




TÜRKÇE  7
1. Kitap

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı

Bu kitap, Temel Eğitim Program Geliştirme Projesi (TEPGEP) kapsamında
KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim ve Terbiye Dairesi tarafından

ortaokullarda ders kitabı olarak kullanılması için hazırlatılmıştır.

KKTC 
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

Bu kitap, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına aittir ve her hakkı saklıdır.
Kitabın metin, soru, resim ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz.



KKTC MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI 

Türkçe 7
1. Kitap

Yazar ve Araştırma Kurulu

Uzm. Fatma Ö. Vurana
Uzm. Özge Eliz Aksaygın
Ayşe Atasayan Uluöz
Mustafa Keleş
İrem Özakıncı

Proje Yürütücüsü
Prof. Dr. Ahmet Pehlivan

Akademik Danışmanlar
Doç. Dr. Güner KONEDRALI
Doç. Dr. Ahmet GÜNEYLİ

İllüstrasyon ve Vektörel Çizimler
Share Ajans - Valeria Sevgi APEL

Sayfa Düzeni
Mustafa TANGÜL - Birsen TERÜN

Kapak Tasarımı
Share Ajans - Valeria Sevgi APEL

Baskı
İlk Baskı    : Eylül 2017
Son Baskı  : Mayıs 2020

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 hilâl! 

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

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... 

Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl.

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 âfâkını 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 hayâsızca akın. 

Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın... 

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı: 

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 

Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 

Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? 

Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! 

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli: 

Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 

Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli- 

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

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

Her cerihamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım; 

O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: 

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 

Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!

İSTİKLÂL MARŞI
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Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın. 
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Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? 

Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! 

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli: 

Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 

Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli- 

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
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Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım; 

O zaman yükselerek arşa değer belki başım.
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Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 
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ATATÜRK ÜN ENÇLİĞE İTABESİ

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 dahilî 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 nâmüsait 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, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit 

edebilirler. Millet, fakru 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!
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1  Acaba, belki, ya öyleyse, ya böyleyse  ile başlayan cümlelerin 

hayatımızdaki yeri nedir?

 Sizce kuşku nun bize zarar vermesini önlemek için neler 

yapmalıyız?

 Bilimde kuşkulanmak önemlidir.  sözünü tartışınız.

A IRLIK ÇALIŞMASI

K ŞK  ÜSTÜNE

Kuşlar arasında yarasa ne ise düşünceler arasında kuşku da odur: İkisi de hep alacakaranlıkta uçarlar. Kuş-

kularımızı baskı altına almak, hiç değilse gözaltında bulundurmak zorundayız çünkü kafamızı bulandırır, arkadaş-

larımızı yitirmemize yol açar, işimizi altüst eder çığrından çıkarırlar. Kralları zorbalığa, kocaları kıskançlığa, bilge ki-

şileri bocalamalara, kara düşüncelere sürükler kuşku. 

Gönlümüzün değil kafamızın bir yetersizliğidir kuşkular çünkü İngiltere Kralı VII. Henry'de örneğini gördü-

ğümüz gibi en yiğit yaradılışlarda bile baş gösterdikleri olur. VII. Henry'den daha kuşkulu, daha babayiğit bir 

insan olmasın. Bu yaradılışta kişilere kuşkunun pek zararı dokunmaz çünkü böyleleri çoğunlukla enine boyuna dü-

şünür, haklı bir neden bulmadıkça bir konuda kuşkuya kapılmazlar. Korkak yaradılışlarda ise kuşku çok kolay kök 

salar. 

İnsanı, az bilmek kadar kuşkulandıran hiçbir şey yoktur, onun için kuşkuyu bilgimizi artırmakla yenmeye ça-

lışmalıyız, sürekli içimizde taşımakla değil. Ne istiyor insan? Çalıştırdığı ya da birlikte iş gördüğü kimseleri birer 

ermiş mi sanıyor? Onların da kendi çıkarlarına bakacaklarını, her şeyden önce kendilerine çalışacaklarını bilmiyor 

mu? Bu bakımdan, kuşkularımızı gidermenin en iyi yolu, bu kuşkular gerçekmiş gibi işlerimizi görmek, yanlışmış 

gibi de dizginlemektir. 

Kuşkularımızdan, kuşku duyduğumuz şey gerçekmişçesine tetikte olmaktan yararlanmalı, ancak bundan 

zarar da görmemeliyiz. İnsanın içinde kendiliğinden doğan kuşkular, sinek vızıltısını andırır ama başkalarınca içi-

mize sokulan, yapay yoldan beslenen, dedikodularla, fısıltılarla uyandırılan kuşkular çok can yakar. Gerçekte, 

böyle bir kuşku ormanına düşen kimsenin yolunu bulabilmek için başvurabileceği en doğru şey, kuşkulandığı ki-

şiyle açıkça konuşmaktır. Böylece, hem insan gerçeğin iç yüzünü eskisinden daha iyi öğrenmiş olur, hem de karşı-

sındakinin kuşku uyandırabilecek davranışlarından bundan böyle sakınmasını sağlar. Ama bayağı yaradılışta kim-

selere bu yol uygulanamaz çünkü onlar kendilerinden bir kez kuşku duyuldu mu bir daha hiçbir zaman içtenlik 

göstermezler. Oysa gerçekte kendini haklı çıkarabilmek için inancı körüklemesi gerekir. 

RANCİS BAC N

DENEMELER

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

K ŞK  ÜSTÜNE
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SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

12

TÜR ÇALIŞMASI

DİL

1) Okuduğunuz metnin türü denemedir. Denemenin özelliklerini göz önünde bulundurarak 
     "Kuşku Üstüne" metnini dil-konu-nesnenlik/öznellik açısından değerlendiriniz.

KONU

NESNEL/ÖZNEL

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

13 

1)  Aşağıdaki sözcüklerinin anlamlarını sözlükten bulunuz.

Kuşku: ..............................................................................................................................................

Alacakaranlık: .................................................................................................................................

Bocalama: ........................................................................................................................................

Dizginlemek: ...................................................................................................................................

Körükleme: ......................................................................................................................................

Babayiğit: ........................................................................................................................................

Zorbalık:...........................................................................................................................................

2) A) “Kafa bulandırmak, çığrından çıkmak, tetikte olmak, enine boyuna düşünmek” deyimlerinin 

 önce anlamlarını tahmin ediniz, sonra sözlükten bulunuz.

DEYİM TAHMİNİM SÖZLÜK ANLAMI

kafa bulandırmak

çığrından çıkmak

tetikte olmak

enine boyuna düşünmek

B) Yukarıdaki deyimlerden ikisini birer cümlede kullanınız.

a) .....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

b) ....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

1. Metne göre kuşkularımızı neden baskı altına almalıyız?

2. Yazar, metinde kuşkuyu nelere benzetmektedir?

3. “Gönlümüzün değil kafamızın yetersizliğidir kuşku.” sözünden ne anlıyorsunuz?

4. Metne göre kuşkularımızı kontrol altına almamamız sonucunda neler olur?

5. Yazar kuşkularımızı yenmek için ne yapmamızı önermektedir?

6. Metne göre hangi kuşkular can yakmaktadır? Neden?

7. Metnin konusu ve ana düşüncesi nedir?

KUŞKU ÜSTÜNE1. TEMA

BEN VE ÇEVREM
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ETKİNLİK 

ETKİNLİK 

 Aşağıya iyi bir deneme yazarında bulunması gereken özellikleri yazınız.

Yukarıda verilen anahtar sözcüklerden hareketle bunların kuşku  ile ilgisini açıklayan bir paragraf yazınız.

güven korku sağduyu

Yukarıda verilen şiiri Kuşku Üstüne  adlı metinle konu ve iletisi açısından karşılaştırarak ulaştığınız 

sonuçları aşağıya yazınız.

lumlu 

Düşünceler 

Kay ettirdikleri Kazandırdıkları

lumsuz 

Düşünceler 

K ŞK  ÜSTÜNE1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

ETKİNLİK 1

Ahmet H. Tanpınar

Nurullah Ataç

Suut K. Yetkin

DENEME 
YA ARI

İyi ir
özlemcidir.

Gittikçe kararır yüzüm

Büyüdükçe içimde kuşkularım 

Kalmaz sığınacak bir limanım

Serseri bir yaprak gibi

Rüzgarla savrulur mutluluklarım

A  Olumlu düşüncelerin düşüncelerin insana kazandırdıklarını, olumsuz düşüncelerin kaybettirdiklerini 
yazınız.
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B) “Polyannacılık” nedir? Bu bakış açısının olumlu ve olumsuz yönlerini karşılaştıran bir paragraf yazınız.
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Ata, okulun koridorunda arkadaşı Berk ile karşılaşır. Berk'in kendisine soğuk davranması üzerine Ata'nın 

kafasından çeşitli kuşkular geçer. Aşağıdaki okların her birine Ata'nın kuşkularına ilişkin birer neden yazınız. Daha 

sonra yazdığınız bu sözcüklerden yola çıkarak kısa bir paragraf oluşturunuz.

ETKİNLİK 

K ŞK  ÜSTÜNE1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

asta ola ilir

.............................

.............................

.............................

.............................
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DİLBİLGİSİ ÇALIŞMALARI

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

Zarf  (Belirteç) : Bir fiilin, fiilimsinin, sıfatın veya başka bir zarfın anlamını yer, zaman, durum ve miktar bakımından 

niteleyen sözcük ya da sözcük grubuna zarf denir. Zarflar, fiile yöneltilen neden, ne zaman, nere, ne kadar ve 

nasıl sorularının cevaplarını oluşturur.

 Zarflar beş çeşittir. Aşağıdaki tablo zarf çeşitlerini ve örneklerini gösteriyor. Boş bırakılan yerleri doldurarak 

tabloyu oluşturunuz.

1) Durum zarf  2) ………………………..  3) Yer-Yön Zarfı  4) ………………………..      5) Soru Zarfı

Örnek:   Örnek:    Örnek:   Örnek:    Örnek:

……………  ……………  ……………dün   az, çok   

……………  ……………  ……………akşam   biraz   

……………  ……………  ……………az önce   pek   

Zarf (Belirteç)

Durum zarfı

1. Dersime çok az çalıştım.

2. Yarın çok geç olabilir.

3. Neden gelmediniz?

4. Asya geri geldi ve özür diledi.

5. Arkadaşlarım beni birer birer terk etti.

Aşağıdaki cümlelerde geçen zarfların altını çizip çeşidini karşısına yazınız.

KUŞKU ÜSTÜNE1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

“Bir düşmanı bağışlamak bir dostu bağışlamaktan daha kolaydır.” sözünden hareketle bir 

deneme yazınız.

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Ör: Yavaş yavaş geleceksin yanıma.
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1  Sizce sinemanın bireye ve topluma katkıları nelerdir?

 Sinemada ilk izlediğiniz film hangisidir? Neler hissettiniz?

 Atatürk'ün: “Sinema dünyanın en uzak köşelerinde oturan 

insanların birbirini tanımalarını, sevmelerini temin 

edecektir.” sözünü tartışınız.

A IRLIK ÇALIŞMASI

Eylül 1 2

Sinemanın büyük bir boşluk bırakarak sosyal ve kültürel yaşantımızdan çekilmesinin üzerinden yıllar geçti.

Önce televizyon, arkasından da video olayının evlerimize girmesiyle yıllar boyunca toplumsal yaşantımızda 

önemli bir yeri olan sinemalardan ayaklarımız kesildi.

Ve ilgisizlik, sinema salonlarının sonunu getirdi.

Aslında bu, pek çok değerin ve güzelliğin de sonuydu. Bu toplumsal değerler ve güzellikler, sinema kapılarına 

vurulan kilitlerin arkasında, o karanlık salonlarda birer hüzünlü nostalji olarak kaldı.

Sinemanın çöküşü, sırf bize özgü bir dram değildir. Bu hüzünlü çöküş, tüm dünyada yaşandı. Ama halkı sine-

ma salonlarına yeniden çekebilmek düşüncesiyle yapılan kaliteli ve dev prodüksüyonlu filmler sayesinde son yıl-

larda sinema yeniden dirilmeye başladı. Ne ki biz hâlâ bu olayın dışındayız. Hâlâ sinemasız bir toplumda yaşıyo-

ruz.

Televizyon ve video artık günlük yaşantımızın bir parçasıdır.

Çağımızın bu müthiş aygıtları hepimizin evine girmiş, hepimizi şartlandırmış ve dahası, sosyal, kültürel ya-

şamdan koparmıştır.

Bir bakıma film izleme zevki de küçük TV ekranlarının başında aranıyor. Ama ünlü sinema yazarı Atilla Dor-

say'ın vurguladığı gibi duvarların ardındaki iyi korunmuş, kişisel kalelerine kapanmış birbirinden uzak bireylerin 

seyrettiği filmler, o eski güzel duygulanmaları, coşkuları, ortaklaşa paylaşılan tatları veremez.

Çok değil; 1 -1  yıl öncesine değin, sinemalarımızın toplumsal kültürümüzün gelişmesinde çok önemli rolleri 

vardı.

Yaşı 0'ın üzerinde olanlarımız, sinema olayının bir zamanlar toplumumuzda nasıl bir tutku olduğunu çok iyi 

anımsarlar. Ama sinemanın gerçekte ne olduğunu, toplumsal yaşantıya ne tür heyecanlar ve albeniler kattığını 

0 yaşın altındakilere asla sormayınız.

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

SİNEMAYA İTMEK BİR T RENDİ

SİNEMAYA İTMEK BİR T RENDİ
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Bilmezler, bilemezler.

Sinemaya gitmek, geçmiş kuşaklar için başlı başına bir olaydı. Hangi gün, hangi sinemada, hangi filmlerin oy-

natılacağı çok önceden bilinirdi.

Gazetelerde gösterime girecek filmlerin reklamı yapılır, iş yapacağına inanılan kimi sükseli filmler için sokaklar-

da çığırtkanlar bile dolaştırılırdı.

Sinemaya gidecekler için hazırlıklar günlerce önceden başlardı.

Eğer yalnızsanız, arkadaşlarınızla seçtiğiniz sinema filmi için önceden randevulaşır; sinema olayını ailece yaşı-

yorsanız, dost ailelerle biletlerinizi birlikte keser, ayni locaya veya yakın koltuklara düşmeye özen gösterirdiniz.

Sokaklarda sinemaya toplu halde bir gidişler veya sinemadan toplu halde bir çıkışlar vardı ki o coşkuyu ve neşe-

yi anlatabilmek olanaksız.

Gidişte, beyaz perdede neler görüleceğinin; dönüşte ise neler görüldüğünün tartışması ve yorumu yapılırdı.

Kimi etkileyici filmler vardı ki bunların tartışması, yorumlanması ve sansasyonu günlerce sürerdi.

Sinemaya gidişlerde veya sinemadan çıkışlarda bir restorana veya pastaneye uğranması ve o günlerde en 

temiz, en şık giysilerin giyilmesi, sinema töreninin vazgeçilmez parçalarıydı.

Y K EDİLEN SİNEMALAR Ç K ŞEYİ  ALIP TÜRDÜ

Orhan Veli, o güzelim nostaljik şarkıyı çarpıcı bir güfte de oluşturan ünlü dizelerinde: İstanbul'un orta yeri si-

nema  der.

Besbelli bizim kuşak gibi Orhan Veli'nin kuşağını da sinema kültürü ve bu kültürden kaynaklanan tutku alabildi-

ğine etkilemiş.

Bugünün kuşağı, farkında bile olmadığı bir eksikliğin ve boşluğun yoksulluğunu yaşamaktadır.

Şimdilerde kimi köhne sinema salonları depo veya atölye olarak kullanılırken kimilerinin de yerinde yeller es-

mekte veya soğuk beton yığınları yükselmekte. Koşulların bastırmasıyla bir kültürü acımasızca yok ettik.

Lefkoşa'nın orta yeri gerçekten sinemaydı bir zamanlar.

Çocukluğumuzun ilk coşkusu Lefkoşa'nın Beliğpaşa sinemasında yaşandı. Bu sinema salonu kışlıktı.

Yediler sokağının bitimindeki yerdeydi. Şimdi orayı lahmacuncular, makinistler, kırtasiyeciler ve buzluk tamir-

cileri mekan tuttu.

Arkasından, bir Ermeni'nin yapıp birkaç yıl sonra Boyacılara sattığı, Rumların modern sinemalarına öykünen 

AFER sineması.

Rahmetli Ertuğrul Şahin'in Girne Kapısı ndaki yine ŞAHİN adlı sinemasıyla İbrahim Hayrettin'in TAKSİM sine-

maları AFER'den çok sonraları gireceklerdi devreye. Ne ki tıpkı Beliğpaşa ve afer sinemaları gibi onlar da silin-

mez izler bırakacaktı toplumsal yaşantımızda.

Ya Çağlayan bölgesinde uzanan açık hava sinemalar zinciri, yasemin ve şiş kebap kokulu yaz gecelerimizi az anı-

larla mı süslemişlerdi? Hey gidi günler.

O görkemli günlerinin coşkusunda kader birliği ettikten sonra tükeniş günlerinin acısını da hep birlikte yaşayan 

yazlık İSTANBUL, HALK, ŞAHİN, TAKSİM ve de KRİSTAL sinemaları...

Daha fazla müşteri çekmek için yaz gecelerinde birbirleriyle kıyasıya mücadeleye girişen sinema patronlarının 

kimisi girişte baklava, sütlü börek ve meşrubat dağıtırdı; kimisi bayanlara meccanen  seanslar düzenlerdi; kimisi 

de gecede dört tane birden film oynatırdı.

2

Hasır sandalyeye oturup arka arkaya dört tane filmi izleyenlerin sabrına bakıp o günlerdeki toplumsal sinema 

tutkusunun şiddetine ölçü koyabilirsiniz!

20-2  yıl önce sinema nasıl tutku olmasın ki?

Sosyal, kültürel, sportif ve dahası siyasal etkinlikler hep sinema salonlarından geçerdi.

Sonu mutlu izdivaçlarla biten nice ürkek ve masum aşklar sinema salonlarında yaşanmıştı. Gerçek bu!

Tortusunu bırakıp da giden filmlerle; nice kültürel aşamalara ulaşılmıştı. Bir daha tadına varılamayacak aşa-

malar bunlar.

Seçkin spor yarışmalarının ringi de olmamış mıydı beyaz perdelerin önündeki sahneler?

İddialı güreşçiler, binlerce izleyicisini gizemli düş dünyalarına sürükleyen illüzyonistler ve dahi aralarında Nu-

rettin Selçuklar, Safiye Aylalar, Müzeyyen Senarlar bulunan efsane solistler hep bu sinema salonlarında hoş birer 

seda bırakmamışlar mıydı?

Hiç yalanı yok; bizim kuşak siyaseti bile sinema salonlarında tanımıştı. Faiz Kaymak ve Necati Özkan neslin-

den sonra, Dr. Fazıl Küçük'le Rauf Denktaş varoluş mücadelemizin o müthiş günlerinde, beyaz perdelerin önüne 

kurulan kürsülerden, sinema salonlarındaki hıncahınç kalabalıklara, bir daha yaşanması olanaksız coşkuları ya-

şatmışlardı. Sinemalarımızın ölümsüzlüğü biraz da onların bıraktığı izlerdedir.

Sözün özü, bir başkaydı Kıbrıs Türk toplumunun sinemaları. Anlatılması alabildiğine zor.

Şimdi yok olan sinemalarımızı her anımsadığımızda tarifsiz bir acı, yüreklerimizi bin parçaya böler.

Yok olan, yok edilen sinemalar, toplumsal yaşantımızdan da çok şeyleri, erişilmez değerleri alıp götürmüştür. 

A MET T L AY

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

SİNEMAYA İTMEK 
BİR T RENDİ
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TÜR ÇALIŞMASIS CÜK VE S CÜK R B  ÇALIŞMALARI

2

1. Metne göre sinemaların sosyal ve kültürel yaşamımızdan çekilmesinin nedeni nedir?

. Televizyon ve videolar insan yaşamında hangi olumsuzluklara neden olmuştur?

. Geçmişteki insanların sinemaya gidiş geliş şekillerini günümüzle karşılaştırınız.

. Ünlü sinema yazarı Atilla Dorsay sinema kültürünü nasıl değerlendirmiştir?

. Lefkoşa'nın orta yeri sinemaydı.  sözüyle anlatılmak istenen nedir?

. Sinemalar daha çok müşteri çekmek için neler yapardı?

7. Günümüzde sinemanın toplum hayatındaki yeri nedir?

. Metnin konusu ve ana düşüncesi nedir?

a  Yazar karşısındakiyle konuşuyormuş gibi samimi bir dil kullandı.

 Yazar düşüncelerini kanıtlama amacı taşımadan aktardı.

c  Herkesi ilgilendiren bir konuyu ele aldı.

d  Devrik ve soru cümlelerine yer verdi.

Yukarıdaki verilen özelliklere öre okudu unuz metnin türü  .. .....

ETKİNLİK 1

Kineteskopu 

keşfeden mucit

lk scar 
töreni

İlk film

lk animasyon 
filmi

lk film 
gösteriminin 

yapıldı ı mekan

lk sinema 
dergisi

İlk sinema 

gösterimi

lk film 
eleştirmeni

İlk senaryo 

yazarı

lk renkli 
film

A  Dünyada, sinema sektörünün gelişimindeki ilkler verilmiştir, bunları araştırıp yazınız. 

B  Kıbrıs la ilgili yapılmış filmleri araştırıp bunların adlarını yazınız. Bir tanesi hakkında bilgi veriniz.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Nostalji

Çığırtkan

Köhne

Hıncahınç

Meccanen

İzdivaç

Evlenme

Eskiyip yıpranmış, bakımsız kalmış

Para ödenmeksizin, karşılıksız olarak

Bir olayı bir haberi yüksek sesle çevreye duyuran kişi

Geçmişte kalan güzelliklere olan özlem duygusu ve bu 

duygunun baskın bir duruma gelmesi

Ağzına kadar tıka basa dolu

Aşağıdaki sözcükleri, karışık olarak verilen anlamları ile eşleştiriniz.

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

SİNEMAYA İTMEK 
BİR T RENDİ

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM
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A)Yukarıda verilenlerden hareketle bir senaryo yazınız.

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

27

 

 

 

ETKİNLİK ETKİNLİK 

ETKİNLİK 

En sevdi im film  .........................................................................................................................

Nedeni  .........................................................................................................................................

Yönetmen  ................................................................................................................................... 

yuncular  ................................................................................................................................... 

Konu  ............................................................................................................................................ 

Ana düşünce  ............................................................................................................................... 

Sinema  sözcü ünün size ça rıştırdıklarını aşa ıya yazınız.

SİNEMAYA İTMEK 
BİR T RENDİ

Tip  Kaşif

  Yer  Kuzey Kut u

  Konu  Buzullarda yeni ir ma ara

  Sorun  Ma araya ulaşa ilme

a  

 

c  

d  

e  

SENARY  Tiyatro oyunu  piyes  film  dizi film i i eserlerin sa nelerini ve akışını österen 
yazılı metinlere verilen isimdir.

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

Aşağıda istenilen bilgileri yazınız.
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B) Yazdığınız senaryoyla ilgili bir film afişi hazırlayınız.

SİNEMAYA GİTMEK 
BİR TÖRENDİ
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ETKİNLİK 1

Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerlere, cümlenin anlamına uygun, istenilen türde zarflar yazınız.

      Durum zarfı Konuyu çok özetlediniz.………güzel………………..

1. Zaman zarfı Buraya  geldim.………………………..

2. Yer - yön zarfı Sen biraz  gider misin?………………………..

3. Miktar zarfı Lütfen  sessiz konuş.………………………..

4. Soru Zarfı ………………………..bakıyorsun arkadaşım?

ETKİNLİK 2

Sıfatlar, cümlelerde isimlerin önüne gelir ve önüne geldikleri sözcükleri nitellik, sayı, belgisizlik gibi yönlerden 

niteler.

Zarflar ise cümlede bulunan fiilleri; durum, sayı, hal ve miktar gibi yönlerden niteler ancak isimleri nitelemez. 

Bu yönleri ile sıfatlar ve zarflar birbirinden ayrılmaktadır.

Aşağıdaki sözcükleri zarf ve sıfat olacak şekilde cümle içinde kullanınız.

Bir SIFAT Bir öğrenci seni sordu.

ZARF Örnekleri sıraladı.bir bir 

Yavaş SIFAT

ZARF

Çok SIFAT

ZARF

Uslu SIFAT

ZARF

Nasıl SIFAT

ZARF

Soğuk SIFAT

ZARF

DİLBİLGİSİ ÇALIŞMALARI

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

28 29

 



B) Yazdığınız senaryoyla ilgili bir film afişi hazırlayınız.

SİNEMAYA GİTMEK 
BİR TÖRENDİ

1212

ETKİNLİK 1

Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerlere, cümlenin anlamına uygun, istenilen türde zarflar yazınız.

      Durum zarfı Konuyu çok özetlediniz.………güzel………………..

1. Zaman zarfı Buraya  geldim.………………………..

2. Yer - yön zarfı Sen biraz  gider misin?………………………..

3. Miktar zarfı Lütfen  sessiz konuş.………………………..

4. Soru Zarfı ………………………..bakıyorsun arkadaşım?

ETKİNLİK 2

Sıfatlar, cümlelerde isimlerin önüne gelir ve önüne geldikleri sözcükleri nitellik, sayı, belgisizlik gibi yönlerden 

niteler.

Zarflar ise cümlede bulunan fiilleri; durum, sayı, hal ve miktar gibi yönlerden niteler ancak isimleri nitelemez. 

Bu yönleri ile sıfatlar ve zarflar birbirinden ayrılmaktadır.

Aşağıdaki sözcükleri zarf ve sıfat olacak şekilde cümle içinde kullanınız.

Bir SIFAT Bir öğrenci seni sordu.

ZARF Örnekleri sıraladı.bir bir 

Yavaş SIFAT

ZARF

Çok SIFAT

ZARF

Uslu SIFAT

ZARF

Nasıl SIFAT

ZARF

Soğuk SIFAT

ZARF

DİLBİLGİSİ ÇALIŞMALARI

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

28 29

 



SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

Çevrenizdeki büyüklerinizden biriyle eski sinema kültürüyle ilgili bir röportaj yapınız.
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1  Hayatı doyasıya yaşamak  sözünden ne anlıyorsunuz?

 Sizce hayat  nedir?

 Hayat ve öğrenmek  kavramları arasında nasıl bir ilişki vardır?

A IRLIK ÇALIŞMASI

I. TEMA
BEN VE ÇEVREM

YAŞADIKLARIMDAN ĞRENDİĞİM BİR ŞEY VAR

YAŞADIKLARIMDAN ĞRENDİĞİM 

BİR ŞEY VAR

 ...

   İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne

   Denize saatlerce bakabilir, bir kuşa, bir çocuğa

   Yaşamak yeryüzünde, onunla karışmaktır

   Kopmaz kökler salmaktır oraya

   Kucakladın mı sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını

   Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla gireceksin

   Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara

   Bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi dinleneceksin

   İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine

   Hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına

   İnsan balıklama dalmalı içine hayatın

   Bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasına

   Uzak ülkeler çekmeli seni, tanımadığın insanlar

   Bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak arzusuyla yanmalısın

   Değişmemelisin hiçbir şeyle bir bardak su içmenin mutluluğunu

   Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle dolmalısın

   Ve kederi de yaşamalısın, namusluca, bütün benliğinle

   Çünkü acılar da, sevinçler gibi olgunlaştırır insanı

   Kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımına

   Dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı

   Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:

   Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına    

   Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir armağandır

   Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana

Ataol BE RAM ĞL
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TÜR ÇALIŞMASI

34

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARISÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

1) Yukarıdaki sözcükleri şiirde kullanılan anlamlarıyla birer cümlede kullanınız.

a) .....................................................................................................................................................

b) .....................................................................................................................................................

c) .....................................................................................................................................................

d) .....................................................................................................................................................

e) .....................................................................................................................................................

SÖZCÜKLER EŞ ANLAMLARI

hayat

gövde

ırmak

evren

armağan

arzu

35

Ezgi Kök salmak

Benlik Tutku

Balıklama dalmak

2) Aşağıda verilen sözcüklerin eş anlamlarını tabloya yazınız.

1. Şair yaşadıklarından neler öğrenmiştir?

2. ”Yaşamak yeryüzünde onunla karışmaktır.” dizesiyle anlatılmak istenen nedir?

3. Sizce uzak ülkelere gitmek, tanımadığınız insanlarla tanışmak neden önemlidir?

4. İnsan kitap okuyarak bütün hayatları nasıl tanıyabilir?

5. Sevinçler ve acılar insanları nasıl olgunlaştırır?

6. “Dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı.” dizesiyle şair, okuyucuya neyi tavsiye 

etmektedir?

7. Şairin, hayatı insana sunulmuş bir armağan olarak değerlendirmesinin nedeni nedir?

8. Şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız.

VAR YOK

ÖLÇÜ

UYAK

BİRİM

A) Yukarıdaki tabloda verdiğiniz cevaplara göre okuduğunuz şiir ........................................ şiirdir.

B) “Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var” şiiri konusuna göre ....................................... şiirdir.

YAŞADIKLARIMDAN 
ÖĞRENDİĞİM
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Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var
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ETKİNLİK 1 ETKİNLİK 
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A  Yaşam  kavramının size çağrıştırdıklarını aşağıda verilen ağaca yazınız.

YAŞAM

B  Yukarıda yazdığınız kavramlardan hangisi sizde en güçlü duyguyu uyandırır? Neden?
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A  Yukarıda verilen sözcükleri kullanarak bir şiir yazınız. 

B  Yazdığınız şiire bir başlık koyunuz.
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a aç
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ulut

yüce

rüz ar

tatlı
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ETKİNLİK 

akkına say ı österip onu 
u anlayışla üyüterek ona

 adil olmayı ö ret.

Yapa ilirsen ona kitapların 
mucizesini ö ret.

 Bütün kitapları okumak 
ütün ayatları tanımak 

arzusuyla yanmasını sa la.

nu oş örüyle eliştirerek 

ona sa ırlı olmayı ö ret.

Yukarıdaki cümlelerde nelerin öğrenilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur? Sizce bunların öğrenilmesi kişiye 

neler kazandırır?

A  ..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

B  ....................................................................................................................................................
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C  .......................................................................................................................................................... 
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D  .......................................................................................................................................................... 
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E  .......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................

ETKİNLİK 

Yaşadıklarımdan ö rendi im ir şey var.

Yukarıda verilen cümleyi kendi yaşam deneyimlerinize göre tamamlayınız. 
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ETKİNLİK 1

Aşağıda  verilen zarfların türünü yazınız, bunları birer cümlede kullanınız.

YAŞADIKLARIMDAN 
ĞRENDİĞİM

BİR ŞEY VAR

DİLBİL İSİ ÇALIŞMALARI

Böyle 

Kuşluk vakti

Biraz

İleri

ep 

Sessiz 

iç 

Durum arfı Böyle  öyle elmiş ider.

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

A

Kazanılan 1 TL nin ulunan 
 TL den da a de erli 
oldu unu ö ret.

D

B

E

C
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.  Türemiş arflar .  Birleşik arflar

YAPI BAKIMINDAN AR LAR

1212

1 . çalışacağız. Sabaha kadar Sabaha kadar  Öbekleşmiş arf

2. Gülerek bize yaklaştı.

. Nasıl olmuş?

. İki güne kadar bitiririz.

. Dünyada kardeşçe yaşamalıyız.

7. Pek güzel bir evleri var.

. Bugün hava çok güzel.

. Çok yorulduk biraz dinlenelim.

ETKİNLİK 

YAŞADIKLARIMDAN 
ĞRENDİĞİM

BİR ŞEY VAR

S LÜ VE YA ILI ANLATIM ÇALIŞMASI

Aşa ıda verilen iriş para rafını kendinize öre tamamlayınız.

DÜN  B ÜN  YARIN

İnsanlar, güneş doğup batıncaya kadar yaşıyorlardı hayatı. Derken, zaman diye üç parçalı bir şey icat 

etti insan. Bir parçasına, dün  dedi, diğer parçasına bugün , öteki parçasına da yarın . 

Sonra.............................................................................................................................
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1.  Basit arflar .  ekleşmiş arflar

Kök hâlinde olan, ek 
almamış zarflardır.

yarın, gece, geç,  dün, 
pek, az, fazla, akşam...

önce, dostça, sınıfça,  
erken, içeri, dışarı,...

Yapım eki almış
zarflardır.

bugün, böyle, şöyle 
birdenbire, niçin, nasıl...

hemen hemen, er geç 
gece gündüz, ikide bir...

Birden fazla kelimenin
 kaynaşarak 

oluşturdukları zarflardır.

Birden fazla kelimenin
farklı yollarla 

 bir araya gelerek 
oluşturdukları zarflardır.

Aşa ıdaki cümlelerde yer alan zarfların altını çizip yapı akımından inceleyiniz. 

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

0 1
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1  Bulunduğunuz bölgeye özgü olağanüstü olayların geçtiğini bildiğiniz 

hikayeler varsa arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Beşparmak Dağlarının oluşumu ile ilgili halk arasındaki inanış 

hakkında neler biliyorsunuz. 

