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Korkma  Sönmez u şafaklar a yüzen al sancak  

Sönme en yur umun üstün e tüten en son ocak.

O enim milletimin yıl ızı ır  arlayacak  

O enim ir  o enim milletimin ir ancak.

atma  kur an olayım  çehreni ey nazlı hil l 

Kahraman ırkıma ir gül  Ne u şi et  u cel l  

Sana olmaz ökülen kanlarımız sonra hel l... 

akkı ır  akk a ta an milletimin istikl l.

Ben ezel en eri ir hür yaşa ım  hür yaşarım. 

angi çılgın ana zincir vuracakmış  aşarım  

Kükremiş sel gi iyim  en imi çiğner  aşarım. 

Yırtarım ağları  enginlere sığmam  taşarım.

Gar ın f kını sarmışsa çelik zırhlı uvar  

Benim iman olu göğsüm gi i serha im var. 

Ulusun  korkma  Nasıl öyle ir imanı oğar  

Me eniyet  e iğin tek işi kalmış canavar

Arka aş Yur uma alçakları uğratma sakın. 

Si er et göv eni  ursun u hay sızca akın. 

Doğacaktır sana va ettiği günler akk ın... 

Kim ilir  elki yarın  elki yarın an a yakın.

Bastığın yerleri to rak  iyerek geçme  tanı: 

Düşün altın aki inlerce kefensiz yatanı. 

Sen şeh  oğlusun  incitme  yazıktır  atanı: 

Verme  üny ları alsan a  u cennet vatanı.

Kim u cennet vatanın uğruna olmaz ki fe  

ühe  fışkıracak to rağı sıksan  şühe  

nı  c n nı ütün varımı alsın a u  

Etmesin tek vatanım an eni ünya a cü .

Ruhumun sen en  İl h  şu ur ancak emeli: 

Değmesin ma e imin göğsüne n mahrem eli. 

Bu ezanlar-ki şeh etleri nin temeli- 

E e  yur umun üstün e enim inlemeli.

O zaman vec  ile in sec e e er -varsa- taşım  

er ceriham an  İl h  oşanı  kanlı yaşım  

Fışkırır ruh-i mücerre  gi i yer en na şım  

O zaman yükselerek arşa eğer elki aşım.

Dalgalan sen e şafaklar gi i ey şanlı hil l 

Olsun artık ökülen kanlarımın he si hel l. 

E e iyen sana yok  ırkıma yok izmihl l: 

akkı ır  hür yaşamış  ayrağımın hürriyet  

akkı ır  akk a ta an  milletimin istikl l

İSTİKL L MAR I

Mehmet kif ERSOY



ATATÜRK ÜN ENÇLİĞE İTABESİ

Ey Türk gençliği  Birinci vazifen  Türk istikl lini  Türk cumhuriyetini  

ilele et muhafaza ve mü afaa etmektir.

Mevcu iyetinin ve istik alinin yeg ne temeli u ur. Bu temel  senin  

en kıymetli hazinen ir. İstik al e ahi  seni u hazine en mahrum etmek 

isteyecek ahil  ve h ric  ehahların olacaktır. Bir gün  istikl l ve 

cumhuriyeti mü afaa mec uriyetine üşersen  vazifeye atılmak için için e 

ulunacağın vaziyetin imk n ve şeraitini üşünmeyeceksin  Bu imk n ve 

şerait  çok n müsait ir mahiyette tezahür e e ilir. İstikl l ve 

cumhuriyetine kaste ecek üşmanlar  ütün ünya a emsali görülmemiş 

ir gali iyetin mümessili ola ilirler. e ren ve hile ile aziz vatanın ütün 

kaleleri za t e ilmiş  ütün tersanelerine girilmiş  ütün or uları ağıtılmış 

ve memleketin her köşesi ilfiil işgal e ilmiş ola ilir. Bütün u şeraitten aha 

el m ve aha vahim olmak üzere  memleketin hilin e ikti ara sahi  

olanlar gaflet ve al let ve hatt  hıyanet için e uluna ilirler. att  u 

ikti ar sahi leri  şahs  menfaatlerini  müstevlilerin siyas  emelleriyle tevhit 

e e ilirler. Millet  fakru zaruret için e hara  ve ta  üşmüş ola ilir.

Ey Türk istik alinin evl ı İşte  u ahval ve şerait için e ahi vazifen  

Türk istikl l ve cumhuriyetini kurtarmaktır  Muhtaç ol uğun ku ret  

amarların aki asil kan a mevcuttur



Mustafa Kemal ATATÜRK

(1881-1938)
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4.
TEMA

İLETİŞİM



 Günlük hayatınız a taktığınız maskeler var mı ır  Ne en

2  Başkaları tarafın an eğenilmek ne en önemli ir

 Karşımız akini inleme en savunmaya geçmek oğru ir 

avranış mı ır  Ne en

A IRLIK ÇALI MASI

. TEMA

İLETİ İM

S ÜN KISASI



Günlük yaşamı ol uran irçok ilişki var ır  kimiyle ticari ilişkiler kurulur  kimiyle yüzeysel konular a laflanır  

azı kimselerle e ertler  sevinç  kaygı ve özlemler aylaşılır. İç ünyamızı aça ileceğimiz ost kimseler az ır. 

Görüşülen  konuşulan irçok insana ol uğumuz gi i eğil onların izi görmek iste iği içim e görünmek isteriz. 

Başka ir eyişle sosyal maskeler takarız çünkü onlar tarafın an ka ul e ilmek  eğenilmek isteriz. Ken i enli-

ğini eğerli gören  ken ine güveni yüksek olan kimselerin  aşkaları tarafın an eğenilmeye gereksinimi aha 

az  ken i enliğini eğersiz gören  ken ine güveni olmayan kişilerin ise aha çoktur. Bizi eğerlen irme uru-

mun a olan öğretmen  atron  müfettiş gi i kimselerle konuşurken onların eğenisini kazanmaya aha ir özen 

gösterir  maskelerimizi aha sık kullanırız. 

Kişi  yalnız aşkalarınca mı eğenilmek ister  ayır  kişi ken i tarafın an a eğenilmek  onaylanmak ister. Bu 

ne enle e hoş olmayan  can sıkıcı  akılsızca azı avranışlarını  ken ine ve aşkalarına akla yatkın  göstere il-

mek için gi erim  te ki oluşturma  yansıtma ve öz eşim gi i irçok sikolojik savunma mekanizmasını kullanır. 

Bu tür sikolojik savunma mekanizmaları sayesin e öyle ir algılama çerçevesi oluşturur ki u çerçeve için e av-

ranışları a talca olmaktan çıkar  akla yatkın  anlamlı avranışlar görünümüne ürünür.

İletişim kurulan kişinin konuşma içimi e savunuculuk avranışını etkiler. Yargılayıcı  enetleyici  üstünlük 

elirten ir tutum için e  kesin ir tavırla konuşan kişilere karşı aha savunucu olunur. Bu kişilere iç ünya ka a-

tılır  onlar an uzak urulur. Öte yan an karşı aki  eşit gören ir tutum için e  soruna yönelik  enemeci yakla-

şımla anlayış göstererek konuşursa u kişiye aha rahat açılır  aha az savunucu oluruz. Bu tür ilişki kura ilen ki-

şileri ken imize ost  e iniriz.

Do an CÜCEL ĞL

S ÜN KISASI
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ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

4. TEMA

İLETİŞİM

SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamını bularak birer cümlede kullanınız.

İç dünya: ..........................................................................................................................................

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

Sosyal maske: ..................................................................................................................................

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

Benlik: .........................................................................................................................

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

Onaylamak: ....................................................................................................................................

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

Akla yatkın: ......................................................................................................................................

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

Özdeşim: .........................................................................................................................................

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

Savunma mekanizması: ..................................................................................................................

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

1) Metne göre sosyal maskeler takmamızın sebebi nedir? 

2) Metne göre beğenilme arzusunun altında yatan temel neden nedir?

3) Metne göre kişinin başkaları tarafından beğenilmek istemesi, onaylanma arzusu ne gibi sonuçlar 

doğurur?

4) Yazara göre hangi kişilere iç dünyamızı kapatırız? Neden?

5) Yazara göre dost edinmenin formülü nedir?

6) Sizin günlük hayatınızda beğenilmek veya onaylanmak adına yaptığınız davranışlar var mıdır? 

Neden?

7) Metnin konusunu ve ana düşüncesini yazınız.



TÜR ÇALI MASI

S ÜN KISASI

1

DENEME

A  Sözün Kısası  metnin en hareketle eneme türünün özelliklerini ta loya yazınız.

B  Deneme türünün yaratıcısı Montaigne ir. Onun u tür e yazılarını to la ığı 
Denemeler  a lı kita ı u alan a yazılmış önemli ir eser ir. Bu kita tan 
eğen iğiniz ir enemeyi sınıfa getiri  arka aşlarınızla aylaşınız.

C  Bir yazarın günlük olaylarla ilgili uygu ve üşüncelerini  okuyucusuyla konuşuyormuş gi i anlattığı 
yazı türüne so et  enir. Buna göre eneme ile soh et arasın aki farkları ma eler halin e 
yazınız.

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

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

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

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

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

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

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



1

ETKİNLİK 

Aşa ıdaki foto rafları inceleyip yansıtılan davranışları  ve  olarak L ML L MS

de erlendiriniz. Nedenini yazınız. 

L ML L MS NEDENİ

2

. TEMA

İLETİ İM



1

ETKİNLİK 2

S ÜN KISASI

Çünkü ..................................................................................................

Çünkü ..........
..........

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

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

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

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

Çünkü .......................................................................................................

Çünkü .....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
...

i sem vi ed rn i me
K
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4. TEMA

İLETİŞİM

ETKİNLİK 3

ETKİNLİK 4

Aşağıda verilen tabloya kendine güvenmenin önemiyle ilgili özdeyişler bularak yazınız.

Okulunuzda kaptanlık seçimlerine girdiğinizi düşünerek öğrencilerin diğer adayları değil de sizi seç-
mesi gerektiğini gösteren hangi özelliklerinizi ön plana çıkarırdınız?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................
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SÖZÜN KISASI

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

DİLBİLGİSİ ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki cümlelerde altı çizilmiş sözcüklerin “temel - yan - mecaz” anlamların hangisinde 

kullanıldığını yazınız.

1) Ünlü sanatçının başında hiç saç kalmamıştı. (.........................................)

2) Bir saattir sessizce oturan Eliz sonunda köpürdü. (......................................)

3) Okulun bekçisi yolun kenarındaki papatyaları suluyordu. (...................................)

4) Eser Bey Beşparmak Dağı’nın sırtına iki saatte tırmandı. (..........................................)

5) Sabah uyandığımda komodinin üzerinde kocaman bir buket vardı. (...................................)

6) Şeftali ağacı, git gide güneşin ışınlarına susadığımı anlıyorum, dedi. (.................................)

7) Uçağın sağ kanadı iniş sırasında piste çarpmış. (..................................)

8) “Keskin Gözlü Selen” kitabının yazarı Aysel Gürmen'dir. (................................)

9) 2016 yılının ilk karı, kasım ayında düşmüş. (......................................)

10) Boş konuşmalarıyla çevresindekileri kendinden uzaklaştırıyordu. (.........................................)

1) Kök: ..............................................................................................................................

2) Figüran: .........................................................................................................................

3) Uyak: .............................................................................................................................

4) Nadas: ...........................................................................................................................

5) Beraat: ...........................................................................................................................

6) Bakteri: ..........................................................................................................................

7) Ekvator: ..........................................................................................................................

8) Doğru: ............................................................................................................................

9) Atmosfer: ........................................................................................................................

Aşağıda verilen sözcükleri terim olacak şekilde birer cümlede kullanınız. Bu terimlerin hangi 
alana ait olduklarını yazınız.
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4. TEMA

İLETİŞİM

SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

Kendine güvenmeyen bir insanın, yaşayabileceği olumsuzluklarla ilgili bir sohbet yazısı yazınız.