 Şah  sözcüğü size neler çağrıştırır? 

A IRLIK ÇALIŞMASI fsaneye göre ahmaran yüzlerce yıl önce arsus'ta yaşayan yılan vücutlu kadın başlı bir kah

raman. ah esinde insanoğlunu cezbedecek her türlü yiyecek ve ziynet eşyası bulunan ahmaran 

kimsenin bilmediği bir yerde insanoğlundan uzakta yerin altında yaşamış ta ki insanoğlu amsab 

tarafından bulunana kadar.

oksul bir ailenin oğlu olan amsab bir gün ormanda bir kuyu dolusu bal bulmuş. alı ıkarmak 

üzere kuyuya inen amsab'ı, bütün balı yukarı eken arkadaşları a  gözlülükleri yüzünden kuyuda 

bırakmış. alnız başına feryat eden amsab tam da ümidini kesmişken topraktan iğne deliği bü

yüklüğünde ışık sızdığını fark etmiş. ebindeki bı ak ile ışığın geldiği deliği büyüten amsab öm

ründe görmediği kadar güzel bir bah eye girmiş. u bah ede dünyada eşi benzeri olmayan i ek

ler ortasında bir havuz ve evresinde oturaklar ile bir yığın yılan bulunuyormuş. avuzun başında

ki taht üzerinde insan başlı süt 

beyaz vücutlu bir yılan am

sab'a kendi diliyle hitap etmiş: 

“ oş geldin insanoğlu evren

dekilerden korkma sen bizim 

misafirimizsin.”

ahmaran amsab'a türlü 

türlü yiyecekler ikram edip 

kendi ülkesine nasıl ve neden 

geldiğini sormuş. amsab hi

kayesini uzun uzun anlatmış  

amsab'ı dinleyen ahmaran 

başını sallayıp insanoğlu nan

kördür, hilekardır. ü ücük 

menfaatleri karşısında muaz

zam zararlarına razı olur, 

demiş.

ahmaran'ın güvenini kazanan amsab uzun yıllar bu bah ede yaşamış. ıllar sonra bir gün 

ahmaran'a yaklaşan amsab ailesini ok özlediğini söyleyip n olur beni aileme kavuştur,  diye yal

varmış. unun üzerine ahmaran kendisini salıvereceğini ancak yerini kimseye söylemeyeceğine 

ve asla hamama girmeyeceğine dair söz vermesini istemiş. ünkü ahmaran'la karşılaşan her kim 

olursa hamama gittiğinde vücudu pullarla kaplanırmış. ahmaran'a söz verip ailesine kavuşan 

amsab uzun yıllar verdiği sözde durarak ahmaran'ın yerini kimseye söylememiş ve hi  hamama 

gitmemiş.

erken bir gün amsab'ın yaşadığı ülkenin hükümdarı eyhüsrev hastalanmış. ezir, hastalığın 

aresinin ahmaran'ın etini yemek olduğunu söylemiş ve herkesin hamama getirilmesini istemiş. 

nceleri direnen sonra zorla hamama götürülen amsab'ın vücudu hamama girince pullarla kap

lanmış. 

A A A  A

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

A A A  A



1  Bulunduğunuz bölgeye özgü olağanüstü olayların geçtiğini bildiğiniz 

hikayeler varsa arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Beşparmak Dağlarının oluşumu ile ilgili halk arasındaki inanış 

hakkında neler biliyorsunuz. 

 Şah  sözcüğü size neler çağrıştırır? 

A IRLIK ÇALIŞMASI fsaneye göre ahmaran yüzlerce yıl önce arsus'ta yaşayan yılan vücutlu kadın başlı bir kah

raman. ah esinde insanoğlunu cezbedecek her türlü yiyecek ve ziynet eşyası bulunan ahmaran 

kimsenin bilmediği bir yerde insanoğlundan uzakta yerin altında yaşamış ta ki insanoğlu amsab 

tarafından bulunana kadar.

oksul bir ailenin oğlu olan amsab bir gün ormanda bir kuyu dolusu bal bulmuş. alı ıkarmak 

üzere kuyuya inen amsab'ı, bütün balı yukarı eken arkadaşları a  gözlülükleri yüzünden kuyuda 

bırakmış. alnız başına feryat eden amsab tam da ümidini kesmişken topraktan iğne deliği bü

yüklüğünde ışık sızdığını fark etmiş. ebindeki bı ak ile ışığın geldiği deliği büyüten amsab öm

ründe görmediği kadar güzel bir bah eye girmiş. u bah ede dünyada eşi benzeri olmayan i ek

ler ortasında bir havuz ve evresinde oturaklar ile bir yığın yılan bulunuyormuş. avuzun başında

ki taht üzerinde insan başlı süt 

beyaz vücutlu bir yılan am

sab'a kendi diliyle hitap etmiş: 

“ oş geldin insanoğlu evren

dekilerden korkma sen bizim 

misafirimizsin.”

ahmaran amsab'a türlü 

türlü yiyecekler ikram edip 

kendi ülkesine nasıl ve neden 

geldiğini sormuş. amsab hi

kayesini uzun uzun anlatmış  

amsab'ı dinleyen ahmaran 

başını sallayıp insanoğlu nan

kördür, hilekardır. ü ücük 

menfaatleri karşısında muaz

zam zararlarına razı olur, 

demiş.

ahmaran'ın güvenini kazanan amsab uzun yıllar bu bah ede yaşamış. ıllar sonra bir gün 

ahmaran'a yaklaşan amsab ailesini ok özlediğini söyleyip n olur beni aileme kavuştur,  diye yal

varmış. unun üzerine ahmaran kendisini salıvereceğini ancak yerini kimseye söylemeyeceğine 

ve asla hamama girmeyeceğine dair söz vermesini istemiş. ünkü ahmaran'la karşılaşan her kim 

olursa hamama gittiğinde vücudu pullarla kaplanırmış. ahmaran'a söz verip ailesine kavuşan 

amsab uzun yıllar verdiği sözde durarak ahmaran'ın yerini kimseye söylememiş ve hi  hamama 

gitmemiş.

erken bir gün amsab'ın yaşadığı ülkenin hükümdarı eyhüsrev hastalanmış. ezir, hastalığın 

aresinin ahmaran'ın etini yemek olduğunu söylemiş ve herkesin hamama getirilmesini istemiş. 

nceleri direnen sonra zorla hamama götürülen amsab'ın vücudu hamama girince pullarla kap

lanmış. 

A A A  A

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

A A A  A



Sonunda da yapılan işkenceye dayanamayarak canını kurtarmak i in kuyuyu göstermiş. emen 

kuyunun başına gidilmiş ve ahmaran dışarı ıkarılmış. amsab'ı gören ahmaran: “ şte amsab 

nihayet kanıma girdin. en insanoğluna itimat edilmeyeceğini biliyordum. akat ne are ki yine al

dandım.” demiş. 

lüme giderken de amsab'a: “ eni toprak anakta kaynatıp ilk suyumu sana i irecekler sakın 

i me zehirlidir. kinci suyumu i , gövdemi de hükümdara yedir.” demiş. ahmaran'ın söylediklerini 

harfiyen yerine getiren amsab ilk suyu vezire i irip ikincisini kendisi i miş. tini de hükümdara ye

dirmiş. ezir ölmüş hükümdar da kısa sürede iyileşip amsab'ı veziri yapmış.

fsaneye göre ahmaran'ın öldürüldüğünü yılanlar bilmemektedir. ılanların, ahmaran'ın öldü

rüldüğünü öğrenmesi durumunda dünyayı basacağı rivayet edilir.

S CÜK VE S CÜK R B  ÇALIŞMALARI

1. Aşağıda geçen sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını bularak birer cümlede kullanınız.

ezbetmek  .................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

eryat etmek  ..............................................................................................................................

........................................................................................................................................................

ankör  ........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

ilekar  ........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

en aat  ......................................................................................................................................

................................................................................ ....................................................................

uazzam  ....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

timat  ..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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TÜR ÇALIŞMASI

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

46

1. Metinde Şahmaran'la ilgili hangi bilgiler veriliyor?

2. Şahmaran'ı kim, nerede ve nasıl bulmuştur?

3. Şahmaran Camsab'ı nasıl karşılamıştır?

4. Şahraman Camsab'a insanoğlu ile ilgili hangi düşüncelerini aktarmıştır?

5. Ailesini görmeyi çok isteyen Camsab'a Şahmaran nasıl bir koşul öne sürmüştür?

6. Uzun süre verdiği sözü tutan Camsab neden bu sözden vazgeçmek zorunda kalmıştır?

7. Efsanenin sonunda ne olmuştur?

8. Metinde Şahmaran'ın ölümünden sonra yaşanacaklarla ilgili nasıl bir rivayet vardır?

ŞAHMARAN EFSANESİ1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

47

a) Efsanelerde kişiler, olaylar ve mekanlar anlatılır.

b) Efsanede anlatılan olaylar gerçek kabul edilir.

c) Efsanelerin kim tarafından söylendiği bellidir.

d) Efsanelerde olağanüstü olaylara yer verilir.

e) Efsanelerde milletlerin, hükümdar sülalelerinin ve sosyal sınıfların kökeni anlatılır.

f) Efsaneler milli özellikler göstermez.

A) Aşağıdaki tabloda yer alan ifadeleri efsane türüne göre DOĞRU ya da YANLIŞ olarak değerlendiriniz.

B) Okuduğunuz metnin türü efsanedir. Yan sayfada efsanelerin özellikleri verilmiştir. Verilen özelliklerden 

hangileri Şahmaran Efsanesi’nde bulunmaktadır?
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........................................................................................................................................................
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C) “Şahmaran Efsanesi” aşağıdaki türlerden hangisine girmektedir? Tabloda 

işaretleyiniz.

Dünyanın yaratılışı ve sonu ile ilgili efsaneler

Dini efsaneler 

Tarihi efsaneler

Tabiatüstü varlıkları ve şahısları konu alan efsaneler
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A) Şahmaran Efsanesi ile Bendaşino Yılanı Efsanesi’ni yer-zaman-kişi-olay bakımından karşılaştırıp 

aşağıdaki tabloya yazınız.

BENDAŞİNO YILANI EFSANESİ

Bir zamannar bir ilan varıdı. Bu ilan beş başlıydı. O bölgede yaşayan herkese zararı tokanacak ga-

dar böyüdü. Ejderha oldu. Elinden ne uçan gurtulurdu ne gaçan. Çünkü gözlerinde büyü gibi bir guv-

vet varıdı. Avcıların attığı gurşunnarın bile yolunu değişdirirdi. Bütün köylüler birleştikleri halde ona 

bir şey yapamamışlar. En sonunda düşünüp daşınmışlar ne yapabilirler deye. Ve şu garara varmış-

lar. Beş dane tulum bulacaklar. Bu tulumlara şarap dolduracaklar. Tulumları da öyle yan yana goya-

caklar ki beş baş da ayni anda içebilsin. İçip sarhoş olunca da onu öldürsünner. Öyle da yapmışlar. Et-

rafda su olmayan bir yere tulumları yerleştirmişler. Günün sıcak bir satında avlanıp garnını doyur-

dukdan sonra susamış. Yakınlardaki şarap kokusunu alınca da oraya yönelmiş. Beş tuluma birden 

her biri daldırıp içmeye başlamış. Kana kana hepsini içince ne yaptığını bilmez olmuş. O mıknatıs 

gücü da etkisini kaybetmiş. Bunun üzerine bir çoban tüfeğini alıp üzerine yönelmiş. Her atışta bir ba-

şını vuruyormuş. Yılan can acısıyla geleni görmüş, avcı ona son ateşi açarken o da avcıyı sokmuş. 

İkisi da son nefeslerini vermişler. Halk böylece bir beladan gurtulmuş. Yılanın yaşadığı dereye, bu 

olay ebediyen hatırlansın diye Bendaşino deresi denmiş. Etrafına zarar verenlere, doyumsuz insan-

nara da “yılandır beş başlı” sıfatını yakıştırmışlar. O gün bugündür bu tiplere “beş başlı yılan” denir 

olmuş.

Oğuz M.Yorgancıoğlu 

”Kıbrıs Türk Folkloru” 

ŞAHMARAN EFSANESİ BENDAŞİNO YILANI EFSANESİ

YER

ZAMAN

KİŞİ

OLAY

OLAĞANÜSTÜ 
OLAYLAR

ETKİNLİK 1

 

B) Bendaşino Yılanı Efsanesi’nde Kıbrıs ağzına özgü hangi sözcükler kullanılmıştır? 

    Standart Türkçede bu sözcükler nasıl kullanılır?

Okuduğunuz Şahmaran Efsanesi ile Bendaşino Yılanı Efsanesi’nde yılan motifi ele alınmıştır. Bu motifleri ele 

alınış yönünden karşılaştırınız.

…………………………...………………………………………………………………………………………….................…………….

…………………………...………………………………………………………………………………………….................…………….

…………………………...………………………………………………………………………………………….................…………….

…………………………...………………………………………………………………………………………….................…………….

…………………………...………………………………………………………………………………………….................…………….

…………………………...………………………………………………………………………………………….................…………….

…………………………...………………………………………………………………………………………….................…………….

…………………………...………………………………………………………………………………………….................…………….

…………………………...………………………………………………………………………………………….................…………….

…………………………...………………………………………………………………………………………….................…………….

…………………………...………………………………………………………………………………………….................…………….

ETKİNLİK 2

KIBRIS AĞZI STANDART TÜRKÇE

İlan Yılan
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Şahmaran efsanesine siz başka bir son yazınız.
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1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

DİLBİL İSİ ÇALIŞMALARI

EDAT İL EÇ

EDAT İL EÇ   Tek başına bir anlam taşımayan, sözcükler arasında çeşitli anlam ilgileri kuran sözcüklere 

edat denir. yalnız, ancak, ile, gibi, için, -e  göre, -e  kadar, -e  doğru, -e  karşı, -den  başka  belli başlı 

edatlardır.

A  Edatlar cümleye değişik anlam ilgileri katan sözcüklerdir. 

Aşağıdaki cümlelerde yer alan edatların altını çiziniz ve cümleye kattığı anlamı yandaki sözcüklerle 

eşleştiriniz.

 Kahvaltıda nar gibi kızarmış ekmek var.    Sadece

 Sabah tren ile gidecek.        Neden

 Benim söylediklerimi bir sen dinlemedin.    Eylemin bittiği yer 

 Köye kadar beraber gittik.      Benzerlik

 Biraz sonra yağmur yağacak gibi.     Araç 

 Beni dinlemediğin için kazanamadın.     Olasılık

    

      B  Aşağıdaki cümlelerde edat varsa ayraç içine  ✔ , yoksa     işaretini koyunuz.

1. Roman ile öykü arasında benzerlikler vardır.           

2. Hasta olduğu için denize giremedi.          

. Mektubu dolma kalemle yazınız.         

. Akşama doğru güneş kaybolmuştu.         

. Araba burada fakat sahibi yok.         

. Buraya gelmiş de bizi aramamış.         

7. Su gibi temiz bir yüzü vardı.         

.  Sizi arayamadığım için üzgünüm.         

ETKİNLİK 1
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SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

Aşağıda verilen bulmacada bir yol seçerek o yol üzerinde karşınıza çıkan sözcüklerle farklı bir 101 Evler 

efsanesi yazınız. Kurguladığınız efsaneyi sınıfta okuyunuz.

ŞAHMARAN EFSANESİ
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BEN VE ÇEVREM
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BAĞLAÇLAR:  Tek başına anlam taşımayan, eş görevli sözcükleri, söz gruplarını ya da anlamca ilgili 

cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. “de, da, ki, ama, fakat, lakin, 

ne…ne…, çünkü, ya da,  veya, yahut…” başlıca bağlaçlardır.

Aşağıdaki cümlelerde bağlaç görevinde bulunan sözcüklerin altını çiziniz.

1. Her yeri aradım onu bulamadım. yalnız 

2. Gideceğini biliyordum çünkü annen söylemişti.

3. Selen ile Aslı bu elbiseleri aldı.

4. İyi çalıştık ama işimizi bir türlü bitiremedik.

5. Bugünden sonra ister yap ister yapma.

6. Bağımsızlık ve özgürlük benim karakterimdir.

7. Bahar gelsin de ağaçlar çiçek açsın.

8. Onu bile hatırlamadım.

5352

1) Kraliçe  

2) Dağ  

3) Gizli oda  

4) 7 Genç  

5) 100 oda  

6) Kale  

7) Çoban  

8) Ölümsüzlük

9) Yaşlanmamak 

10) Altın- Mücevher 

11) Açgözlülük  

12) Kavga  

13) Mahsur kalmak

14) Orta çağ  

15) Templos köyü  

16) Şövalye 

17) Tünel 

18) Uyumak  

19) 40 yıl 

SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI
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1  Kıbrıs'ta en çok görmeyi arzuladığınız yer neresidir? Neden?

 Sizce çok gezen mi çok okuyan mı bilir? Neden?

 Evliya Çelebi  adı size ne çağrıştırmaktadır?

A IRLIK ÇALIŞMASI

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

ADI İBİ Ü EL

Güzelyurt'a baharda gelmek harika bir fikirdi.

Çevresinde yapılan kazılarda elde edilen arkeolojik buluntulardan, geçmişinin Tunç çağına kadar gittiği düşü-

nülen, Antik dönemde Yunanistan'dan göç eden Spartalılar tarafından, Tanrıça Afrodit için kurulduğu rivayet edi-

len bu şehre, adeta ayak izini ve ruhunu bırakmış Afrodit. 

Güzelyurt'a yaklaşmıştık. Portakal bahçelerinin biri biterken diğeri başlıyordu. Bizi kentin girişinde selamlayan 

bu eşsiz manzaranın verdiği haz, yolculuğun bize yüklediği bütün yorgunluğu unutturmaya yetiyordu. Bu ilk geli-

şim olmasa da her ziyaretimde beni etkileyen bir şeyler vardı Batı'nın bu şirin kasabasında. 

Meyve bahçeleri, tek katlı evleri ve benzersiz sokaklarında sizleri kendi tarihinde gezdiren bir şehir. Burası ger-

çekten de Kıbrıs'ın güzelliğini tamamlayan, Ada'nın binlerce yıllık kültürel birikimini taşıyan bir yer. Portakal bah-

çeleri, taş bina içindeki dükkanları, Soli Antik Kenti, Vuni Sarayı, Tumba Tu Skuru yerleşim yeri ve Aziz Mamas Kili-

sesi gibi şehrin değerleri, bugünün ve dünün güzelliklerini bir arada barındırıyor adeta. 

Rehberimizin anlattıklarından Güzelyurt'un simgesi haline gelen portakal için her yıl haziran ve temmuz ayla-

rında düzenlenen festivalin, Ada'mızdaki öncü festivallerden olduğunu öğreniyoruz. 

Uzunca bir yolculuğun ardından, araçtan inme vakti gelmişti. İlk durağımız, efsanelere konu olan Aziz Mamas 

adına yaptırılan kilise oldu. Efsaneye göre Aziz, Bizans Dönemi'nde dağlarda yaşayan genç bir keşişmiş. Dönemin 

Bizans Dükü ondan vergi almak istemiş fakat o dağlarda mağarada yaşadığı, herhangi bir kamu yolundan yarar-

lanmadığı, sosyal yaşama katılmadığı için vergi vermek istememiş. Dük askerlerini Mamas'ı yakalamaları için gön-

dermiş. Askerler, Mamas'ı yakalayıp cezalandırılması için kente getirirlerken ormanda önlerine kuzuyu yemeye ça-

lışan bir aslan çıkmış. Mamas tek bir hareketiyle aslanı durdurup önünde eğiltmiş ve kuzuyu da alarak dükün kar-

şısına aslanın üzerine binili olarak çıkmış. 

ADI İBİ Ü EL
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1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

Dük bunu gördüğünde Mamas'tan çok etkilenmiş ve 

Aziz'i ölene kadar vergiden muaf tutmuş.

Güzelyurt'ta ikinci ziyaret noktamız; defalarca gidip 

gezseniz bile, yine gitmek isteyeceğiniz, Aziz Mamas Kili-

sesi'nin hemen yanındaki Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa 

Müzesi'ydi. Müze olarak kullanılan bina, 1 7  yılında Gü-

zelyurt Metropolit binası olarak inşa edilmiş, 1 7 'da ise 

yapılan restorasyonun ardından müzeye dönüştürül-

müştür. Bu iki katlı binanın doğa bölümünde Kıbrıs'ta gö-

rülen yerli ve göçmen kuş çeşitleri, böcekler, yılanlar, Ak-

deniz'de yaşayan balık türleri ve Kıbrıs'ın jeolojik yapısın-

da mevcut olan taş çeşitleri sergilenmektedir. Bu bölüm-

de bulunan iki başlı kuzu ve sekiz bacaklı kuzu gibi anomali türler de ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmektedir. Üst 

katta yer alan arkeoloji bölümünde ise; eski eserler, kronolojik sıra ile sergileniyor. Tumba Tu Skuru  buluntuları 

ve Artemis Heykeli ; müzenin en önemli eserleri arasında yer almaktadır. İki adet geyik heykelciği ile birlikte 1 0 

yılında, Salamis'te, tesadüfen bir turist tarafından denizden çıkarılan, yapımı MS 2. yüzyıla tarihlenen  cm bo-

yunda olan Artemis Heykeli, Efes'te bulunan Artemis heykelleriyle; gerek malzeme gerekse şekil bakımından 

büyük benzerlik göstermektedir. Müzede Soli Şehri'nin Altın tarihinden izler sunan Soli'nin Altın Yaprakları adlı 

taç, güzelliği ile ziyaretçileri büyülüyor. Tacın üzerindeki üzüm yaprakları ve küçük üzüm taneleri gibi çok ince işçilik 

gerektiren motiflerin, MÖ 11. yüzyılda böylesine kusursuz yapılabilmesi gerçekten çok ilgi çekiciydi.

Güzelyurt Kaymakamlığı önünde yer alan ve Baf'ta Cumhuriyetin 0. yılı olan 2  Ekim 1 7  tarihinde açılışı he-

deflenen Atatürk Anıtı'nın açılışı, 20 Temmuz 1 7  Barış Harekatı nedeni ile gerçekleşemedi. Barış Harekatı'ndan 

sonra Güzelyurt'a göç eden Türklerin girişimi sonucu Baf'tan Güzelyurt'a getirildi. Güzelyurt'un Atatürk sevgisinin 

simgesi olan bu anıt, şehrin özgürlük ruhunu yansıtmakta.

Güzelyurt'un tarih kokan daracık sokaklarında ılık rüzgarlar eşliğinde yürüyerek Osmanlı Hanı'na doğru yola ko-

yulduk. Yolun iki tarafına sıralanmış eski Kıbrıs evlerinin arasından geçerken etkilenmemek elde değildi. Özellikle 

bazı evlerin duvarlarında bulunan Artemis figürleri, sokaklara mistik bir hava katıyor.

100 yılı aşkın bir geçmişi olan ve kemerli yapısıyla dikkat çeken tarihi Osmanlı Hanı'na varmıştık. Hanın içinde 

kendinizi zamanda yolculuk yapar gibi hissediyor ve odalarında gezerken kendinizi 100 yıl önceki Kıbrıs'ta buluyor-

sunuz. 

Eski adı Omorfo olan Güzelyurt; gülümseyen güneşi, yeşilin bin bir tonunu barındıran doğası, misafirperver in-

sanları ve her daim esen ılık rüzgarları ile adeta Kıbrıs'ın gözbebeği... Saklı bir hazine durumundaki Güzelyurt, 

farklı yönleri ile keşfedilmeyi bekliyor.

BAT AN  BEYATLI

üzelyurt Arkeoloji ve Do a Müzesi

ADI İBİ Ü EL

S CÜK VE S CÜK R B  ÇALIŞMALARI

7

1  Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını bulunuz.

Arkeolojik .....................................................................................................................................

Buluntu  .................................................................................................................................

az  ................................................................................................................................................

Keşiş  ..............................................................................................................................................

Dük  .............................................................................................................................................

Metropolit  .....................................................................................................................................

Restorasyon  ..................................................................................................................................

Anomali ........................................................................................................................................

i ür ..............................................................................................................................................

Mistik  ............................................................................................................................................. 

 Rivayet etmek  arındırmak  muaf tutmak  sözcük ruplarını parçadaki anlamlarıyla irer 

cümlede kullanınız.

a  ...................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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da mevcut olan taş çeşitleri sergilenmektedir. Bu bölüm-

de bulunan iki başlı kuzu ve sekiz bacaklı kuzu gibi anomali türler de ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmektedir. Üst 
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yulduk. Yolun iki tarafına sıralanmış eski Kıbrıs evlerinin arasından geçerken etkilenmemek elde değildi. Özellikle 

bazı evlerin duvarlarında bulunan Artemis figürleri, sokaklara mistik bir hava katıyor.

100 yılı aşkın bir geçmişi olan ve kemerli yapısıyla dikkat çeken tarihi Osmanlı Hanı'na varmıştık. Hanın içinde 

kendinizi zamanda yolculuk yapar gibi hissediyor ve odalarında gezerken kendinizi 100 yıl önceki Kıbrıs'ta buluyor-

sunuz. 

Eski adı Omorfo olan Güzelyurt; gülümseyen güneşi, yeşilin bin bir tonunu barındıran doğası, misafirperver in-

sanları ve her daim esen ılık rüzgarları ile adeta Kıbrıs'ın gözbebeği... Saklı bir hazine durumundaki Güzelyurt, 

farklı yönleri ile keşfedilmeyi bekliyor.

BAT AN  BEYATLI

üzelyurt Arkeoloji ve Do a Müzesi
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1  Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını bulunuz.

Arkeolojik .....................................................................................................................................

Buluntu  .................................................................................................................................
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Keşiş  ..............................................................................................................................................

Dük  .............................................................................................................................................

Metropolit  .....................................................................................................................................

Restorasyon  ..................................................................................................................................

Anomali ........................................................................................................................................

i ür ..............................................................................................................................................

Mistik  ............................................................................................................................................. 

 Rivayet etmek  arındırmak  muaf tutmak  sözcük ruplarını parçadaki anlamlarıyla irer 

cümlede kullanınız.
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ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

1. Metinde Güzelyurt'un kuruluşu ile ilgili hangi bilgiler verilmektedir?

. Afrodit u şe irde ayak izini ve ru unu ırakmıştır.  sözünden ne anlıyorsunuz?

. Güzelyurt ta ve çevresinde hangi tarihi yapılar vardır?

. Güzelyurt'ta düzenlenen festivalin adı nedir? Neden bu ad kullanılmıştır?

. Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi nde bulunan Artemis heykeli neyle benzerlik göstermektedir?

. Metinde Güzelyurt sokakları nasıl tasvir edilmiştir?

7. Siz Güzelyurt'a hiç gittiniz mi? Gittiyseniz Güzelyurt'la ilgili izlenimleriniz nelerdir?

. Saklı ir azine durumundaki üzelyurt farklı yönleriyle keşfedilmeyi ekliyor.  

cümlesiyle yazarın vurgulamak istediği sizce nedir?

TÜR ÇALIŞMASI

A  Aşağıdaki tabloyu gezi yazısında olması gereken özelliklere göre D ĞR  ya da YANLIŞ olarak 

işaretleyiniz.  

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

D
 

Y
 

Gezi yazılarında gezilip görülen yerler anlatılır. 

 

Gezi yazılarında yazar yorum yapmaz.

 

Gezi yazıları tarihi belge niteliğindedir. 

 
 

Gezi yazıları anlatılan yerlerle ilgili okuyucuda merak uyandırmalıdır.

 

Gezi yazılarında dil sade olmalıdır.

 
 

Gezi yazıları güncel olmalıdır.

B  Okuduğunuz metinde gezi yazısının hangi özellikleri görülmektedir?
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Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına  nesnel olanların başına N yazınız.

Güzelyurt  Kuzey Kıbrıs'ın kuzeybatısında yer alan, antik dönemde Yunanistan'dan göç 
eden Spartalılar tarafından, Tanrıça Afrodit için kurulduğu rivayet edilen bir şehir.

Eski adı Omorfo olan Güzelyurt; gülümseyen güneşi, yeşilin bin bir tonunu barındıran 
doğası, misafirperver insanları ve her daim esen ılık rüzgarları ile adeta Kıbrıs'ın 
gözbebeğidir.

Müzede Akdeniz'de yaşayan balık türleri ve Kıbrıs'ın jeolojik yapısında mevcut olan taş 

çeşitleri sergilenmektedir.

Güzelyurt Kaymakamlığı önünde yer alan Atatürk Anıtı, Cumhuriyet'in 0. yılı anısına 

yaptırılmıştı.

Yolun iki tarafına sıralanmış eski Kıbrıs evlerinin arasından geçerken etkilenmemek elde 
değildi.

Kıbrıs adasına adını veren bakır cevherinin en kalitelisi Lefke'den çıkartılmıştır.

Lefke klasiği yafa portakalını ve anıtsal nitelikteki hurma ağaçlarının gizemini keşfetmek 
kendimizi ayrıcalıklı hissetmemizi sağladı.

Soli Bazilikası'ndaki MS . yüzyıla tarihlendirilen, muhteşem güzellikteki kuğu mozağini 
görmeden Kıbrıs'tan ayrılmak olmaz.

100 yılı aşkın bir geçmişi olan ve kemerli yapısıyla dikkat çeken tarihi Osmanlı Hanı'na 
varmıştık.

İngiliz idaresi döneminde kullanılan trenler, Kıbrıs'ın ilk trenleriydi.

ETKİNLİK 1

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

DTÜ Teknoloji Merkezi KKTC Yerleşkesi

1

 

 

 

R MA DA 

Bu, Roma'ya üçüncü gelişimdir. Ama Roma, orada doğup orada ................... için bile bitmez. Her 

................, her tablo, her anıt, size her görünüşünde güzelliğin yeni bir sırrını açacaktır. Roma'da heykel 

................. olmuştur. O, .................. değil, bizim gibi sokaklarda dolaşıyor, meydanlarda geziniyor, park-

larda dinleniyor! Sabahleyin ağzından sular dökülen .................... seyrederek Doney'e gittim. Burası, 

büyük otellerin, şık mağazaların ve camlarından hare hare sular akan çiçeklerin sıralandığı büyük bir cadde 

üstünde, ..................... bir kahvedir ama Mehmet Akif'in Mahalle Kahvesi' değil, bir temizlik ve zarâfet 

sergisi... 

.................. üstündeki masalardan birine oturdum. Garson, ısmarladığım portakal suyunu getirdi. için-

de dört köşe, ................. bir buz parçası, yanında, ipek kâğıtlı keselere el değmeden doldurulmuş şeker... 

Bardağı yudum yudum emerek .................. seyrediyorum: İskarpinler geçiyor... Siyah iskarpinler, beyaz is-

karpinler... Bağlısı var, düzü var, fiyonklusu var. Ama iki şey yok: Boyasızı bir, çarpık ökçelisi iki. Gözlerimi 

....................... yukarı kaldırıyorum: Roma sokaklarında dağınık ..............., kepekli saç ve .................. 

surat göremezsiniz. ViaVeneto yolcuları arasında bir şey daha yok: Hasta ve sarsak adam. Değil koltuk değ-

nekleriyle asfaltı karıştıran topala, değil bastonuyla kaldırımları dürtükleyen köre, öksüren insana bile rast-

layamazsınız. Avrupalı , öksürdü mü: 

 Hastalandım, deyip yatağa giriyor.

Yusuf iya RTAÇ

ADI İBİ Ü EL

 
 

Roma da adlı metinde bazı sözcükler yazılmamıştır. Aşağıda verilen sözcüklerden yararlanarak metni 
tamamlayınız.

ETKİNLİK 

ViaVeneto aslanlarıyavaş yavaş caddeyi kafa eykel 

vatandaş pırıl pırıltıraşsızmüzedekaldırım üyüyenler
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R MA DA 

Bu, Roma'yRoma'yR a üçüncü gelişimdir Ama Roma, Roma, R orada doğup orada için bile bitmez. Her 

vatandaş pırıl pırıltıraşsızmüzedekaldırım üyüyenler



1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

E e Denizi nin İki Yakasında  Alaçatı  Sakız Adası 

Chios, Ege Denizi nde, Türkiye'nin Çeşme ilçesinin tam karşısında bulunmaktadır. Gözle baktığınızda elini-

zi uzatsanız temas edeceksiniz hissini yaratan bu yakınlık tabii ki alda-

tıcıdır.

Sakız adası adından da anlaşılacağı gibi sakız ağaçlarının bol bu-

lunduğu bir yerdir. aten halkın esas gelir kaynağı da bu ağaçlardan 

yapılan üretimdir. Rehberimizin verdiği bilgiye göre dünya sakız üreti-

mi için gerekli esas madde üretiminin yüzde sekseni bu adadaki ağaç-

lardan elde edilmekteydi. Ada halkı ayrıca elde ettikleri bu sakızın aro-

masıyla likör, dondurma, soda ve gazoz da üreterek ekonomiye katkı 

sağlamaktaydı.