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
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SÖZÜN KISASI

    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 İnsan ilişkilerin e  inlemenin önemini tartışınız.

2   Söz gümüşse sükut altın ır.  atasözün e verilmek istenen mesajı 

açıklayınız.

 Yumun ağzınızı  açın gözünüzü.  sözün en ne anlıyorsunuz

A IRLIK ÇALI MASI

. TEMA

İLETİ İM

DİNLEMEK Ü ERİNE



Bir ostum anlatmıştı  ir tanı ıklarının evlerin e televizyon arıza ya mış  tamirci geli  televizyonun arka-

sını açmış ki ir sürü ekmek kırıntısı  Ta ii kimin ya tığını hemen anlamışlar  evin eş yaşın aki yaramaz kızı. 

Bu  hangi ailemiz e gerçekleşirse gerçekleşsin te ki elli ir: Tamircinin e yanın a çocuğa kızarız. Anne öyle 

ya mamış  çocuğuyla konuşmayı enemiş ve öğren iklerin en sonra a hüngür hüngür ağlamış. ocuk ek-

ran a Afrika aki aç çocukları gör ükçe mutfaktan ekmek alı  televizyonun açık ul uğu tek yerin en  arka-

aki ızgaralar an içeri atıyormuş.

erkes inlenmeye eğer.

Lise sona ka ar çok konuşkan ir çocuktum  çok okuyor um  sonra a ne iliyorsam her fırsatta anlatıyor-

um. im iler e ortalamanın çok altın a konuşan ir insanım.

amanla şunu öğren im: Bence aklın yolu kulaklar ır  ağız eğil. Kulaklar an eyne çok şey gi er  ağız an 

ise gitmez. Ağzınız ir karış açık olaşıyorsanız ir şey öğrenmiyorsunuz emektir.

Biz e ir eyim var ır: Açtım ağzımı  yum um gözümü.  Ben un an yıllar önce ken ime özgü ir eyim 

ul um  ana çok şey öğretti:  Yum um ağzımı  açtım gözümü

Dinlemek zeka elirtisi ir  konuşmak eğil. İnsanlar ağızlarıyla söyle iklerini kulaklarıyla uysalar ı çok 

aha az konuşurlar ı. Konuşmak kızgın atates gi i ir  kimin elin eyse onun elini yakar. Atın karşıya  sizin eli-

nizi yakmasın. Ne ka ar çok konuşuyorsanız o ka ar az inlersiniz. Konfüçyüs er ki:

DİNLEMEK Ü ERİNE
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Konuşmaya eğer olmayanlarla konuşursan 

kelimeleri kay e ersin. Konuşmaya eğer olan-

larla konuşmazsan ostlarını kay e ersin.

Bazen karşınıza irisi çıkar  hiç katılma ığınız 

fikirler söyler  siz e onu ikna etmeye çalışırsınız  

sonuç koca ir hiçtir. Mevlana iyor ki: A talın 

karşısın a kita  ka ar sessiz ol.  

Batı a ir eyim var ır: Bu alayla tartışma  

ışarı an akanlar farkı anlamaya ilirler.  Benim 

için fikrimi anlatacağım kişinin una çok eğmesi 

gerekir. Eğer karşı aki ir şeyler anlatıyor ve 

ana hiç uymuyorsa hiç itiraz etmem. Sa ece in-

lerim. Onaylamam.

Dinlemek insana verilen en üyük eceriler en iri ir ve ence sevgiyi gösteren en güzel he iye ir.

Bir gün kala alık ir to luluğa seminer veriyorum  ir hanım söz iste i: Akşam eşimle ir şeyler konuşuyo-

ruz  en ir şeyler anlatırken televizyona akıyor  en susunca a Anlat  en seni inliyorum.  iyor. Ne öneri-

yorsunuz  iye sor u. İki öneri getirile ilir: 1  İlişkinizi tekrar göz en geçiriniz. 2  Bakışlarının sizin için ne 

ka ar eğerli ol uğunu eşinize anlatın.

Dinlemek  çocuğunuza ken ini eğerli hissetmesini sağlayacak en önemli yöntemler en iri ir. O yüz en  

ocuğunuza kulak verin  yüz eğil.

Bir insana inlen iğini hissettirmek sevginin en güzel ifa esi ir.

Üniversite son sınıftayız  Özgür le era er Ankara an İzmir e Mavi Tren le sömestr tatiline gi eceğiz  Ye-

mekli vagona geçeriz  gece 12 ye ka ar yemek yer soh et e eriz  sonra a uyuruz.  iye lanla ık. Üzerimiz e 

resmi kıyafetler  ir masa ul uk otur uk ve kıkı ı kuku u soh et e iyoruz. Özgür: Ağa ey yan masa aki 

a am kesin muha ete girecek aman gelince Özel konuşuyoruz.  eyi  geri gön erelim.  e i. i en aktım 

ileri e ıyıklı ir amca ize akıyor. Kalktı ve yanımıza gel i. Biz hazırız Otura ilir miyim  iyecek  iz e: Ku-

sura akmayın ailevi.  falan iyeceğiz. Dur u:  Arka aşlar  cennet ile yalnız çekilmezmiş.  e i. Biz ir irimi-

ze aktık ve Buyur ağa ey  e ik. O akşam o tanıma ığımız amca ize harika ve ilginç hayat hikayeleri anlat-

tı. Etrafınız an öğreneceğiniz çok şey var yeter ki anlamak için inleyin. Anlamak için inlemelisiniz  inlemek 

için inlemeyin.

Dinleme ve konuşma arklı ve Gar lıyı en çok ayıran konular an ır. İkisi tanıştıkların a arklı  Gar lının ilk 

on saniye e a ını öğrenir  altı ay hayatıyla ilgili hiç ir şey öğrenemezmiş. Gar lıysa arklının ilk on saniye e ha-

yatını öğrenir  altı ay ismini öğrenemezmiş.

Etrafınızı inleyin  üç yaşın aki kızınızı  eşinizi  eski zaman hikayelerini  a aannenizin size yüzüncü efa an-

lattığı çocukluğunuzu  gökte uçan kuşları  ansızın kay olan çiçekleri ve sessizliği inleyin. Münir Nurettin i  taş 

lakları  şehirler arası yollar a ürün to layan köylüleri  ağlar aki avcıları  ir karış oylu çocukları  annenizin 

ya tığı yemeğin tenceresin en gelen tıkırtıları  su altını inleyin. ok şey öğreneceksiniz.

Yumun ağzınızı  açın gözünüzü.

A. erif İ REN

. TEMA

İLETİ İM

Düzenlenmiştir



S CÜK VE S CÜK R B  ÇALI MALARI

DİNLEMEK Ü ERİNE

2

Aşağı aki sözcük ve sözcük gru larının anlamını ularak irer cümle e kullanınız.

Kulak vermek  .......................................................................................................................

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

Yüz vermek  ...........................................................................................................................

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

ark  .......................................................................................................................................

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

arp  .....................................................................................................................................

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

Taş plak  ................................................................................................................................

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

Seminer  ................................................................................................................................

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

Mu a et  .............................................................................................................................

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



ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

TÜR ÇALIŞMASI

Okuduğunuz metnin türü sohbettir. Sohbet türüyle ilgili özelliklerden dördünü aşağıya yazınız.

1) ............................................................................................................................................

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

2) .............................................................................................................................................

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

3) .............................................................................................................................................

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

4) .............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
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1. Çocuk neden televizyonun içerisine ekmek kırıntıları atmıştır?

2. Metinde, aklın yolunun kulaklar olduğunun söylenmesinin sebebi nedir? Siz bu görüşe katılıyor 

musunuz? Neden?

3. Dinlemek neden zeka belirtisidir?

4. “Konuşmak kızgın patates gibidir, kimin elinde ise onun elini yakar.” sözüyle yazarın anlatmak 

istediğini açıklayınız.

5. Konfüçyüs'ün “konuşmak” ile ilgili düşüncesini açıklayınız.

6. Dinlemenin sevginin bir göstergesi olarak algılanmasının sizce nedeni nedir?

7. Yazarın üniversite öğrencisiyken sömestr tatili için çıktığı tren yolculuğunda yaşadığı olay nedir? 

Bu olaydan nasıl bir ders çıkarılabilir?

8. Metinde insanların hayat hikayelerinden önce adlarının öğrenilmesinin daha önemli olduğu 

hissettirilmektedir. Tanıştığımız insanların adlarını öğrenmek neden önemlidir?

9. Yukarıdaki metnin konusunu ve ana düşüncesini yazınız.

24

4. TEMA

İLETİŞİM



DİNLEMEK Ü ERİNE

ETKİNLİK 

ETKİNLİK 2

2

Metinde anlatılan olayda küçük kız Afrika daki aç çocuklara yardım etmek için 

televizyondan içeriye ekmek kırıntıları atmıştır.

Siz  Afrika aki çocuklara yar ım etmek için ne ya mak istersiniz  Bu konu aki üşüncelerinizi yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sürekli konuşan  karşısın akini inlemeyen irinin karşılaşa ileceği komik urumları ramatize e en ir 

metin yazınız. Yaz ığınız metni sınıfta canlan ırınız.

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

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

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

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

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

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

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

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



 

2

. TEMA

İLETİ İM

ETKİNLİK 

ETKİNLİK 

İnsanlar arası iletişim e yanlış ve oğru olan avranışlara irer örnek seçerek unları karikatürize e iniz.

Aşağı a Doğu ve Batı üşünce sistemini temsil e en iki kişi verilmiştir. Metne göre u kültürlere ait 

kişilerin insan ilişkileri konusun aki üşünceleri neler ir

D ĞR

ARP

YANLI

ARK

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

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

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

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

c  ..................................................................

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

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

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

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

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

c  .....................................................................

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



DİNLEMEK Ü ERİNE
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ETKİNLİK 

Aşağı a film şeri in e verilen resimleri yorumlayınız.

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

Aşağı a film şeri in e v

2



ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

DİLBİLGİSİ ÇALIŞMALARI
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4. TEMA

İLETİŞİM

Aşağıdaki cümlelerde altı çizilen sözcüklerin eş anlamlılarını yazınız.

1) “Çevre” konulu kompozisyon yarışmasında kazandığı ödülü sevinçle aldı.  (............................)

2) Dün yaşananlar ile bugün yaşananlar arasında ilgi kuramadım.   (............................)

3) Zeynep verilen her emri sorgulamadan yerine getiriyordu.                           (............................)

4) Sevgiyle başlayıp onurla biten yaşam mutlu yaşamdır.                                 (............................)     

5) Ne kadar yaşadığımız değil, nasıl yaşadığımız önemlidir.                               (............................) 

6) İçtenlik, bütün dehanın kaynağıdır.       (............................)

7) Saygı kayığına binmeden sevgi denizi geçilmez.     (............................)

8) Yerine getirilmiş bir vazifenin mutluluğu, diğer bir vazifeyi yapabilme  (............................)

     gücünü meydana getirir. 

Aşağıdaki cümlelerde altı çizilen sözcüklerin zıt anlamlılarını yazınız.

1) İnsan, zekanın karşısında saygıyla eğilir ama iyi davranış ve merhametin önünde diz çöker.  

 (......................)

2) Affetmek büyüklüktür, bunda anlatması çok güç bir zevk vardır.

 (......................)    

3) Kibirli insanlar toplum tarafından kabul görmez.

 (......................) 

4) Uğuruna fedakarlık yapmadığın sevgiyi, yüreğinde taşıyıp da kendine yük etme! 

     (......................) 

5) Bütün hayallerimiz gerçek olabilir, onları ikna edecek cesaretimiz varsa.  

 (......................)

6) Unutulmak istemiyorsan ya okunacak şeyler yaz ya da yazılmaya değer şeyler yap.

       (......................)

7) Ümidini kaybetmiş olanın başka kaybedecek bir şeyi yoktur.   

 (......................)