Kısacası Chios, diğer Yunan Adalarının şu beyaz sıva, mavi pancur görünümlü karakteristik özelliğinden 

çok farklı, aynı Alaçatı'daki gibi taş evlerle bezenmiş, görülmeye değer bir adaydı. 

Alaçatı ile Chios'un ortak bir de kaderi olduğunu öğrendiğimde denizin iki yakasındaki benzeşmeye hayret 

etmemek gerektiğini anladım. 1 2  yılında Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan ve Mübadele  olarak ad-

landırılan anlaşma gereği, Sakız Adası nda oturan Türkler Çeşme ve yöresine, buralardaki Rumlar ise Adaya 

zoraki göç ettirilmişler. İnsanlar yıllarca doğup büyüdükleri topraklara Ege kıyı-

sının öteki tarafından bakadurmuşlar ama yasak nedeniyle hiçbir zaman gidip 

görememişler. Geçen zaman iki kültürün karşılıklı birbiri içine girip özümsenme-

sine sebep olmuş. Yıllar sonra ziyaretler serbest bırakıldığında ise iki taraf insan-

ları arasında müthiş dostluklar kurulmuş. Öyle ki taraflar birbirlerinin atalarının 

yaşadıkları topraklarda karşılıklı olarak baş tacı edilmişler.

Alaçatı De irmenleri

Ben, Ege'nin iki kıyısında, eğer arada gümrük kapıları ve bayraklar olmasa 

farklı iki devlette olduğumu anlamakta zorlanacağımı rahatlıkla söyleyebilirim. 

İki taraf da pırıl pırıl tertemizdi. Özellikle Alaçatı bu konuda inanılmaz bir beledi-

yecilik hizmeti veriyordu. Geceleri on binlerce insanın 

yeyip içtiği dolandığı sokaklarda sabah saat sekiz itibarıy-

la tek çöp bulmanız imkânsızdı. Hele cumartesi kurulan 

uçsuz bucaksız Pazar Yeri'nin kurulma ve kaldırılması sıra-

sındaki pratiklik gerçekten övgüye değerdi. Pazar deyince 

bir noktaya değinmeden geçemeyeceğim. Bölge halkının 

ürettiği her şeyi gelip sattığı pazarda, özellikle meyve seb-

ze fiyatlarını görünce hayretler içinde kaldım.

Dr. Bülent Dİ DARLI

2
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ETKİNLİK 
andaki metin ile üzelyurt metnini karşılaştırarak metinlerin benzerliklerini ve farklılıklarını 

yazınız.

  

ARKLILIKLARBEN ERLİKLER

A   Aşağıda Kıbrıs tren yolu hattının haritası verilmiştir. Yukarıdaki tablodan hareketle aşağıda işaretlenmiş 
istasyonların adını yazınız.

ETKİNLİK 
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Dr. Bülent Dİ DARLI
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ETKİNLİK 
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  B) Kıbrıs'ta tren hangi amaçlarla kullanılmaktaydı?

a) .......................................................................................................................................................
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 C) Günümüzde trenle ulaşım olsaydı sizce hayatımıza neler katardı?

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

65

ADI GİBİ GÜZEL

ETKİNLİK 1

DİLBİLGİSİ ÇALIŞMALARI

Ünlemler: Sevinme, korku, acı, üzüntü, şaşma gibi duyguları anlatan; seslenme, buyruk gibi durumları 
bildiren ya da doğa seslerini yansıtan sözcüklerdir. 

Başlıca ünlemler şunlardır:  “ A!,  Ha! , Ah!,  Ey!,  Vay!,  Aman!,  Eyvah!”

Aşağıdaki ünlemlerin cümleye kattığı anlamı boş bırakılan yerlere yazınız. 

1. Aaaa, çok oluyorsun ama!  (…… .....)Kızma

2. Hey gidi yıllar hey! (………………………….)

3. Eee, şimdi ne olacak!  (………………………….)

4. Ah, o değerini bilmediğim yıllar! (………………………….)

5. Hey, buraya gel! (………………………….)

1. Sizin   … …. ben de resim dersini severim.gibi

2. Yarışmayı izlemeye çocuklarım ………………………..gelecek.

3. Kırk bin ………………………..seyirci filmi izleyecek.

4. Ben hazırım ……………………….. Ayşe henüz gelmedi.

5. Aylin ………………………..bizimle gelecek.

6. Yağmur yağdığı ………………………..yol oldukça kaygan.

7. ………………………..! Gençler bana bakın.

8. Ödevimi ……………………….. bu akşam ………………………..yarın bitireceğim.

9. Bizi arayacağını söylemişti ………………………..hâlâ aramadı.

10. Sevinçliyim……………………….. bugün babam geliyor.

ETKİNLİK 2

 gibi                    kadar           ile         ve             ama             ya… ya…           da

hey çünkü          ki            göre          fakat       için         yaşasın

Yukarıdaki edat, bağlaç ve ünlemleri aşağıdaki cümlelerde uygun olan yerlere yazınız.
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1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

S LÜ VE YA ILI ANLATIM ÇALIŞMASI

ulunduğunuz yerin fotoğraflarını ekip bu fotoğraflardan yararlanarak bir gezi yazısı 

yazınız. 
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1  

SERBEST K MA

7

Çok encim Da a

-Delikanlı sesimi arıyorum

ve içli, sevinçli bir şiire

başlamak istiyorum.

Söz etmek istemiyorum

silah seslerinden, ölü askerlerden

artık söz etmek istemiyorum

ağlayan annelerden.

Çok gencim daha

çılgınca şeyler yaşamak

bir gece olsun ay ışığına vurulmak

benim de hakkım.

...

içimi saran şu keder

yaraşır mı bana

çok gencim daha.

-Ey savaşlar!

karartma gündüzleri.

Göğsümdeki küçük kuş

henüz şarkısına başlıyorken

uzun menzilli silahlarla

vurdunuz sesimi.

Kan ve gözyaşı kaldı avuçlarımda

derlediğim en renkli çiçekler

sevgilime götüremeden

soldu dalında

-Ölü tüccarları, kovboy fosilleri!

artık bırakın delikanlı sesimi.

Çok gencim daha. 

ME MET YAŞIN
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  BEN VE ÇEVREM

TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI

DEĞERLENDİRME
SORULARI

1268 13 69

“4 Eylül günü öğleyin, Kıbrıs adasına ilk ayak basışımız Salamis Limanı’ndan 

   I       II

gerçekleşti. Burası sadece bir çapa yeri olmasına rağmen ben onu liman olarak tanımlamaktayım.

                  III

 Büyük bir koy içinde kara tarafından neredeyse her yönden korunan geniş ve her türlü tekne için 

                     IV

emniyetli bol yeri olan bir liman. 

1) Yukarıda altı çizili kelimelerden hangisinin türü farklıdır?

A) IV  B) III  C) II  D) I

2) Aşağıdakilerden hangisinde yer-yön zarfı kullanılmıştır?

A) Ada’nın doğusunda büyük miktarda pamuk yetiştirilmektedir.

B) Bostancı'nın yukarısında yeni yerleşim bölgeleri açılacak.

C) Kıbrıs'ın dört bir yanında çok sayıda denize keskin giren burun vardır.

D) Beşparmaklardan aşağı inerken ciğerlerimiz oksijen doluyor.

“Akdeniz bazen yorgun mu akar?/Akar, akar hırçın mı akar?/Sakinliğine, yumuşaklığına uysallığına diyecek 

yoktur./Ama öfkesi tam tersi olur./Dolar, dolar taşar./Köpürür köpürür kudurur./Canlı demez, cansız demez 

yutar sömürür./Dev gibi tekneler, dağ gibi insanlar,/kuş misali sürüklenir onun dalgalarıyla.

3) Yukarıdaki dörtlük konusuna göre hangi şiir türünün özelliklerini taşır?

A) Lirik  B) Epik  C) Pastoral  D) Satirik

4) “Özgür” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf görevinde kullanılmamıştır?

A) Çocuklar özgür büyütülmelidir.

B) Öğrencilere nesnel bilgiler öğretilmeli ki onlar özgür düşünsünler.

C) Özgür insanlar yaratıcı olurlar.

D) Vahşi hayvanlar doğal ortamlarında özgür yaşamalıdır. 

5) Aşağıdaki cümlelerde altı çizilen sözcüklerden hangisi zarf görevinde değildir?

A) Yarın çok geç kalamayız, öğretmen çok kızar.

B) Akşam fırtınanın çıkardığı sesle ansızın uyandım.

C) Öğleyin çalan telefonun sesiyle yerimden fırladım.

D) Sabah günün en sevdiğim vaktidir.

6) Aşağıdaki altı çizili zarflardan hangisi cümleye ötekilerden farklı bir anlam katmıştır?

A) Bu portakallar aşağı yukarı elli ton gelir.

B) Hemen hemen eve geldik sayılır.

C) O, randevularına asla geç kalmaz.

D) Okuldan mezun olalı şöyle böyle elli yıl oldu.

7) Aşağıdaki cümlelerde bulunan soru sözcüklerinden hangisi zarf değildir?

A) Bu konuya nasıl çalışacaksın?

B) Boş saatlerini nasıl geçiriyorsun okulda?

C) Ne duruyorsun biraz iş yapamaz mısın? 

D) Nasıl bir yaşam hayal ediyorsun?

8) Aşağıdakilerden hangisinde azlık - çokluk zarfı yoktur?

A) Ödevini gayet iyi buldum.

B) Bu kasabanın en güzel yemekleri burada.

C) Böyle içten davranan insanlara güvenirim.

D) Söylenilenleri çok iyi dinlemişsin.

Macun yaptım hurmadan

Niçin yedin sormadan

Gel guzum sarılalım

Kimse bizi duymadan

9) Yukarıdaki manide bulunan zarfın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zaman zarfı B) Azlık - çokluk zarfı C) Soru zarfı D) Durum zarfı

Edatlar, sözcüler arasında anlam ilgisi kurar; bağlaçlar ise görevdeş öğeleri ya da

anlamca ilgili cümleleri bağlar.

10) Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem edat hem de bağlaç vardır?

A) Öğleyin bu uyku ki aralıktır

Saf hava bir kanat kadar ılıktır

B) Denizi gördüm de coştum, ağladım

Ayrılık şalını belime bağladım

C) Ardına bakmadan yollara düşen

Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan

D) Benim dostum gelişinden bellidir

Ak elleri deste deste güllüdür
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11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile” edat olarak kullanılmıştır?

A) “Güzel ile Çirkin” filmi yeniden sinemalarda.

B) Okulla sporu başarılı şekilde götürebiliyor.

C) Boran'la Toprak bir tepede duran, iki yalnız efe.

D) Gidişinle sen, beni kederlere saldın.

12) Aşağıdakilerin hangisinde “-ce/ -ca” eki “-e göre” edatının(ilgeç) yerini tutmaktadır?

A) Milyonlarca insan bu olaya tepki koydu.

B) Sizce bu durumu nasıl düzeltebiliriz?

C) Seni saatlerce orada bekledim.

D) Biz bu işi de kolayca hallederiz.

Başka sözcük türleri de cümlelerde duygu değeri kazanarak ünlemleşebilir.

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir kullanım vardır?

A) Hey! Sana söylüyor.

B) Hah, şimdi hatırladım!

C) Tüh, yine şampiyon olamadık!

D) Güzel! Bak şimdi yola geldi.

  i. Aferin, çok iyi koştun!

 ii. Ah, nerede o eski günler!

 iii. Vah vah, çok üşüdü garibim!

 iv. Ha gayret, neredeyse bitiyor!

14) Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde aşağıdaki anlamlardan hangisi yoktur?

A) Acıma

B) Özlem

C) Şaşırma

D) Beğenme
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Bir zeytin fidanı gibi büyütmüştüm onu ben

Silindi gitti izleri, her şeyi örttü zaman

Ölüm yaşıma girdim, ağlıyorum eşiğinde kapının

Mum adadım, fal baktırdım;

Zeytin yaprakları kuruttum.

Ne omuz kalabalıklar geçti, asfalt ezen bandolar

Acının çökerttiği zayıf omuzlarımın yanından

…

Bir dal bulmak istiyorum, barış açan bir dalcık

Son bir kez bakmak için giderken buralardan.

Duruyorum eşiğinde kapımın, içimde sonsuz son yaz

     ( Fikret DEMİRAĞ)

15) Yukarıdaki şiirde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Edat  B) Bağlaç C) Zaman zarfı  D) Durum zarfı

Hayatın en önemli gerçeği samimiliktir. Bu itibarla hayat ile bağı olan edebiyat mutlaka samimi bir 

edebiyattır denilebilir. Hayatı en gizli, en karışık yönleriyle anlatmayan, duygularımızı tıpkı hayatta 

olduğu gibi saf ve derin bir şekilde duyuramayan, acılarımızı açık açık yansıtmayan bir edebiyat hayatla 

ilgisiz ve sahtedir.

16) Yukarıdaki paragraf  yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Deneme

B) Günlük

C) Anı

D) Sohbet

Olayları günü gününe yazamam. Bıraksanız, yıllar sonra aklıma düşen bir olayı kaleme alırım. Üstelik 

yalnızca beni ilgilendiren yönüyle değil, olaylardan etkilenen herkesten ve dönemin özelliklerinden de söz 

ederek yazarım.

17) Yukarıdaki paragrafta yazar hangi iki türü karşılaştırmıştır?

A) Günlük- Sohbet

B) Sohbet- Biyografi

C) Anı- Gezi

D) Günlük- Anı

DEĞERLENDİRME
SORULARI
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18) Aşağıdakilerden hangisi efsane türüne ait değildir?

A) Efsanelerin konuları bir kişiye, bir olaya veya bir yere dayandırılır.

B) Efsanelerde anlatılanların bir ölçüde de olsa inandırıcılık özelliği vardır.

C) Efsanelerin başında tekerlemeler bulunur.

D) Efsanelerde kutsal öğelere de yer verilir.

Gençliği, bir mutluluk dönemi sanmak yanılgısına düşenler, ihtiyarlığı da acıklı hatta biraz ayıp sayıyorlar: 

“Artık ben ihtiyarladım.” deyince: “Hayır, ihtiyarlamadınız; sadece biraz yaşlandınız.” diyorlar sanki yaşlan-

makla ihtiyarlamak aynı anlama gelmiyormuş gibi konuşuyorlar. Ben biliyorum dostum onlar: “Sizi bugün 

çok iyi gördüm.” gibi laflarla aslında kendilerini kandırıyorlar.

19) Yukarıdaki paragraf hangi yazı türünden alınmış olabilir.

A) Günlük  B) Fıkra  C)Gezi  D) Sohbet

Girne'deki Ciklos mevkii, Zümrüd-i Anka kuşunun yuvası olup eşi ölünce onun son yumurtasını sıkı korumaya 

almış. Üzerinden kalkmadan günlerce oturmuş. Ancak karnı acıkınca yiyecek bulmak amacıyla yuvadan 

ayrılmış. Ne var ki yavrusu yumurtadan çıkmak üzereymiş. Yavru kıpırdayınca yumurtanın dengesi bozulup 

aşağıya yuvarlanmış. Hazırda bekleyen kargalar yavruyu yemiş. Başka yavrusu olmadığından Zümrüd-i Anka 

kuşunun nesli yok olmuş. Kargalar çektikleri ziyafeti unutamadığından o günden beri hep o kayanın üzerinde 

dolanıp dururmuş.

20) Yukarıdaki paragraf aşağıdaki türlerden hangisine aittir?

A) Efsane   B) Anı   C) Deneme  D) Günce
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1  Kitap okuma alışkanlığının kazanılmasında etkili olan unsurlar nelerdir?

  Lider kime denir? Sizce bir lider nasıl olmalıdır?

  Dünya yazarlarını okumak, dünya tarihini araştırmak bize neler 

kazandırır?

A IRLIK ÇALIŞMASI
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Atatürk'ün yüzyılımızın önde gelen kişileri arasında yer almasında, kuşkusuz onun askerî dehası, devlet adam-

lığı yanında bir düşün adamı olmasının da büyük payı vardır. Atatürk'ün hayatı boyunca neler okuduğunu, nasıl 

okuduğunu ancak yakın çevresindekilerden ve kendi anılarından öğrenebiliyoruz. 1 1 yılında Selanik'te dünya-

ya gelen Mustafa Kemal, okuma çağına gelince, babası Ali Rıza Bey: Adam olmak için okumak, öğrenmek şarttır, 

başka çaresi yoktur.  sözüyle onu okumaya özendirmiştir. Belki de bu sözler, küçük Mustafa'da okuma ve öğren-

me merakının uyanmasında önemli bir etken olmuştur. 

Askeri ortaokulda öğrenimini sürdürürken sadece ders kitaplarıyla yetinmediği, yerel dergi ve gazeteleri de iz-

lediği o günlerde Selanik'te çıkan Çocuklara Rehber  adlı haftalık bir derginin fen ve matematik konularında açtı-

ğı yarışmaları kazananların başında Mustafa Kemal adının görülmesinden onun çok okuduğu anlaşılıyor.  Mustafa 

Kemal, Manastır Askerî Lisesine devam ederken dersleri dışında, vatan ve özgürlük kavramlarını işleyen Namık 

Kemal'in eserlerini, Mehmet Emin Yurdakul ve Tevfik Fikret'in şiirlerini durmadan okuyor, hatta ezberliyordu. Öte 

yandan, çok iyi Fransızca bilen arkadaşı Fethi Okyar ın yardımıyla Voltaire, Rousseau, Montes iue gibi Fransız 

İhtilâli ni hazırlayan düşünürlerin eserlerini okuyor ve fikirleri üzerinde tartışıyorlardı. Mustafa Kemal, yabancı dil 

bilmenin gereğini ve değerini daha o zaman anlamış olduğundan okulda öğretilen Fransızca ile yetinmeyip yaz ta-

tillerinde Selânik e gittiğinde, özel kurslara devam etmiştir. Askerî Lisedeki öğrenimi sırasında, tarih öğretmeni, 

Mehmet Tevfik Bilge nin derslerinde, Fransız İhtilâli nden, dünyadaki başka olaylardan ve düşün hareketlerinden 

söz etmesi, onda tarihe karşı ilgi ve sevgi uyandırmıştı. Bu ilgi, artarak ömrünün sonuna kadar sürmüştür. Hafta 

sonlarında, arkadaşı Ali Fuat Cebesoy la birlikte, Beyoğlu'nda buluşup sürekli olarak yabancı gazeteleri saatlerce 

inceler ve bu suretle, dünyadaki olaylar ve dış basındaki yazıları okurdu.

Atatürk, Harp Akademisinde okuduğu yıllarda, yeni boyutlar kazandırdığı, düşüncelerini arkadaşlarına da ak-

tarmak amacıyla okulda el yazısı ile bir gazete çıkarmaya başlar. 

1 1  Mart'ında yarbaylığa yükseltilen, daha sonra, Anafartalar Komutanı olarak Çanakkale Savaşları na katı-

lan Mustafa Kemal, cephede ateş altında bile okumaktan vazgeçmemiştir. Savaşın bütün şiddetiyle sürdüğü gün-

lerde, kendisi ile, bir gazeteci olarak görüşmeye giden Ruşen Eşref Ünaydın, Mustafa Kemal'in karargâhtaki oda-

sını anlatırken:  Masasının üzerinde, Balzac'ın Colonel Chabert'i, Maupassant'ın Boule de Suif'i, Lavedan'ın 

Cervir i duruyordu. Şüphe yok ki Paşa, durgun dakikalarının boşluğunu edebiyatla dolduruyor.  diyordu.

Atatürk, vatanı düşman istilâsından kurtardıktan ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra, daha yoğun ve 

daha rahat bir şekilde okumaya koyulmuştur. Artık o, savaş alanlarında kazandığı zaferlerini, kültürel, sosyal, eko-

nomik alanlarda yapmayı tasarladığı reformlarla sağlam temellere oturtmak istiyordu. Bunun için de yapacağı 

devrimler üzerinde, öncelikle kendisinin yeterli bilgi edinmesi gereğine inanıyordu. Bu nedenle de, o güne kadar 

okuyamadığı bazı kitapları yurt dışından getirtiyordu. Bunlardan önemli bulduklarını veya bilmediği bir dilde yazıl-

mış olanlarını en kısa zamanda Türkçeye çevirtiyordu. Cumhuriyetin ilânından sonra, hangi konularda, ne gibi 

eserler okuduğunu gösteren en güvenilir kaynak eser Atatürk'ün Özel Kütüphanesinin Kataloğu dur. 
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Bu katalog, aynı zamanda onun eşsiz bir kumandan ve devlet başkanı kişi-

liği yanında, bir düşün ve kültür hayatının belgelerini göstermesi bakımından 

da çok önemlidir. Atatürk'ün Özel Kütüphanesinin koleksiyonları arasında en 

geniş yeri tarih kitapları almaktadır. Özellikle o, bu engin tarih bilgisinden, si-

yasal hayatının çeşitli dönemlerinde büyük ölçüde yararlanmıştır. Konuşmala-

rında, tarihten verdiği örnekler, bazen millî bir heyecan kaynağı, bazen de bi-

limsel bir tartışma konusu olmuştur. Bu çalışmaların bilimsel yöntemlerle, sü-

rekli olarak yapılabilmesi için de Türk Tarih Kurumu nu kurmuştur. 1 1  

Atatürk'ün yoğun okuma ve çalışma alanlarından bir diğeri de Türk dili üze-

rinedir. Türk dilini, yabancı dillerden alınmış olan sözcüklerden kurtarıp arı bir 

Türkçeye kavuşturmak ve dilimiz üzerine ciddi araştırmalar yapılması amacıy-

la da Türk Dil Kurumu nu kurmuştur. 1 2  

Atatürk'ün ilgi duyduğu konulardan bir diğeri de hukuktu. Kurduğu devle-

tin sosyal yapısını sağlam temellere oturtmak için hukuk kitaplarını da okuyor, 

ilgililerle bu konuları tartışıyordu. Atatürk, ayrıca, sosyoloji, ekonomi ve başka 

alanlarda da çok çeşitli kitaplar okumuştur.

Atatürk, çalışma saatlerinin çoğunu kütüphanesinde geçirirdi. Yakınlarının 

anılarında belirttikleri gibi bazen kütüphanesine kapanır, geceli gündüzlü sa-

atlerce okurdu. 

Atatürk'ün kitap okumada dikkati çeken bir özelliği de okuduğu kitabın 

önemli bulduğu yerlerini, kendine özgü işaretlerle belirlemesi, satır altlarını, 

genellikle kırmızı ve mavi renkli kalemlerle çizmesi ve sayfa kenarlarına notlar 

almasıdır. Atatürk'ün okuduğu kitapların işaretli olan yerleri incelenerek onun 

yaşamı boyunca okuduklarından, gözlemlerinden, edindiği bilgilerden, büyük 

bir seziş yeteneği ve eşsiz dehası ile kendine özgü bir sentez yapabilen bir fikir 

adamı olduğu gerçeği, göz ardı edilmemelidir. Kitaba çok büyük bir değer 

veren, okumayı ciddî ve sürekli bir uğraş edinen Atatürk'ün neler okuduğunu, 

maalesef, tam ve kesin olarak bilemiyoruz.

Elimizdeki belgelere dayanarak, Atatürk'ün geniş bir kültüre sahip olduğu-

nu söyleyebiliriz. Atatürk, yaşamı boyunca okuduğu kitaplardan edindiği bil-

giler ışığında, eşsiz dehası ile yaptığı sentezlerle, yüzyıllarca cahil bırakılmış 

bir halktan, yeni bir Türk toplumu yaratmış, kurduğu Cumhuriyet'in temelini 

de kültüre dayandırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür . Dünya-

da bir başka benzeri bulunmayan devrimlerini yaparken de hiç yanılmayışın-

da, kuşkusuz, onun geniş kültürünün payı çok büyüktür.
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7

TÜR ÇALIŞMASI

1.  Atatürk'ü okumaya özendiren en önemli etken ne olmuştur? 

.  Atatürk hangi yazar ve şairleri okuyordu? Bunların Atatürk'ün fikir hayatının oluşmasındaki önemi nedir?

.  Atatürk'ün yabancı dillere bakışı nasıldı? Bunu nereden anlıyoruz?

.  Atatürk ne zaman daha yoğun okumaya başlamıştır? Neden?

.  Atatürk'ün özel kütüphanesinin kataloğu neden önemlidir?

. Atatürk'ün tarihe önem verdiğini nelerden anlıyoruz? Ne gibi çalışmalar yapmıştır? 

7.  Atatürk'ün okuma tutkusu sizce ona ve Türk toplumuna neler kazandırmıştır?

.  Metnin konusunu ve ana düşüncesini yazınız.

Yazar  

1. Araştırma yapar    ............

.  Olay planı ile yazar    ...........

.  Bilgileri toplar    ...........

.  İspatlama yoluna gitmez   ...........

.  Hayallerine yer vermez   ...........

.  Yazıyı serim-düğüm-çözüm diye ayırır ...........

7.  Bilimsel konularda yazar   ...........

A  Makalenin özelliklerini düşünerek yukarıdaki düşünceleri D ĞR  ya da YANLIŞ olarak değerlendiriniz.

B  Cevaplarınızdan hareketle makalenin tanımını aşağıya yazınız.

ATATÜRK TE K MA

 T TK S

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI ETKİNLİK 1

A  Kütüphanenizdeki kitaplarınızdan üç tanesinin ismini aşağıya yazınız. Bu kitapların konularını kısaca belirtiniz. 

1. ....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

. ....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

. ....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

B  Bir kütüp ane in apis ane kapattırır.  sözünden hareketle kütüphane önemlidir:

çünkü ......................................................

................................................................................................................................................

çünkü ......................................................

................................................................................................................................................

çünkü ......................................................

................................................................................................................................................

7

. TEMA
ÜLKEM VE KÜLTÜREL 

DEĞERLERİM



7

TÜR ÇALIŞMASI

1.  Atatürk'ü okumaya özendiren en önemli etken ne olmuştur? 

.  Atatürk hangi yazar ve şairleri okuyordu? Bunların Atatürk'ün fikir hayatının oluşmasındaki önemi nedir?

.  Atatürk'ün yabancı dillere bakışı nasıldı? Bunu nereden anlıyoruz?

.  Atatürk ne zaman daha yoğun okumaya başlamıştır? Neden?

.  Atatürk'ün özel kütüphanesinin kataloğu neden önemlidir?

. Atatürk'ün tarihe önem verdiğini nelerden anlıyoruz? Ne gibi çalışmalar yapmıştır? 

7.  Atatürk'ün okuma tutkusu sizce ona ve Türk toplumuna neler kazandırmıştır?

.  Metnin konusunu ve ana düşüncesini yazınız.

Yazar  

1. Araştırma yapar    ............

.  Olay planı ile yazar    ...........

.  Bilgileri toplar    ...........

.  İspatlama yoluna gitmez   ...........

.  Hayallerine yer vermez   ...........

.  Yazıyı serim-düğüm-çözüm diye ayırır ...........

7.  Bilimsel konularda yazar   ...........

A  Makalenin özelliklerini düşünerek yukarıdaki düşünceleri D ĞR  ya da YANLIŞ olarak değerlendiriniz.

B  Cevaplarınızdan hareketle makalenin tanımını aşağıya yazınız.

ATATÜRK TE K MA

 T TK S

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI ETKİNLİK 1

A  Kütüphanenizdeki kitaplarınızdan üç tanesinin ismini aşağıya yazınız. Bu kitapların konularını kısaca belirtiniz. 

1. ....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

. ....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

. ....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

B  Bir kütüp ane in apis ane kapattırır.  sözünden hareketle kütüphane önemlidir:

çünkü ......................................................

................................................................................................................................................

çünkü ......................................................

................................................................................................................................................

çünkü ......................................................

................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

B  Bir kütüp ane in apis ane kapattırır.  sözünden hareketle hareketle harek kütüphane önemlidir:

çünkü ......................................................

................................................................................................................................................

çünkü ......................................................

................................................................................................................................................

çünkü ......................................................

................................................................................................................................................

7

. TEMA
ÜLKEM VE KÜLTÜREL 

DEĞERLERİM



10

ATATÜRK TE K MA

 T TK S

Kitap denilince akla gelen ilk mekan kuşkusuz kütüphanelerdir. Orası 

bir deniz, okyanus, bilinmeyene açılan bir kapıdır. Büyüleyici, görkemli ya-

pıların sessizliği huzur verir insana. Yüzyıllardır toplumlar, ülkeler bu yapıt-

lara önem vermişlerdir. Efes Antik Şehri, kütüphanesi ile ünlüdür. Eski çağ-

lardaki bir savaşta bir ülke size zarar vermek istiyorsa kütüphanenizi ateşe 

verirmiş. Bu olayların hepsi bu yapıların değerini gösterir niteliktedir. Siz-

ler için derlediğimiz listede dünyanın en ihtişamlı kütüphanelerini bula-

caksınız.

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................
El Ateneo rand Splendid  Buenos Aires

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Clementinum Çek Cum uriyeti Kütüp anesi

Stutt art Şe ir Kütüp anesi

ETKİNLİK 

Aşa ıda foto rafları ve adları ulunan kütüp aneleri araştırıp unlar akkında kısaca il i veriniz.

Ale sandria Mısır Kütüp anesi

ETKİNLİK 

A  Aşağıdaki sözlerde verilmek istenen mesajları yazınız.

Parayı kasa  il ileri kütüp ane saklar.

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Bir milletin en de erli azinesi  onu yükselten kitaplardır.

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Kitapsız ayat  kör  sa ır ve dilsiz yaşamaktır.

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Kütüp aneler  ünümüzün erçek üniversiteleridir.

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

İyi ir kitap  iyi ir arkadaştır.

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Tek dostum kitaplarım  tek düşmanım ca il dostlarımdır.

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Ülkeleri yönetenler  insanlar de il kitaplardır.

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

B   Siz de kitap veya kütüphane ile ilgili bir slogan yazınız.

........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
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ETKİNLİK 

 ............ .     ............ .

 imdiki zaman iyor      ............ .

 elecek zaman ecek acak     mir kipi kip eki yok

 ........ .

İİL KİPLERİ

ABER KİPLERİ
BİLDİRME

DİLEK KİPLERİ
TASARI

İstek ildirir.

1. Bilinen geçmiş zaman

   di'li geçmiş zaman

1. Dilek-şart kipi -se -sa

DİLBİL İSİ ÇALIŞMALARI

ETKİNLİK 1

İİL VE İİL KİPLERİ

İİL  Varlıkların yaptıkları iş, oluş, durumları zaman ve kişiye bağlayarak anlatan sözcüklere fiil eylem  denir.

Bir sözcüğün fiil olup olmadığını anlamak için  .. mastar ekini kullanırız. Eğer bir sözcüğün 

sonuna  mastar ekini getirebiliyorsak o sözcük fiil demektir. Getiremiyorsak o sözcük isim soylu bir sözcüktür.

Aşağıdaki sözcüklere mastar eki getirerek fiil olup olmadıklarını yazınız.

Mastar eki almış ali iildir iil de ildir

ku

Çiçek

Masa

el

ren

ÇEKİMLİ  İİLLER

     Bil       iy o r       u m

     Eylem     zaman       şahıs 

Örnekte görüldüğü gibi her fiilde eylem, kip, şahıs  olmak üzere üç kavram vardır. Yani fiiller 

eylemleri zamana ve şahsa bağlı olarak anlatır.

 Fiil kökünün, kip eki ve şahıs eki almış haline çekimli fiil eylem  denir.

P LİSİYE   

TARİ İ 

ANTASTİK 

BİLİM K R   

KİŞİSEL ELİŞİM

BİY RA İ  

Kişisel kütüphane oluşturmak isteseniz hangi kitapların kütüphanenizde olmasını isterdiniz? 

MACERA 
...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

KİTABIN ADI YA ARIN ADI

N
ot
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 Fiil kökünün, kip eki ve şahıs eki almış haline çekimli fiil eylem  denir.
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S LÜ VE YA ILI ANLATIM ÇALIŞMASI

Yandaki görselde verilen mesajdan hareketle bir yazı 

yazınız.
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) ”Sınır, cephe” sözcükleri size neler ağrıştırır?

)  zgür olmak bir ülke i in neden önemlidir?

) Atatürk'ün ilkeleri nelerdir? u ilkelere neden sahip   

ıkmalıyız?

A IRLIK ÇALIŞMASI

. TEMA
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DEĞERLERİM
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Cephelerde bir erdin,

Kendini yurda verdin.

Göğsünü Türklük için,

Sınırlarda sen gerdin.

Güven olan baştın,

Aşılmaz dağları aştın.

Yurt için ulus için,

Kahramanca savaştın.

Karlar içinde yattın,

Yurttan düşmanı attın.

Ata m yokluk içinde,

Hür bir millet yarattın.

Devrimlerde nur oldun,

Türklüğe uğur oldun,

Bir milletin kalbinde,

Okşanan gurur oldun.

Şeref Ata, şan Ata,

Ata, kahraman Ata,

Ölmez eserlerinde

Kalplere yaslan Ata.

Celal Sıtkı ÜRLER
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SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

88

1) Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını bulunuz.

Cephe: .............................................................................................................................

Yurt: ............................................................................................................................. 

Ulus: ............................................................................................................................. 

Devrim: .............................................................................................................................

Milletin kalbi: .............................................................................................................................

1. Atatürk, sınırlarda neden göğsünü gerdi?

2. İkinci dörtlükte Atatürk'ün hangi özellikleri verilmektedir?

3. Şiirde Atatürk'ün neler yaptığından söz edilmiştir?

4. Şair Atatürk'ün bizim için ne ifade ettiğini söylemektedir?

5. Şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız.

Göğüs germek:  ..........................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Göğsünü germek: ......................................................................................................................

........................................................................................................................................................

2) Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını bulunuz. Bunları birer cümlede kullanınız.

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

2. TEMA
ÜLKEM VE KÜLTÜREL 

DEĞERLERİM

89

TÜR ÇALIŞMASI

1) Aşağıdaki soruları “Ata’m” şiirine göre yanıtlayınız.

Kaç dizedir? 

Ölçüsü nedir?

Kaç birimden oluşmaktadır?

Uyak düzeni nedir?
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2) Şiirin uyaklarını gösteriniz.

ATA’M
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Yukarıda verilen foto raflardan yola çıkarak Atatürk ün özelliklerini anlatan ir

yazı yazınız.
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Atatürk e 10 Kasım ölüm yıl dönümünde çiçek götürmek isteyen bir çocuğun Anıtkabir de ziyaret 

edeceği yerler aşağıda numaralarla gösterilmiştir. Bunların adlarını aşağıya yazınız. 
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Bir millet, zenginliğiyle değil, ahlaki değerleriyle ölçülür.    DİL

Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet 

ve istiklal timsali olmuş bir milletiz.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.     BAĞIMSIZLIK 

Türk, öğün, çalış, güven.       AHLAK

 

Türk milletindenim diyen kimse her şeyden önce 

ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır.     ÇALIŞMA

92

1. Asya’da ve Doğu Avrupa’da yaşayan, Türkçenin 

 çeşitli lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse. 

2. Bir toplumun yaşamında önemli işlevi olan

 kurumların hızlı ve geniş kapsamlı bir biçimde kökten 

 değiştirilmesi ya da yenileştirilmesi.

3. Bir halkın üzerinde egemen olarak 

 yaşadığı, kültür ve uygarlığını oluşturduğu toprak parçası.

4. Komşu devletlerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi.

5. Savaşta yiğitlik ya da tehlikeli bir durumda

 yararlık gösteren (kimse).

6. Korku, çekinme ve kuşku duymadan

 inanma ve bağlanma duygusu.

7. Kendini beğenme, büyüklenme.

8. Erdem, yüreklilik ve yetenekle elde edilmiş iyi ün.

ETKİNLİK 4

Aşağıda Atatürk'ün sözleri verilmiştir. Bu sözleri yanda ilgili oldukları kavramlarla eşleştiriniz.
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DİL

BİLİM

BAĞIMSIZLIK

AHLAK

ÇALIŞMA

Şiirin içinde geçen kavramlardan yola çıkarak aşağıdaki 

bulmacayı doldurunuz.
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 ETKİNLİK 1:

DİLBİLGİSİ ÇALIŞMALARI

 Haber Kipleri 

Dilek Kipleri

1. Derslerine günlük çalışıyor.

2. Keşke sen de gelsen.

3. Büyüklerinize saygılı davranmalısınız.

4. Hemen yanıma gel!

5. Seni yarın arayacağım.

6. O ne yapacağını iyi bilir.

7. Evde olmadığımı düşünmüş.

8. Ben de sizinle geleyim.

9. O da sınavı geçti.

   

ÖĞRENİLEN
GEÇMİŞ
ZAMAN  

BİLİNEN
GEÇMİŞ
ZAMAN  

ŞİMDİKİ
ZAMAN 

GELECEK
ZAMAN 

GENİŞ
ZAMAN 
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Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri bulunuz, haber kipi mi dilek kipi mi olduklarını ilgili kutulara yazınız.

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

“Bak-” fiilini tabloda tüm şahıslarda istenilen kiplere göre çekimleyiniz.
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S LÜ VE YA ILI ANLATIM ÇALIŞMASI

Sınıf arkadaşlarınız ve öğretmeninizle 10 Kasım günü Anıtkabir e gittiğinizi hayal ediniz. iyaretinizin 

sonunda Atatürk le ilgili hissetiklerinizi Anıtkabir özel defterine yazabilseydiniz neler yazardınız?
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1  Sizce moda nedir?

  Şıklık insana yakışanı giymesi mi yoksa moda olanı takip etmesi midir?

 Stil-ikon-demode-dizayn  sözcükleri size neler çağrıştırmaktadır?

A IRLIK ÇALIŞMASI

7

Bu pazar böyle. Başka bir kafa. Başka bir ses. Başka bir renk.

Kimilerine göre o bir 'dâhi'. Gelmiş geçmiş en iyi tasarımcılardan biri. Dile kolay, İngiltere'de iki kere yılın mo-

dacısı seçildi. 

Ne var ki o modacıdan çok bir filozof.

Bir fikir adamı, bir sanatçı.

ep tanışmak istemiştim. E en de işimi kötü emellerime alet ediyorum. Röportaj aya ına  tanı

mak istedi im insanların ayatlarına dalıyorum. üseyin Ça layan İstan ul a elmişti  Pera 

Palas ta uluştuk...

epimiz  senin elmiş eçmiş en üyük tasarımcılardan  atta sanatçılardan iri oldu unu ili

yoruz. Seninki  modanın sınırlarını aşan ir şey. eykeltıraşsın  ressamsın  koreo rafsın. Benim 

için da a çok filozofsun  fikir adamısın. İn iltere de iki kere yılın modacısı seçildin. TIME  seni dün

yanın en önemli 1  modacısından iri ilan etti. Ne  York Times ta  all Street ournal da defalar

ca a er oldun. D i  olarak anılıyorsun. adi ize anlat  sen nasıl u adam  oldun

-En başa dönüyoruz yani! Kıbrıslıyım. Ve çocukluğuma çok bağlıyım. Ben, hepimizin yetişkin gibi davranan ço-

cuklar olduğumuza inanıyorum. Yani aslında, hep aynı yaşta kalıyoruz da büyümüş numarası çekiyoruz. Benimki 

de o hesap. Kişiliğimi belirleyen en önemli şeylerden biri bu, diğeri de 'adalı olmak'...

Çocuk kalmayı anladım da adalı olmak  neden u kadar önemli

-Kıbrıs, izole bir yerdi. Ve benim canım sıkılırdı. Dünyanın en değerli şeyidir can sıkıntısı.

Neden

-Çünkü bundan kurtulmak için kendine bir dünya yaratmak zorunda kalırsın. Bütün çocukluğum böyle geçti. 

Bu da beni, Hüseyin Çağlayan yaptı. Ben hâlâ oradayım, çocukluğumda ve kendi dünyamı yaratıyorum. Hem ger-

çekçiyim hem de fevkalade hayalci. İkisi arasında bir yerdeyim. Kendi yarattığım dünyayla, gerçek dünya arasın-

da bir uyum sağlamaya çalışıyorum. Ama hayat zor geliyor aslında bana.

ep mi öyleydi

-Evet, çünkü iki kültür arasında kalarak büyüdüm. Annemle babam ben çok küçükken boşanıyor. Kardeşim 

filan da yok. İyi eğitim almamı istedikleri için beni İngiltere'ye yatılı okula gönderiyorlar. Bugün fark ediyorum ki 

köksüz kalmışım ben. Hiçbir yere ait değilim. Ama tuhaftır, İstanbul'a gelince, bir muhabbet ve sevgi çemberi olu-

şuyor ve kendimi sanki biraz köklerim varmış gibi hissediyorum. İngiltere'ye dönünce tekrar bir şok, köksüzlük ve 

yalnızlık...

Peki Kı rıs a idince...

- Gülüyor  Kökün köküne gidiyorum! Gerçi artık Kıbrıs'ın kendisi değil, sadece ailemin orada olması ilgimi çe-

kiyor. Annem, teyzem, kuzenlerim orada, babaannem de hayatta. Nisan'da 0'ıncı doğum gününü kutladık...

Nasıl ir aile

-İlginç ve renkli. Anne tarafı tüccar. İşi dede kuruyor, dayılarım büyütüyor. Kendi çaplarında Kıbrıs'ta impara-

torluk gibi bir şey oldular. Teyzemlerse, Girne Amerikan Üniversitesinin sahipleri. Annem de o üniversitede çalışı-

yor. Ailede herkes dil öğrenmeyi seven, meraklı tipler. Hepsinde de bir yaratıcılık var. Baba tarafıma gelince Lefko-

şa'da Çağlayan bölgesi var, dedemin soy isminden esinlenerek koyuyorlar. 

ÜSEYİN ÇAĞLAYAN LA R P RTA
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Beni üseyin Ça layan Yapan Can Sıkıntısı

. TEMA
ÜLKEM VE KÜLTÜREL 

DEĞERLERİM



1  Sizce moda nedir?

  Şıklık insana yakışanı giymesi mi yoksa moda olanı takip etmesi midir?

 Stil-ikon-demode-dizayn  sözcükleri size neler çağrıştırmaktadır?

A IRLIK ÇALIŞMASI

7

Bu pazar böyle. Başka bir kafa. Başka bir ses. Başka bir renk.

Kimilerine göre o bir 'dâhi'. Gelmiş geçmiş en iyi tasarımcılardan biri. Dile kolay, İngiltere'de iki kere yılın mo-

dacısı seçildi. 

Ne var ki o modacıdan çok bir filozof.

Bir fikir adamı, bir sanatçı.

ep tanışmak istemiştim. E en de işimi kötü emellerime alet ediyorum. Röportaj aya ına  tanı

mak istedi im insanların ayatlarına dalıyorum. üseyin Ça layan İstan ul a elmişti  Pera 

Palas ta uluştuk...

epimiz  senin elmiş eçmiş en üyük tasarımcılardan  atta sanatçılardan iri oldu unu ili

yoruz. Seninki  modanın sınırlarını aşan ir şey. eykeltıraşsın  ressamsın  koreo rafsın. Benim 

için da a çok filozofsun  fikir adamısın. İn iltere de iki kere yılın modacısı seçildin. TIME  seni dün

yanın en önemli 1  modacısından iri ilan etti. Ne  York Times ta  all Street ournal da defalar

ca a er oldun. D i  olarak anılıyorsun. adi ize anlat  sen nasıl u adam  oldun

-En başa dönüyoruz yani! Kıbrıslıyım. Ve çocukluğuma çok bağlıyım. Ben, hepimizin yetişkin gibi davranan ço-

cuklar olduğumuza inanıyorum. Yani aslında, hep aynı yaşta kalıyoruz da büyümüş numarası çekiyoruz. Benimki 

de o hesap. Kişiliğimi belirleyen en önemli şeylerden biri bu, diğeri de 'adalı olmak'...

Çocuk kalmayı anladım da adalı olmak  neden u kadar önemli

-Kıbrıs, izole bir yerdi. Ve benim canım sıkılırdı. Dünyanın en değerli şeyidir can sıkıntısı.

Neden

-Çünkü bundan kurtulmak için kendine bir dünya yaratmak zorunda kalırsın. Bütün çocukluğum böyle geçti. 

Bu da beni, Hüseyin Çağlayan yaptı. Ben hâlâ oradayım, çocukluğumda ve kendi dünyamı yaratıyorum. Hem ger-

çekçiyim hem de fevkalade hayalci. İkisi arasında bir yerdeyim. Kendi yarattığım dünyayla, gerçek dünya arasın-

da bir uyum sağlamaya çalışıyorum. Ama hayat zor geliyor aslında bana.

ep mi öyleydi

-Evet, çünkü iki kültür arasında kalarak büyüdüm. Annemle babam ben çok küçükken boşanıyor. Kardeşim 

filan da yok. İyi eğitim almamı istedikleri için beni İngiltere'ye yatılı okula gönderiyorlar. Bugün fark ediyorum ki 

köksüz kalmışım ben. Hiçbir yere ait değilim. Ama tuhaftır, İstanbul'a gelince, bir muhabbet ve sevgi çemberi olu-

şuyor ve kendimi sanki biraz köklerim varmış gibi hissediyorum. İngiltere'ye dönünce tekrar bir şok, köksüzlük ve 

yalnızlık...

Peki Kı rıs a idince...

- Gülüyor  Kökün köküne gidiyorum! Gerçi artık Kıbrıs'ın kendisi değil, sadece ailemin orada olması ilgimi çe-
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Orada, muhteşem bir yer işletiyordu dedem. amanının çok ilerisindeydi. Dans vardı, gazino vardı. Eski Rum 

milletvekillerinin gittiği çok lüks bir yer. Evet ailem, kesinlikle ilginç insanlardan oluşuyor ama ben tam ailemin mah-

sulü olduğumu düşünmüyorum.

Neden

-Çünkü kendi başıma büyüdüm. 1.  yaşından  yaşına kadar İngiltere'deydim. Sonra annemle babam ayrıldı, 

geri döndük Kıbrıs'a,  yaşında tekrar gittim, 12-1  arası tekrar... Hep uzaktım. Bu kadar erken kopunca ailenden, 

bağımsız bir ruh oluyorsun.

iç ocalamadın mı İn iltere de

-Yabancı bir ismin varsa hırpalanabiliyorsun ama babam: Roma'daysan, Romalılar gibi davranmak gerekiyor!  

derdi hep. Ben de öyle yaptım. İngiltere'ye adapte oldum. aten Londra'da yaşamıyor olsaydım, bu işi yapamaz-

dım. Saint Martin's'te okudum.

Peki neden sinema  endüstri tasarımı  mimarlık de il de moda

-Ailem mimar olmamı istiyordu. Ama bana modada farklı bir şey yapabilme fikri cazip geldi. Sanatçı olsaydım, 

belki de bir yenilik getiremezdim ama bu yolla getirdim. Ben modadaki boşluğu keşfettim ve yapılmayanı yapmak 

istedim.

Para kazanma ırsın yok muydu

-Uzun süre yoktu çünkü olursa mutsuz olacağımı düşünmüştüm. Haklı da çıktım. İşin içine para girince hayatım 

daha kötü olmaya başladı. Kariyerimin ilk yılları daha keyifliydi çünkü gerçekten ne olacağını bilmiyorduk. Bir umut 

vardı. Şimdi işler çok büyüdü, hâlâ heyecan verici şeyler oluyor ama çok pahalı ve istikrarlı olmayan bir işteyiz...

Peki ne zaman Tamam ya  en yırttım  aşardım  dedin...

Alçak önüllülükten öleceksin ama  senede müt iş işlere imza attın  nca aşarı sende nasıl  

ir iz ıraktı

-Tabii ki çok mutlu oldum ama artık daha farklı şeyler deneyimlemek istiyorum. Bir de tabii, işimin bana daha is-

tikrarlı bir hayat sunmasını. Çünkü hâlâ endişeliyim. Olacak mı? Olmayacak mı? Yetişecek mi? Yetişmeyecek mi?  

Bitmiyor. Ve süper pahalı bir işteyiz. Yılda sekiz koleksiyon yapıyoruz. Üstüne ekstra projeler, sürekli meşgulüm. Bu 

yetiştirme olayı olmasa, bir de para sorunu, dünyanın en güzel işi. Bazen acaba Kıbrıs'a gidip zeytinyağı mı üret-

sem gibi saçma hayaller kuruyorum. Ama şunu biliyorum: En büyük hedefim, şu anda yaptığım işi daha üst nokta-

lara taşıyabilmek. Ve bu işin artık mükâfatını alabilmek...

       Nasıl yani  Para anlamında mı

-Hem o hem de istikrar anlamında. Devamlı tedbirli olmam lazım. Ve keşke 

tedbirli olmadan davranabilsem...

yle defileler yaptın ki felsefi açılımları vardı. Modacı de il  filozof 

i iydin... Modayı küçümsedi in oluyor mu

-Hayır ama şu var: Mimarsan ya da sanatçıysan bir saygınlığın oluyor. Ciddiye 

alınıyorsun. Oysa modada ünlü biri çıkıp iki-üç şeyi yapıp birdenbire modacı ilan 

ediliyor ve kabul görüyor. Sen yıllarını vermişsin, eğitimini almışsın, hikâye. Şu 

anda moda dünyasında kim olduğun önemli, yaptığın iş değil. Bu, modayı ucuz-

laştırıyor.

T itter, İnstagram ve Face'le boş hayatın boşluğunu kutluyoruz.

R P RTA

Sen dünyanın an i yöne do ru elişti ini ep issetmişsin. Peki şimdi nereye idiyor  Bütün 

u teknolojik elişmeler seni eyecanlandırıyor mu  İnsta ram manyaklı ı  insanların telefonla

rıyla kurdu u ilişki...

-İnsanlar neden yediklerini bile hiç tanımadıkları kimselerle paylaşırlar hiç anlamıyorum. Nasıl bir dürtü yatı-

yor bunun altında? Arkadaşlarımla buluştum, eee bize ne? Ben tüm bu mecralarda marka olarak varım ama kişi 

olarak yokum. Olmayı reddediyorum.

Ama artık kişi olarak olmayan da kalmadı...

-Ben ne Face'teyim ne İnstagram ne T itter. Hiçbirini kullanmıyorum. Eksikliğini de hissetmiyorum. Onlara 

vakit ayıracağıma, daha ilham verici bir şey yapmayı tercih ederim.

Ama ir sürü insan  Sanat artık cep telefonlarına indi  diyor. radan  ençlerle iletişim kuru

yor. iç  ir irip akayım   demiyor musun

-Bence insanlar o kadar fazla sosyal medyaya yoğunlaşıyorlar ki başka bir şey yaratmaya vakitleri kalmıyor. 

Yani aslında T itter, İnstagram ve Face'le, boş hayatın boşluğunu kutluyoruz! Bana gerçekten çok boş geliyor. 

Artık kitap okumak bir lüks, hepimiz için öyle, hayat o kadar hızlı ki. Ona vakit yaratmak zorundayım, kendimi bes-

lemek zorundayım. Bir de bütün gün ya çiziyorum ya prova yapıyorum, insanlarla e-mail'leşiyorum, bir de İnstag-

ram'da zaman harcamak anlamsız geliyor. İşi gücü olmayanların ya da fazla vakti olanların takıldığı yerler gibi ge-

liyor bana...

İyi de tam da er şey dijital ir dünyaya idiyor...

-Evet öyle. Her şeyi, herkesle paylaşma fırsatı doğdu. Faydalı tarafları da var dünyanın her yerinde olan her 

şeyi hızlıca öğrenmek gibi ama abartıldığı kadar da vazgeçilmez bir şey değil.

Dijital dünyada de ilsin diye demode demiyorlar mı sana

-Ben tam zıddını düşünüyorum. Çok kolay girebilirdim hâlâ öyle. Ama ben iddialı projeler yapıyorum, sosyal 

medyaya vakit ayırırsam, zamanımın kalitesi düşecek, onu da istemiyorum.

enç ve yeni insanları nasıl etkilemeyi düşünüyorsun

- Esin kaynağı olmak isterim. Esin kaynağı olmak bir düşünce şekli. Bu meseleye şöyle de bakabilirsin.  diye-

bilmek.

B ÜNÜN ENÇLERİNDE EKSİK LAN ŞEY İÇBİR ŞEYE T TK  D YMAMALARI

ençlerde neyi eksik örüyorsun ve onlara ne tavsiye ediyorsun

-Kimseye bir şey tavsiye edemem, ukalalık olur. Ama neleri eksik gördüğümü söyleyebilirim. Eksik olan duy-

gunun empati olduğunu düşünüyorum. Bence bunun sebeplerinden biri de bu dijital hayat. Gelişemiyor gençler. 

Face'in arkasında üç değil, iki boyutlu ilişki kuruyorlar, güdük kalıyorlar. Derinleşemiyorlar. Bir yüzeyselliktir gidi-

yor. Birçok gençte tutku da yok, çalışarak bir şeyi elde etme anlayışı yok. Çünkü her şey hazır sunulmuş onlara. 

Doyumsuzlar. Ama bu onların suçu değil. Ailelerin suçu. Empati kuramayan hatta duygusu olmayan çok genç var. 

Endişe verici aslında...

Ayşe ARMAN
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TÜR ÇALIŞMASI

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

101100

SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

RÖPORTAJ

1) Yukarıda verilen sözcükleri aşağıda verilen açıklamalarla eşleştiriniz.

a) Baleyi oluşturan adımları ve figürleri bulan ve düzenleyen sanatçı (………………………..)

b) Düşünür (…………………………)

c) Kendini karşısındakinin yerine koyabilme (…………………………)

d) Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek (…………………………….)

e) Ayırma, ayrı bir tarafta tutma, soyutlama (…………………………..)

f)  Aynı kararda, biçimde sürme kararlılık (………………………………)

g)  Ne yapacağını bilememek, kararsız olmak (………………………………)

h)  Tasarım yapan kimse (………………………………)

ı)  Heykel yapan sanatçı (………………………………)

a) ......................................................................................................................................................

b) ......................................................................................................................................................

c) ......................................................................................................................................................

d) ......................................................................................................................................................
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1. Yazar Hüseyin Çağlayan'ı hangi özellikleriyle nasıl tanıtmıştır?

2. Hüseyin Çağlayan'ın kişilik özelliklerini oluşturan unsurlar nelerdir?

3. “Roma’daysan Romalılar gibi davranmak gerekiyor.” sözünden ne anlıyorsunuz?

4. Hüseyin Çağlayan'ın modayı seçmesinin nedenleri nelerdir?

5. Hüseyin Çağlayan'ın para ile ilgili düşünceleri nelerdir? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

6. Yazarın, Hüseyin Çağlayan'ı filozof olarak görmesinin nedeni nedir?

7. Hüseyin Çağlayan'ın sosyal medya ile ilgili düşünceleri nelerdir?  Siz bu düşüncelere katılıyor 

musunuz? Neden?

8. Sizce gençlerin gelişmesi ve derinleşmesi için neler yapması gerekmektedir?

2) Yukarıda verilen deyim ve sözcük gruplarını anlamlarına uygun birer cümlede kullanınız.

Okuduğunuz metnin türü röportajdır.  Bu türün dört özelliğini maddeler halinde yazınız.

Dile kolayAlet etmek Adapte olmak Cazip gelmek

Filozof Emel İzole İstikrar

Bocalamak Empati Tasarımcı

Koreograf Heykeltıraş

2. TEMA
ÜLKEM VE KÜLTÜREL 

DEĞERLERİM
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ÜLKEM VE KÜLTÜREL 

DEĞERLERİM
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ETKİNLİK ETKİNLİK 1

A   Kıbrıslı modacıları araştırıp üç tanesinin adını yazınız.

 1. ...................................................................................................................................................

 . ..................................................................................................................................................

 . ...................................................................................................................................................

B  Bunlar içinde sizi en çok etkileyen modacı ile ilgili aşağıda istenilen bilgileri araştırıp yazınız.

 Adı soyadı ...................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

 

 Moda anlayışı  .............................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................

 

 azırladı ı defileler ....................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

 

 Başarıları .....................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

 

 Sizi neden etkiledi i ...................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

A  Aşağıda bırakılan boşluğa herhangi bir alanda bir tasarım yapınız.

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

..............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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R P RTA

B   Bu tasarımı yapmaktaki amacınızı anlatan bir paragraf yazınız.
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ETKİNLİK 

10

ETKİNLİK 

1  Sizce şair Adalıyız Maviye  demekle ne anlatmak istemiştir?

 ......................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................

 Adalı olmanın özellikleri nelerdir?

 ......................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................

 

 Kıbrıs'a özgü halk oyunlarından üç tanesini yazınız.

 ......................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................

 

 Okuduğunuz şiir sizde hangi duyguları uyandırdı?

 ......................................................................................................................................................

 
 DİLBİL İSİ ÇALIŞMALARI

ETKİNLİK 1

R P RTA

ETKİNLİK 

1. Aşağıda verilen fiilleri iş, oluş ve durum bildirişlerine göre uygun kutulara yerleştiriniz.

İŞ                                                 L Ş                                              D R M

sakla 

yaz 

oku          

uza              

ak        

yüz                  

ör             

yakala paslan sarar ütüle         

a la 

ör  fiilini tüm şahıslara göre istenilen kiplerde çekimleyiniz.

İSTEK KİPİ DİLEK ŞART KİPİ EREKLİLİK KİPİ

L MS

öreyim örsem örmeliyim ---

L ML
ŞEKLİ

EMİR KİPİ

ADALIYI  MAVİYE

adalıyız
kanımız sıcak
adalıyız dört bir çevremiz maviye
biz seversek bir kere severiz
adam gibi ölesiye
yaralarımızı vücudumuzdaki tuz basar
basar da hık demeyiz
kerpiç duvarlarda saklı anılar 
bu adaya sığmayan dağlar var
adalıyız maviye 
delikanlılar bıyık büker on sekizinde
oyunumuz kurulur mendil-bıçak
şarkılarımız def-keman
of aman aman
of aman aman
adalıyız hey
duyuyor musunuz
adamız küçük 
sevdamız büyük

A met KAN
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SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

Herhangi bir alanda sizi etkileyen bir kişiyle röportaj yapınız.
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SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI
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RÖPORTAJ2. TEMA
ÜLKEM VE KÜLTÜREL 

DEĞERLERİM



1  Atasözlerinin yaşamımızdaki yeri ve önemi nedir?

 Sizce deyim ve atasözlerinin dile katkısı nedir?

 Konuşmalarınızda ve yazılarınızda deyim veya atasözü kullanır 

mısınız?

A IRLIK ÇALIŞMASI

ATAS LERİ VE DEYİMLER

10

DEYİMLER

ATAS LERİ
1. engin dağdan aşırır fakir düz yolda şaşırır.

2. Yananla yenene dağlar taşlar dayanmaz. 

. Üzümü çok duyduğun yere sepeti ufak götür. 

. Tembel eşeğin yükü ağır olur. 

. Sofrada elini, dernekte dilini sıkı tut. 

. Mandırada oğlak doğsa ovada otu biter. 

7. Kendi gözünde merteği görmez de el gözündeki çöpü görür. 

. Herkes gonnara yemez. 

. Golifa dağıtmayız ya !

10. Bir elin şamatası duyulmaz!

ATAS LERİ VE DEYİMLER

1. Kafasının asfalyaları atmak

2. Yalbır yalbır parlamak

. Sarı sarı leymon olmak

. Kuyruğunu avcunun içine almak

. Ham hum şorolop

. Buldu da bunadı

7. Horozu ötmek

. Sür git etmek

. Kayışa getirmek

10. Vay kuzum vay

. TEMA
ÜLKEM VE KÜLTÜREL 

DEĞERLERİM
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ATAS LERİ

endi gözünde merteği görmez de el gözündeki çöpü görür. endi gözünde merteği görmez de el gözündeki çöpü görür. endi gözünde merteği görmez de el gözündeki çöpü görür

. TEMA
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SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

110

1) Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını bulunuz:

Mandıra: ..........................................................................................................................................

Mertek: ............................................................................................................................................

Asfalya: ............................................................................................................................................

Gollifa: .............................................................................................................................................

Gonnara:  .........................................................................................................................................

2)  “Kayışa geldi, yalbır yalbır, leymon olmak” deyimlerini anlamlarına uygun birer cümlede 

kullanınız.

 

Kayışa geldi:.....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Yalbır yalbır: ....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Leymon olmak: ................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 

1.  1. 3. ve 7. atasözlerinde ne anlatılmak istendiğini açıklayınız? 

2.  “Yananla yenene dağlar taşlar dayanmaz.” ve “Bir elin şamatası duyulmaz.” atasözleri ile 

aynı anlama gelen farklı atasözleri bulup yazınız. 

3. ”Sofrada elini, dernekte dilini sıkı tut.” atasözünde anlatılanın zıddı bir davranışta 

bulunduğumuzda nelerle karşılaşabiliriz? 

4.  “Sür git etmek, sarı sarı leymon olmak, horozu ötmek” deyimlerinin anlamlarını araştırıp 

yazınız. 

5.  Deyimler ve atasözleri yaratıldığı toplumun kültürel özelliklerini taşır. Verilen deyim ve atasözlerinin 

Kıbrıs kültürüne ait olduğu hangi sözcüklerden anlaşılabilir?

 

ATASÖZLERİ VE
DEYİMLER

TÜR ÇALIŞMASI

111

A)  Aşağıda atasözü, deyim ve özdeyişlerin özellikleri verilmiştir. Bunların numaralarını tabloda uygun 

olan yere yazınız. 

ATASÖZÜ DEYİM ÖZDEYİŞ

1.  Kişinin malıdır.

2.  Halkın malıdır.

3.  Bireysel ya da toplumsal bir görüşü  yansıtır.

4.  Dilimizin zenginlikleridirler.

5.  Toplum tarafından benimsenirler.

6.  Konuşma dilinde çok kullanılır.

7.  Anonimdir.

8.  Söyleyeni bellidir.

9.  Öğüt verirler, ders çıkarırız.

10.  Duygu ve düşünceleri daha kolay anlatır.

11.  Kalıplaşmıştır.

12.  Bir durumu anlatır.

13.  Cümle şeklindedir.

14.  Genel kural niteliğindedir.

2. TEMA
ÜLKEM VE KÜLTÜREL 

DEĞERLERİM
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ATAS LERİ VE
DEYİMLER

11

B   Aşağıda verilen cümlelerin ve sözcük gruplarının deyim mi, atasözü mü, özdeyiş mi olduğunu örnekteki 

gibi işaretleyiniz. 

Aya ını yor anına öre uzat.

İçine ateş düşmek

Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

özden düşmek

Yurtta arış  dünyada arış.

ETKİNLİK 1

Ece'nin ileride istediği güzel yaşama kavuşacağı daha çocukluğundan belliydi. Eline geçen 1 kuruşu bile 

kumbarasına atar, biriktirirdi. Şimdi onun bu kadar güzel ve rahat bir hayat sürmesine şaşmamak gerek.

.

Mustafa, arkadaşı ile kafeteryada otururken karşıda ayranını yudumlayan kızın içtiği ayranı sakarlık yaparak 

üzerine döktüğünü görünce kahkahaya boğuldu. Mustafa, okul çıkışı geç kalınca otobüse yetişmek için 

koşmaya başlar ancak bu sırada ayağı takılarak önündeki su birikintisine yüzükoyun düşer. Utançla ayağa 

kalkarken etrafta herkesin ona güldüğünü fark eder.

Ekin, erkenden uyandı. Ada'ya dönüş günü gelmişti. Uçağı öğleden sonra kalkacaktı. Nasıl olsa vakit var.  

diyerek o çok sevdiği kafede son bir keyif yapmak istedi. Orada sohbete daldığından zamanın nasıl geçtiğini 

fark edemedi. Birden telefonun saatine gözü kayınca telaşla kalkıp kendini sokağa attı. Ancak yağmur 

şiddetini artırdığından taksi bulması gecikti. Hava limanına ulaştığında iş işten geçmişti. Bu olaydan sonra 

otobüsle dahi bir yere gidecek olsa üç saat önceden terminalde olmaya özen gösterirdi.

Aşağıda anlatılan hikayelerin hangi atasözlerini karşıladığını altlarına yazınız.

Acıkan doymam  susayan kanmam sanır.

Acemi katır kapı önünde yük indirir.

Baca e ri de olsa dumanı do ru çıkar.

Can damarına asmak

Dalavere çevirmek

Makaraları koyvermek

Adalet evrenin ru udur. 

Bil ili oldu umuz oranda öz ür oluruz.

ATAS Ü DEYİM DEYİŞ

. TEMA
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DEĞERLERİM
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ATAS LERİ VE
DEYİMLER

ETKİNLİK 

Siz de üç farklı ülkeye ait atasözü ve deyim bulup yazınız. 

1.

.

.

ATAS Ü AİT LD Ğ  ÜLKE

1.

.

.

DEYİM AİT LD Ğ  ÜLKE

ETKİNLİK 

1  .................................................................................................

.....................................................................................................
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.....................................................................................................
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Kök topraktan su emeli

Bilmem buna ne demeli

Adalet mülkün temeli

Diyen yalan dememiştir.

Mezara servet taşınmaz

Uyuz olmayan kaşınmaz

Yürümekle yol aşınmaz

Diyen yalan dememiştir.

Doğru olan dağdan aşar

Şaşkın varır düzse şaşar

Her gönülde aslan yaşar

Diyen yalan dememiştir.

Yandaki şiirde geçen atasözlerini bulup aşağıya yazınız.

Kafa patlatmak cuz atlatmak

Deveye endek atlatmak

ETKİNLİK 

A  Aşağıda verilen deyimlerin mizahi yönünü örnekteki gibi resimleyiniz. 

B  Bu deyimlerin anlamlarını bulup yazınız. 

Bıyık altından gülmek

Küplere inmek

Atasözleri ve deyimler ir dilin en üyük zen inlik kaynaklarıdır. er ülkenin adet  elenek 

ve öreneklerini yansıtan atasözleri ve deyimleri vardır. 