8) Verilmesi en kolay şey nasihat; alınması en güç şey ibrettir.

 (......................)    



DİNLEMEK ÜZERİNE
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SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

Hocamız test sorularını dağıttı. Ben okulun en iyi öğrencilerinden biriydim. Son soruya kadar soluk al-

madan geldim ve orada çakıldım kaldım. Son soru, iletişim sorusu tam 50 puan! Soru şöyleydi: 

“Her gün okulu temizleyen hademe kadının ilk adı nedir?” Bu herhalde bir çeşit şaka olmalıydı. Kadını, 

yerleri silerken hemen her gün görüyordum. Uzun boylu, siyah saçlı bir kadındı. 50'lerinde falan olmalıydı. 

Ama adını nereden bilecektim ki! Son soruyu yanıtsız bırakıp kağıdı teslim ettim. Süre biterken bir öğrenci, 

son sorunun test sonuçlarına dahil olup olmadığını sordu. 

“Tabii, dahil!” dedi, hocamız... 

“İş yaşamınız boyunca insanlarla karşılaşacaksınız. Hepsi birbirinden farklı, hepsi sizin ilginizi ve dikka-

tinizi hak eden insanlardır. Onlara sadece gülümsemeniz ve 'Merhaba!' demeniz gerekse bile.”

Bu dersi hayatım boyunca unutmadım.

Yukarıdaki anıda verilmek istenen mesajı içeren bir paragraf yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FİNAL SINAVI



  Ana ilimizi iyi ili  oğru kullanmak ne en önemli ir

2   evreniz e  konuşmaların a ya ancı sözcükler kullanan 

arka aşlarınız var mı  Bu urumu nasıl eğerlen iriyorsunuz

  Dilin yanlış kullanılmasının insanlar arası iletişime etkisi ne ir

A IRLIK ÇALI MASI

. TEMA

İLETİ İM

ENSİ  K LLANIM



Dil e sözcükleri özensiz kullanmak  iye ir konu var ır. Konuşurken  yazarken  tam amaçla ığınız anlamı ile-

tecek sözcüğü ulma ça asını göstermezseniz sözünüz  iletmek iste iğiniz anlamı ka samaktan uzaklaşır  aş-

ka ir anlam iletir  hatta anlamsızlaşır.

Ya tığınız ütün o konuşmalar size saygı uyulmamasını sağlıyor.  Daha önce e sağlamak  sözcüğünün yal-

nız olumlu anlamlar için kullanılması gereğin en söz etmiş miy im  Sağlamak  sağ  uruma  iyi ir uruma ge-

tirmek emek  oysa irine saygı uyulmaması  olumsuz ir urum ur u yüz en sağlamak yerine ne en 

olmak  se e  olmak  kullanılmalı.

Ne en olmak  se e  olmak  eylemlerinin olumlu urumlar için kullanılması a sakıncalı. atta azılarının 

e iği gi i Güzel şeylere se e iyet ver i.  e enmez. Sağlık  sözcüğü e öyle sağ  olma urumu emek  in-

sanlar için kullanılmalı. Örneğin şu tümce yanlış: Eminönü Bele iyesinin en çok önem ver iği şeylerin aşın a yi-

yecek ma elerinin sağlığı geliyor.  Yiyecek ma elerinin sağlığı eğil insanların sağlığı  gelmeli en çok önem ve-

rilenlerin aşın a. Yiyecek ma eleri söz konusuysa sağlık  eğil sağlıklı oluş  konuşulmalı. Sağlamak  gi i 

katkı a ulunmak  a yalnız olumlu anlamlar için kullanılır. u tümce yalnız yanlış eğil  aynı zaman a komik . 

İstan ullular u telefonları arayarak izzat hava kirliliği konusun a katkı a uluna ilirler.   Bizzat  sözcüğü yan-

lış yer e kullanılmış ama o ir şey eğil. ava kirliliği konusun a katkı a ulunmak  ancak telefonla havayı kir-

letmek söz konusuysa ola ilir. Oysa il iğimiz ka arıyla telefon  ne ka ar kötü kullanılırsa kullanılsın  elki eyin-

leri kirlete ilir  havayı eğil.

ENSİ  K LLANIM
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Hazır söz telefondan açılmışken “telefonlu” bir örnek: “Yarışmamızın süresi sona erdi, lütfen telefonlarınızı artık 

etmeyiniz.” Buradaki birleşik eylem “telefon etmek”tir; “telefonlarınızı etmek” olmaz. Ayrıca “artık” sözcüğünün “te-

lefon” ile “etmek” arasında ne işi var?

“Adını neden telaffuz etmedin?” diye sorulan bir soruda “telaffuz etmek” yerine “söylemek” kullanılmalı. “Telaf-

fuz etmek”, “söylemek”tir ama “ses boğumlanmalarının inceliklerine dikkat ederek söylemek”. “Tekâsüf sözcüğünü 

telaffuz edemiyorum.” dersiniz ama birinin adını “söylersiniz”. Benzer bir yanlışlık şurada da var: “Falanca… bugüne 

kadar konuşmadıklarını anlattı.” Burada da “konuşmadıklarını” değil “söylemediklerini” denmeli. ”Konuşmak” ko-

nuşma eyleminin adıdır, “söylemek” ise söze dökmek.

Bir politikacı, politikaya neden atıldığını açıklıyordu bir programda: “Tabii yaş geliştikçe yalnız etrafınızdakilere 

değil memlekete yardım aşkıyla yanıyorsunuz.” Oysa yaş “gelişmez” ilerler. “Senin gazetecilik kişiliğine saygı duya-

lım ve bu konuya girmeyelim. ”de“ gazetecilik kişiliği”  var. Böyle ayrı ayrı kişilik çeşitleri mi olurmuş? Belki  “gazeteci 

kimliğine” denilmek istenmiş; belki de “gazeteciliğine” ya da “kişiliğine”…

Bir popçu: “Ben çok geniş insanlara ulaştım bu program sayesinde.” diyor. “Geniş kitleler” olur ama “geniş insan-

lar”? Gamsız, rahat, vurdumduymaz insanlardan söz edilmiyorsa olmaz. “Çünkü biliyorsunuz kadere inanan bir insa-

nız.” “Ben” demekten kaçınıldığı için mi oluyor bunlar? İnsan, kendisinden söz ederken neden “bir insanız” der? Üs-

telik biz onun bu “içsel” özelliğini nereden bilelim, ayrıca bilmemiz gerekiyor mu?

“Bir sürü kesimde büyük bir ivme kazandınız.” da denmez. “Birçok” ya da “pek çok” denebilir ama “sürü” ve 

“kesim”, “mezbaha” çağrışımı yapıyor. Aklıma gelmişken, bir kültür bakanı  “mezbahane” demişti. “Mezbaha” zaten 

hayvan kesimi yapılan yer demek  “mezbahane” ne demek?

“Soğuk hava yerini kar yağışına terk etti.” deniyor sık sık. Neden “terk etsin”, “bıraktı”. “Hazır bulunmak” da öyle. 

“Yemekte ünlü bir modacı da hazır bulundu.” deniyor. “Vardı”.  “O da yemeğe katıldı.” demek yetmiyor mu? “Yarınki 

'Neden olmasın?' programımızı sakın kaçırmıyorsunuz.” “Sakın kaçırmayın!” denebilir, deniyor da. “Sakın kaçırmıyor-

sunuz!” olmamış, ille de “ısrarcı” olunacaksa “sakın” yerine “asla” kullanılabilirdi.

“Danimarka başarımız çok yazıldı, çizildi; ben şöyle tek cümleyle anlatmaya çabalayayım.” Her ne kadar “ça-

lışmak”, “çabalamak” yakın anlamlı sözcüklerse de gördüğünüz gibi olmuyor. Burada “çabalamak” değil “çalış-

mak” kullanılmalı. “Üç Akdeniz ülkesi, Yunanistan, İtalya ve İspanyol halk şarkılarını seslendirecek.” Yunanistan 

ve İtalya, İspanyol halk şarkılarını seslendirmeyecek herhalde; zaten üç Akdeniz ülkesi sayılacaksa “İspanyol” 

değil  “İspanya” denmeliydi. Başka bir sanat programında “Gerçeküstücülük ya da eski adıyla sürrealizm…” 

diyor yorumcu. Gerçeküstücülük, sürrealizmin yeni adı mı? Hayır, Türkçesi. Yoksa biz bilmiyoruz ama Fransızlar 

da “gerçeküstücülük” mü demeye başladılar “sürrealizme”?       

     

            Feyza HEPÇİLİNGİRLER

4. TEMA

İLETİŞİM



SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

A) Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamını bularak birer cümlede kullanınız.

Telaffuz: ...........................................................................................................................................

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

Ses boğumlanması: ..........................................................................................................................

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

Tekasüf : ...........................................................................................................................................

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

Mezbaha: ..........................................................................................................................................

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

Söze dökmek: ...................................................................................................................................

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

İvme kazandırmak: ..........................................................................................................................

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

Özensiz: ...........................................................................................................................................

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

ÖZENSİZ KULLANIM
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B) Aşağıda verilen sözcüklerin eş anlamlarını yazınız.

Sözcük:  ...................................... Çaba:   ........................................ 

Tümce:  ......................................� Süre:    ......................................

Sebep:  ......................................� Gam:    ......................................

Sağlık:�� ......................................� Vurdumduymaz:  ......................................



TÜR ÇALIŞMASI

“Özensiz Kullanım” metninin türü sohbet (söyleşi) tir. Sohbetin tanımını yazıp üç özelliğini belirtiniz. 

Tanım:  ...................................................................................................................................

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

1) ...........................................................................................................................................

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

2) ...........................................................................................................................................

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

3) ...........................................................................................................................................

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

1) Metne göre konuşurken ve yazarken sözcükleri özensiz kullanmak nelere yol açar? 

2) “Sağlamak” ve “neden olmak” sözcükleri hangi durumlarda kullanılırsa doğru kullanılmış olur?

3) “İstanbullular bu telefonları arayarak bizzat hava kirliliği konusuna katkıda bulunabilirler.” 

cümlesindeki yanlış kullanım nedir? Neden?

4) “Geniş insanlar” sözcük grubunun anlamı nedir? Metinde hangi anlamda kullanıldığı için yanlış bir kullanım 

söz konusudur?

5) Yazarın farklı kesimlerden tanınmış kişilerin yaptıkları dil yanlışlıklarına dikkat çekmesinin sebebi ne olabilir?

6) Siz, metinde örneklendirilen yanlış kullanımların hangilerini yapıyorsunuz? 

7) Metnin konusunu ve ana düşüncesini yazınız.

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI
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4. TEMA

İLETİŞİM



ETKİNLİK 1

ÖZENSİZ KULLANIM
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B) Anlattığınız eserin olumlu ve olumsuz yönlerini aşağıdaki tabloya yazınız.

A) İzlediğiniz bir filmi ya da okuduğunuz bir kitabı kısaca anlatınız. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eserin Olumsuz YönleriEserin Olumlu Yönleri     

Eleştiri: Bir sanat ya da düşünce eserini tanıtırken zayıf ve güçlü yönlerini belirtme, bir yazarın

gerçek değerini yansıtma amacı ile yazılan yazılara eleştiri (tenkit) denir.



. TEMA

İLETİ İM

ETKİNLİK 

Dilin önemi ile ilgili iki öz eyiş atasözü yazı  unları irer cümle ile açıklayınız. 

ETKİNLİK 2

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

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

2  .............................................................................................................................................

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

ETKİNLİK 

Aşa ıda medyada yer alan azı yanlış kullanımlar verilmiştir. 

Geçtiğimiz hafta okullar ka an ı.   Geçen hafta  kullanılması gerekir i.

Ucuz atlatıl ı facia.  Facianın eşiğin en önülü.  olması gerekir i.

Yukarıdaki örneklerden areketle medyadaki yanlış kullanımlara üç örnek de siz veriniz.

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

2  ................................................................................................................................................