. TEMA
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DEĞERLERİM

11
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ATASÖZLERİ VE
DEYİMLER

1. Gün doğarken valizini toplayıp çıktı.

2. Çocuklar uçuşan kelebeklerin peşinde koşuyorlar.

3. Keşke sen de bizimle birlikte gelsen.

4. Soruları dikkatli cevaplayınız.

5. Her pazar pikniğe gideriz.

6. Ocağa çay suyu koyayım da geleyim.

7. Yarın yapılacak sınava çok çalışmalıyım.

8. O romanları gençliğinde okumuş.

1)  Aşağıda verilen cümlelerdeki eylemlerin kip ve şahsını belirtiniz.

ETKİNLİK 1

DİLBİLGİSİ ÇALIŞMALARI

2)  Aşağıda verilen eylemleri istenilen şekilde çekimleyiniz. 

İç- (Emir kipi, 3. tekil şahıs)

İzle- (Duyulan geçmiş zaman, 2. çoğul şahıs)

Yorul- (Şimdiki zaman, olumsuz, 1. tekil şahıs)

Sil- (Gereklilik kipi, olumsuz soru, 1. tekil şahıs)

Darıl- (Geniş zaman, olumsuz, 2. tekil şahıs)

Unut- (Koşul kipi, 2. çoğul şahıs)

Koş- (Gelecek zaman, olumsuz soru, 3. tekil şahıs)

Başla- (Öğrenilen geçmiş zaman, olumsuz, 3. tekil şahıs)

SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

“Besle kargayı oysun gözünü.” atasözünü kurgulayarak bir hikaye yazınız.
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1  Bilmecelerin ortaya çıkmasında atalarımızın gözlem gücünün nasıl 

etkisi vardır?

 Bilmecelerin, çocukların ve gençlerin gelişimine nasıl bir katkı 

sağladığını düşünüyorsunuz?

  Her toplumda bilmece geleneği insanların beyin jimnastiği 

yapmasını sağlamaktadır. Günümüzde bilmeceler yanında bu 

amaçla neler yapılmaktadır?

A IRLIK ÇALIŞMASI 1  Yemyeşil duvarları  içi an damarları  ortası Arapların diyarı.

 Da dan elir  daşdan elir  eylenmiş aslan elir.

 Dildiri ditsiz  aldırı etsiz  ulum ara ıyı lı aşı devletsiz.

 ara öküz diz çökdü  a zını açı  ıra dı.

. at attır  atmer de il  eyazdır nor de il.

. İzidik izidik  otuz iki ız idik  ezildik üzüldük  ir sıraya dizildik.

7. Minareden attım erimedi  suya oydum itti.

 Ta nedir  ta eş nedir  a arda ümüş nedir

    Ne sendedir ne endedir  ir alemin içindedir.

 Yer altında sakallı popaz.

1  Yeşil ekdim  kırmızı itti.

BİLMECELER

BİLMECELER

. TEMA
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DEĞERLERİM
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S CÜK VE S CÜK R B  ÇALIŞMALARI

121

TÜR ÇALIŞMASI

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

1.  Hangi bilmecelerde gözlem gücünün önemli olduğunu görmekteyiz?

.  Verilen bilmecelerin hangilerinde kişileştirme ve benzetme yapılmıştır?

.  Verilen bilmecelerden hangisinde insan-tabiat  ve insan-eşya  arasındaki ilişkilere 

dikkat çekilmektedir?

.  Bilmeceleri incelediğimizde Kıbrıs Türklerinin yaşantısı hakkında ne tür bilgiler 

öğreniyoruz?

.  Verilen bilmecelerde işlenen konular nelerdir?

.  Verilen bilmecelerde Kıbrıs Türklerine özgü söyleyişler nelerdir?

A  Aşağıda verilen ifadeleri bilmece türünün özelliklerine göre D ĞR  ya da YANLIŞ  

olarak değerlendiriniz.

1. Her yaşa uygun eğlence ve hoş vakit geçirme amacıyla söylenir. ......

. Söyleyeni bellidir. .....

. Bilmeceler zeka ve yaratıcılık örneğidir. .....

. Bilmeceler sadece düzyazı şeklindedir. .....

. Bilmeceler kalıplaşmış sözlerdir. .....

BİLMECELER. TEMA
ÜLKEM VE KÜLTÜREL 

DEĞERLERİM
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1  Aşağıdaki verilen sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını bularak birer cümlede kullanınız.

 Diyar  ....................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

 ulum ra  ..................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

 atmer  .....................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................

 Minare  ......................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

 Ta   ............................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

 Ta eş  .........................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................

 Eylenmek  .................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................

 Alem  ..........................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................

ral Andız ın özlemleriyle
“Otantik Yaşam Sahneleri” 

adlı kitabından alınmıştır.
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ETKİNLİK 1

Keloğlan saçsız olarak dünyaya gelmiş. Annesi oğlunu her akşam uyuturken: Kel oğlum, keloş oğlum aklından 

saçları dökülen zeki oğlum!  diye severmiş. Bütün köy halkı, Keloğlan ın her durum için üretebildiği fikirlerinden 

çok etkilenirmiş. Ne zaman zorda kalsalar: 

Hımm, bunu halledebilecek tek kişi; Keloğlan.  

derlermiş.

Bir gün köyün tellalı akşam saatlerinde saray-

dan gelen bir haberi duyurabilmek için düşmüş 

yollara, davulunun sesi sarmış dört bir yanı; güm-

bede güm güm. Gümbede güm güm 'Duyduk duy-

madık demeyin, ey ahali kulak verin, Padişahımız 

kızını evlendirmek için damat adayları arasında 

bir yarışma tertiplemiştir.' gümbede güm güm 

gümbede...güm..güm. Hemen yaşlı annesinin ya-

nına koşan Keloğlan 'Anacığım, hazırla çıkınımı, giysilerimi, ben de katılacağım yarışmaya.' der. Der demesine de 

annesinin gönlü pek razı değildir bu işe; nasıl der ki? ' Oğlum sen kelsin, beğenmez seni padişah kızı.' diye. Düşün-

celerini içine saklayarak susar Keloğlan ın annesi. İçinde bir burukluk, yapar Keloğlan ın istediklerini. Ertesi sabah 

bizim Keloğlan erkenden yola revan olur.

Padişahın sarayına vardığında bir de ne görsün? Saray halkının ileri gelenleri, zengin kimseler birçok aday ya-

rışmaya katılmıştır. Padişahın kızı, öyle güzel öyle güzeldir ki, aşk ne kelime? Deli divane olmuştur Keloğlan. Padi-

şahın gür sesi ile kendine gelir. Padişah 'Sizlere üç soru soracağım. Cevabını verebilen olur ise kızımla evlenebilme-

ye hak kazanacaktır.' Birçok aday, yarışmayı at binmek, kılıç tutmak, cirit oynamak gibi düşündüğünden şaşırır. Ke-

loğlan ise kendisinden emindir.

Padişah sorar 'Gökyüzünde kaç tane yıldız vardır?'. Uzun bir sessizlik olur. Padişah, sessizliği bozarak bilemeye-

ceğinden emin olduğu Keloğlan a dönerek 'Sen söyle tüysüz.' der. Keloğlan gafil avlanmasına rağmen, hemen ce-

vabını verir 'Sizin başınızda ne kadar saç teli var ise, o kadar yıldız vardır gökyüzünde, siz sayısını daha iyi bilirsiniz.' 

Padişah vezirlerine bakar, çok hoşlarına gider bu cevap ve onay verirler 'Doğrudur, padişahım.' Padişahın kızı, bu 

genç, zeki adamdan etkilenir. Padişah ise içten içe sinirlenmiştir. Bu kel adama kızını vermek istemez, daha zor bir 

soru seçer 'Söyle bakalım o zaman, Dünya'nın merkezi nerededir?'. Keloğlan için ise bu sorunun cevabı oldukça ba-

sittir. Yüzünde yaramaz bir gülümseme ile 'Ayaklarımın altındadır, isterseniz ölçtürün.' der. Vezirleri bir anda korku 

kaplar; ya 'ölçün' derse padişah, hemen cevabı hep bir ağızdan onaylarlar 'Doğrudur, padişahım ayaklarının altın-

dadır.' Padişahın iri yanaklarını al basar, padişah kızı büyülenir Keloğlan ın her zor soruyu bilmesi ile. Padişah, ver-

diği sözden dönemeyeceğini bilerek en zor soruyu sormasının gerektiğinin farkındadır. Öyle bir kurnazlık düşünür 

KEL ĞLAN VE PADİŞA  KI I

. TEMA
ÜLKEM VE KÜLTÜREL 

DEĞERLERİM

1. Yukarıdaki masalda padişah kızını evlendirmek için nasıl bir yol seçiyor?

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

. Padişahın bu yolu seçmesinin nedeni nedir?

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

. Siz olsaydınız Keloğlan'a hangi bilmeceleri sorardınız?

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................
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ki gülümsemekten kendini alamaz, bıyıklarını burkarak devam eder 'Peki iki soruyu bildin. Bunu bilecek misin ba-

kalım? İki parmağın ile dünyayı nasıl ters çevirebilirsin?'. Padişah, böyle bir şeyin mümkün olmadığını bildiği için, 

gayet rahat bir şekilde dolanmaya başlamıştır. Vezirler birbirlerine bakıp kalmışlar, Keloğlan ise saçsız başını kaşı-

maya başlamıştır. Keloğlan ın güneşle birlikte, aynadan yansıyan ışık gözüne girdiğinde, muhteşem fikir de aklına 

düşmüştür. Hızlı adımlar ile yürüyerek kalabalığın içinde duran hanımdan aynasını rica eder. Padişahın karşısına 

geçerek 'müsadenizle' der ve aynayı padişahın başının üstünde iki parmağı ile tutarak 'Bakınız, dünya sizin için 

artık ters'. Vezirlerden ve halktan inanılmaz bir alkış sesi kopar, padişahın kızı oldukça heyecanlanmıştır. Padişah 

. soruya da bir cevap bulan Keloğlan a kızını vermek zorundadır.

Düğün için köydeki annesine haber ulaştığında, annesi 'Kel oğlum, zeki oğlum, padişahın kızını da aldın ya.' 

diye sevinerek düğün için yola koyulur. Keloğlan ve padişahın kızı harika bir düğün ile evlenerek bir ömür mutlu 

yaşarlar.
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       1  k

          

TEKERLEME      BİLMECE

Bir dalda iki kartal     Ele alınıb dutulmaz

Biri konar biri kalkar     Baggallarda satılmaz

Kartal dalı tartar     Kimisinde peg fazla

Dal da kartalı tartar     Kimisinde bulunmaz

erilen tekerleme ile bilmeceyi karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini yazınız.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

................................................... ...................................................................................................
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ıpır  Matik Bilmeceler

B   Yalvaç Ural kimdir? Araştırıp aşağıya yazınız.

. TEMA
ÜLKEM VE KÜLTÜREL 

DEĞERLERİM

Yalvaç RAL

BİLMECELER

ETKİNLİK 

1.  Okunmayan yazı hangisidir?   ...........................................................................

. Markalı devlet hangisidir?    ...........................................................................

.  Mart ayı nerede ocaktan önce gelir?  ...........................................................................

.  En müzikal hayvan hangisidir?   ...........................................................................

.  Toplu iğne dikiş iğnesine ne demiş?  ...........................................................................

.  Kurbağaya otomobil çarparsa ne olur?  ...........................................................................

7.  Dünyanın en parlak dönemi hangisidir?  ...........................................................................

.  Öğrenci okula ne için gider?   ...........................................................................

.  Everest Tepesi'ne ilk kim bayrak dikti?  ...........................................................................

1 .  Kral ölürse prens ne olur?    ...........................................................................

Aşağıdaki bilmecelerin cevaplarını bulunuz.

ülelim E lenelim
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A) Aşağıda verilen cümlelerdeki ek eylem almış olan sözcüklerin kipini ve şahsını belirtiniz.

  B) Aşağıda verilen sözcükleri istenilen kip ve kişiye göre çekimleyiniz.

DİLBİLGİSİ ÇALIŞMALARI

ETKİNLİK 1

1. O film hiç mi güzel değilmiş.

2. Yazar eserinde etkileyici bir dil kullanmıştı.

3. Küçük çocuğunu kucağında tutuyormuş.

4. Eve gelirsen birlikte otururuz.

5. Hedefimiz her alanda başarılı olmaktır.

6. Geçen akşam sen de bizimle gelmeliydin.

7. Okuyabilseydi o da öğretmen olacaktı.

8. Irmağın sesini dinlerken dalmıştık.

Temiz (Görülen geçmiş zaman, 3. çoğul şahıs)

Oku- (Şimdiki zamanın rivayeti, 1. tekil şahıs)

Tutumlu (Dilek-şart, 2. tekil şahıs)

Söyle- (Geniş zamanın hikayesi, 3. tekil şahıs)

Şişede (Geniş zaman, 3. tekil şahıs)

Sus- (Gelecek zamanın hikayesi, 1. çoğul şahıs)

Sıcak (Duyulan geçmiş zaman, 1. çoğul şahıs)

Bak- (Gereklilik kipinin şartı, 2. tekil şahıs)

2. TEMA
ÜLKEM VE KÜLTÜREL 

DEĞERLERİM
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BİLMECELER

SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

Yukarıda verilen kavramlara cevap olacak şekilde birer bilmece yaratınız.
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uçak

çiçek

güneş

öğretmen

tilki
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Uçmak! Gerçekleştirilmesi imkansız bir tutku! Hepimizin aklına düşmüşlüğü vardır mutlaka. Bu nedenledir kuş-

lara özenerek bakmamız. Onları avlamamız, kafeslere koymamız, şakımalarını dinlememiz bir yana hep içten içe 

hayranlık duymamız. Yani, sanılanın aksine, kuş gözlemciliğinin tarihi çok da yeni değildir. Kuş gözlemciliği bir şe-

kilde insanlık tarihi kadar eskidir. İşin aslı bu konunun gündeme gelmesinin esas nedeni son dönemlerde kuş göz-

lemciliğinin boyutu ve şeklinin değişmesidir. Kuş gözlemciliği  tanımı ilk kez 1 1'de kullanıldı ve o zamandan be-

ridir de sayıları artarak günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde yaygın hale gelmiş bir hobi halini aldı. 

Kuş gözlemciliği çöllerden tutun da yağmur ormanlarına kadar dünyanın her yerinde yapılabilen ve insanın do-

ğayla ilişkisini pekiştiren, hatta doğa koruma çalışmalarını destekleyen zevkli bir etkinliktir. Bu nedenlerle kalabalık 

kitlelerin ilgisini çeker. Kıbrıs, kuş gözlemcileri için değişik bir öneme sahiptir.

Her şeyden önce Kıbrıs, adlarından da anlaşılacağı gibi Kıbrıs Ötleğeni ve Kıbrıs Kuyrukkakanı'nın dünya üzerin-

de ürediği tek yerdir. Yani bu türler Kıbrıs'a endemiktir. Bu nedenle, Kıbrıs dünyada sadece 21  adet olan Endemik 

Kuş Alanlarının Avrupa Birliği'ndeki tek örneğidir. 

İki özel türün yanında yaklaşık olarak 70 kadar farklı kuş türü daha adadaki değişik yaşam alanlarında ürer: Ör-

neğin, dünya ölçeğinde tehlike altında olan Gökkuzgun dere yataklarında, Pasbaş Patka sulak alanlarda ve Ada 

Martısı ise denizdeki adacıklarda ürerken Avrupa'da tehlike altında olan Tavşancıl kayalıkları tercih eder. Ayrıca asil 

duruşuyla Mahmuzlu Kızkuşu sulak alanlarımızda, Akdeniz'e özgü türler arasında olan Kara Başlı Çinteçalılık arazi-

lerde ve Maskeli Örümcekkuşu çalı-ağaç yapısındaki makiliklerde ürerler. Bunun yanında Avrupa'da bulunmayan 

ve adada yaygın olarak üreyen Turaç gibi kuşlar da kuş gözlemcilerinin ilgisini çeken türler arasındadır.

KIBRIS TA K Ş LEMİ

Bazı türler ise ılıman iklim koşullarından yararlan-

mak ve kışı geçirmek üzere Kıbrıs'a gelirler. Bu 0 

kadar türün arasında yer alan Mavi Gerdan, Kaşıkga-

ga, Elmabaş Patka, Altın Yağmurcun gibi türler sulak 

alanlar ve çevresinde; Taşkuşu, Ak Sırtlı Kuyrukka-

kan gibi türler açık arazilerde ve Karatavuk, Boğmaklı 

Ardıç ve Orman Toygarı gibi türlerse daha ağaçlık böl-

gelerde gözlemlenebilir. 

Tüm bu türlere ek olarak 200'den fazla farklı kuş 

türü Afrika ile Avrupa arasında gerçekleştirdikleri 

zorlu yolculuğu tamamlayabilmek için Kıbrıs'ta mola 

verirler; yola devam edebilmek için yağ depolarlar. 

Bunlar adamıza uğrayan göçmen türlerdir. Ve sayıla-

rının bu kadar çok olmasının nedeni Kıbrıs'ın Afrika ve 

Avrupa arasındaki göç yolunun ortasında yer alması-

dır. Bu kuşlar arasında pek çok değişik tür sayılır. Ör-

neğin, Arı Şahini Delice Doğan, Aladoğan, Şahin, Boz-

kır Delicesi gibi yırtıcılar, Balaban, Bıldırcın Klavuzu, 

Küçük Balaban, Taş.

Toplamda bugüne kadar Kıbrıs'ta kaydedilmiş  kadar kuş türü vardır. Bu sayının Türkiye için yaklaşık  

olduğunu söylersek sanırım küçük bir ada için ne kadar büyük bir çeşitlilikten bahsettiğimiz daha iyi anlaşılabilir. 

Kısacası Kıbrıs kuş gözlemciliği için çok uygun bir bölgedir ve pek çok bakımdan eşsizdir. 

Damla BET N ve Ro in SNAPE

oto raflar  Ersan Koruda
  Kuş ve Doğa Fotoğrafçısı
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SEN VARSIN ATATÜRK'ÜM HER ŞEYİMİZDE

Bugün yatağımdan hür kalkıyorsam

Ekmeğim ak suyum berraksa,

Ağaçlar çiçek açıyor

Topraklar ısınabiliyorsa,

Sesim gür çıkıyor

Özgür özgür bakabiliyorsam,

Sen varsın gözbebeklerimde

Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

Yazabiliyorsam gönlümce 

Okuyabiliyorsam... 

Kazabiliyorsam toprağımı 

Gün ışığında çapa kürek elde, 

Çalışabiliyorsam gece gündüz 

Ekip biçebiliyorsam dileğimce, 

Sen varsın yüreğimde 

Sen varsın Atatürk'üm sen varsın

     Esat TOZKOPARAN

(1., 2., 3. ve 4. soruları “ SEN VARSIN ATATÜRK'ÜM HER ŞEYİMİZDE” adlı şiire göre yanıtlayınız.

1. Şair aşağıdakilerin hangisinin sebebi olarak Atatürk'ü görmemektedir? 

 A) Özgürlüğünün   

 B) Yazıp okuyabilmesinin       

 C) Teknolojik gelişmelerin  

 D) Ekip biçmesinin

2. Şiirin konusu nedir?

 A) Özgürlük

 B) Atatürk      

 C) Gelişmişlik     

 D) Okuyup yazma

  ÜLKEM VE KÜLTÜREL DEĞERLERİM

TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI
3. Yukarıdaki şiir işlediği konuya göre nasıl bir şiirdir? 

  A) Didaktik   B) Epik   C) Pastoral   D) Lirik

4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Şiirde ölçü yoktur.

  B) Şiirde Atatürk sevgisi işlenmiştir.

C) Şiir Kurtuluş Savaşı’ndan önce yazılmıştır.

D) Şiirde uyak yoktur.

Bir yaz tatilinde, babamın bir dostunun yanında çalışmıştım. Harçlığımı ilk aldığımda beni görmeliydiniz. İlk 

küçük kazancım, benim gözümde milyarlardan daha değerliydi. Çünkü yorularak kazandığım bu parayı 

hemen kaybetmek istemiyordum. Onu nasıl harcayacağıma karar vermem zor oldu. Harcadığımda aldığım 

tatsa bambaşkaydı. Çalışkanlığımın ispatıydı bu. Alın terimin belgesiydi.

5. Bu paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Çalışkan kişi zamanın nasıl geçtiğini anlamaz.

 B) En tatlı kazanç, insanın kendi çabasıyla elde ettiğidir.

 C) Kazancın bir kısmı ihtiyaç sahiplerine ayrılmalıdır.

 D) Para biriktirmek, para kazanmaktan daha zordur.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiil haber kipiyle çekimlenmiştir?

 A) Sen gidersen buralarda yaşanmaz.

 B) Sınıftan derhal çık. 

 C) Yemekten sonra ellerini yıkamalısın. 

 D) Bütün soruları çözdük.

7. “Söyle” fiili hangisinde gereklilik kipinin 2. çoğul şahsına göre çekimlenmiştir? 

 A) Söylemişsiniz 

 B) Söylüyormuşsunuz 

 C) Söylemelisiniz 

 D) Söylediniz

8. “Düzenli kitap okursunuz.” cümlesindeki fiilin olumsuz, soru biçimi hangi şıkta verilmiştir? 

 A) Okur musunuz

 B) Okumazsınız

 C) Okursunuz 

 D) Okumaz mısınız

DEĞERLENDİRME
SORULARI
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2. TEMA
ÜLKEM VE KÜLTÜREL

DEĞERLERİMİZ

15. Aşağıdakilerden hangisi nesnel bir yargıdır?

 A) Şairin, sesini daha geniş kitlelere duyurabilmesi için dergilerde daha sık görülmesinde yarar var.

B) İyi bir romancı, şiir yazamaz ama iyi bir şair, roman yazabilir.

C) En iyi tatil, ormanda yapılan tatildir. 

D) Öykünün yanı sıra birçok şiir yazmış, bunlardan bazıları bestelenmiştir.

16.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

 A) Ailesini geçindirmek için yıllarca çalıştı.

B) Ödevleri hep son güne bıraktığın için bu kadar sıkıntıya giriyorsun.

C) Düşünmeden konuştuğun için herkesi kırıyorsun.

D) Hevesini kırmamak için sustum.

 

 I. Biyografi

II. Anı 

III. Günlük

IV. Masal

17. Yukarıdaki yazı türlerinden hangisi gerçek yaşamdan yararlanmaz?

 A) IV                B) III                    C) II                 D) I                     

Benim için (I) herşeyi söylediler: (II) Filozof, (III) pisikolog, (IV) putperest dediler. Hoş (V) sayılmayacak 

adlar takanlar bile oldu.

18. Yukarıda numaralanmış sözlerden hangi ikisinin yazımı yanlıştır?

 A) I. ile II.     B) I. ile III.     C) III. ile IV.     D) IV. ile V.   

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (') yanlış kullanılmıştır?

A) Bütün yaz Zülfü Livaneli'yi okudum.

B) Yarın Ceren'lere gidiyoruz.

C) İstanbul'a ilk defa geliyorum.

D) Kangurular Avustralya'da yaşar.

Bakırcılar çarşısından yükselen ritmik çekiç sesleri, başka nerede emeğin en yüce değer olduğunu 

vitrinin camında afişe eden isimlik yazıcısının feryadına karışabilir. Siyah takım elbisesi, sivri topuklu 

ayakkabıları, uzun gri saçları, pos bıyığı, parmağındaki iri gümüş yüzüğü ile dükkânının önünde oturan 

Kamil Usta'nın sessiz isyanıyla bütünleşebilir.

20. Bu parçada ayrıntıların seçiminde aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmıştır?

 A) İşitme – koklama B) Görme – koklama C) İşitme – görme D) Dokunma – tatma

9. Aşağıdakilerin hangisinde zaman (anlam) kayması yoktur? 

A) Atatürk, 1881 yılında doğar.

B) I. Dünya Savaşı 1918 yılında sona erer.

C) Nasrettin Hoca, bir gün eşeğine ters binmiş.

D) Türkiye Cumhuriyeti, 1923 yılında kurulmuş.

10. Aşağıdakilerin hangisinde zaman kayması vardır? 

A) Size mutlaka uğrayacağız.

B) Ödevlerini yine yapmamış. 

C) Kasım ayında Ankara'ya gidiyorum. 

D) Arkadaşına giderken çiçek almış.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zaman geçmiş zaman yerine kullanılmıştır? 

 A) Sabahları koşuya çıkarım. 

 B) Atatürk, 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkar. 

 C) Gece yatmadan süt içerim. 

 D) Evini her zaman temiz tutar.

(I) Onunla en son iki yıl önce görüşmüştük. (II) Zaman onun yüzünde pek değişiklik yapmamıştı. (III) Ama 

saçlarındaki aklar, çektiği sıkıntıları gösteriyor. (IV) Yine de iki yıl önceki kadar neşeli olduğunu fark ettim.

12. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde birleşik zamanlı eylem kullanılmıştır?

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

13. “Okumak, uyumak, uzamak” fiilleri anlam özelliklerine göre hangi şıkta doğru sırayla 

verilmiştir? 

 A) Oluş- İş- Durum 

 B) İş- Durum- Oluş 

 C) İş- Oluş- Durum 

 D) Durum- İş- Oluş

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam özelliği bakımından farklı bir fiil kullanılmıştır? 

A) Tolga bana mektup yazmış. 

B) Yazarken kalemi kırdım. 

C) Yaptığı espriye bütün sınıf güldü. 

D) Bahçede çiçek açan ağaçları gördüm.

DEĞERLENDİRME
SORULARI
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2. TEMA
ÜLKEM VE KÜLTÜREL

DEĞERLERİMİZ
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CIRCIR B CEĞİ İLE KARINCA

AĞ ST S B CEĞİ 

İLE KARINCA

CIRCIR B CEĞİ İLE KARINCA

Cırcır böceği çaldı saz

Bütün yaz.

Derken, kış da geldi, çattı,

Seninkinde şafak attı.

Baktı ki yok hiç yiyecek, 

Ne bir sinek, ne bir böcek

Kalktı karıncaya gitti;

Yandı yakındı, ah etti.

Üç beş buğdaydan ne çıkar.

Gelecek mevsime kadar

Birkaç tane borç istedi.

İnayet buyurun.  dedi.

Yemin-i billah ederim,

Eylüle kalmaz öderim.

İşin kötüsü, karınca

Borca hiç alışmamıştır;

Bu ricaya çıkıştı:

Ne yaptınız yaz boyunca?

Ne mi yaptım? Saz çaldım saz!

Ya, öyle mi? Demek ki siz

Yazı sazla geçirdiniz, 

Şimdi de oynayın biraz.

                      La NTAINE

1 7

I. METİN

1  La Fontaine kimdir? Çocukların yaşamındaki önemi nedir?

 Ağustos böcekleri ve karıncalarla ilgili neler biliyorsunuz?

 Yaşamda çalışmanın ve yardımlaşmanın önemini tartışınız?

A IRLIK ÇALIŞMASIA IRLIK ÇALIŞMASI
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ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

S CÜK VE S CÜK R B  ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını bulup birer cümlede kullanınız.

İnayet  ...........................................................................................................................................

Didinmek  ...................................................................................................................................... 

Am ar  ............................................................................................................................................

Şafak atmak ...................................................................................................................................

Yemin i illa   ............................................................................................................................... 

Yakınmak  ..................................................................................................................................... 

Burnu kaf da ında  ........................................................................................................................

Türkü çı ırmak  .............................................................................................................................

1

1. Birinci metinde cırcır böceği yaz mevsiminin bitmesiyle hangi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır? 

Neden?

. Cırcır böceği karıncadan ne istemiştir? Karınca ona nasıl cevap vermiştir?

. Birinci metinde, cırcır böceği ile karıncanın hangi özellikleri verilmiştir?

. Siz cırcır böceğinin ve karıncanın yerinde olsanız nasıl davranırdınız?

. İkinci metinde ağustos böceği ve karınca nasıl tanıtılmıştır?

. İkinci metinde yazar ağustos böceğini neden sanatçı olarak görüyor? Siz buna katılıyor musunuz?

7. İkinci metinde yazar Şimdi u day çuvalları arasında urnu kaf da ında oturmaktadır.  

ifadesiyle ne anlatmaya çalışmıştır?

. İkinci metinde yazar ağustos böceğine neden kızmıştır?

. İki metinde yazarların konuya bakış açılarını karşılaştırınız.

1

  AĞ ST S B CEĞİ İLE KARINCA

Ağustos böceği sanatçıdır. Bütün bir yaz, sıcak sarı kırları, ılık yıl-

dızlı geceleri sevinçle türküsüyle doldurur. Kırlarda çalışanlar, yıldız-

ların altında yorgunluk çıkaranlar onun aydınlık sesinden tat duyar-

lar.

Ağustos böceği sanatçıdır. Şarkısını söylemek için soluk tüketip; 

yüreğini parça parça, ışıklı damlalar gibi ses biçimine sokarak hava-

lara dağıtır. Yorulur. Didinir. Yalnız kendisi için değil, bütün bir kendi-

ni dinleyenler için. O, bu işe, başkaları için türkü söylemeye öyle 

alışmıştır ki kendini düşünmez. Bütün bir yaz, kendi özel yaşamını 

bir kerecik olsun aklına getirmez.

Kara kış gelmiştir. Ağustos böceği aç. Ağustos böceği donuyor 

soğuktan. Gider, karıncanın kapısını çalar. Karınca, bütün bir yaz yalnız kendini yalnız özünü düşünerek kışlık yiye-

ceğini toplamış ambarlarını doldurmuştur. Şimdi buğday çuvalları arasında burnu kaf dağında oturmaktadır. 

Bütün bir yaz taneleri birbiri peşinden kendi evine sürüklerken ağustos böceğinin, türkülerinden haz aldığını, o tür-

külerle yazın güzelliğini bir parçacık olsun anlayabildiğini çoktan unutmuştur. Şimdi, kapısını çalan ağustos böce-

ğini, üstüne üstlük, kendi aklınca bir de alay ederek kovar.

Ben bu masaldaki karıncadan tiksinirim, iğrenirim. Ağustos böceğine gelince; ona bütün bir yaz kendini, 

özünü düşünmeden, türkü çağırdığı için değil; hayır, bu onun en güzel, en kahraman yanıdır; hayır, ben ağustos 

böceğine, gidip karıncanın kapısını çalacak kadar budalalaştığı için en sonunda yüreğinin gücünü kaybettiği için kı-

zarım.
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Aşağıda verilen kavramların sizde uyandırdığı çağrışımları yazınız.

Tem ellik  ...........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Yardımseverlik  ..................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Paylaşım  ............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Bencillik  .............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

ETKİNLİK 

ETKİNLİK 

Aşağıda dünyaca ünlü fablların isimleri verilmiştir. Bu fablları araştırıp fabllarda verilen mesajları yazınız. 

Kar a ile Tilki  ...............................................................................................................

   ...............................................................................................................

Aslan ile are  ...............................................................................................................

   ...............................................................................................................

Leylek ile Tilki ...............................................................................................................

   ...............................................................................................................

1 0

TÜR ÇALIŞMASI

A  Hikayelerimin başrolünde hayvanlar vardır.

 Hayvan, bitki ve cansız varlıklara insan özelliği vererek onları konuştururum.

 Amacım insanlara ders vermek, ahlak ve farklı bakış açısı kazandırmaktır.

Yukarıda yazarın bahsettiği tür ............................. .dır.

B  Yukarıda bahsedilen türde eser vermiş üç yazarın adını yazınız.

1. .......................................................................................................................................................

. .......................................................................................................................................................

. .......................................................................................................................................................

Yukarıdaki karikatürde verilmek istenen mesajı yazınız.

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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DİLBİLGİSİ ÇALIŞMALARI

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

 

Kastedilen Zaman/Kip

Şu kazağı alacak, dolaba koyacaksın.

Geceleri kitap okumayı seviyorum.

İtalya'ya yazın hep birlikte gideriz.

Güzel kızım evi birlikte toplasak.

Melek, 2005 yılında Girne'de doğar.

Kardeşin yarın pikniğe geliyor mu? Şimdiki zaman Gelecek zaman

Aşağıdaki cümlelerin fiillerinde kullanılan zamanı ve kastedilen zamanı ilgili bölüme örnekteki gibi yazınız.

Kullanılan Zaman /Kip

Aşağıda verilen cümlelerde anlam kayması olanları örnekteki gibi işaretleyiniz.

    Nasrettin Hoca bir gün eve erken gelir.

1)  Bir ay sonra Amerika'ya tatile gidiyorlar.

2)  Selin şimdi odasında ders çalışıyor.

10)  Gezintini bir saat içinde bitireceksin.

9)  Şimdi bırak, alışverişi yarın yaparız.

8) Akşam Birsu aklına gelen soruları bir bir sordu.

7) Büyük Han Osmanlılardan kalma bir eser olacak.

3) Her yıl düzenli olarak buraya uğruyor.

4) Beş yıl sonra üniversiteye başlayacaksınız.

5)  Dişlerini her gün fırçalayacaksın!