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

Aşağı aki cümleler e ulunan il yanlışlıklarını gösteri  oğru şekillerini yazınız. 

 Özge nin ektiği armut fi anları kuru u.

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

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

 Doğum günüme gelen Ayşe yine çekimser i.

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

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

2  Büyüyen saçları onu rahatsız etti.

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

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

 Ayşe sınav a aşarısız olmamı sağla ı.

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

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

 Ba amın al ığı makine güzel resim çekiyor.

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

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

 Yanımıza geli  ken ini tanıştır ı.

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

..........................................................................
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ÖZENSİZ KULLANIM

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

DİLBİLGİSİ ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki sözcükleri sesteş olacak şekilde birer cümlede kullanınız.

1) Var:  

2) Düş:   

3) Aş:    

4) Bağ:    

5) Dik:

Yansıma Sözcükler:

Doğadaki cansız varlıkların, hayvanların, makinelerin, insanların iradeleri dışında çıkardıkları seslerin 

taklit edilmesiyle oluşan sözcüklere yansıma sözcükler denir.

Ör: Kuzular ağılda meleşmeye başladı.

Aşağıdaki cümlelerde bulunan yansıma sözcüklerin altını çiziniz.

1) Dedem köpeğin havlamasından sabaha kadar uyuyamamış.

2) Nehrin suları ilkbaharda gürül gürül akar.

3) Sabaha doğru mutfaktan pat küt sesler geldi.

4) Sokaktaki çocuklar kediye taş atınca kedi miyavlayarak kaçtı.

5) Oda arkadaşının horultusunu telefona kaydedip ona dinletmiş.

6) Deniz kenarında oturup suyun pırıltısını izlemek, şırıltısını dinlemek ruhuma iyi geliyor.

7) Matkabın zırıltısı herkesin oradan uzaklaşmasına neden olmuştu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



38

4. TEMA

İLETİŞİM

SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

Çinli filozof Konfüçyüs'e sorarlar: “Bir ülkeyi idare etmeye çağrılsaydınız, yapacağınız ilk iş ne olurdu?” Kon-

füçyüs: “İşe önce dili düzeltmekle başlardım. Çünkü dil bozulursa kelimeler düşünceleri anlatamaz. Dü-

şünceler iyi anlatılmazsa yapılması gereken işler yapılmaz. Görevler gereği gibi yapılmazsa töre ve düzen 

bozulur. Töre ve düzen bozulursa adalet yoldan sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk ne 

yapacağını, işin nereye varacağını bilemez. Bunun içindir ki hiçbir şey dil kadar önemli değildir.” demiş.

Konfüçyüs'ün sözünden hareketle dilin önemini anlatan bir yazı yazınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ÖZENSİZ KULLANIM

    

       ..................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................
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 Ana ilinizin konuşulma ığı ir yer e yaşamak zorun a olsanız 

neler hisse er iniz

2  Ya ancı il ilmek ne en önemli ir

 Düştüğümüz e kalkmayı ilmesey ik yürümeyi 

öğrenemez ik.  sözünü açıklayınız.    

A IRLIK ÇALI MASI

. TEMA

İLETİ İM

ESKİCİ



Va ur rıhtımın an kalkı  t  Marmara ya oğru uzaklaşmaya aşlayınca yolcuyu geçirmeye gelenler  

üzerlerin en ağır ir yük kalkmış gi i ferahla ılar: ocukcağız  Ara istan a rahat e er.  e iler. ayırlı ir iş 

ya tıklarına herkesi inan ırmış olanların uy urma neşesiyle fakat gönülleri isli  evlerine ön üler.

aten a a an yetim kalan küçük asan  anası a ölünce uzak akra aları ve konu komşunun yar ımıyla 

halasının yanına  Filistin in ücra ir kasa asına gön eriliyor u.

asan va ur a eğlen i gırıl gırıl işleyen vinçlere  üstleri yazılı cankurtaran simitlerine  kurutulacak 

çamaşırlar gi i i lere asılı san allara  var iya eğiştirilirken çalınan kam anaya akarak çok eğlen i. Beş 

yaşın ay ı eltek  şirin konuşmalarıyla a güverte yolcularını e eyce eğlen irmişti.

Fakat va ur şuraya uraya uğrayı  ir sürü yolcu ıraktıktan sonra sıcak memleketlere yaklaşınca ken isini 

ir urgunluk al ı. Kalanlar ilme iği ir il en konuşuyorlar ı ve ona İstan ul aki gi i asan gel  asan 

git  emiyorlar ı ismi eğişir gi i olmuştu. assen şekline girmişti.

Taal hun y  assen.  iyorlar ı  yanlarına gi iyor u.

Ruh y  assen...  erlerse  uzaklaşıyor u.

ayfa ya çıktılar ve onu ir trene koy ular.

Artık ana ili üs ütün işitilmez olmuştu. asan köşeye üzül ü  ir şeyler soran olsa a susuyor u 

yanakları ençe ençe  al al olarak susuyor u. Portakal ahçelerine almış  göğsün e ir katılık  gırtlağın a 

lokmasını yutamamış gi i ir sert üğüm  aima susuyor u. Fakat hem ür nakıl çiçek açmış  hem yemişlerle 

onanmış güzel  ıslak ahçeler e tüken i zeytinlikler e seyrekleşti.

ESKİCİ
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Yamaçların a keçiler otlayan kuru  yalçın  çatlak ağlar arasın an geçiyorlar ı. Bu keçiler ka kara  

eneksiz karay ı tüyleri yeni otomo il oyası gi i aynamsı ir cilayla kızgın güneş altın a  ırıl ırıl yanıyor u.

Bunlar a itti  göz ala il iğine uzanan ir üzlüğe çıkmışlar ı  ne ağaç var ı  ne ere  ne ev  Yalnız ara sıra 

kocaman kocaman hayvanlara rast geliyorlar ı çok uzun acaklı  çok uzun oylu  sırtları ka arık  kam ur 

hayvanlar trene akmıyorlar ı ile. Ağızların a eyazımsı ir kö ük çiğneyerek algın ve küskün arka arkaya  

ağır ağır  yumuşak yumuşak  iz ırakma an ve toz çıkarma an gi iyorlar ı.

ok sa retti  ayanama ı  yanın aki askere armağıyla göstererek sor u  o gül ü  Gemel  Gemel  e i.

asan ı ir istasyon a in ir iler. Ger anın an  alnın an  kolların an ve kulakların an içim içim  sürü 

sürü altınlar sallanan kara çarşaflı  kara çatık kaşlı  kara iri enli ir ka ın göğsüne astır ı. Anasınınkine 

enzemeyen  tuhaf kokulu  fazla yumuşak  içine gömülüverilen cansız ir göğüs...

Y  ha i i Y  aynı

alasının yanın aki ka ınlar a sarıl ılar  ö tüler  söyleştiler  gülüştüler. Birçok çocuk a gelmişti  

entarilerinin üstüne hırka yerine el ise ceket giymiş  saçları erçemli  aşları takkeli çocuklar...

asan urgun  tıkanıktı  susuyor  susuyor u.

Öyle  haftalarca sustu.

Anlamaya aşla ığı Ara çayı  küçücük kafasın a eliren ir inatla konuşmayarak sustu. Daha üyük ir 

tehlike en korkarak eniz altın a nefes almamaya çalışan ir a am gi i tıkan ığını uyuyor u  yine 

susuyor u.

e  sustu.

im i onun a kuşaklı entarisi  ceketi  takkesi  kırmızı otinleri var ı. Saçlarının ortası  el ayası ka ar sıfır 

makineyle kesilmiş  alnına erçemler uzatılmıştı. Deri gi i sert  yayvan tan ır ekmeğine alışmıştı  yer 

sofrasın a unu hem kaşık  hem çatal yerine ürümleyerek kullanmayı eceriyor u.

Bir gün halası sokaktan ağırarak geçen ir satıcıyı çağır ı.

Evin avlusuna sırtın a çuval ka lı ir yayvan tor a  elin e ir ufacık iskemle ve uzun ir emir arçası  

ağınık kıyafetli ir a am gir i. Tor asın a a mukavva gi i ükülmüş ir tomar uruyor u.

Konuştular  sonra önüne ir sürü atlak  sökük  arça arça ayakka ı iz iler.

Satıcı iskemlesine otur u. asan a merakla karşısına geçti. Bu ört yanı uvarlı  tek kat  asık ve to rak 

ev e öyle canı sıkılıyor u ki... aşarak  eğlenerek seyre iyor u: Mukavvaya enzettiği kalın eriyi iki tarafı 
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keskin incecik, sapsız bıçağıyla kesişine, ağzına bir avuç çivi dolduruşuna, sonra bunları birer birer, İstanbul'da 

gördüğü maymun gibi avurdundan çıkarıp ayakkabıların altına çabuk çabuk mıhlayışına, deri parçalarını, pis bir 

suya koyup ıslatışına, mundar çanaktaki macuna parmağını daldırıp tabanlara sürüşüne, hepsine bakıyordu. 

Susuyor ve bakıyordu.

Bir aralık nerede ve kimlerle olduğunu keyfinden unuttu, dalgınlığından ana diliyle sordu: "Çiviler ağzına 

batmaz mı senin?"

Eskici başını hayretle işinden kaldırdı. Uzun uzun Hasan'ın yüzüne baktı: "Türk çocuğu musun be?"

"İstanbul'dan geldim."

"Ben de o taraflardan... İzmit'ten!"

Eskicide saç sakal dağınık, göğüs bağır açık, pantolonu dizlerinden yamalı, dişleri eksik ve suratı sarı, 

sapsarıydı; gözlerinin akına kadar sarıydı. Türkçe bildiği ve İstanbul taraflarından geldiği için Hasan, şimdi 

onun sade işine değil, yüzüne de dikkatle bakmıştı. Göğsünün ortasında, tıpkı çenesindeki sakalı andıran 

kırçıl, seyrek bir tutam kıl vardı.

Dişsizlikten peltek çıkan bir sesle tekrar sordu: "Ne diye düştün bu cehennemin bucağına sen?"

Hasan anladığı kadar anlattı.

Sonra Kanlıca'daki evlerini tarif etti; komşunun oğlu Mahmut'la balık tuttuklarını, anası doktora giderken 

tünele bindiklerini, bir kere de kapıya beyaz boyalı hasta otomobili geldiğini, içinde yataklar serili olduğunu 

söyledi. Bir aralık da kendisi sordu: "Sen niye buradasın?"

Öteki başını ve elini şöyle salladı, uzun iş anlamına... ve mırıldandı: "Bir kabahat işledik de kaçtık!"

Asıl konuşan Hasan'dı, altı aydan beri susan Hasan... Durmadan, dinlenmeden, nefes almadan, yanakları 

sevincinden pembe pembe, dudakları taze, gevrek, billur sesiyle biteviye konuşuyordu. Aklına ne gelirse 

söylüyordu. Eskici hem çalışıp hem de, ara sıra, "Ha! ya? Öyle mi?" gibi dinlediğini bildiren sözlerle onu 

söyletiyordu; artık erişemeyeceği yurdunun bir deresini, bir rüzgârını, bir türküsünü dinliyormuş gibi hem 

zevkli, hem yaslı, dinliyordu; geçmiş günleri, kaybettiği yerleri düşünerek benliği sarsıla sarsıla dinliyordu.

Daha çok dinlemek için de elini ağır tutuyordu. Fakat nihayet bütün ayakkabılar tamir edilmiş, iş bitmişti. 

Demirini topraktan çekti, köselesini dürdü, çivi kutusunu kapadı, çiriş çanağını sarmaladı. Bunları hep aheste 

aheste yaptı.

Hasan yüreği burkularak sordu: "Gidiyor musun?"

"Gidiyorum ya, işimi tükettim."

O zaman gördü ki küçük çocuk, memleketlisi mini mini yavru ağlıyor. Sessizce, titreye titreye ağlıyor. 

Yanaklarından gözyaşları birbiri arkasına, temiz vagon pencerelerindeki yağmur damlaları dışarının 

rengini, geçilen manzaraları içine alarak nasıl acele acele, sarsıla çarpışa dökülürse öyle, bağrının 

sarsıntılarıyla yerlerinden oynayarak  vuruşarak içlerinde güneşli mavi gök, pırıl pırıl akıyor.

"Ağlama be! Ağlama be!"

Eskici başka söz bulamamıştı. Bunu işiten çocuk hıçkıra hıçkıra, katıla katıla ağlamaktadır; bir daha 

Türkçe konuşacak adam bulamayacağına ağlamaktadır.

“Ağlama diyorum sana! Ağlama!”

Bunları derken onun da katı, nasırlanmış yüreği yumuşamış, şişmişti. Önüne geçmeye çalıştı ama 

yapamadı, kendisini tutamadı; gözlerinin dolduğunu ve sakallarından kayan yaşların, Arabistan sıcağıyla yanan 

kızgın göğsüne bir pınar sızıntısı kadar serin, ürpertici, döküldüğünü duydu.

Refik Halit KARAY



SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

1. Aşağıdaki sözcüklerin anlamını bularak birer cümlede kullanınız.

Kampana: .......................................................................................................................................

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

Peltek: ..............................................................................................................................................

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

Yetim: ...............................................................................................................................................

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

Ücra: .................................................................................................................................................

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

Vardiya: ............................................................................................................................................

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

Perçem: ............................................................................................................................................

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

Entari: ..............................................................................................................................................

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

Takke: ..............................................................................................................................................

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

Mukavva: ..........................................................................................................................................

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

Avurt: ...............................................................................................................................................

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

Biteviye: ...........................................................................................................................................

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

Benlik: ..............................................................................................................................................

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

Aheste: .............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI
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1)  Hasan'ın Arabistan'a gitme sebebi nedir? 

2)  Hasan'ın gemi yolculuğu sırasında ruh halinin değişmesinin nedeni neydi?

3)  Hasan yol boyunca neler gördü?  

4)  Halası, Hasan'ı nasıl karşıladı? Hasan nasıl davrandı?

5)  Hasan'ın halasının evindeki durumu nasıldı?

6)  Hasan, eskici ile nasıl karşılaştı? Bu karşılaşma Hasan'ı nasıl etkiledi?

7)  Eskici, Hasan'ın Türk çocuğu olduğunu anlayınca ne yaptı?

8)  Eskici nasıl biriydi? Arabistan'da bulunma nedeni neydi?

9)  “Eskici” adlı hikayenin olay örgüsünü, yedi madde halinde yazınız.

10) Metnin konusunu ve ana düşüncesini yazınız.

2. Aşağıda verilen deyimleri anlamlarına uygun birer cümlede kullanınız.

Kabahat işlemek: ...........................................................................................................................

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

Yüreği burkulmak: .........................................................................................................................

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

Katıla katıla ağlamak: ...................................................................................................................

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

Nasırlaşmış yürek: .........................................................................................................................

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

ESKİCİ
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Uzun süre yurt dışında kaldığınızı düşünerek aşağıda verilen tabloları doldurunuz.

En çok özleyeceğim yemek:

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

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

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

En çok özleyeceğim arkadaş:

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

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

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

En çok özleyeceğim mekan:

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

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

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

Döndüğümde ilk yapacağım şey:

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

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

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

ETKİNLİK 1

TÜR ÇALIŞMASI

1. Yukarıda okuduğunuz metnin türü hikaye (öykü) dir.  Hikayelerin yer-zaman-kişiler-olay olmak üzere 

dört unsuru vardır. Okuduğunuz hikayeden hareketle tabloyu doldurunuz.

YER

ZAMAN

OLAY

KİŞİLER

ESKİCİ
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ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 3

Aşağıda verilen sözcüklerin sizin için ne ifade ettiğini yanlarındaki boşluklara örnekteki gibi 

yazınız.

ESKİCİ

kitap okumak mutluluk aile

hüzün......................

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

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

özlem

heyecan......................

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

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

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

 

“Vatan” sözcüğünün size çağrıştırdığı sözcükleri tabloya yazınız.

VATAN

Ö
Z

G
Ü

V
E

N



ETKİNLİK 

TÜRKSOY Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı  hakkın a araştırma ya ı  aşağıya yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................
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ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

DİLBİLGİSİ ÇALIŞMALARI

 Aşağıda verilen cümlelerden öznel olanların başına Ö, nesnel olanların başına N yazınız.

1) (   ) “İçimizdeki Çocuk” kitabı 254 sayfadan oluşmaktadır.

2) (   ) Bakkal Osman'a bugün üç tane mektup geldi.

3) (   ) Paten sürmek, bisiklet sürmekten daha kolay ve eğlencelidir.

4) (   ) Şiirsiz bir dünya, renksiz bir resme benzer.

5) (   ) Celal, yaptığı diyetin sonucunda bir ayda 4 kilo verdi.

6) (   ) Mavi kurdeleyle sardığı paket harika görünüyordu.

7) (   ) “Charlie'nin Çikolata Fabrikası” romanının yazarı Roald Dahl'dır.

8) (   ) Sonbaharda denize girmenin tadına doyum olmaz. 

Aşağıda verilen cümlelerin neden- sonuç cümlesi mi, amaç- sonuç cümlesi mi, koşul (şart) 

cümlesi mi olduğunu yazınız.

1) Turistler sivrisinekler çok olduğu için oteli terk etti.  (…………………………………………..)

2) Selim Bey, 10 km daha ilerlerseniz sirki görebilirsiniz.  (…………………………………………..)

3) Bilgisayarı iki günde tamir etmek üzere sana verebilirim.  (…………………………………………..)

4) Tarladaki zararlı otlar kesildiğinden verim arttı.  (…………………………………………..)

5) Yeni aldığı kitabı okumak üzere kanepeye uzandı.  (…………………………………………..)

6) Arkadaşına hediye almak için bir saattir dolaşıyor.  (…………………………………………..)

7) Odasını tertiplediği için annesi Ali'yi ödüllendirdi.  (…………………………………………..)

8) Telefonu kontrollü kullanmayı öğrenirsen sana vereceğim.  (…………………………………………..)

ESKİCİ
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S LÜ VE YA ILI ANLATIM ÇALI MASI

 Yukarıdaki foto rafın size ne ifade etti ini anlatan ir yazı yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 Konuşmak iyidir  susmak da a iyidir. Aşırıya kaçıldı ında 

ikisi de fenadır.   La Fontaine'nin bu sözünü açıklayınız.

2  İnsanlar iletişim kurmakta zorlandıkları durumlarda hangi davranışları 

     sergilerler?

   İnsanlarla iletişim kurmak istemediğiniz zamanlar oldu mu? Neden?

A IRLIK ÇALI MASI
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suskunlu um

ne konuşamamaktan

ne düşünememekten

aksine

er şeyi enine oyuna düşünmekten

yıllardır

ez inlikten

çaresizliktendir suskunlu um

insanların umursamazlı ı

insanların aç özlülü ü

aseti azılarının

çıldırma noktasına etirdi eni

susmak en iyisi

susmak ve örmemek

ve işitmemek kötülükleri

suskunlu um

ne konuşamamaktan

ne düşünememekten

aksine

er şeyi enine oyuna düşünmekten

l

                                                                               Sevilay SADIK ĞL
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ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

4. TEMA

İLETİŞİM

SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamını bularak birer cümlede kullanınız.

Aksine: ..............................................................................................................................................

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

Haset: ...............................................................................................................................................

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

Bezginlik : ........................................................................................................................................

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

Umursamazlık: .................................................................................................................................

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

Enine boyuna: ..................................................................................................................................

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

Açgözlülük: ......................................................................................................................................

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

23

1) Şairi yıllar boyunca suskunluğa iten sebepler nelerdir? 

2) Şairi çıldırma noktasına getiren durumlar nelerdir?

3) Sizce şair susmayı neden en iyi yol olarak görüyor?

4) Şairin karşılaştığı kötülükler karşısında suskunluğu tercih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

5) Yaşamınızda zorluklarla karşılaştığınızda siz nasıl davranırsınız?

6) Şiirin bütününe hakim olan duygular nelerdir?

7) Şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız.
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TÜR ÇALI MASI

Aşağıdaki soruları şiire göre yanıtlayınız.

a  Şiirde dize sonlarında ses benzerlikleri var mı?

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

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

 Şiirde dizeler belli bir düzende kümelendi mi?

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

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

c  Şiirde ölçü var mı?

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

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

 
Bu özelliklerden yola çıkarak Suskunlu um  şiirinin .oldu unu 
söyleye iliriz. 

Suskunlu um  şiiri işledi i konuya öre ..... .şiiridir. 

ETKİNLİK 

VEDA

Hani o bırakıp giderken seni

Bu öksüz tavrını takmayacaktın

Alnına koyarken veda buseni

Yüzüme bu türlü bakmayacaktın

� � ������������ r an Seyfi R N

A  Yukarıda verilen dörtlükte bulunan ses benzerliklerini gösteriniz.

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

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

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

B  Yukarıdaki dörtlüğün uyak düzenini ve sistemini yazınız.

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

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

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

C  Yukarıdaki dörtlüğün ölçüsünü yazınız. 

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



ETKİNLİK 2

Yaşamda bazen konuştuğumuz bazen de sustuğumuz için pişman olduğumuz zamanlar vardır. Siz de aşa-

ğıdaki tabloya sustuğunuz ve konuştuğunuz için pişman olduğunuz durumlara örnek yazınız.

Konuştu um İçin Pişman lduklarımSustu um İçin Pişman lduklarım

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

56

. TEMA

İLETİ İM

D  Suskunlu um  şiiri ile Veda  şiirini şekil yönünden karşılaştırınız.

Suskunlu um

Veda

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

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

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

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

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

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

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

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

 aykırıyorum  sözcüğü ile başlayan 8 mısralık bir şiir yazınız.�

ETKİNLİK 

aykırıyorum

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

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

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

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

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

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

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

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

S SK NL Ğ M

Bir gün bir adam Sokrates'e: “Arkadaşınla ilgili ne duyduğumu biliyor musun?” der.� Sokrates: “Bir dakika 

bekle.” diye cevap verir ve devam eder: “Bana bir şey söylemeden evvel senin küçük bir testten geçmeni istiyo-

rum. Buna Üçlü Filtre Testi deniyor.” Adam merakla: “Üçlü Filtre?” diye sorar. “Doğru” diye devam eder Sokra-

tes. “Benimle arkadaşım hakkında konuşmaya başlamadan önce, bir süre durup ne söyleyeceğini filtre etmek 

iyi bir fikir olabilir. Bu ona üçlü filtre dememin sebebi. Birinci filtre: “Gerçek filtresi. Bana birazdan söyleyeceğin 

şeyin tam olarak gerçek olduğundan emin misin?” Adam: “Hayır, aslında bunu sadece duydum.” “Tamam!” der,  

“Öyleyse, sen bunun gerçekten doğru olup olmadığını bilmiyorsun. Şimdi ikinci filtreyi deneyelim, yani iyilik 

filtresini. Arkadaşım hakkında bana söylemek istediğin şey iyi bir şey mi?” diye sorar Sokrates.

Adam Sokrates'e: “Hayır, tam tersi!” diye cevap verir. Sokrates: “Öyleyse onun hakkında bana kötü bir şey 

söylemek istiyorsun ve bunun doğru olduğundan emin değilsin. Fakat yine de testi geçebilirsin çünkü geriye 

bir filtre daha kaldı. İşe yararlılık filtresi; bana arkadaşım hakkında söyleyeceğin şey benim için yararlı mı?” 

diye sorar. Adam şaşırarak: “Hayır! Gerçekten de değil!” Sokrates: “İyi o zaman. Eğer bana söyleyeceğin şey 

doğru değilse ve yararlı değilse, bana niye söyleyesin ki!” der.