6) Mehmet Bey oğlunun dün eve gelmesine çok sevinir.

X
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ETKİNLİK 4

TAVŞAN İLE KAPLUMBAĞA

Tavşan ikide bir böbürleniyor: 

-Kimse benden hızlı koşamaz, diyormuş. Sonunda kaplumbağa dayanamamış: 

-İstersen yarışalım, demiş. Koşuya başlamışlar. Tavşan epeyce yol aldıktan sonra: "Hıh, o sırtı kabuklu hay-

vancık sürüne sürüne kim bilir ne zaman sonra bana yetişir?" diye düşünmüş. 

-Şu ağacın altına biraz uzanıp dinleneyim, demiş. Uyuyakalmış. 

Kaplumbağa ağır yürüyüşü ile yürümüş yürümüş, hiç dinlenmeden yol almış. 

Tavşan bir ara gözünü açmış. Bir de ne görse beğenirsiniz, kaplumbağa neredeyse yarışı bitirmek üzerey-

miş. Hemen fırlamış, rüzgar gibi koşmaya başlamış. Ama ne çare, kaplumbağaya yetişememiş. 

Böylece tavşan yarışı kaybetmiş. Aldırış etmemenin cezasını çekmiş. Kaplumbağa ise düzgün adımlarla, dur-

madan yürüdüğü için yarışı kazanmış.

Yukarıda verilen fablla ilgili üç soru yazıp yanıtlayınız.

Birinci soru: ............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

İkinci soru: ............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Üçüncü soru: ..........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

CIRCIR BÖCEĞİ İLE KARINCA

AĞUSTOS BÖCEĞİ 

İLE KARINCA

3. TEMA

DUYGULARIMIZ
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1  Mevsimler olmasaydı dünyamız nasıl bir yer olurdu?

 Göç  sözcüğü size neler çağrıştırır?

 Toprağa bir tohum ekip sulayıp büyümesini gözlemlediniz mi?

 Bu süreçte neler hissettiniz?

A IRLIK ÇALIŞMASI

1 7 

BİR ECELİK K N KLAR

 Gün batımında gelirler.  demişti dedesi. Bekir dağlara doğru süzülen güneşe baktı. alim güneş, gün boyu et-

rafı kasıp kavurmaktan yorgun düşmüştü. Buharlaştırabileceği tek damla su kalmamıştı. Toprağın derinliklerinde-

ki suyu bile çekip almıştı. 

Kışın gümbür gümbür, yazın şarıl şarıl akan Çakıllı Dere bile sonunda güneşe teslim olmuş, bütün suyunu ona 

vermişti. 

Tohumlar, susuzluktan çatlamış toprağa küsmüş, filiz vermiyordu. Kaç bahardır, kırları süsleyen rengarenk kır 

lalelerini, arpa çiçeklerini, şakayıkları, gelincikleri ve papatyaları gören olmamıştı.

Bir tek gece tütenler direniyordu kuraklığa. Ama onlar da zayıf düşmüştü; daha kısa boylu ve daha cılızdılar. 

Yine de, günün kavurucu sıcağının ardından, alacakaranlıkla birlikte Mesarya Ovası'na kokularını yaymaya devam 

ediyorlardı.

Bekir, bir an önce çiftlikteki işlerini bitirip Çorak Tepe'ye çıkmak için sabırsızlanıyordu.

Çiftliğin tadı kalmamıştı artık. Derenin sularıyla birlikte kuyunun da suyu çekilmişti. Eskisi gibi su motorunu ça-

lıştırıp gün boyu patates, bostan ve sebze bahçeleri sulamak yoktu artık.

Babasının, kuyunun çevresine diktiği birkaç kök salatalık, domates, patlıcan ve biberi yaşatmak Bekir'in göre-

viydi. Bekir, halata bağlı demir kovayı kuyunun derinliklerine saldı. Halatı sağa sola, yukarı aşağı sallayarak kovayı 

yan yatırdı. Böylece kuyunun dibindeki suyu kovanın içine doldurdu. Gelen seslerden ve kovanın ağırlığından ku-

yuda çok az su birikmiş olduğunu anladı.

Güneşe baktı ve kovayı yukarı çekerken: Kuruttun bizi.  dedi kızgınlıkla.

Bekir, sebzeleri sularken arada bir durup gözlerini kapatıyor, büyük bir dikkatle etrafı dinliyordu. 

Onlar gelmeden, sesleri gelir.  demişti dedesi. 

Güneşe baktı. Güneş, dağların güçlü çekimine karşı koyamıyordu artık. Gitmemekte direnirken gökyüzünü kı-

zıla boyamıştı. 

Bekir heyecandan yerinde duramıyordu. Alelacele halatı toplayıp kovanın içine doldurdu, kovayı da az ötedeki 

yarısı kurumuş olan alıç ağacının dalına astı. Babası çok kızardı kovayı yerde bıraksa

Çorak Tepe'nin gölgesinde kalan iki odalı kerpiç evleri Bekir için bir saraydı. Koşarak eve girdi, doğruca dedesi-

nin yanına vardı. Dedesi uzun zamandır yatağından kalkamıyordu. Konuşmakta zorlanıyordu, eskisi gibi masallar 

anlatamıyordu, gözleri de iyi görmüyordu. Birazdan Bekir'in babası onu kucaklayıp evin önündeki çardağın altın-

daki divana yatıracaktı.
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Kim o?  

Benim dede!

Yaşlı adam elini uzatıp Bekir'in omzuna koydu.

Hazır mısın?

Hazırım dede.

Bugün mutlaka gelecekler.

Tamam dedeciğim sen rahat ol. Hiç merak etme, ben hazırım.

Unutma! Seslerini duyunca hemen suları açacak ve tepeden ineceksin. Seni görürlerse ürkebilirler.

Biliyorum dedeciğim. Sen yorma kendini. Ben şimdi gidiyorum.

Güle güle yavrum.

Bekir kapıdan çıkarken babasıyla karşılaştı. 

Kovayı astın mı?  diye sordu babası. 

Astım baba!

Yetti mi su?

Eh işte.

Sen nereye? Yine Çorak Tepe'ye mi çıkacaksın?

Evet baba.

Geç kalma, annen merak eder.

Geç kalmam. Sen dedemi dışarıya çıkar, serinlesin biraz.

Bekir koşarak tepeye doğru giderken babası arkasından baktı.

Hıh! Şuna bak! Büyümüş de bana ne yapacağımı söylüyor.  diye mırıldandı gülümserken. 

Güneş ardında kızıllığını bırakıp gitmişti. Gökyüzü maviden koyu laciverte dönüşüyordu.

Bekir zaman kazanmak için tepeye doğru kıvrılan patikayı bırakıp gitmişti. Gökyüzü maviden koyu laciverte dö-

nüşüyordu.

Dikenli çalıların bacaklarını çizmesine aldırmadan kestirmeden tırmanmaya başladı. Dereliköy'ü Lefkoşa'ya 

bağlayan asfalt yolun yanında olan Çorak Tepe, yüksek değildi ama Bekir'in çiftlik evine yakın olan tarafı oldukça 

dikti. Tepesinde dümdüz kocaman bir alan vardı. Çok eskilerde buğday ekerlermiş bu alana. amanla yağmurlar 

toprağı alıp götürmüş, çorak bir yer bırakmıştı geride. Çorak Tepe'nin gün doğumuna bakan tarafında bir zaman-

lar yazın bile suyu akan küçük bir pınar varmış. Peş peşe gelen kurak yıllar pınarı kurutmuş.

Bekir nefes nefese tepeye ulaştı. Koşarak naylon ve çuvallarla sıkı sıkı örttüğü su kaplarının yanına vardı. Otu-

rup biraz soluklandı. Gece tütenler kokularını yaymaya başlamıştı bile. Derin derin havayı kokladı Bekir. En küçük 

bir esinti yoktu.

Bekir'in aklı dedesindeydi. Hiç iyi görünmüyordu. Onu mutlu etmek için yaz başında tepeye kovaları, teneke 

kapları taşımış, içlerini su doldurmuştu. Canı çıkmıştı kovalarla tepeye su taşırken. Suları çok iyi örtmesine karşın 

bir süre sonra buharlaşmaktan azalıyorlardı. Bekir yeniden su taşıyarak kapları dolduruyordu. Dedesi için yapıyor-

du bütün bunları. Geçen yıl da yapmıştı. Ondan önceki yıl da.

Yağmurlar yağmamaya başlayınca hastalanmıştı dedesi. Toprak gibi canlılığını yitirmişi yatağından kalkamaz 

olmuştu.

Acaba bu kış yağmur yağar mı? Keşke yağsa!  diye mırıldandı Bekir.

Yağmur yağarsa dedesinin iyileşeceğine, ayağa kalkacağına inanıyordu.

Çorak Tepe'den bakınca bütün ovayı görebiliyordu. Kupkuru ovada ve derede göz gezdirdikten sonra yorgun 

bedenini toprağa uzattı. Gözlerini kapadı ve dinlemeye koyuldu. Çok uzaklardan gelen köpek havlamalarından 

başka ses yoktu.

Hadi gelin artık, sizi bekliyorum. Nerede kaldınız? Dedemin hatırı için gelin!

Bekir'in bedeni ağırlaşmaya başladı. Hiçbir şey duymuyordu artık.

Birden sarsıldığını hissetti. Birisi onu omuzlarından tutmuş sarsıyordu. Gözlerini açtı, dedesi duruyordu karşı-

sında. Hiç de hasta değildi. Hatta yaşlı bile değildi. Capcanlıydı ve gözleri pırıl pırıldı.

Uyan yavrum, geldiler.  diyordu dedesi.

Bekir dedesine sarılmak için doğruldu. Kalbi küt küt atıyordu. Ter basmıştı her yanını.

Oturduğu yerden etrafına baktı. Ne olduğunu anlamaya çalışıyordu.

Hay Allah! Uyuyakalmışım  Bu çığlıklar da ne?

İstemsiz bir biçimde bakışları gökyüzüne kaydı. Donup kaldı bir an. Gözlerine inanamıyordu. Turnalar gelmişti. 

Nihayet gelmişlerdi. Üstelik neredeyse inişe geçeceklerdi.

Yerinden fırladı Bekir. Su kaplarını örten kat kat çuvalları, hızla alıp kenara attı. Karşıdan gelen turnalara el sal-

ladıktan sonra paldır küldür, düşe kalka, tepenin dik yamacından aşağı yuvarlanmaya başladı. Bir an önce dedesi-

nin yanına varmak istiyordu. Onun mutluluğuna tanık olmak en çok istediği şeydi  Belki de ayağa kalkmıştı mut-

luluktan kim bilir!...

Bekir, dedesini çardağın altındaki divanda yatar buldu. Gözleri kapalıydı. Yüzünde inanılmaz bir huzur, dudak-

larında belli belirsiz bir tebessüm vardı. Turnaların sesini dinliyordu besbelli. Dedesinin yanına çöktü hemen. Elini 

omzuna koydu, ağzını kulağına yaklaştırdı. 

Duyuyor musun dede? Sonunda geldiler işte!  diye fısıldadı.

Yaşlı adam gözlerini zar zor aralayıp soluk soluğa kalan torununa sevgiyle baktı. Elini ona doğru uzatmaya ça-

lıştı ama uzatamadı. Bekir hemen dedesinin elini avuçlarının içine aldı. Hava çok sıcak olmasına karşın, dedesinin 

nasır tutmuş eli oldukça soğuktu. Güçlükle konuşuyordu yaşlı adam.

Bundan sonra her yıl gelecekler. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Onlara iyi bak yavrum. Bir gecelik konuklarımız 

onlar. Çoook uzaklardan gelip çoook uzaklara giderler. Sularını hazır et, yollarını gözle. Sabah erkenden kalk ve on-

ları yolcu et. Hiç merak etme, turnalar geldiyse, yağmurlar da gelecek.

Tamam dedeciğim, sen şimdi dinlen biraz.

Bekir ertesi sabah, şafakla birlikte turnaları yolcu ettikten sonra dedesinin yanına koştu. Babasının dedesi ba-

şında ağladığını görünce dedesinin turnalarla birlikte çok uzaklara gittiğini anladı.
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B) Aşağıdaki tabloya türün dört unsurunu yazıp bu unsurlara metinden örnek veriniz.
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1. Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını bulunuz.

 Bostan: ................................................................................................................................

 Divan: ................................................................................................................................

 Patika: ................................................................................................................................

 Kestirme: .............................................................................................................................

 Şakayık: ...............................................................................................................................

 Çorak: ..................................................................................................................................

2. Okuduğunuz metinde aşağıdaki cümleleri karşılayan deyimleri bulup cümlelerin altına yazınız.

 a) Patronu tarafından haksızlığa uğrayınca ofiste her şeyi yıkıp döktü.

      ............................................................................................................................ 

 b) Akşam hazırladığı projeye şöyle bir baktı. 

      ............................................................................................................................

 c) Bana çok değer verdiği için ona söylediğim tüm sözleri unuttuğunu söyledi!

     ............................................................................................................................

 d) İlk aşk her zaman için özeldir; içiniz içinize sığmaz, onu her görüşünüzde heyecanlanırsınız.

      ............................................................................................................................

 e) Beklemediği bir anda karşısına çıkınca adeta kalakaldı.

      ............................................................................................................................

3. Okuduğunuz metinde ikilemeler kullanılmıştır. 

 A) Bunları bulup yazınız.

  

 

 B) Bulduğunuz ikilemelerin üç tanesini birer cümlede kullanınız.

 1) ..........................................................................................................................................

 2) .......................................................................................................................................

 3) ......................................................................................................................................

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

1. Yazar güneşi nasıl betimlemiştir? Güneşin çevre üzerindeki etkisini nasıl anlatmıştır?

2. Bekir son zamanlarda çiftlikten neden tat alamamıştı?

3. Bekir'in görevleri nelerdi? Bunları yerine getirirken hangi sıkıntılarla karşılaşmıştır?

4. Turnalar gelince Bekir ve dedesi neler hissetmiştir?

5. Dedesinin Bekir'den son isteği ne olmuştu?

6. Turnaların gelmesi neyi ifade ediyor? Neden?

7. Güneşin ve yağmurun doğa için önemini açıklayınız.

A) Okuduğunuz metnin türü nedir? Türü açıklayınız.

...........................................................................................................................................................
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..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
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 C) Sizce metinde ikilemelerin kullanımı metne neler kazandırır?

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Metin Unsurları Metinden Örnekler
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Aşağıda verilen cümlelerde neden-sonuç anlamı vardır. Verilen cümlelerin nedenini örnekteki gibi yazınız.

NEDEN S N Ç

       Susuzluktan Tohumlar çatlamış, toprağa küsmüş, filiz vermiyordu. 

Babası Bekir e çok kızardı.

Tepedeki buğday ekili alandan geriye çorak bir 
yer kalmıştı. 

Bekir in aklı dedesindeydi.

Yerinden fırladı Bekir. Düşe kalka koşmaya başladı. 

Bekir bir an önce dedesinin yanına varmak istiyordu. 

Dedenin yüzünde inanılmaz bir huzur dudaklarında belli bir tebessüm vardı. 
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ETKİNLİK 

ÇMEN K ŞLAR
Gittiniz hep dizi dizi,

Bıraktınız ülkemizi,

İlkbaharda gene gelin,

Unutmayın sakın bizi.

Gelmeden kış, yağmadan kar,

Gidin, gidin güzel kuşlar,

Uzak güney illerinde,

Bol yiyecek, bol güneş var.

Türkülerle gidersiniz,

Kim gösterir size yol, iz?

Ürkütmez mi kalbinizi,

Yüce dağlar, coşkun deniz?

Gökte olup sıra sıra,

Kayboldunuz ufuklarda,

Göçmen kuşlar, güzel kuşlar,

Yine gelin ilkbaharda!...

����������������������������� eki T NAB YL

 

I. D RTLÜK 

II. D RTLÜK 

 

III. D RTLÜK

 

 

IV. D RTLÜK

 

A  Şiirin her dörtlüğünde göçmen kuşlarla ilgili hangi bilgilerin verildiğini tabloya yazınız.
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B  Şiirde göçmen kuşlarla ilgili verilen bilgilerden yola çıkarak bir paragraf yazınız.
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A  Göçmen kuşlarla ilgili istenilen bilgileri araştırıp aşağıdaki tabloya yazınız. 

1. Göçmen kuşlar neden göç eder?

 

. Göçmen kuşlar yollarını nasıl bulur?

 
. Göçmen kuşların isimlerini yazınız.

 . Göçmen kuşların karşılaştığı en büyük
    sıkıntılar nelerdir? 

 

. Dünya Göçmen Kuşları Günü ne zamandır?

 

 . Dünya Göçmen Kuşları Günü nün amacı nedir
    ve o gün ne tür etkinlikler yapılır? 

 

ETKİNLİK 1ETKİNLİK 

ETKİNLİK 

 

B  Dünya öçmen Kuşlar ünü  ile ilgili bir afiş hazırlayınız.

 

......................

......................

......................

......................

......................

......................

A  Yukarıda ismi verilen çiçeklerin ad

larını ilişkili oldukları foto rafın 

altına yazınız. 

B  En çok an i çiçe i seversiniz  Ne

den

..............................................................

.............................................................

............................................................. 

ece tüten  arpa çiçe i  lale 
şakayık  elincik  papatya

1
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DİLBİLGİSİ ÇALIŞMALARI

1) BASİT FİİL         2)  ………… FİİL                                     3) ………….. FİİL

                            koşuyor susadı hasta oldu

                      bildi havlamış başarabilmiş

       ....................   ....................          ....................

       ....................   ....................          ....................

Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

      FİİLİN YAPISI

BİRLEŞİK FİİL

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

Aşağıdaki tabloda birleşik fiillerin çeşitleri verilmiştir. Verilen bilgilerden hareketle istenilen örnekleri ilgili 

yerlere yazınız.

BİR GECELİK 
KONUKLAR

3. TEMA
DUYGULARIMIZ

SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

“Hayvanlar Alemi” konulu bir sunum yapınız. 
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1. Yardımcı Fiille Kurulan 

Birleşik Fiiller

2. Kurallı (Özel) 

Birleşik Fiiller

3. Anlamca Kaynaşmış

(Deyimleşmiş) Birleşik Fiiller 

İsim+ et, eyle, ol, kıl   Yeterlilik (-e/ -a bil)   Ör: ...........................

  ........................... ...........................Ör:                  Tezlik (-ı,/-i,/-u,/-ü ver)        

      ............................              ...........................                 Sürerlilik (-e/-a kal, gel, dur)

      ............................                 Yaklaşma (-e/ -a yaz)

       ............................. Ör:

                .............................. 

                .............................. 
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1. Hayali bir ülkeye gidecek olsanız bu nasıl bir yer olurdu? 

. Fantastik sözcüğü size neler çağrıştırır? Fantastik bir roman 

okudunuz mu veya film izlediniz mi?

. Çocuk edebiyatı yazarlarından kimleri biliyorsunuz?

A IRLIK ÇALIŞMASI

. TEMA
D Y LARIMI

ALİCE ARİKALAR DİYARINDA

Kitap okuyan ablasıyla oturan Alice'in canı sıkılıyordu. Ablasının okuduğu kitaba bakarak: Resimsiz ve konuş-

masız kitap ne işe yarar ki?  diye düşündü. İşte o anda, pembe gözlü Beyaz Tavşan yanından koşarak geçti. Bu sı-

radan bir olaydı. Ancak, tavşan yelek cebinden bir saat çıkarıp baktı ve ardından koşarak uzaklaştı. İşte, sıradan 

olmayan şey buydu. Merakla tavşanın peşinden koştu. Tavşan bir deliğe girdi, Alice de arkasından. Sanki dipsiz 

bir kuyudaydı ve düştükçe düşüyordu. Aşağıya doğru baktı, karanlıktı. Duvarlara baktı. Her şeyi görüyordu. Raf-

lar, kitaplarla doluydu. Acaba dünyanın diğer ucuna kadar düşer miyim?  dedi. Düşüşü devam ediyordu. Kedisi 

aklına geldi. avallı Dinahak ım beni çok arayacak  Birden kendini pat küt yerde buldu. Canı hiç acımamıştı. 

Önüne bakınca bir koridor gördü. Tavşan da hızla koşuyordu. Böylece bir salona geldi. Salonun bütün kapıları 

kapalıydı. Sadece ortasında üç ayaklı bir masa vardı. Masanın üzerindeki altın anahtarı aldı ve perdenin arkasın-

daki küçük kapıyı bularak açtı. Ancak, bu kapıdan geçmesi mümkün değildi. Tekrar masanın yanına döndü. Bura-

da üzerinde Beni iç.  diye yazan bir şişe vardı. İyice kontrol ettikten sonra içti. Çok lezzetliydi. Küçüldükçe küçül-

dü. Bu sefer de anahtarı masadan alamadı. Üzülüp ağladı. Sonra kendisini toparlayınca masanın altında Beni 

ye.  diye yazan bir çörek gördü ve son kırıntısına kadar yedi.

Birden boyu uzamaya başladı. Uzadıkça uzuyordu. Artık üç metre boyunda, kocaman, dev gibi bir kızdı. Anah-

tarı alıp kapıyı açtı. Ancak giremiyordu. Oturup ağladı. Birden yine tavşanı gördü ve ona Afedersiniz, biraz baka-

bilir misiniz?  diye seslendi. Tavşan, sesi duyunca korktu ve kaçtı. Tavşanın bıraktığı yelpazeyi kullanınca tekrar 

küçüldüğünü hissetti. Neredeyse bitme noktasına geliyordu ki yelpazeyi hızla elinden attı. Bu sefer yine anahtarı 

masanın üzerinde bırakmıştı. Birden kendisini bir gölün içinde buldu. Çok tuzluydu. Sonra, kendi gözyaşları oldu-

ğunu anladı.

Roman, Alice adında bir kız çocuğunun tavşan deliğinden geçerek girdiği fantastik bir dünyada başından 

geçen hikayeleri anlatır. Bu hikayeler, yetişkinlerin dünyasının; saf, temiz bir çocuğun gözünden ne kadar 

saçma olduğunu gözler önüne sermektedir. 

Alice Harikalar Diyarında dünya çocuk edebiyatının en tanınmış klasiklerinden biri olarak kabul edilir. 

Roman yalnızca çocuklara değil yetişkinlere de hitap etmektedir.
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1. Hayali bir ülkeye gidecek olsanız bu nasıl bir yer olurdu? 

. Fantastik sözcüğü size neler çağrıştırır? Fantastik bir roman 

okudunuz mu veya film izlediniz mi?

. Çocuk edebiyatı yazarlarından kimleri biliyorsunuz?
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Kitap okuyan ablasıyla oturan Alice'in canı sıkılıyordu. Ablasının okuduğu kitaba bakarak: Resimsiz ve konuş-

masız kitap ne işe yarar ki?  diye düşündü. İşte o anda, pembe gözlü Beyaz Tavşan yanından koşarak geçti. Bu sı-

radan bir olaydı. Ancak, tavşan yelek cebinden bir saat çıkarıp baktı ve ardından koşarak uzaklaştı. İşte, sıradan 

olmayan şey buydu. Merakla tavşanın peşinden koştu. Tavşan bir deliğe girdi, Alice de arkasından. Sanki dipsiz 

bir kuyudaydı ve düştükçe düşüyordu. Aşağıya doğru baktı, karanlıktı. Duvarlara baktı. Her şeyi görüyordu. Raf-

lar, kitaplarla doluydu. Acaba dünyanın diğer ucuna kadar düşer miyim?  dedi. Düşüşü devam ediyordu. Kedisi 

aklına geldi. avallı Dinahak ım beni çok arayacak  Birden kendini pat küt yerde buldu. Canı hiç acımamıştı. 

Önüne bakınca bir koridor gördü. Tavşan da hızla koşuyordu. Böylece bir salona geldi. Salonun bütün kapıları 

kapalıydı. Sadece ortasında üç ayaklı bir masa vardı. Masanın üzerindeki altın anahtarı aldı ve perdenin arkasın-

daki küçük kapıyı bularak açtı. Ancak, bu kapıdan geçmesi mümkün değildi. Tekrar masanın yanına döndü. Bura-

da üzerinde Beni iç.  diye yazan bir şişe vardı. İyice kontrol ettikten sonra içti. Çok lezzetliydi. Küçüldükçe küçül-

dü. Bu sefer de anahtarı masadan alamadı. Üzülüp ağladı. Sonra kendisini toparlayınca masanın altında Beni 

ye.  diye yazan bir çörek gördü ve son kırıntısına kadar yedi.

Birden boyu uzamaya başladı. Uzadıkça uzuyordu. Artık üç metre boyunda, kocaman, dev gibi bir kızdı. Anah-

tarı alıp kapıyı açtı. Ancak giremiyordu. Oturup ağladı. Birden yine tavşanı gördü ve ona Afedersiniz, biraz baka-

bilir misiniz?  diye seslendi. Tavşan, sesi duyunca korktu ve kaçtı. Tavşanın bıraktığı yelpazeyi kullanınca tekrar 

küçüldüğünü hissetti. Neredeyse bitme noktasına geliyordu ki yelpazeyi hızla elinden attı. Bu sefer yine anahtarı 

masanın üzerinde bırakmıştı. Birden kendisini bir gölün içinde buldu. Çok tuzluydu. Sonra, kendi gözyaşları oldu-

ğunu anladı.

Roman, Alice adında bir kız çocuğunun tavşan deliğinden geçerek girdiği fantastik bir dünyada başından 

geçen hikayeleri anlatır. Bu hikayeler, yetişkinlerin dünyasının; saf, temiz bir çocuğun gözünden ne kadar 

saçma olduğunu gözler önüne sermektedir. 

Alice Harikalar Diyarında dünya çocuk edebiyatının en tanınmış klasiklerinden biri olarak kabul edilir. 

Roman yalnızca çocuklara değil yetişkinlere de hitap etmektedir.
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Sonra bir fare gördü. Ona kedisinden bahsedince fare gücendi ve oradan uzaklaştı. Alice'in dilediği özürler onu 

geri döndürmeye yetmemişti. Tüm bunlar olup biterken gözyaşı denizi; kartal yavrusu, kuğu, ördek ve daha bir 

sürü hayvanla dolmuş, burası büyük bir hayvanat bahçesine dönüşmüştü. Alice önde, onlar arkada kıyıya doğru 

yüzdüler.

Kıyıya çıktıklarında, hepsi sırılsıklamdı. Aralarında nasıl kuruyacaklarını konuşmaya başladılar. Fare Dodo; Ben 

sizleri kuruturum.  diyerek başladı, İngiliz krallığını, Normanları vb. anlatmaya. Ancak, kimse kurumamıştı. Bu 

sefer Caucus yarışı yapacağız.  deyip bir daire çizdi ve yarışı başlattı. Yarım saat, bütün hayvanlar bir o tarafa, bir 

bu tarafa koşuşturup durdular. Sonra da onlara Alice'in ödül vermesini istedi. Alice elini cebine attığında bir kutu 

şeker buldu ve hepsine tek tek dağıttı. Bu arada fare yine, kediler üzerine yaptığı konuşma nedeniyle, Alice'e küstü 

ve ayrıldı.

Bu arada tavşan yine geldi. Yelpazesini ve eldivenini arıyordu. Alice görünce: Maria Ann, koş benim yelpazem-

le eldivenimi getir.  diye emretti. Alice, koşa koşa tavşanın odasına gitti. Yelpazeyi ve eldiveni aldı. Orada gördüğü 

bir şişedeki şurubu içti. Bu sefer büyümeye başladı. Büyüdü, büyüdü. Odaya sığmaz oldu. Kolunu pencereden dı-

şarı çıkarınca büyümesi durdu. Ancak yerinden kımıldayamıyordu. Tavşan kapıya geldi ve seslendi. Kapıdan gire-

meyince pencereden girmeye çalıştı. Alice eliyle yakalamak isteyince aşağı düştü. Bir kere daha denedi, yine 

aşağıya düştü. Tavşan, adamlarını çağırdı. Bir merdiven dayayıp çıkmaya çalışınca o da yediği tekme ile devrildi. 

Bu sefer Alice e çakıl taşları atmaya başladılar. Ancak taşlar yere pasta olarak düşüyordu. Alice yemeye başladı. Ye-

dikçe ufalıyordu. Kapıdan çıkacak duruma gelince hızla odadan çıktı ve koşarak ormana girdi. Ormanda gördüğü 

bir köpekten çok korktu. Sonra bir yaprağın üzerine kurulmuş nargile içen tırtılı gördü. Onunla bir müdret konuş-

tuktan sonra yerdeki mantardan ısırdı. Isırdıkça, vücudunun bir kısmı dengesiz bir şekilde büyüyordu. Bu defa da 

bir güvercin, yılan  diyerek Alice'e laf attı. Alice Ben yılan değilim.  dediyse de güvercini inandıramadı.

Başka bir çeşit mantar da yedikçe küçültüyordu. Biraz yedi ve ilk günkü haline döndü. Ancak inanamıyordu. Or-

manda yürüyüşüne devam etti. Önüne çıkan küçük eve girmek için küçülten mantardan biraz yedi. Evin kapısında 

kurbağa uşak duruyordu. Ona, evin içine nasıl girebileceğini sordu. Uşak, hık mık edince, kapıyı iteleyip içeri girdi. 

Kimse Alice hoş geldin dememişti. Alice, dayanamayıp ev sahibi düşese sordu: Affedersiniz efendim, kediniz niçin 

böyle sırıtıyor?

Düşes: Bunda bilmeyecek ne var? O bir Cheshire kedisidir. Bütün Cheshire kedileri de sırıtır.  diye cevap verdi. 

Sonra da düşes kucağındaki bebeği Alice'e fırlatıp: Ben kriket oynamaya gidiyorum.  dedi. Alice bebeği kucağına 

aldı. Sürekli hırıldayan acayip bir bebekti. Dışarı çıkardı. Dışarıda bebek, bir domuza benziyordu. Yere bırakınca, 

koştu gitti. Alice, kafasını kaldırınca, Cheshire kedisinin kendisine baktığını gördü. Her zamanki gibi sırıtıyordu. Ke-

diye: Lütfen bana ne yöne doğru gideceğimi söyler misiniz?  diye sordu. Kedi: Ne tarafa gidersen git, elbet bir 

yere varırsın.  diye cevap verdi. Alice, Mart Tavşanı'nın evine doğru yürüdü. Ev, tıpkı bir tavşana benziyordu. Büyü-

ten mantardan biraz yedi. Evin önündeki ağacın altındaki masanın başına toplanmış çay içiyorlardı. Alice'i görün-

ce: Yer yok, yer yok.  diye bağrıştılar. Sonra da masada bulunan tavşan, şapkacı ve fare ile Alice arasında kimile-

rine saçma gelecek bir konuşma başladı. Alice karşı oldukça kaba davrandıkları için yanlarından ayrıldı. Ormanda 

yürürken yine bir ağaç kapı gördü. İçeri girince kendisini o uzun salonda, cam masanın yanında buldu. Bu sefer tec-

rübeli olduğu için önce altın anahtarı alıp bahçeye açılan kapıyı açtı. Sonra cebindeki mantarı kemirip kapıdan ge-

çebilecek kadar küçüldü. Sonunda bahçedeydi.

Biraz ilerleyince bu sefer de bir kriket sahası ile karşılaştı. Burada bütün kahramanlar oyun kâğıtlarından oluşu-

yordu. Alice burada büyük bir kalabalıkla geçen kraliçeyi gördü. Herkes eğildiği halde, Alice'in eğilmemesi dikkat 
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çektiği için kraliçe tam karşısında durdu ve kim olduğunu sordu. Alice kendisini tanıttı. Sonra kraliçe, Alice'i kriket 

oynamaya davet etti.

Tuhaf bir oyundu bu. Ne saha belliydi, ne de oyuncular. Birden gökyüzünde kedinin başı beliriverdi. Alice 

onunla konuştu.

Kral gelip kiminle konuştuğunu sordu. O da kediyi anlattı. Kral, Elimi öpebilir.  dedi. Kedi ise: Öpmesem 

daha iyi olur.  diye cevap verdi. Kral kızmıştı. Şu küstah kedinin kafasını vurdurmalıydı. Ancak kedinin kafası biraz 

sonra gökyüzünden kaybolmuştu.

Düşes ve Alice birlikte yürüyorlardı. Düşes: Dünyayı yürüten kuvvet sevgidir, sevgi.  dedi. Sonra da devam 

etti: Sen manaya bak, sesler kendi başlarının çaresine bakarlar.  Kraliçe, Alice ile Düşes'in bu samimiyetine bo-

zulmuştu. Gelip düşesi kovdu. Sonra Alice'i yeniden kriket sahasına davet etti. Biraz oynadıktan sonra sıkıldı ve 

bu sefer de Yalancı Kaplumbağa'nın Hikâyesi'ni anlatmaya başladı. Sonra da:  En iyisi kendisi anlatsın.  diyerek  

ejderle beraber kaplumbağanın yanına gönderdi.