Üç iltre

sözcüğü ile başlayan 8 mısralık bir şiir yazınız.

aykırıyorum

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

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

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

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

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

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

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

...........................................................................
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. TEMA

İLETİ İM

A  Okuduğunuz bu hikayeden neler anladığınızı kısaca özetleyiniz.

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

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

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

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

B  Yukarıdaki hikayeden çıkardığınız ders nedir?

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

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

C  Günlük yaşamınızda sizin de böyle durumlarla karşılaştığınız oldu mu? Siz, böyle bir durumda 

nasıl davranırdınız?

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

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

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

D  İnsanlar hakkında bilmeden konuşmak veya dedikodu yapmak nelere yol açabilir?

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

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

..................................................................................................................................................
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SUSKUNLUĞUM

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

DİLBİLGİSİ ÇALIŞMALARI

Aşağıda verilen cümlelerde “öneri, eleştiri, varsayım, özeleştiri, yakınma, hayıflanma, 

pişmanlık, sitem, önyargı, uyarı” anlamlarından hangisinin olduğunu bırakılan boşluklara yazınız.

  1)   Üniversite yıllarımda daha çok gezseydim. (…………………………………….) 

  2) Deneyimlerimden yeterince ders almadım.  (………………………………………)

  3) Ağaçtaki armutları koparabilmek için merdiveni kullanmalısın. (……………………………….)

  4) Diyelim ki öğretmenin seni bir projede görevlendirdi.  (…………………………………..)

  5) Selin İngiltere'ye gittiğinden beri bizi hiç aramadı. (…………………………………..)

  6) Geçen yaz gittiğimiz tatilde daha çok fotoğraf çekseydim.  (……………………………………..)

  7) Keşke kardeşime bu kadar kaba davranmasaydım.  (……………………………………….)

  8) Doğum gününe bir beni davet etmemişsin.  (…………………………………..)

  9) 2017 yılının en çok okunan kitabı Orhan Pamuk'un kitabı olacak.  (……………………………….)

10) Yazın terliyken soğuk su içmeyiniz.  (……………………………………..)

11) Konuyu pekiştirmek için kitabın sonundaki 50 soruyu çöz.  (…………………………………)

12) Yazarın, yabancı sözcükleri çok kullanması  ne yazık ki çocukları kitaptan 

 uzaklaştırdı.  (…………………………….)

Aşağıda istenilen anlam ve duyguyu ifade eden birer cümle yazınız.

1) Karşılaştırma: ...............................................................................................................

2) Olasılık: .........................................................................................................................

3) Beğenme: .....................................................................................................................

4) Şaşma: ..........................................................................................................................

5) Özlem: ..........................................................................................................................
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4. TEMA

İLETİŞİM

SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

“İki şey insanı çileden çıkarır: Söylenecek yerde ağız açmamak, susulacak yerde lakırdı 

etmek.”

���������ŞİRAZİ

Şirazi'nin sözünden yola çıkarak bu kişileri, durumları örnekleyen bir öykü yazınız. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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SUSKUNLUĞUM

    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ACELE KARAR VERMEYİN....

Köyün birinde bir yaşlı adam varmış. Çok fakirmiş. Öyle dillere destan bir beyaz atı varmış ki kral bu at için ihti-

yara neredeyse hazinesinin tamamını teklif etmiş ama adam satmaya yanaşmamış.

Bu at  ir at de il enim için  ir dost  insan dostunu satar mı  dermiş hep. Bir sabah kalkmışlar ki o 

at yok. Köylü ihtiyarın başına toplanmış: "Bu atı sana bırakmayacakları, çalacakları belliydi. Krala satsaydın, öm-

rünün sonuna kadar beyler gibi yaşardın. Şimdi ne paran var, ne de atın." demişler...

İhtiyar adam : "Karar vermek için acele etmeyin." demiş. "Sadece at kayıp." deyin, "Çünkü gerçek bu. Ondan 

ötesi sizin yorumunuz ve verdiğiniz karar. Atımın kaybolması, bir talihsizlik mi, yoksa bir şans mı? Bunu henüz bil-

miyoruz. Çünkü bu olay henüz bir başlangıç. Arkasının nasıl geleceğini kimse bilemez." Köylüler ihtiyar adamın ko-

nuşmasına gülmüşler.

Aradan 15 gün geçmeden at, bir gece ansızın dönmüş. Meğer çalınmamış, dağlara gitmiş kendi kendine. Dö-

nerken de vadideki 12 vahşi atı peşine takıp getirmiş. Bunu gören köylüler toplanıp ihtiyar adamdan özür dilemiş-

ler. 

Sen aklı çıktın. Atının kay olması ir tali sizlik de il adeta ir devlet kuşu oldu senin için 

şimdi ir at sürün var.

“Karar vermek için gene acele ediyorsunuz." demiş ihtiyar adam: "Sadece atın geri döndüğünü söyleyin. Bili-

nen gerçek sadece bu. Ondan ötesinin ne getireceğini henüz bilmiyoruz. Bu daha başlangıç. Birinci cümlenin bi-

rinci kelimesini okur okumaz kitap hakkında nasıl fikir yürütebilirsiniz?"

Köylüler bu defa açıkça ihtiyar adamla dalga geçmemişler ama içlerinden gülmüşler yine.

Bir hafta geçmeden, vahşi atları terbiye etmeye çalışan ihtiyarın tek oğlu attan düşmüş ve ayağını kırmış. Evin 

geçimini temin eden oğul şimdi uzun zaman yatakta kalacakmış. Köylüler gene gelmişler ihtiyar adama.
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"Bir kez daha haklı çıktın." demişler.

“Bu atlar yüzünden tek oğlun, bacağını uzun süre kullanamayacak. Oysa sana bakacak başkası da yok. Şimdi 

eskisinden daha fakir olacaksın." demişler. İhtiyar adam: "Siz erken karar verme hastalığına tutulmuşsunuz!" 

diye cevap vermiş."O kadar acele etmeyin. Oğlum bacağını kırdı. Gerçek bu. Ötesi sizin verdiğiniz karar. Ama 

acaba ne kadar doğru? Hayat böyle küçük parçalar halinde gelir ve ondan sonra neler olacağı size asla bildiril-

mez." 

Birkaç hafta sonra, düşmanlar kat kat büyük bir ordu ile saldırmış. Kral son bir ümitle eli silah tutan bütün 

gençleri askere çağırmış. Köye gelen görevliler, ihtiyarın kırık bacaklı oğlu dışında bütün gençleri askere almışlar. 

Köyü matem sarmış. Çünkü savaşın kazanılmasına imkân yokmuş, giden gençlerin ya öleceğini ya da esir düşe-

ceğini herkes biliyormuş.

Köylüler, gene ihtiyara gelmişler: "Gene haklı olduğun kanıtlandı." demişler. "Oğlunun bacağı kırık ama hiç de-

ğilse yanında. Oysa bizimkiler, belki asla köye dönemeyecekler. Oğlunun bacağının kırılması, talihsizlik değil, 

şansmış meğer."

"Siz erken karar vermeye devam edin." demiş, ihtiyar. "Oysa ne olacağını kimseler bilemez. Bilinen bir tek ger-

çek var. Benim oğlum yanımda, sizinkiler askerde. Ama bunların hangisinin talih, hangisinin şanssızlık olduğunu 

kim bilebilir ki!" 

Lao Tzu, öyküsünü şu nasihatle tamamlamış:

"Acele karar vermeyin. Hayatın küçük bir dilimine bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Karar; 

aklın durması halidir. Karar verdiniz mi, akıl düşünmeyi, dolayısı ile gelişmeyi durdurur.� Buna rağmen akıl, in-

sanı daima karara zorlar. Çünkü gelişme halinde olmak tehlikelidir ve insanı huzursuz yapar.� Oysa gezi asla 

sona ermez.� Bir yol biterken yenisi başlar. Bir kapı kapanırken başkası açılır. Bir hedefe ulaşırsınız ve daha 

yüksek bir hedefin hemen oracıkta olduğunu görürsünüz.”

            Lao Tzu

63



64

Bir genç kız, bilge adamı şaşırtmak istiyor. İki elinin arasına bir kelebek koyacak ve bilge adama “Avucu-

mun içinde bir kelebek var: Canlı mı ölü mü?” diye soracak. Ölü derse kelebeği salıverecek, canlı derse avu-

cunu bastırıp kelebeği öldürecek; bilge adam her ne derse tersini ispat etmiş olacak. Kız, kapalı tuttuğu elle-

rini bilgeye doğru uzatıyor:

“Avucumun içinde bir kelebek var: Canlı mı, ölü mü?”

Bilge adam cevap vermeden önce uzun uzun kızın gözlerinin içine bakıyor ve cevap veriyor: “Canlı da ol-

ması ölü de olması senin ellerinde kızım, senin ellerinde.”

Hayatımız ve mutluluğumuz da bizim ellerimizde; tam avucumuzun içindedir. 

Ahmet Şerif İzgören

(Avucumuzdaki Kelebek)

(Aşağıdaki ilk üç soruyu metne göre yanıtlayınız.)

1) Kızın esas amacı ne idi? 

 A) Kelebeği öldürmek.

 B) Hayatımızın ve mutluluğumuzun bizim elimizde olduğunu göstermek.

 C)  Bilge adamı şaşırtmak.

 D) Bilge adamın akıllı biri olup olmadığını anlamak.

2) Adamın verdiği cevaptan onun nasıl biri olduğunu çıkarıyoruz?

  A) Duygusal biri olduğunu.

 B) İleri görüşlü olduğunu.

 C) İyi bir ilim adamı olduğunu.

 D) Bilge olduğunu.

3) Yukarıdaki metnin konusu nedir?

 A) Arkadaşlık  B) Yaşam  C) İletişim  D) Güven 

    I. “İletişim varsa gelecek vardır.”

  II. “ İletişimsizlik gelecekleri yok eder.”

 III. “Haberleşme varsa bilim vardır.”

 IV.  “İletişim olmadan yaşam olmaz.”

4) Yukarıda iletişimin önemi ile ilgili verilen sloganlardan hangisi verdiği mesaj bakımından 
diğerlerinden farklıdır? 

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

İLETİŞİM

TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI



5)  Aşağıda iletişimle ilgili sorulan bilmecelerden bir tanesinin cevabı yanlıştır. Yanlış olan cevap   
hangisidir?

  A) Telefon          B) Bilgisayar        C) Gazete        D) Radyo

6)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “açık” sözcüğü gizliliği olmayan anlamında kullanılmıştır? 

� A) Ali'nin korkusu yok; işlerini açık yapar. 
� B) Kapının açık olduğunu görünce çok sevindi.
� C) Çantasını açık bırakıp gitmiş. 
� D) Açık mavi gözleri ona çok yakışıyordu.

7) “Yağmur neredeyse ayağıma basıyordu.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam 
hangi şıkta verilmiştir? 

  A) Kesinlikle fikrine ben de katılıyorum. 
B) En sevdiğim yemek çiçek dolmasıdır. 
C) Uzay, Arda'yı aramayı az kalsın unutuyordu. 
D) Sinem herhalde on dakika önce buradan geçti.

8) Altı çizili sözcüklerden hangisi yan anlamıyla kullanılmıştır? 

� A) Gözlerin ışıl ışıl parlıyor. 
� B) Diş doktorundan korktuğu için ağzını açmıyor. 
� C) Burnu çok güzeldi.
� D) Dağın etekleri sis altındaydı.

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt kavramlar bir arada kullanılmamıştır?

  A) Seni gece gündüz aradım.

  B) Sana çirkin demişler güzel.

  C) Uzun boylu, güler yüzlü bir çocuktu.

  D) Yaşlı amca, genç adama sordu.

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "küçük" sözcüğü soyut anlam kazanmıştır?

 A) Bu ev sizin için çok küçük.

 B) Sessiz, sakin, küçük bir kasaba burası.

 C) Kardeşin bunları anlayamayacak kadar küçük.

 D) Küçük hayaller peşinde koşma.