Kayanın üzerinde duran kaplumbağanın çok acıklı bir görünümü vardı. Bir zamanlar ben de sahici bir kap-

lumbağa idim.  diyerek hikâyesine başladı. Sonra da, denizin dibinde yaşadığını, okula gittiğini, ailesinin durumu 

iyi olmadığı için ana dersleri okuyabildiğini anlattı. Sık sık hıçkırarak ağlıyordu.

Sonra Ejder'le birlikte Alice için İstakoz yarışması  oyunu oynadılar. Şarkılar söylediler. Sonra da Alice'den ba-

şından geçenleri anlatmasını istediler. O da yaşadığı her şeyi anlattı. Kaplumbağa yine çorba ile ilgili güzel bir şiir 

söyledi.

Keyifli halleri Mahkeme başlıyor!  sesini duyunca sona erdi ve telâşla hep birlikte mahkemenin olduğu yere 

doğru yürüdüler. Kral, kraliçe ve mahkeme heyeti oturuyordu. Suçlu ise elleri kelepçeli Yürek Oğlan idi. Beyaz Tav-

şan, salondakileri sessiz olmaları için ikaz ediyordu. Yine, Beyaz Tavşan'ın okuduğuna göre, Yürek Oğlan'ın suçu 

Yürek Kraliçesi'nin pişirmiş olduğu nefis çörekleri yeyip bitirmekti. Dinlenen şahitler, tartışmalar tam bir curcu-

naydı. Bu arada Alice yeniden büyüdüğünü hissetti. Oraya sığıncaya kadar oturmaya karar verdi. Beyaz Tavşan, 

üçüncü şahit olarak Alice'in ismini okudu. Alice kalkıp yürüyünce jüri üyeleri bir bir yere serildiler. Haliyle mahke-

me devam edemeyecekti. Neyse güç bela jüri yerine yerleştikten sonra Alice e soruldu. Ancak bir şey bilmediğini 

söyledi. Sonra yine tartışmalar oldu. Bu arada Alice'in boyu gerçek haline dönüşmüştü. Bu nedenle artık hiçbirin-

den çekinmesine gerek yoktu. Hepiniz oyun kâğıdısınız, sizden kim korkar?  deyince bütün iskambil kâğıtları 

Alice'in üzerine yürüdüler. Alice, korku ve heyecanla çığlık atıp bütün kağıtları savurmaya çalıştı.

İşte o an baktı ki başı ablasının dizlerinde, nehir kıyısında yatıyor. Ablası: Uyansana tatlım. Neredeyse, gezi-

nin tamamını uyumakla geçirdin.  dedi. Alice de ablasına, rüyasında gördüklerini dilinin döndüğünce anlattı. 

Sonra da kahvaltı yapmaya koştu. Bu sefer de ablası uykuya daldı ve rüyasında Alice'in anlattığı bütün kahraman-

ları gördü. Gözlerini hiç açmadan hep harikalar ülkesinde kalmak istiyordu.
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Sonra bir fare gördü. Ona kedisinden bahsedince fare gücendi ve oradan uzaklaştı. Alice'in dilediği özürler onu 

geri döndürmeye yetmemişti. Tüm bunlar olup biterken gözyaşı denizi; kartal yavrusu, kuğu, ördek ve daha bir 

sürü hayvanla dolmuş, burası büyük bir hayvanat bahçesine dönüşmüştü. Alice önde, onlar arkada kıyıya doğru 

yüzdüler.

Kıyıya çıktıklarında, hepsi sırılsıklamdı. Aralarında nasıl kuruyacaklarını konuşmaya başladılar. Fare Dodo; Ben 

sizleri kuruturum.  diyerek başladı, İngiliz krallığını, Normanları vb. anlatmaya. Ancak, kimse kurumamıştı. Bu 

sefer Caucus yarışı yapacağız.  deyip bir daire çizdi ve yarışı başlattı. Yarım saat, bütün hayvanlar bir o tarafa, bir 

bu tarafa koşuşturup durdular. Sonra da onlara Alice'in ödül vermesini istedi. Alice elini cebine attığında bir kutu 

şeker buldu ve hepsine tek tek dağıttı. Bu arada fare yine, kediler üzerine yaptığı konuşma nedeniyle, Alice'e küstü 

ve ayrıldı.

Bu arada tavşan yine geldi. Yelpazesini ve eldivenini arıyordu. Alice görünce: Maria Ann, koş benim yelpazem-

le eldivenimi getir.  diye emretti. Alice, koşa koşa tavşanın odasına gitti. Yelpazeyi ve eldiveni aldı. Orada gördüğü 

bir şişedeki şurubu içti. Bu sefer büyümeye başladı. Büyüdü, büyüdü. Odaya sığmaz oldu. Kolunu pencereden dı-

şarı çıkarınca büyümesi durdu. Ancak yerinden kımıldayamıyordu. Tavşan kapıya geldi ve seslendi. Kapıdan gire-

meyince pencereden girmeye çalıştı. Alice eliyle yakalamak isteyince aşağı düştü. Bir kere daha denedi, yine 

aşağıya düştü. Tavşan, adamlarını çağırdı. Bir merdiven dayayıp çıkmaya çalışınca o da yediği tekme ile devrildi. 

Bu sefer Alice e çakıl taşları atmaya başladılar. Ancak taşlar yere pasta olarak düşüyordu. Alice yemeye başladı. Ye-

dikçe ufalıyordu. Kapıdan çıkacak duruma gelince hızla odadan çıktı ve koşarak ormana girdi. Ormanda gördüğü 

bir köpekten çok korktu. Sonra bir yaprağın üzerine kurulmuş nargile içen tırtılı gördü. Onunla bir müdret konuş-

tuktan sonra yerdeki mantardan ısırdı. Isırdıkça, vücudunun bir kısmı dengesiz bir şekilde büyüyordu. Bu defa da 

bir güvercin, yılan  diyerek Alice'e laf attı. Alice Ben yılan değilim.  dediyse de güvercini inandıramadı.

Başka bir çeşit mantar da yedikçe küçültüyordu. Biraz yedi ve ilk günkü haline döndü. Ancak inanamıyordu. Or-

manda yürüyüşüne devam etti. Önüne çıkan küçük eve girmek için küçülten mantardan biraz yedi. Evin kapısında 

kurbağa uşak duruyordu. Ona, evin içine nasıl girebileceğini sordu. Uşak, hık mık edince, kapıyı iteleyip içeri girdi. 

Kimse Alice hoş geldin dememişti. Alice, dayanamayıp ev sahibi düşese sordu: Affedersiniz efendim, kediniz niçin 

böyle sırıtıyor?

Düşes: Bunda bilmeyecek ne var? O bir Cheshire kedisidir. Bütün Cheshire kedileri de sırıtır.  diye cevap verdi. 

Sonra da düşes kucağındaki bebeği Alice'e fırlatıp: Ben kriket oynamaya gidiyorum.  dedi. Alice bebeği kucağına 

aldı. Sürekli hırıldayan acayip bir bebekti. Dışarı çıkardı. Dışarıda bebek, bir domuza benziyordu. Yere bırakınca, 

koştu gitti. Alice, kafasını kaldırınca, Cheshire kedisinin kendisine baktığını gördü. Her zamanki gibi sırıtıyordu. Ke-

diye: Lütfen bana ne yöne doğru gideceğimi söyler misiniz?  diye sordu. Kedi: Ne tarafa gidersen git, elbet bir 

yere varırsın.  diye cevap verdi. Alice, Mart Tavşanı'nın evine doğru yürüdü. Ev, tıpkı bir tavşana benziyordu. Büyü-

ten mantardan biraz yedi. Evin önündeki ağacın altındaki masanın başına toplanmış çay içiyorlardı. Alice'i görün-

ce: Yer yok, yer yok.  diye bağrıştılar. Sonra da masada bulunan tavşan, şapkacı ve fare ile Alice arasında kimile-

rine saçma gelecek bir konuşma başladı. Alice karşı oldukça kaba davrandıkları için yanlarından ayrıldı. Ormanda 

yürürken yine bir ağaç kapı gördü. İçeri girince kendisini o uzun salonda, cam masanın yanında buldu. Bu sefer tec-

rübeli olduğu için önce altın anahtarı alıp bahçeye açılan kapıyı açtı. Sonra cebindeki mantarı kemirip kapıdan ge-

çebilecek kadar küçüldü. Sonunda bahçedeydi.

Biraz ilerleyince bu sefer de bir kriket sahası ile karşılaştı. Burada bütün kahramanlar oyun kâğıtlarından oluşu-

yordu. Alice burada büyük bir kalabalıkla geçen kraliçeyi gördü. Herkes eğildiği halde, Alice'in eğilmemesi dikkat 
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çektiği için kraliçe tam karşısında durdu ve kim olduğunu sordu. Alice kendisini tanıttı. Sonra kraliçe, Alice'i kriket 

oynamaya davet etti.

Tuhaf bir oyundu bu. Ne saha belliydi, ne de oyuncular. Birden gökyüzünde kedinin başı beliriverdi. Alice 

onunla konuştu.

Kral gelip kiminle konuştuğunu sordu. O da kediyi anlattı. Kral, Elimi öpebilir.  dedi. Kedi ise: Öpmesem 

daha iyi olur.  diye cevap verdi. Kral kızmıştı. Şu küstah kedinin kafasını vurdurmalıydı. Ancak kedinin kafası biraz 

sonra gökyüzünden kaybolmuştu.

Düşes ve Alice birlikte yürüyorlardı. Düşes: Dünyayı yürüten kuvvet sevgidir, sevgi.  dedi. Sonra da devam 

etti: Sen manaya bak, sesler kendi başlarının çaresine bakarlar.  Kraliçe, Alice ile Düşes'in bu samimiyetine bo-

zulmuştu. Gelip düşesi kovdu. Sonra Alice'i yeniden kriket sahasına davet etti. Biraz oynadıktan sonra sıkıldı ve 

bu sefer de Yalancı Kaplumbağa'nın Hikâyesi'ni anlatmaya başladı. Sonra da:  En iyisi kendisi anlatsın.  diyerek  

ejderle beraber kaplumbağanın yanına gönderdi.

Kayanın üzerinde duran kaplumbağanın çok acıklı bir görünümü vardı. Bir zamanlar ben de sahici bir kap-

lumbağa idim.  diyerek hikâyesine başladı. Sonra da, denizin dibinde yaşadığını, okula gittiğini, ailesinin durumu 

iyi olmadığı için ana dersleri okuyabildiğini anlattı. Sık sık hıçkırarak ağlıyordu.

Sonra Ejder'le birlikte Alice için İstakoz yarışması  oyunu oynadılar. Şarkılar söylediler. Sonra da Alice'den ba-

şından geçenleri anlatmasını istediler. O da yaşadığı her şeyi anlattı. Kaplumbağa yine çorba ile ilgili güzel bir şiir 

söyledi.

Keyifli halleri Mahkeme başlıyor!  sesini duyunca sona erdi ve telâşla hep birlikte mahkemenin olduğu yere 

doğru yürüdüler. Kral, kraliçe ve mahkeme heyeti oturuyordu. Suçlu ise elleri kelepçeli Yürek Oğlan idi. Beyaz Tav-
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ları gördü. Gözlerini hiç açmadan hep harikalar ülkesinde kalmak istiyordu.

Le is CARR LL

1 1

ALİCE ARİKALAR 
DİYARINDA
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1) Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını sözlükten bulup yazınız. 

  Curcuna:...................................................................................................................................

 Düşes: ...................................................................................................................................... 

Kriket: .......................................................................................................................................

Güç bela: ...................................................................................................................................

Küstah: .....................................................................................................................................

Heyet: ........................................................................................................................................

2) A) “Hık mık etmek” ve “dili döndüğünce” deyimlerini anlamlarına uygun şekilde birer 

                cümlede kullanınız.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

B) “Elini cebine atmak” söz grubunu hem gerçek hem de mecaz anlamlı olacak şekilde birer   

      cümlede kullanınız.

1. Alice, tavşanın peşine neden takılmıştır? Başına neler gelmiştir?

2. Alice, metin boyunca hangi varlıklarla karşılaşmıştır?

3. Alice'in ağlamasına neden olan olay neydi? Ağlaması sonrasında neler yaşanmıştır?

4. Metinde görülen fantastik öğeler nelerdir?

5. “Dünyayı yürüten kuvvet sevgidir, sevgi.” sözüne katılıyor musunuz? Neden?

6. Düzenlenen mahkemede neler yaşanmıştır?

7. Sizce Alice'in ablası niye hep harikalar ülkesinde kalmak istemiştir?

“Elini cebine atmak”  

Gerçek Anlam:

Mecaz Anlam:

  
  

 

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

3. TEMA
DUYGULARIMIZ

TÜR ÇALIŞMASI

ALİCE HARİKALAR 
DİYARINDA
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Olmuş ya da olabilir nitelikteki olayları veya konuları ele alan uzun soluklu yazı türüne ...............……. 

denir. Gerçek ve bilinen dünyanın ötesinde hayal gücüne dayalı bir dünya oluşturarak burada geçen olayların 

anlatıldığı yazı türüne ise …………...............……. denir. Bu anlatılarda “görülmemiş yaratıklar, konuşan hay-

vanlar, canlanan ağaçlar, gizemli ve doğaüstü olaylar...” fizik yasaları hiçe sayılarak yer alır.

A) Jonathan Swift'in “Güliver'in Gezileri” adlı romanı dünya klasikleri arasına girmiş önemli eserlerden 

biridir. Bu eseri araştırıp özetini yazınız.

 .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

. ....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................

B) “Güliver'in Gezileri” romanının Güliver’i ile “Alice Harikalar Diyarında” romanının Alice'ini  

karşılaştırınız.

 .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

. ....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

ETKİNLİK 1
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A  ....................................................................................................................................

 B  ....................................................................................................................................

A  ....................................................................................................................................
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A  ....................................................................................................................................

 B  ....................................................................................................................................

 

A  ....................................................................................................................................

 B  ....................................................................................................................................

A  ....................................................................................................................................

 B  ....................................................................................................................................

Alice arikalar Diyarında romanında  çeşitli fantastik varlıklar konuşturulmuştur. 

Siz de iki tane fantastik varlık yaratarak onlar arasında eçen ir diyalo  yazınız.

ETKİNLİK 
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Alice arikalar Diyarında romanında  anlatılanlardan areketle romanı yansıtan 
 ir kapak tasarlayınız.
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Not

Bir roman kapağında;
kitabın adı, yazarın
adı ve yayınevinin 
adı olmalıdır. 
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antastik ir şiir yazınız.
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DİLBİL İSİ ÇALIŞMALARI

 Aşa ıdaki cümlelerde ulunan 

  A  Fiillerin altını çiziniz. 

BASİT İİL TÜREMİŞ İİL BİRLEŞİK İİL
 

dikiş tutturamadı 

B  Fiilleri yapısına göre inceleyip tabloda uygun olan yere örnekteki gibi yazınız.

1 7

ETKİNLİK 1

1  Ali mahallenin tembeliydi, hiçbir işte dikiş tutturamadı. 

 Kayra'dan sadece bir kitap istemiştim.

 Kuşlar sıcak ülkelere doğru göç etti.

 On yıldır söylenegelmiştir bu olaylar.

 Mutfaktaki televizyonu geçen hafta babam bozmuş.

 Melis sürekli her şeye ayak diretiyordu.

7  Arda beni çok korkuttu söylediği sözlerle.

 Elayda evde yalnız kalmayı çok seviyor.

 Çocuklar bir saattir uçurtma uçuruyor.

1  Leman Hanım tişörtü makineye atınca 

tişört daralmış.

Sor

Basit

Türemiş

Birleşik

Yaz

Basit yazdı

Türemiş yazdırdı

Birleşik yaza ildi

Basit

Türemiş

Birleşik

Koş

 
Bil

Basit

Türemiş

Birleşik

       Aşağıda verilen fiillerin basit, türemiş ve birleşik şekillerini örnekteki gibi yazınız.

ETKİNLİK 

ALİCE ARİKALAR 
DİYARINDA
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3. TEMA
DUYGULARIMIZ

A) “Ne tarafa gidersen git, elbet bir yere varırsın.”    

       ..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

    

       ..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

B) “Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez.”

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Aşağıda verilen ifadelerde iki farklı düşünce yansıtılmıştır. Bu sözleri açıklayan birer 

paragraf yazınız.

SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI
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ALİCE HARİKALAR 
DİYARINDA
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1  Yaşamımızda ailenin ve çevrenin önemi nedir?

 Besledik üyüttük danayı  şimdi tanımaz oldu anayı.  

atasözünü açıklayarak tartışınız.

 Çiçek toprak ve çocuk aile  kavramlarını nasıl ilişkilendirebiliriz?

A IRLIK ÇALIŞMASI

171

Bir çiçek vardı,

Güzel,

Kokulu,

Büyülü,

Yaşıyordu topraktan aldığı gıdayla

Uzuyordu damarlarına giden kanla.

Boyu aşınca bulutları,

Komşu olunca yıldızlarla

Kendini güneşe akraba sandı,

Baktı aşağılara,

Beslendiği topraktan utandı.

Çekti köklerini,

Kirden, tozdan, çamurdan kurtardı.

Bıraktı kendini rüzgarlara.

Yağmurlarda ıslandı,

Sonra üşüdü birden,

Yaprakları dağıldı.

Isınmak istedi,

Yaklaştığı güneşten yandı.

Bilemedi,

Topraksız rüzgarın sert olduğunu.

Anlayamadı,

Yıldızların yıldızlarla konuştuğunu.

Günlerce savruldu boşluklarda,

Kayalardan başka bir şey yoktu dağlarda.

Sonra kesiliverdi birden rüzgarlar,

Duruverdi yağmurlar,

Düşerken aşağılara,

Güzel,

Kokulu,

Büyülü çiçekten kalanlar ağladılar.

Toprağa düşüyoruz derken yapraklar;

Gittiler,

Güneşe mutlulukla gülümseyen,

Bir dikene takıldılar.

                                                Kamil AY

BİR ÇİÇEK VARDI

. TEMA
D Y LARIMI

BİR ÇİÇEK VARDI
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                                                Kamil AY
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BİR ÇİÇEK
VARDI

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

1. Aşa ıdaki sözcüklerin eş anlamlarını yazınız.

. Aşa ıdaki sözcüklerin zıt anlamlarını yazınız.

. Aşa ıdaki sözcük ruplarını açıklayıp irer cümlede kullanınız.

ıda  ..................................................

Akra a  ...............................................

Rüz ar ...............................................

Büyülü  ...............................................

za  ...................................................

Aşa ı..................................................

Kirli  ...................................................

Sert  ...................................................

ündüz  ..............................................

Düş  .............................................

A la  ..................................................

Akra a sanmak  ...............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Topra ından utanmak  ....................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Köklerini çekmek  ............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

TÜR ÇALIŞMASI

17  

1. Şiirdeki çiçeğin özellikleri nelerdir?

. Şair çiçeğin büyüme şeklini nasıl anlatıyor?

. Beslendi i topraktan utandı.  ve Topraksız rüz arın sert oldu unu anlayamadı.  

dizelerinde ne anlatılmak isteniyor?

. Çiçek köklerinden neden kurtulmak istedi? Köklerinden kurtulan çiçeğin başına neler geldi?

. Sizce çiçeğin büyürken yaptığı hata neydi? Siz olsaydınız nasıl davranırdınız?

. Şiirin konusunu ve vermek istediği mesajı yazınız.

1. Şiirde verilen  sözcükleri neleri temsil       çiçek  kök  toprak  rüz ar  üneş  yıldız

etmektedir

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

. Şiirde insana ait özellikler çiçe e verilerek kişileştirme yapılmıştır. Bu özellikler nelerdir    

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

ETKİNLİK 1

A  1. Şiirin ölçüsü ............................................................................................... ölçüdür.

 . Şiirde elli ir uyak düzeni ........................................................................... .

 . Yukarıdaki özelliklerinden dolayı u şiir ................................................. şiirdir.

1. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

. TEMA
D Y LARIMI

B  Bu şiir öğretici unsurlar içerdiği için konusuna göre ................................................. şiirdir.
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1. Şiirdeki çiçeğin özellikleri nelerdir?

. Şair çiçeğin büyüme şeklini nasıl anlatıyor?
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1. Şair yeni gelen günü ...............................................................................................................................

 ..................................................................................................................diyerek betimliyor.

. Şair  Dünyamızın çarkı dönsün.  sözü ile ............................................................................................

................................................................................................................... anlatmak istiyor. 

. Şair yeni gelen günde tüm insanlar için .....................................................................................................

......................................................................................................................bekliyor.

. Şair yeni gelen güne merhaba derken ....................................................................... ruh hali içindedir.

Yeni elen üne Türkü
Merhaba yeni gelen gün

Gökyüzünde belirgin aydınlık

Denizde çivit mavisi

Merhaba yaşama gücüm

Hadi bakalım başla işine

İlk vapuru, ilk treni

İlk treni kaldır.

Dünyamızın çarkı dönsün

Şu çarpan yüreğimizin, 

Umudunun sende olduğunu bil

Bil de ona göre davran

Getireceğin mutluluğu getir.

  Sa a attin Kudret AKSAL 

Yeni elen üne Türkü  şiirine öre aşa ıdaki oşlukları doldurunuz.

ETKİNLİK ETKİNLİK 

BİR ÇİÇEK
VARDI

. TEMA
D Y LARIMI

Dallarımı  söylerler   yurdumun  topraklar  vızır vızır   öl em  kuşlar  çiçeklensin  

kırmayın  yaralar küçücük  dünyada

Aşağıdaki şiirde boşluklar bırakılmıştır. Bu boşlukları şiirin anlam bütünlüğünü düşünerek tamamlayınız.

AĞAÇ DİY R Kİ

Ben ............ . bir ağacım.

............. ..bir bahçesinde

............. . tüterken görün

Dallar da ..............  de

.............. . mutlu şarkısını

Hep dalımda ..............

Şen arılar ............. ..

Kokuma koşup gelirler.

I

III

Her şeyimle yararlıyım

İnsanoğluna .................

Çiçeğim, yaprağım, .. ............... ..

İri dallı zerdalimle

Sakın sakın ...................

Çocuklar çekip . ................

Çakınızla gövdemizde

Derin .............. ...  açmayın.

alim YAĞCI ĞL

II

IV

SEBEP S N Ç

  

 

  

Kendini güneşe akraba sandı.

 

  

Beslendiği topraktan utandı.

Üşüdü birden.

 

 
Yaklaştığı g neşten yandı.  

 

  Aşa ıda verilen cümlelerinin se eplerini metinden ularak yazınız.

ETKİNLİK 
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A  Aşa ıdaki mısralarda eksik ırakılan 

ölümleri uy un fiillerle tamamlayınız.

Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur 

İnsan bir akşam üstü ansızın ...............

Tutsak ustura ağzında yaşamaktan 

Kimi zaman ellerini ..............  tutkusu 

Birkaç hayat ............ . yaşamasından 

Hangi kapıyı ..................  kimi zaman 

Arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu

B  Şiirde kullandı ınız fiillerle irer cümle 

yazınız.

1.......................................................................
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.......................................................................

.........................................................................

.......................................................................
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.........................................................................
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DİLBİL İSİ ÇALIŞMALARI

BEN SANA MECB R M 

Ben sana mecburum bilemezsin 

Adını mıh gibi aklımda tutuyorum 

Büyüdükçe büyüyor gözlerin 

Ben sana mecburum bilemezsin 

İçimi seninle ısıtıyorum. 

Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor 

Bu şehir o eski İstanbul mudur 

Karanlıkta bulutlar parçalanıyor 

Sokak lambaları birden yanıyor 

Kaldırımlarda yağmur kokusu 

Ben sana mecburum sen yoksun.

Attila İL AN

A   Yukarıdaki şiirde bulunan fiilleri yazınız.

B   Şiirde bulduğunuz fiilleri yapısına göre inceleyiniz.

BİR ÇİÇEK
VARDI

ETKİNLİK 1  

. TEMA
D Y LARIMI

ETKİNLİK 

 

S LÜ VE YA ILI ANLATIM ÇALIŞMASI

Bir Çiçek Vardı   adlı şiiri düzyazı şeklinde kurgulayarak bir öykü yazınız.
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1  Mektup çağı geçti mi? Neden?

 Sakladığınız bir mektubunuz oldu mu? Neden?

 Eğitim yaşamınız boyunca sınıfınıza müfettiş geldi mi? Geldiyse 

yaşananları arkadaşlarınızla paylaşınız. 

A IRLIK ÇALIŞMASI

17  

İstanbul, 1  Kasım 1

Sevgili Kardeşim eynep,

Mektubunu alınca çok sevindim. Sağ ol. Doğrusu, Ankara'daki okula gidince bizi unutursun sanıyordum. Mek-

tubunu sınıfta bütün arkadaşlara okudum. Hepsi de sevindi, sana selam yazmamı söyledi.

Ben de verdiğim sözü tutuyorum. Burada geçen önemli olayları sana yazacağım.

Sen buradan gittikten bir iki gün sonra, hiç unutamayacağım bir şey oldu. Onu anlatayım sana.

Öğretmenimiz bir sabah, okula müfettiş geleceğini söyledi. Çok heyecanlıydı. Ama biz daha çok heyecanlıy-

dık.

O gün müfettişin, burada yakınlarda olan başka okullara da gittiğini duyduk. Başka okullardaki arkadaşlarımı-

za, müfettişin ne yaptığını sorduk. Onların söylediğine göre, müfettiş her gittiği sınıfta öğretmene: Bir problem 

yazdırın da öğrencileriniz çözümlesin.  diyormuş. Sonra, yine öğretmene, öğrencilere bir şiir yazdırmasını söylü-

yormuş. Yazılanları gözden geçiriyormuş. Ondan sonra birkaç öğrenciye hep aynı soruları soruyormuş. Sorduğu 

sorular da şunlarmış: Amerika kaç yılında keşfedildi? En çok sevdiğin insan kimdir? İstanbul'u kim fethetti? Sü-

leymaniye Camisi'ni kim yaptı?

Öğretmenimiz bize yeni defterler aldırdı. Kara tahtaya çok zor bir problemle çözümünü yazdı.

- Bunu defterinize olduğu gibi geçirin! dedi.

Hepimiz defterlerimizi kara tahtadaki o problemle çözümünü geçirdik. Sonra öğretmeniniz, kara tahtaya bir 

de şiir yazdı.

Bunu da defterinize dikkatli geçirin! dedi.

Şiiri de yazdık defterlerimize. Sonra öğretmenimiz defterlerimize baktı. Doğru yazıp yazmadığımızı denetledi. 

Yanlış yazanları düzeltti.

- Çocuklar Müfettiş Bey derslerimize gelirse ben size bu problemle bu şiiri yazdıracağım  dedi.

EYNEP E MEKT P

. TEMA
D Y LARIMI

EYNEP E MEKT P
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Bütün bu işler olup bittikten sonra:

-Şimdi de bazı soruların cevaplarını öğreneceksiniz. Müfettiş Bey kaldırıp soru sorarsa birinize, makine gibi 

çabuk cevap vereceksiniz  dedi. Sonra bize, soruları ve cevaplarını ezberletti.

- Amerika kaç yılında keşfedildi?

Hep bir ağızdan bağırıyorduk. - 1 2

Dünyada en çok sevdiğin kim?

Bu soruya herkes başka türlü cevap verdiği için bir uğultu- gürültü yükseliyordu. Kimimiz Atatürk  , kimimiz 

Annem  ya da Babam  diye bağırıyorduk. Sonra öğretmenimiz üçüncü soruyu soruyordu.

-İstanbul'u kim fethetti?

Şıp diye cevabı yapıştırıyorduk:

- Fatih Sultan Mehmet.

- Süleymaniye Camisi'ni kim yaptı?

Öğretmenimiz sorusunu bitirmeden ezberlediğimiz cevabı hep birlikte bağırıyorduk:

- Mimar Sinan

İki gün hep bu sorularla cevaplarını ezberledik.

Öğretmenimiz, sık sık: Sakın unutmayın!  diyordu.

Ben artık içimden arka arkaya cevapları diziyordum: 1 2. Babam. Fatih Sultan Mehmet. Mimar Sinan. 1 2. 

Babam. Fatih Sultan Mehmet. Mimar Sinan. 1 2. Babam

Öyle alışmıştım ki, nerede olsam, elimde olmadan bu cevapları sırayla mırıldanıp duruyordum.

Bir sabah annem,

Hasta mısın? diye sordu.

- Değilim  dedim.

- Bütün gece: 1 2, babam Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan  diye sayıklayıp durdun da ateşin yükseldi 

sandım  dedi.

O gün ilk derste müfettiş sınıfımıza geldi.

Bilirsin, ben öyle çok heyecanlı değilimdir ama nedense o gün çok heyecanlandım. Titriyordum heyecandan. 

Belki de öğretmenimin heyecanı bana geçmişti çünkü onun ellerinin titrediğini gördüm.

Müfettiş:

-Öğrencilerinize bir şeyler yazdırınız  dedi.

Bunun üzerine öğretmenimiz bize:

-Yazın! dedi.

Daha önce defterlerimize yazdırdığı şiiri okumaya başladı şiir önceden defterlerimizde yazılıydı. Arkadaşların 

çoğu şiiri bile yazmıyor, yazarmış gibi yapıyordu.

Öğretmenimiz şiiri okumasını bitirdi. Müfettiş, teker teker defterimize baktı. Hiçbirimizinkinde imla yanlışı bu-

lamadı. Öğretmenimize:

-Teşekkür ederim, öğrencilerinizi iyi yetiştirmişsiniz, dedi.

Solumdaki sırada oturan Cengiz'in defterine bakmamıştı.

-Bakayım defterine  dedi.

Cengiz defterini uzattı.

1 0

Müfettiş:

-Bu ne? dedi.

-Şiir efendim.

Müfettiş:

-Bu nasıl şiir? diye bağırınca başımı uzatıp yan gözle baktım. Cengiz heyecandan yanlışlıkla, şiir yazılı diye ön-

ceden matematik probleminin yazılı olduğu sayfayı açmış.

-Nerede yazdığın şiir?

Az kaldı, Cengiz şiir yazılı öbür sayfayı açacaktı. Müfettişin arkasına gelen öğretmenimiz, eliyle, gözüyle işa-

retler yapmaya başlayınca Cengiz durumu anladı.

-Şiiri yazmadım efendim  dedi.

Öğretmenimiz hâlâ eliyle Cengiz'e işaretler yaparken

Müfettiş birden geriye döndü.

-Bir de matematik problemi yazdırın da çözümlesinler  dedi.

-Öğretmenimizin yüzü kıpkırmızı olmuştu. 

Müfettişin önce problemi, sonra şiiri yazdıracağını sanıyorduk. Bize öyle söylemişlerdi. Müfettiş, soru sırasını 

değiştirince Cengiz de şaşırmıştı. Cengiz'in defteri müfettişin elindeydi. Onun için öğretmeniniz eskisinden başka 

bir problem yazdırdı. Matematikten hep pek iyi alırım, bilirsin. Artık öyle şaşırmışız ki problemi ben bile çözümle-

yemedim. Defterlerimize bakan müfetiş suratını buruşturdu. Öğretmenimiz çok utanmıştı. İçimden: Müfettiş, 

ah beni kaldırıp sorsa da makine gibi cevaplar versem.  diyordum. Öğretmenimizin yüzünü ağartmak istiyordum. 

Kendi kendime boyuna: '1 2. Babam. Fatih Sultan Mehmet. Mimar Sinan. 1 2 ' diye mırıldanıp duruyordum.

Sanki içimden geçenleri okumuş gibi müfettiş bana:

-Sen kalk! dedi.

Sevinçle fırladım. Sonradan bana arkadaşların söylediğine göre müfettiş:

-Kaç yaşındasın? diye sormuş.

Ben heyecandan soruyu anlayamadığım için Amerika'nın keşfini soruyor sandım:

-1 2 efendim  diye bağırdım.

Şaşkınlıktan gözleri büyüyen müfettiş:

-Neee? Kaç yaşındasın? diye bir daha sordu.

Ben de, doğru cevap verdiğimi sanarak:

-1 2 efendim  diye daha yüksek sesle bağırdım.

Müfettiş:

-İstanbul'u kim fethetti? diye sormuş.

Ben ezberlediğim cevap sırasına göre:

-Babam  dedim.

Müfettişin, sorularının sırasını değiştireceğini önceden hiç düşünmemiştim.

Müfettiş ayağını yere vurup bağırdı:

-İstanbul'u kim fethetti, diye soruyorum.

-Babam, efendim.

-Senin baban kim?...

-Mimar Sinan.

1 1
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D Y LARIMI



Bütün bu işler olup bittikten sonra:
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S CÜK VE S CÜK R B  ÇALIŞMALARI

1 2 1  

A  Aşağıda boş bırakılan yerlere tanımlanan sözcükleri yazınız.

1. Kurum ve kuruluşları denetleyen resmi görevli ...............

. Farkında olmayarak karşısındakine dokunacak bir söz söylemek ya da davranışta bulunmak .............

. Var olduğu halde varlığı daha önceleri bilinmeyen bir şeyi bulmak ...............

. İstediği bir şeyden sürekli olarak söz etmek ...............

. Bir işin olması gerektiği yoldan yapılıp yapılmadığını anlamak, incelemek ...............