Ayrı yerde olsak da

O yaklaştırır bizi

"Alo" deyince de ne güzel 

Duyarız sesimizi

(Telefon)

Uzun yoldan bir kuş gelir. 

Ne söylese hoş gelir 

O her gün yeniden doğar.
Dünyaya haber yağar

Sesi var canı yok
Konuşur ağzı yok.
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SORULARI

DEĞERLENDİRME
SORULARI

(Bilgisayar) (Gazete) (Radyo)
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11) Aşağıdaki ikilemelerden hangisi yapılış yönüyle diğerlerinden farklıdır?

 A) Ağlaya ağlaya geliyordu.

 B) Acı tatlı sözlerimiz oldu.

 C) İyi kötü anlaşıp geçiniyorlardı.

 D) Sabah akşam çalıştı.

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? 

� A) Arkadaşı onu iyi tanıyordu. 
� B) Öğrenciler sınıfta toplanmış. 
� C) Tahtaya bir üçgen çizmiş. 
� D) Hangi dersi seviyorsun?

13) Aşağıdakilerin hangisinde “kesmek” sözcüğü “son vermek” anlamında kullanılmıştır?

 A) Araları bozulunca görüşmeyi kestiler.

 B) Düzenli olarak saçlarını kestiriyormuş.

 C) Elektrikler yine kesilmiş.

 D) Makasla elbisesinin eteğini kesti.

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aşamalı bir durum anlatılmaktadır?

 A) Geleceğini düşünmezsen yok olmaya mahkumsun.

 B) Her geçen gün dersleri iyiye gidiyor.

 C) Ablası geçen gün de dün de kitap okuyordu.

 D) Seninle sinemaya erken erken gidebiliriz.

       1. birinci

       2. olabilmek için

       3. şarttır

       4. özveride

       5. başarılı

       6. bulunmak

15) Yukarıdaki sözcük ve sözcük gruplarından anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa 

sıralama nasıl olur?

 A) 1–2–5–4–6–3             B) 5–2–4–6–1–3  C) 1–3–5–2–4–6             D) 4–2–5–6–1–3

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sitem anlamı söz konusudur?

 A) Benim istediklerimi de alacak mısın?

 B) Daha dün onunla sözleşmiştik.

 C) Hani çağırdığımda hemen gelecektin?

 D) Seni de yanlarına alacaklar mı?

İLETİŞİM

4. TEMA
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17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "karşılaştırma" söz konusudur?

A) “Serenad” yazarın en güzel kitabıdır.

B) Yeteri kadar çalışsaydın hedefine ulaşırdın.

C) Çok akıcı bir anlatımı vardır.

D) Sıla da bizimle gelecek mi?

18)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

A) Doğduğu köyde ilkokulu da okumuştu.
B) Önce yatıp uyumuş sonra ödevlerini yapmıştı.
C) Tiyatroyu çok severdi, en sevdiği tiyatrocu da Yıldız Kenter'di.
D) Sınıfa erken gitmiş, derse de geç kalmamıştı.

 Genç (I) adama (II) yolda küçücük bir kedi görüp (III) görmediğini (IV) sordu. 

19) Bu cümledeki anlam karışıklığını gidermek için numaralandırılmış yerlerin hangisine 
virgül (,) getirilmelidir? 

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

 

Hocaya sormuşlar ( ) 

-Hocam bir şey icat ettin mi ( )

-Ettim ( ) demiş. Ama ben de beğenmedim ( )

20) Bu parçada parantez içi boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

� A) (:) (!) (;) (,)  B) (:) (?) (,) (!)  C) (;) (?) (,) (.)  D) (,) (?) (.) (;)

DEĞERLENDİRME
SORULARI
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..................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................
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 Geleceğe umutlu akmak insana neler kazan ırır

2  Size göre ünya aki çirkinlikler neler ir  Bu çirkinlikleri yok 

etmek için neler ya a iliriz

 Dünya a ir iz ırakmak isteseniz u ne olur u

A IRLIK ÇALI MASI

DÜNYANIN S N ÇİRKİN ÜNÜ

. TEMA

SANAT VE AYALLERİM



DÜNYANIN S N ÇİRKİN ÜNÜ
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Gelecek güzel günlere inanıyorum

ünyanın son çirkin gününün e geçeceğine

Aşağı a ışıklı ünya  yukarı a ışıklı ay

Güzel günlerin geleceğine inanınca

içim e kımıl kımıl kımıl ıyor şiirler

içim en gürül gürül fışkırıyor şarkılar

ışıl ışıl ışıl ıyor ir vitray.

Ben u şarkıları söyler geçerim  

inan ığım şarkıları  umutlu şarkıları

söyler ırakır  u ünya an geçer gi erim

sonrası artık sizin ileceğiniz ir iş.

Arkam a ir ozan ses

arkam a ir hazin ses

ya ırakırım ya ırakmam

Ben en u ünyaya ince ir

çizgi ya kalır ya kalmaz

kalırsa ir u şarkılar kalır

inan ığım u umutlu şarkılar

u ünyaya güzel günler gelince

ola ki izim e mezarımız an 

ünyaya ir sevinç gülü yükselir.

   

   ikret DEMİRAĞ
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SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

A) Aşağıdaki sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamını bularak birer cümlede kullanınız.

     

B) “Gürül gürül, ışıl ışıl” aynı sözcük tekrarıyla yapılan ikilemelerdir. Siz de buna benzer üç 
ikilemeyi birer cümlede kullanınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     

Vitray: .....................................................................................................................................

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

Hazin: ......................................................................................................................................

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

Dünyadan geçip gitmek: ........................................................................................................

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

Ozan: ......................................................................................................................................

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

5. TEMA
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ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI
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DÜNYANIN SON

ÇİRKİN GÜNÜ

TÜR ÇALIŞMASI

Okuduğunuz şiirden hareketle “serbest şiirin” özelliklerini yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

Gelecekteki güzel günlerle ilgili beklentilerinizi aşağıya yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

ETKİNLİK 1

1. Şair neye inanmaktadır? 

2. Şairin yaşama umutla bakması onu nasıl etkilemektedir?

3. Şair ikinci bölümde “sonrası artık sizin bileceğiniz iş.” diyerek okuyucusuna hangi mesajı 

vermektedir?

4. Şaire göre dünyada iz bırakmak için ne yapmak gerekir?

5. Sizce şair “güzel günler” diyerek nasıl bir gelecek hayal etmektedir?

6. Şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız.



ETKİNLİK 2

Fikret Demirağ'ın yaşamını ve eserlerini araştırınız. Araştırmayı fotoğraflarla destekleyerek aşağıya 

yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

FOTOĞRAFLARFOTOĞRAFLAR
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A  Verilen şiirin ölçü ve uyağını ulunuz.

  Birinci dörtlük                        İkinci dörtlük

B  Dünyanın Son Çirkin ünü  a lı şiirle yukarı aki şiiri anlamsal açı an karşılaştırınız.

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

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

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

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

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

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

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

ETKİNLİK 

D STLAR BENİ ATIRLASIN

Ben gi erim a ım kalır

Dostlar eni hatırlasın.

Düğün olur ayram gelir

Dostlar eni hatırlasın.

an kafeste urmaz uçar

Dünya ir han konan göçer

Ay olanır yıllar geçer

Dostlar eni hatırlasın.

Aşık Veysel ATIR ĞL

ağını ulunuz.

7

DÜNYANIN S N

ÇİRKİN ÜNÜ

İİRİN LÇÜSÜ  .........................

İİRİN YAK DÜ ENİ VE YAKLARI 



ETKİNLİK 

A  Sözleri  umut ve gelecek güzel günleri anlatan eğen iğiniz ir şarkıyı yazınız.

B  Bul uğunuz şarkının size hissettir iklerini yazınız.

7

. TEMA

SANAT VE AYALLERİM



ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

DİLBİLGİSİ ÇALIŞMALARI

Paragraf; bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği, bir durumu, bir öneriyi, olayın bir yö-

nünü tam olarak anlatabilmek için anlatım tekniklerinden ve düşünceyi geliştirme yol-

larından yararlanılarak bir araya getirilen cümleler topluluğudur. Sözcükler cümleleri, 

cümleler paragrafları, paragraflar da yazıları oluşturur.

Paragraf

Ü Sevgiden mahrum insanlar hayata iyimser bakamazlar.

Ü Sevgisizlik; insanda ümitsizlik, huzursuzluk, öfke, düşmanlık 
gibi duygular uyandırır.

Ü Bu olumsuz duyguları taşıyanlar; geçimsiz ve kavgacı bir 
yapıya bürünürler.

Ü .............................................................................................

Yukarıda dört cümleden oluşan bir paragraf verilmiştir.  Bu paragrafın son cümlesini siz 

tamamlayınız.

1.  Sadece güldürmek için yapılan güldürü anlayışını yıkmış, güldürerek eğitmek ve öğretme 

anlayışını getirmiş tiyatroya.

2.  O, yalnız Fransa'nın değil, dünyanın en büyük güldürü yazarlarındandır.

3.  İnsanların iç yüzünü, kirliliklerini gözler önüne sermiştir.

4.  Moliere, güldürü alanında kuşkusuz en büyük isimdir.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerle bir paragraf oluşturunuz.

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

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

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

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

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

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

77

DÜNYANIN SON

ÇİRKİN GÜNÜ



SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

Bir zaman makineniz olsa geçmişte gerçekleşen hangi çirkinlikleri değiştirmek isterdiniz? Nedenleriyle 

birlikte yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 Klasik müzik inlemeyi sever misiniz  Size neler hissettirir

2  Mo ern ir şehri mi tarihi ir şehri mi gezmek istersiniz  

Ne en

 Katıl ığınız ir festivalle ilgili ilgi veriniz.

A IRLIK ÇALI MASI

M ART IN E Rİ SAL B R

. TEMA

SANAT VE AYALLERİM



Yine ir to lantının ar ın an yorucu anları keyfe önüştürme vaktiy i. Ya a gezgin ruhun canlanma za-
manı. 

Viyana eyince en çok akla gelen şey olsa gerek müzik ama enim müzik eyince aklıma he  Salz urg gelir. 

Mozart ın oğum yeri Salz urg. Bazı kentler var ır ki azı isimler onunla ütünleşmiştir. avana a 

eming ay in izlerini ararsınız ya a Prag a Kafka nın.

Mozart a çok hayran ol uğum söylenemez.  Ama u kez Mozart ın ruhu taşı ı eni Salz urg a... Al lerin ara-

sın an yeşil ir üyünün için en süzül ü tren. Yeşile oyama an  kahvenin ta ı amağım a var ım Salz urg a. 

O ti ik orta çağ kasa asına... A ını ortasın an geçen Salzach nehrin en alan ama Mozart la tek kelimeyle ü-

tünleşen kente.

M ART IN R N N AKİM LD Ğ  KENT

Daha kente varır varmaz olfang Ama eus Mozart sizi sarmalına almaya aşlıyor. Tren istasyonun a Mozart 

müzikleri  çikolataları... Ortalık turist kaynıyor. Salz urg tüm gelirinin yarısını turizm en karşılıyor. 

Aslın a Salz urg  ünyaya Mozart satıyor. Mozart ın oğ uğu ev  Mozart ın üyü üğü ev  yürü üğü sokaklar  

yemek ye iği restoran  çikolataları  çamaşırları  lakları her an her yer e... o  On o  turist oto üsün e kula-

ğınız a Mozart müzikleriyle gezersiniz  Al lerin eteklerin eki göllerle çevrili u kasa ayı. 

M ART IN E Rİ SAL B R

1

MO ART MÜ ESİ



82

Salzburg, Mozart’a gösterdiği vefa sayesinde aslında tek kelimeyle ihya olmuş. Normalde nüfusu 150 bin ci-

varında olan Salzburg festivaller döneminde milyonları aşıyor. Ama şehir milyonlarca insanı ağırlamaya öylesi-

ne alışık ki... Salzburg’da yıl boyunca beş tane dünyalı festival yapılıyor. Ocak ayında “Mozart Festivali’’, ilkba-

harda “Pak Festivali’’,  “Barok Festivali’’, ağustosta  “Salzburg Festivali’’ ve “Caz Festivali’’...