. Sezer gibi olmak ...............

B  Aşağıda boş bırakılan yerlere doğru deyimleri yazınız.

1 ..: Yaptığı işle birine övünç duyacağı bir durum kazandırmak

. .: Göz ucuyla belli etmeden bakmak

. : Yüzüne öfke ve hoşnutsuzluk gösteren bir biçim vermek

. : Karşısındakinin beklemediği ters, güç duruma düşürücü cevap vermek

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

1. Ahmet, eynep'in mektubunu alınca ne yaptı?

. Ahmet'in sınıfta heyecanlanmasına sebep olan olay neydi?

. Müfettişin sınıfa gelecek olmasından dolayı öğretmen sınıf içinde nasıl bir hazırlık yaptı?

. Sınıfa giren müfettiş ilk olarak ne yaptı?

. Cengiz'in heyecandan yaptığı hata neydi?

. Ahmet, müfettişin sorularını nasıl yanıtlamıştır?

7. Sınıfta, öğrencilerin gülmesine neden olan olay nedir?

. Sınıfta yaşanan hangi olay öğretmenin üzülmesine neden olmuştur?

. Müfettiş neden kızmıştır?

1 . Müfettişin ve öğretmenin tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

. TEMA
D Y LARIMI

EYNEP E MEKT P

-Ağzından çıkanı duyuyor musun oğlum? Babanı soruyorum Mimar Sinan diyorsun.

İşte ancak o zaman kırdığım potu anlayabildim. Ama heyecandan, müfettişin de bağırmasından öyle şaşır-

mıştım ki bir türlü kendimi toparlayamıyordum.

-Peki Mimar Sinan ne yaptı?

Artık büsbütün şaşırmıştım. O şaşkınlıkla İstanbul'u fethetti efendim  diye bağırdım.

-Kim?

Sözde yanlışımı düzeltmek için,

-Mimar Süleyman  dedim.

-Süleymaniye Camisi'ni kim yaptı öyleyse?

-Sultan Sinan Fatih

Kelimeleri birbirine karıştırdığımı seziliyordum ama artık toparlayamıyordum.

Müfettiş öyle kızmıştı ki kızgınlıkla o da şaşırıp:

-Oğlum, dedi. Amerika'yı yapan Mimar Sultan Mehmet'tir, Süleymaniye Camisi ni de keşfeden Fatih Sinan'dır.

Çocuklar kendilerini tutamayıp kıkırdayarak gülüşmeye başlayınca müfettiş yanlış söylediğini anladı. Yanlışını 

düzeltmek istedi:

-Yani Sinaniye Camisi'nin Mimarı Süleyman yaptı, Fatih'i Mimar Sultan Mehmet fethetti demek istiyorum

Yine yanlış söylediğini anlayıp:

-Beni de şaşırttın çocuk!... dedi.

Kızgınlıkla başını sallaya sallaya kapıyı hızlıca çarpıp çıktı, dershanede çıt yoktu. Bir süre sonra öğretmenimiz:

- Yazıklar olsun! dedi.

Bu sözü bana mı, müfettişe mi yoksa kendisi için mi söylediğini anlayamadım.

Bu olayın beni nasıl üzdüğünü anlatamam. Oysa, çabuk çabuk cevaplar verip öğretmenimizin yüzünü ağart-

mak istemiştim.

Söz verdiğin gibi sen de bana orada olup bitenleri yaz, e mi? Mektuplarını bekliyorum. Ben de sana başarılar di-

liyorum kardeşim.

Sınıf arkadaşın

Ahmet Tarbay

Aziz NESİN
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-Ağzından çıkanı duyuyor musun oğlum? Babanı soruyorum Mimar Sinan diyorsun.

İşte ancak o zaman kırdığım potu anlayabildim. Ama heyecandan, müfettişin de bağırmasından öyle şaşır-

mıştım ki bir türlü kendimi toparlayamıyordum.

-Peki Mimar Sinan ne yaptı?

Artık büsbütün şaşırmıştım. O şaşkınlıkla İstanbul'u fethetti efendim  diye bağırdım.

-Kim?

Sözde yanlışımı düzeltmek için,

-Mimar Süleyman  dedim.

-Süleymaniye Camisi'ni kim yaptı öyleyse?

-Sultan Sinan Fatih

Kelimeleri birbirine karıştırdığımı seziliyordum ama artık toparlayamıyordum.

Müfettiş öyle kızmıştı ki kızgınlıkla o da şaşırıp:

-Oğlum, dedi. Amerika'yı yapan Mimar Sultan Mehmet'tir, Süleymaniye Camisi ni de keşfeden Fatih Sinan'dır.

Çocuklar kendilerini tutamayıp kıkırdayarak gülüşmeye başlayınca müfettiş yanlış söylediğini anladı. Yanlışını 

düzeltmek istedi:

-Yani Sinaniye Camisi'nin Mimarı Süleyman yaptı, Fatih'i Mimar Sultan Mehmet fethetti demek istiyorum

Yine yanlış söylediğini anlayıp:

-Beni de şaşırttın çocuk!... dedi.

Kızgınlıkla başını sallaya sallaya kapıyı hızlıca çarpıp çıktı, dershanede çıt yoktu. Bir süre sonra öğretmenimiz:

- Yazıklar olsun! dedi.

Bu sözü bana mı, müfettişe mi yoksa kendisi için mi söylediğini anlayamadım.

Bu olayın beni nasıl üzdüğünü anlatamam. Oysa, çabuk çabuk cevaplar verip öğretmenimizin yüzünü ağart-

mak istemiştim.
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TÜR ÇALIŞMASI

1  

 Ede i Mektup rne i

Sevgili iyacığım,

İzmir, 1 . .1 1

İzmir'de ne arıyorum diye hayret etme. Sadece askerliğimi yapıyorum. Herhalde sen beni Ankara'da zan-

nediyordun. On iki Mart tan beri hazırlık kıtasındayım. Haftaya Ankara'ya Yedek Subay Okuluna gidiyorum. 

Şimdilik askerî disiplinden şikâyetim yok. Burada kiminle beraber olduğumu tahmin et bakalım? Aklına gelmez 

diye derhâl söyleyeyim: Kenan Hulusi'yle beraber... Hulusi habire hikâye yazıyor. Hâlbuki ben, bir türlü kalemi 

elime alamıyorum. Ancak sana gönderdiğim şiiri tamamlayabildim. Bu şiiri Muhtar'a verirsin, mümkünse bir 

sayfa çıkmasını rica edersin. Yücel Mecmuası, İzmir'de iyi satış yapıyor. Bizim hazırlık kıtasındaki çocuklar da 

mecmuayı çok beğeniyorlar. Muhtar'a bu müjdeyi verebilirsin, selamlarımla beraber.

Kıtada temas ettiğim çocukların çoğu bizi tanıyor, hatta şiirlerimizden ezbere mısralar okuyacak kadar. Tabii 

bu durum, hepimizin hesabına çok hoşuma gitti. Şiir ve hikâye meraklıları da yok değil. Özetle, askerlikte sıkıl-

mıyorum. Yedek Subay'da, daha birçok arkadaşımız da bize "Oktay, Orhan vs." katılacakları için oradaki haya-

tımızın daha enteresan olacağı muhakkak. Siyasi vaziyet de pek iç açıcı olmamakla beraber olayların seyrini 

sakince takip etmek lazım. Belki seni de tekrar göreceğimizi ve kucaklayacağımızı ümit ediyorum. Şarkılarımı-

zın yarım kalmasına, Tanrı elbette ki müsaade etmez. Şevket'e selam söyle. Onun da, senin vaziyetinde oldu-

ğunu sanırım. Güzel şiirler yazma işimize, her şeye rağmen devam etmek lazım.

Hasretle gözlerinden öper, seni Allah'a emanet ederim iyacığım.

       Ca it Sıtkı Tarancı iya ya Mektuplar

           Sadeleştirilmiştir

Yukarıda verilen mektup  örneğinden hareketle bu türün özelliklerini yazınız.
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zel Mektup rne i

Canım Arkadaşım,

Nasılsın? Aslında bu soruyu sormam hata sen hep iyisindir, benim en zor anlarımda dahi yüzünden gü-

lücüğü eksik etmeyip o kötü dönemlerimi atlatmama hep yardımcı oldun. Sana ne kadar teşekkür etsem 

azdır.

Mektubunda buraya geleceğinden bahsetmişsin, duyunca çok sevindim seni yeniden görecek olmak 

çok mutlu etti beni şimdiden neler yapacağımızı planlıyorum. Sen yokken değişen buraları görünce çok şa-

şıracaksın ama üzülme her yeri birlikte gezeceğiz ve araya giren zamana inat buradan hiç uzaklaşmamış-

sın gibi hissedeceksin.

Biliyor musun seni özlemek, geleceğin günü sabırsızlıkla beklemek bile güzel çünkü dostluğumuz bu 

ayrılıklarla perçinlendi. Ama artık hasret bitiyor ve geliyorsun. Seni seviyorum canım arkadaşım. 

Birsen

. TEMA
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TÜR ÇALIŞMASI

1  

 Ede i Mektup rne i

Sevgili iyacığım,

İzmir, 1 . .1 1

İzmir'de ne arıyorum diye hayret etme. Sadece askerliğimi yapıyorum. Herhalde sen beni Ankara'da zan-

nediyordun. On iki Mart tan beri hazırlık kıtasındayım. Haftaya Ankara'ya Yedek Subay Okuluna gidiyorum. 

Şimdilik askerî disiplinden şikâyetim yok. Burada kiminle beraber olduğumu tahmin et bakalım? Aklına gelmez 

diye derhâl söyleyeyim: Kenan Hulusi'yle beraber... Hulusi habire hikâye yazıyor. Hâlbuki ben, bir türlü kalemi 

elime alamıyorum. Ancak sana gönderdiğim şiiri tamamlayabildim. Bu şiiri Muhtar'a verirsin, mümkünse bir 

sayfa çıkmasını rica edersin. Yücel Mecmuası, İzmir'de iyi satış yapıyor. Bizim hazırlık kıtasındaki çocuklar da 

mecmuayı çok beğeniyorlar. Muhtar'a bu müjdeyi verebilirsin, selamlarımla beraber.

Kıtada temas ettiğim çocukların çoğu bizi tanıyor, hatta şiirlerimizden ezbere mısralar okuyacak kadar. Tabii 

bu durum, hepimizin hesabına çok hoşuma gitti. Şiir ve hikâye meraklıları da yok değil. Özetle, askerlikte sıkıl-

mıyorum. Yedek Subay'da, daha birçok arkadaşımız da bize "Oktay, Orhan vs." katılacakları için oradaki haya-

tımızın daha enteresan olacağı muhakkak. Siyasi vaziyet de pek iç açıcı olmamakla beraber olayların seyrini 

sakince takip etmek lazım. Belki seni de tekrar göreceğimizi ve kucaklayacağımızı ümit ediyorum. Şarkılarımı-

zın yarım kalmasına, Tanrı elbette ki müsaade etmez. Şevket'e selam söyle. Onun da, senin vaziyetinde oldu-
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       Ca it Sıtkı Tarancı iya ya Mektuplar

           Sadeleştirilmiştir

Yukarıda verilen mektup  örneğinden hareketle bu türün özelliklerini yazınız.
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Canım Arkadaşım,

Nasılsın? Aslında bu soruyu sormam hata sen hep iyisindir, benim en zor anlarımda dahi yüzünden gü-

lücüğü eksik etmeyip o kötü dönemlerimi atlatmama hep yardımcı oldun. Sana ne kadar teşekkür etsem 

azdır.

Mektubunda buraya geleceğinden bahsetmişsin, duyunca çok sevindim seni yeniden görecek olmak 

çok mutlu etti beni şimdiden neler yapacağımızı planlıyorum. Sen yokken değişen buraları görünce çok şa-

şıracaksın ama üzülme her yeri birlikte gezeceğiz ve araya giren zamana inat buradan hiç uzaklaşmamış-

sın gibi hissedeceksin.

Biliyor musun seni özlemek, geleceğin günü sabırsızlıkla beklemek bile güzel çünkü dostluğumuz bu 

ayrılıklarla perçinlendi. Ama artık hasret bitiyor ve geliyorsun. Seni seviyorum canım arkadaşım. 

Birsen
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. dizede ülü çemendir  ifadesi eski ir mektup elene ini anlatmaktadır. İnsanlar 

sevdiklerine  sev isini ifade etmek için zarfın içerisine kırmızı ül koyarlarmış. Yemen de ül 

olmadı ı için oradaki askerler ül yerine zarfın içerisine çemen koymuşlardır.

1  Siz de eskiden insanların zarfın içerisine neler koyduklarını ve bunların neyi ifade ettiğini araştırıp yazınız.
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 Siz, sevdiklerinizden ayrı olsaydınız zarfın içerisine ne koyardınız? Neden?
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MEKT P

A  Aşa ıda verilen ta loya mektup  kavramının size ça rıştırdıklarını yazınız.

B  YEMEN TÜRKÜSÜ
Havada bulut yok bu ne dumandır
Mahlede ölüm yok bu ne figandır
Şu Yemen elleri ne de yamandır

Ah o Yemen dir gülü çemendir
Giden gelmiyor acep nedendir

ETKİNLİK 1
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 attaya

Yukarıda verilen kavramları çarkta uy un olan yere yazınız.

Mektup Ça ı eçti mi

, elektronik posta veya elektronik mektup şeklinde ifade edilebilir. Günümüzde teknoloji geliş-E posta

tiğinden eskiden kağıt üzerinde yürütülen pek çok işlem artık elektronik veya dijital ortamlara aktarılabilmektedir. 

Mektup yazışmaları da bilgisayar ve internet teknolojisiyle şekil değiştirmiş ve e-posta e-mail  hayatımıza girmiş-

tir.

Aşa ıda verilen ta loya e posta kullana ilmek için neler yapmak erekti ini yazınız.
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DİLBİLGİSİ ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki fiillerin yapısını örnekteki gibi işaretleyiniz.

192

Aşağıda verilen fiilleri istenilen şekilde birer cümlede kullanınız.

1. Geç- (kurallı-yeterlilik)....................................................................................................................

2. Küçümse- (kurallı-tezlik) ...............................................................................................................

3. Sür- (kurallı-süreklilik) ...................................................................................................................

4. Düş- (kurallı-yaklaşma) ..................................................................................................................

5. Ol- (isim+yardımcı fiil) ...................................................................................................................

6. Çık- (anlamca kaynaşmış) ..............................................................................................................

İsim +
yardımcı fiil

Yeterlilik    Tezlik      Süreklilik Yaklaşma   
Anlamca

Kaynaşmış 

Dökülebilir X

 

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

3. TEMA
DUYGULARIMIZ

Mahvetti

Mutlu olmuş

Bakakaldı

Çıkıverdi

Göremez

Boğulayazdı

Dilim varmadı

Atıverdi

Vazgeçmiş

Şükretti

SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

“Mektup Kardeşliği” dünyanın dört bir yanından gönüllülerce oluşturulan bir 

mektuplaşma ağıdır. Bu ağ sayesinde köprüler kurularak kültürel etkileşime destek 

olunmaktadır.

Siz de mektup kardeşiniz olduğunu varsayarak ona ülkenizi, kültürünüzü, değerlerinizi tanıtan bir 

mektup yazınız.
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SERBEST K MASERBEST K MA

Otobiyografi tarzında yazılan Anne Frank'ın Hatıra Defteri kitabında İkinci Dünya Savaşı'nda Hol-

landa'nın Nazi İşgali dönemi anlatılır. Kitap her şeyden önce henüz onlu yaşlarında olan bir kız ço-

cuğu olan Anne'nin, duygu ve düşünce dünyasını yansıtır.

1940 yılında önce savaş, ardından teslimiyet, Almanların egemenliği ve Yahudiler için sıkıntılar 

başlamıştı.

Yapacakları fazla bir şey kalmamıştı ve tek çareleri saklanmaktı. Çünkü toplama kamplarına gö-

türülmeler başlamıştı. Anne, annesi, babası ve ablası Margot'un gizlenecekleri yer babasının ofisi-

nin olduğu sonradan “Arka Ev” diye isimlendirdikleri yerdi. Korkuları her dönem devam etti. Kom-

şuların onları görmemesi, duymaması gerekliydi. Asla pencereden bakamazlardı ve dışarı çıka-

mazlardı ve çok sessiz olmaları gerekliydi…Bir süre sonra aralarına Van Daan ailesi katıldı.

...

1944 sabahı, saklananların yerinin ihbar edildiği tahmin ediliyordu. Yeşil Polis, Arka Ev'deki se-

kiz kişiyi ve onlara yardımcı olan dostlarını tutuklamıştı. Onlara ait değerli, değersiz bütün eşyaları 

ele geçirmişlerdi. Sadece Anne'nin anı defterini kaçırmayı başarmışlardı. 

Bu sekiz kişiden tek kurtulan Anne Frank'ın babası Otto Frank olmuştu Anne'nin babası Otto 

Frank kendini Anne Frank'ın hatıra defteri ve içindeki mesajın yayılmasına adadı…

İlki 1947'de basılan bu kitap daha sonra ufak düzenlemelerle günümüze kadar taşınmıştır.                                                                                                  

 ANNA RANK IN ATIRA DE TERİ
  aziran 1

"Almanların egemenliği ve biz Yahudiler için sıkıntılar başladı. Kanunlar birbirini izledi ve özgürlüğümüz epey 

kısıtlandı. Bizler Davut yıldızı taşımak zorundaydık, bisikletlerimizi teslim etmeliydik, tramvaya binemez, arabaya 

binemez, sadece öğleden sonra üç ile beş arası alışveriş yapabilirdik, akşam sekizden sabah altıya kadar sokağa 

çıkamaz; tiyatro, sinema, eğlence yerlerine ve spor salonlarına gidemezdik, ...

 Eylül 1

Yetişkinlerin bu kadar çabuk, bu kadar çok ve akla gelebilecek bir sürü ufak tefek şeyden dolayı kavga başla-

tabilmeleri çok tuhaf. Şimdiye kadar bu tür hırgürlerin sadece çocuklara özgü olduğunu ve büyüdükçe bu duru-

mun ortadan kalkacağını düşünürdüm." 

 Ekim 1

" Bugün üzüntüden ve ümitsizlikten başka verilecek haber yok. Tanıdıklarımız 

gruplar halinde tutuklanıyorlar. Gestapo Alman Gizli Servisi  onlara biraz olsun 

nazik davranmıyor, hayvan arabaları ile Drente'de büyük Yahudi kampına ester-

bork'a götürülüyorlar. ester ork korkunç bir yer olmalı. İnsanlara hemen hemen 

hiç yemek vermiyorlar, suyu zaten geçtim. Günde yalnız bir saat su var. Birkaç bin 

insan için bir tuvalet ve bir lavabo, kadınlarla çocukların saçları tamamen kesiliyor-

muş. Kaçmak neredeyse imkansızmış, saçsız kafalarıyla ve tipleriyle damgalı gibiy-

mişler. Çoğu insanın öldürüldüğünü tahmin ediyoruz. 

1  Mart 1

"Dün akşam elektrik kesildi, ayrıca aralıksız olarak silahlar patlıyordu. Silah ses-

leri ve uçaklardan duyduğum korkuyu henüz yenemedim ve neredeyse her gece 

rahat etmek için babamın yanında uyuyorum." 

 Nisan 1

"Ben çoğu insan gibi boşa yaşamış olmayı istemiyorum. Etrafımda yaşıyor olup 

beni tanımayan insanlara faydalı olmak ve mutluluk vermek istiyorum. Öldükten 

sonra da yaşamaya devam etmek istiyorum. Bana doğuştan, kendimi geliştirmek ve 

içimdekileri yazarak ifade etmek imkanı bağışladığı için Tanrı'ya şükrediyorum." 

1 1  



SERBEST K MASERBEST K MA

Otobiyografi tarzında yazılan Anne Frank'ın Hatıra Defteri kitabında İkinci Dünya Savaşı'nda Hol-

landa'nın Nazi İşgali dönemi anlatılır. Kitap her şeyden önce henüz onlu yaşlarında olan bir kız ço-

cuğu olan Anne'nin, duygu ve düşünce dünyasını yansıtır.

1940 yılında önce savaş, ardından teslimiyet, Almanların egemenliği ve Yahudiler için sıkıntılar 

başlamıştı.

Yapacakları fazla bir şey kalmamıştı ve tek çareleri saklanmaktı. Çünkü toplama kamplarına gö-

türülmeler başlamıştı. Anne, annesi, babası ve ablası Margot'un gizlenecekleri yer babasının ofisi-

nin olduğu sonradan “Arka Ev” diye isimlendirdikleri yerdi. Korkuları her dönem devam etti. Kom-

şuların onları görmemesi, duymaması gerekliydi. Asla pencereden bakamazlardı ve dışarı çıka-

mazlardı ve çok sessiz olmaları gerekliydi…Bir süre sonra aralarına Van Daan ailesi katıldı.

...

1944 sabahı, saklananların yerinin ihbar edildiği tahmin ediliyordu. Yeşil Polis, Arka Ev'deki se-

kiz kişiyi ve onlara yardımcı olan dostlarını tutuklamıştı. Onlara ait değerli, değersiz bütün eşyaları 

ele geçirmişlerdi. Sadece Anne'nin anı defterini kaçırmayı başarmışlardı. 

Bu sekiz kişiden tek kurtulan Anne Frank'ın babası Otto Frank olmuştu Anne'nin babası Otto 

Frank kendini Anne Frank'ın hatıra defteri ve içindeki mesajın yayılmasına adadı…

İlki 1947'de basılan bu kitap daha sonra ufak düzenlemelerle günümüze kadar taşınmıştır.                                                                                                  

 ANNA RANK IN ATIRA DE TERİ
  aziran 1

"Almanların egemenliği ve biz Yahudiler için sıkıntılar başladı. Kanunlar birbirini izledi ve özgürlüğümüz epey 

kısıtlandı. Bizler Davut yıldızı taşımak zorundaydık, bisikletlerimizi teslim etmeliydik, tramvaya binemez, arabaya 

binemez, sadece öğleden sonra üç ile beş arası alışveriş yapabilirdik, akşam sekizden sabah altıya kadar sokağa 

çıkamaz; tiyatro, sinema, eğlence yerlerine ve spor salonlarına gidemezdik, ...

 Eylül 1

Yetişkinlerin bu kadar çabuk, bu kadar çok ve akla gelebilecek bir sürü ufak tefek şeyden dolayı kavga başla-

tabilmeleri çok tuhaf. Şimdiye kadar bu tür hırgürlerin sadece çocuklara özgü olduğunu ve büyüdükçe bu duru-

mun ortadan kalkacağını düşünürdüm." 

 Ekim 1

" Bugün üzüntüden ve ümitsizlikten başka verilecek haber yok. Tanıdıklarımız 

gruplar halinde tutuklanıyorlar. Gestapo Alman Gizli Servisi  onlara biraz olsun 

nazik davranmıyor, hayvan arabaları ile Drente'de büyük Yahudi kampına ester-

bork'a götürülüyorlar. ester ork korkunç bir yer olmalı. İnsanlara hemen hemen 

hiç yemek vermiyorlar, suyu zaten geçtim. Günde yalnız bir saat su var. Birkaç bin 

insan için bir tuvalet ve bir lavabo, kadınlarla çocukların saçları tamamen kesiliyor-

muş. Kaçmak neredeyse imkansızmış, saçsız kafalarıyla ve tipleriyle damgalı gibiy-

mişler. Çoğu insanın öldürüldüğünü tahmin ediyoruz. 

1  Mart 1

"Dün akşam elektrik kesildi, ayrıca aralıksız olarak silahlar patlıyordu. Silah ses-

leri ve uçaklardan duyduğum korkuyu henüz yenemedim ve neredeyse her gece 

rahat etmek için babamın yanında uyuyorum." 

 Nisan 1

"Ben çoğu insan gibi boşa yaşamış olmayı istemiyorum. Etrafımda yaşıyor olup 

beni tanımayan insanlara faydalı olmak ve mutluluk vermek istiyorum. Öldükten 

sonra da yaşamaya devam etmek istiyorum. Bana doğuştan, kendimi geliştirmek ve 

içimdekileri yazarak ifade etmek imkanı bağışladığı için Tanrı'ya şükrediyorum." 
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SERBEST K MA

7 Nisan 1

" Şu an "İmparator V. Karl'ı okuyorum, Göttingen Üniversitesi'nden bir profesör yazmış. Bu kitap üzerinde tam 

kırk yıl çalışmış. Beş gün içerisinde 0 sayfasını okudum. Çok ilginç bir kitap! Nelson'un son savaşından bir bölü-

mü Almanca'dan İngilizceye çevirdim Kızın ana dili Hollandaca! . Sonra Kuzey Savaşları nın sonunu okudum. 

II. Karl, ...  hepsini tarihleriyle beraber çalıştım. Bu bittikten sonra Brezilya'yı ele aldım, tütünü, kahve bolluğu-

nu, Rio de enerio'nun nüfusunu, Sao Paulo ve Amazon nehrini okudum. enciler, melezler, beyazlar ve sıtma. 

Biraz daha zamanım kalmıştı hemen bir ailenin soyağacına baktım. Saat gece 12 'de tavan arasında çalışmaya 

devam ediyorum.

1

A IRLIK ÇALIŞMASIASLAN ile ARE 

Herkese saygı göstermeli elden geldikçe. 

Umulmadık kimselerden fayda görür insan. 

İşte bu gerçeği anlatan bir hikaye 

Daha nice bin hikaye arasından. 

Pençesi dibinde bir aslanın 

Dalgınlıkla bir fare çıkıverdi. 

Bu fırsatı kullanmadı sultanı ormanın 

Fareye dokunmayıp bir büyüklük gösterdi. 

Bu iyiliği boşa gitti sanmayın; 

Kimin aklına gelir ki bir an 

Fareye işi düşer aslanın? 

Ama o da bir gün dışarı çıktı ormandan; 

Gitti tutuldu bir ağa. 

Ne çırpınma ne kükreme  Kâr etmez tuzağa. 

Bay fare koştu; dişiyle aslanın ağını 

Öyle bir kemirdi ki ağ söküldü nihayet. 

Sabırla zamanın yaptığını; 

Ne kuvvet yapabilir ne şiddet. 

İyilik eden iyilik bulur.  

Hizmet et benim için hizmet edeyim senin için.  

İyilik iki baştan olur.  

La ontaine

1  Yukarıdaki metinde verilmek istenen ders nedir

A  Yaşamında iyilik eden iyilik bulur. 

B  Evinizden dışarı çıkarsanız zarar görürsünüz.

C  amanla her sorun çözülebilir.

D  Kuvvetin çözemeyeceği hiçbir şey yoktur.

 Yukarıdaki metnin türü nedir

A  Masal  

B  Hikaye  

C  Fabl   

D  Efsane

  D Y LARIMI

TEMA DEĞERLENDİRME S R LARI
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 Sarı yeşil ve mavi fanuslar iç içedir

 Ve hepsinin içinde kıpkızıl bir portakal

 Ufuk yol yol kızardı engin tutuştu dal dal

 Ve işte karşımızda akşam böylece erir

3) Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) –al tam uyaktır.

B) Uyak düzeni abba şeklindedir.

C) –ir redif olarak kullanılmıştır.

D) Ölçüsü 14'lü hece ölçüsüdür.

 Yayla çiçeğini gördüm baharın

 İçtim sularından eriyen karın

 Dağlarda yaşayan hatıraların

 Akan gümüşüdür yayla dumanı

4) Yukarıdaki dörtlük konusuna göre hangi şiir türünün özelliklerini taşır?

A) Lirik

B) Pastoral

C) Satirik

D) Didaktik

“Sevgili Ahmet,

 Her şeyden önce seni çok özlediğimi belirtmek istiyorum. Uzun yıllar birlikte gezip arkadaşlık ettikten 
sonra yeni yerlere gelmek özlemimi daha da arttırdı.

 Alışkanlıklarımdan vazgeçmek zorunda olduğum bir döneme girdim. Üzülerek belirteyim ki bunlar 
arasında en fazla zor gelen senden ve değerli arkadaşlarımdan uzak kalmaktır.”

5) Yukarıdaki paragraflar hangi yazı türünden alınmıştır?

A) Anı B) Günlük C) Mektup D) Sohbet

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Girne'de akşam oldumu tüm kent eve çekilirdi.

B) O da çocuk gibi davranmaya başladı.

C) Dün erken uyanabildi mi Salih Bey?

D) Yemekten kalktı ellerini yıkamak için lavaboya gitti.

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Öğleye doğru balıkçının evine vardık.
B) Mektuplarımın yanıtsız kalmasında onun suçu var.
C) Kıyafetleri yer de atılı duruyordu.
D) Güzel mi güzel müzikler dinledik.

198

DEĞERLENDİRME 
SORULARI

199 

3. TEMA
DUYGULARIMIZ

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? 

A) Anahtarı kayıb edince kilidi kırdılar.

B) Arkadaşım Kızamık'a yakalandı.

C) Alev olayın farklı boyutu olduğunu farketti..

D) Masadaki uç kutusunu bana verir misin?

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (') yanlış kullanılmıştır?

A) 2015'ten beri bu caddede oturuyoruz.

B) Aslı, üç yaşında olmasına rağmen 50'ye kadar sayabiliyor.

C) Bu arabaya 10'milyon mu vermiş?

D) Kitabın 4'üncü ünitesinden soru sormayacaklarmış.

10) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta (.) getirilmelidir?

A) Yok mu ona kafa tutabilecek bir babayiğit

B) Kadını neden hala anlamıyorlar bilmiyorum

C) Yıllarca süren bir nefret... Sevgisiz yaşayan insanlar

D) Hissettiklerimi kiminle paylaşayım ki

 (  ) Böyle işime geldiğinden böyle düşünüyorum (  ) böyle söylüyorum (  ) (  ) diyen kimseyi gerçekten 

özgür sayabilir miyiz (  )

11) Yukarıda verilen parantezlere sırasıyla hangi noktalama işareti gelmelidir?

A) (“)  (,)  (.)  (“) (?) B) (-)  (,)  (,)  (“) (?) C) (“)  (,)  (.)  (“) (!) D) (-)  (;)  (.)  (“) (?)

12) Aşağıdakilerin hangisinde eylemde kip (zaman) kayması yoktur?

A) Her yaz ailemle yurt dışına tatile gidiyoruz.

B) Çamaşırları 5 dakikada serip gelirim.

C) Üç saat önce mağazayı bir güzel temizliyor.

D) Masanın başında oturmuş gelen geçene takılıyor.

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde anlam kayması vardır?

A) Her gün aynı saatte farklı yolları kullanarak eve dönerim.

B) Çok zamanımı alsa da bu problemi çözmeliyim.

C) Keloğlan yine bir yarışla karşı karşıya kalır.

D) Çocuklar bir saat sonra sınıfta hazır olunuz.

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı yapıda bir fiil vardır?

A)  Ağlayan çocuğu bir saattir susturamadı.

B)  Bildiği soruları sınavda tam on dakikada cevapladı.

C)  Ali bahçede oynarken arkadaşını yanlışlıkla düşürdü.

D) Bir pazar günü tüm gün dinlenebildi.
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15) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki fiilin yapısı türemiş değildir? 

A) Arkadaşım yaptığı spor sayesinde güçlendi.

B) Ulaşımda, ses hızını aşan teknolojiler geliştirildi.

C) Bize çok komik bir fıkra anlattı.

D) Sabahleyin tam iki saat yüzdüm.

16) Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik fiillerin hangisi diğerlerinden farklı şekilde 

kurulmuştur?

A) İki gün düşündükten sonra ancak karar alabildi.

B) Bu konuda yıllardır bir efsane söylenegelir.

C) Çocukların yaramazlıklarına bir yıl sabretti.

D) Onu bir anda işe gönderiverdi.

17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "etmek" sözcüğü yardımcı eylem göreviyle 

kullanılmamıştır?

A) Verdiğin haberle beni çok mutlu ettin.

B) Ben arkadaşım olmadan partide ne ederim?

C) Fark ettin mi sokaktaki tüm evleri boyamışlar?

D) Ne zaman seni çok sevdiğini hissettin?

18) Hangi seçenekteki fiil yansıma sözcükten türetilmiş bir fiildir?

A) Gökyüzünde güneş parıl parıl parlıyordu.

B) Suçlunun yüzü birden sararmıştı.

C) Sokak kapısı hiç durmadan gıcırdıyordu.

D) Tenceredeki su on dakikadır kaynıyordu.

19) ''Siz izni yazadurun, ben birazdan ilgileneceğim...'' cümlesindeki altı çizili sözcük yapısına göre 

hangi bileşik fiil grubuna girer? 

A) Yeterlik fiili  B) Yaklaşma fiili  C) Sürerlik fiili  D) Tezlik fiili

20) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki fiil basit yapılıdır?

A) Okul müdürü bu konuda bizi aydınlattı.

B) Denizde onu bir daha görmedim.

C) Tarladaki ağaçları bir günde suladılar.

D) Kağıt birden elimden uçuverdi.

3. TEMA
DUYGULARIMIZ
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