MÜZİSYEN BOLLUĞU…

Eski kentin daracık sokaklarında gezerken gotik ve barok mimarisinin muhteşem dansına şaşakalırsınız. 

Gölge sokaklarda evlerin balkonlarından sarkan rengarenk çiçeklere bakakalırsınız. Ama en keyiflisi de bu kül-

türün arasından minicik meydanlarda sizi birinden diğerine sürükleyen nağmeler, keman çalan müzisyenler... 

Trenden küçük istasyonda indiğim zaman hemen bir Salzburg turizm kitapçığı aldım. Haritaya bakarak 

eski kente doğru yürümeye başladım. Her adımda biraz daha beni içine çeken eski şehre ulaşmak sadece bir 

kilometre sürdü. Ana caddeleri kesen daracık sokaklarda dolaşmaya başladığım zaman sanki kendimi masalsı 

bir büyünün içinde buldum. Kâh bir restoranda oturarak yemek yerken inceledim Salzburg’un tarihini ve gü-

zelliklerini, kâh başka bir kafede oturarak keman notaları arasında kayboldum bu masalsı kentte.

Kentin yazılı olarak ismi ilk kez 755 yılında tarihi belgelerde bulunur. 1737’de Mozart’ın babası Leopold Mo-

zart kente yerleşir ve 19 yıl sonra Wolfang Amadeus Mozart dünyaya gelir. 1854’te kente muhteşem bir güzel-

lik katan Mirabell Bahçeleri, 1880’de Mozart’ın doğduğu ev, turizme kazandırılır. 

KUŞ BAKIŞI SALZBURG…

Masalsı kentin daracık sokaklarında zamanı unutmuş, kaybolmuşken kafedeki garson bana bu kenti en iyi 

göreceğim yerin Hohen – Salzburg ormanındaki kale olduğunu söylüyor. Bu ormana çıkmak için asansöre ne-

reden bineceğimi anlatıyor. Hemen yola koyuluyorum. 

Raylı asansörün ulaştığı tepedeki kalede kentin olağanüstü güzellikteki görüntüsü gerçekten görülmeye 

değer. Kenti ortadan bölen nehre, köprülere, rengarenk Mirabell bahçelerine, kentin eski mimarisine, çevre-

sindeki muhteşem göl manzaralarına bakarken sanki kentin üzerinde yüzyıllardır uçuşan notalar arasında gibi 

hissedersiniz kendinizi.

Mirabell bahçeleri 1606’da yapılan ve 1818 yılında yanan Mirabell Sarayı’nın çevresinde yer alır. Saray el-

betteki yangından sonra restore edilmiştir. Günümüzde Mirabell Sarayı’nın bir bölümü Avrupalı zenginlerin dü-

ğünlerini yaptıkları mekândır. Sarayda halka açık bir de kütüphane vardır. Mirabell bahçeleri tam bir renk şöle-

nidir. Doğanın kendi içinde yaşadığı muhteşem görüntüler veren izlenesi bir şölendir. Bahçedeki Apallo, Her-

mes ve Minerva gibi heykeller ise geziye mitolojik anlamlar katar.

5. TEMA

SANAT VE HAYALLERİM



M ART IN E Rİ

SAL B R

AMADE S N EVİNDE

Salz urg un en o üler ve merak e ilen yeri ise hiç kuşkusuz üyük esteci Mozart ın oğ uğu ev ir.

Getrei egasseno: a ulunan u eve girerken heyecanlanmamak el e eğil. Önce girişin tam karşısın aki iç 

ahçe e oturu  soluklanmak ve kahve ile ir Mozart çikolatası yemek gerekir. Derin en gelen Mozart esteleri 

ile havayı koklamak ve u ahi çocuğun ruhuna yolculuğa çıkmak gerekir. Ba ası Leo ol  ve annesi Anna Maria 

u evin üçüncü katın a oturmuşlar. olfang Ama eus  u çiftin ye i çocuğun an iriy i. Ama eus  ye i yaşın a 

Salz urg an ayrıl ığın a müziğin harika çocuğuy u. Aslın a Ame eus u a ası tüm Avru a aristokrasisine o 

günler e çok iyi tanıtmıştı. Tı kı şim i Salz urg un onu kullanarak ünya a ir turizm çekim merkezi haline gel-

iği gi i... Salz urg  Ame eus a ve eskiye olan vefası sayesin e ugün ünya üzerin e en çok uğranan şehirler-

en iri urumun a. Mozart ın oğ uğu ev e çal ığı kemanları  o eralarının sergilen iği tiyatro salonlarının e-

korları  el yazmaları  mektu ları ve eşyaları var. 

Benim Salz urg için ayır ığım süre maalesef sa ece ir gün ü. 17. 0 a Mozart ın oğ uğu ev ka anırken 

en e elim e onun irçok Dsi ile irlikte ken imi sokakta ul um. Tren garına oğru yürürken aklım a he  o 

ve kulaklarım a nağmeleri var ı. 

Viyana a Shön runn Sarayı n a gör üğüm yağlı oya ta loya sonra an resminin eklen iği o minicik çocuk. 

Kim ilir elki e ize sunulan o görüntü ile ilgisi ile yoktu. Mezarının Viyana kimsesizler mezarlığın a yeri ile i-

linmezken oğ uğu şehri ir ünya starı haline getiren o ahi çocuk. Ve 7 yıllık yaşama sığ ırılan çağlar ötesi sı-

nırsız müziği...

El ette Salz urg a görülecek aha nice tarihi eserler ve güzellikler var ı ama en artık tren eki kafe e gün 

atımın a Al lerin güzelliklerinin arasın ay ım.

   

   iliz BESİM   iliz BESİM



SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

A) Aşağıdaki sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamını bularak birer cümlede kullanınız.

     

Tadı damağımda kalmak: ........................................................................................................

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

Sarmal: ..................................................................................................................................

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

Vefa: .......................................................................................................................................

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

İhya olmak: .............................................................................................................................

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

Gotik: ......................................................................................................................................

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

Barok: ......................................................................................................................................

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

Nağme: ....................................................................................................................................

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

Restore etmek: .......................................................................................................................

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

Mitolojik: .................................................................................................................................

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

Havayı koklamak: ...................................................................................................................

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

Aristokrasi: .............................................................................................................................

.................................................................................................................................................  
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TÜR ÇALI MASI

Yukarı aki yazının türü ne ir  Tür hakkın a ilgi veriniz.

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

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

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

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

ETKİNLİK 

. Yazar Salz urg şehrine ne en gitmiştir  Ora a ne ka ar zaman geçirmiştir

2. Salz urg şehrini ihya e en ne ir  Ne en

. Salz urg şehrin e hangi festivaller üzenlemekte ir  Bu festivaller sırasın a şehir e ne gi i 

eğişiklikler olmakta ır

. Yazarın Salz urg şehriyle ilgili ilk izlenimleri neler ir

. Salz urg şehri en güzel nere en izlene ilir  Yazar oraya nasıl gitmiştir

. Yazar Mozart ın evin e neler hissetmiştir

7. Mozart ın a ası Mozart ın yetişmesin e nasıl etkili olmuştur

Mozart ın yaşamını ve eserlerini araştırı  kısaca yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mozart ın yaşamını ve eserlerini araştırı  kısaca yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANLAMA VE ANLATIM ÇALI MALARI
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ETKİNLİK 

ETKİNLİK 2

Bazı kentler vardır azı isimler onlarla ütünleşmiştir.  sözün en hareketle aşağı a verilen 

kişilerin hangi şehirlerle ütünleştiğini araştırı  yazınız.

1- Nasrettin oca: ..................................................................................................................

2- Mevlana  .............................................................................................................................

- Victor u o ........................................................................................................................

- Dostoyevski ........................................................................................................................

- . K. Ro lin  ......................................................................................................................

YENİDEN D Ğ N ERİ  L RANSA

iç ıkma an efalarca gi e ileceğim ir ülke İtalya... İtalyan zarafeti  aştan aşa sanat ve tarih 
kokan ülke  kaliteli yemek ve el ette olmazsa olmaz  İtalyan kahvesi...

Yok u yıl gitmeyeceğim  esem e ille ki ir vesile ile ken imi o melo ik illi insanların arasın a u-
luyorum. İki yıl önce enim İtalya mı anlatan şehir Floransa a uzun ir kaçış yaşamış ve tek kelimeyle 

u şehre şık olmuştum. Bu yıl arka aşlarım Toscana Va isi ne gi elim mi  e iklerin e  eni heye-
canlan ıran yine Toscana aki Floransa y ı. 

Nere eyse 1000 yıllık ka karanlık ir önem en sonra Rönesans Yeni en Doğuş  Floransa a aş-
lamıştı. Tünele girme en ışık yakalanamazmış. İşte Batı  karanlık tünel e ışığı Floransa a sanat ve i-
limle yakala ı ve sonra u ışık alga alga ünyaya yayıl ı. Sanat he  ışığın eşin e koştu  eleştirel ir 
kavram ol u ve gerçek Batı emokrasileri  insan hakları  a alet ve özgürlükler he  sanatla aralel ilerle-
i.
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A  Aşağı a verilen sanatçılar hakkın a kısaca ilgi veriniz.

Leonardo da Vinci ...................................................................................................................

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

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

Micalen elo .............................................................................................................................

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

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

Dante  .....................................................................................................................................

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

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

B  Sanat olmasay ı ünya nasıl ir hal alır ı  

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

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

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

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

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

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

C  Sanatın size çağrıştır ıklarını yazınız.

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................
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BA LIK

ETKİNLİK 

ETKİNLİK 2

DİLBİL İSİ ÇALI MALARI

Oku uğunuz aragrafta Ne ton un hangi özelliği vurgulanıyor

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

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

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

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

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

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

Ben gün e on altı saat çalışır ım. Dinlenme 

şeklim ise çok farklıy ı. ukuk kita ları oku-

yarak inlenir im. ukuk kita ların an sı-

kıl ığım zaman matematiğe yönelir  ora aki 

yorgunluğumu a felsefe okuyarak atar-

ım. Dinlenmek için üzerin e çalıştığım ko-

nuyu eğiştirmem yeterli olur u.

Bir yazının  ir kita ın aşına konulan ve konuyu kısaca tanıtan sözlere enir.

Yukarı a oku uğunuz aragrafa uygun ir aşlık yazınız.

.................................................................................................................................................
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SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

Longfellow’un: “Müzik, insanların evrensel dilidir.” sözünden hareketle bir öykü yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 En elsizsiniz  ve En el sizsiniz   ifa eleri  size neler çağrıştı-

rıyor 

2  Yaşa ığınız çevre e engelli ireyler ne gi i zorluklarla karşılaşıyor  

Bu zorlukların aşılması için ne gi i çalışmalar a ulunuluyor

 Tiyatro toplumun aynasıdır.  ve Tiyatro  insanı  insanla 

anlatma sanatıdır.  sözlerin en yola çıkarak tiyatronun insan 

hayatın aki yerini ifa e e iniz.

A IRLIK ÇALI MASI
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Biz bu oyunda bir şey anlatmaktan çok soru soruyoruz, sorduğumuz soruların cevaplarını arıyoruz. Bilinen engelli 

problemlerini bir kenara bırakıp kendini kusurlu görmeyen biz ENGELLEYENLERİN sorunu ne diye soruyoruz ve 

ENGELLEYEN olmaktan kurtulmanın maliyetini veriyoruz, hem de tek tek...

Şu kadar paraya şunu yapabilirsiniz diyoruz...

Çıkan miktar ise aslında o kadar az ki...

Gelin sorularımızı size de soralım...

Siz de kabataslak bir hesap yapın kafanızdan, ne dersiniz?

Neden engelli park yerlerini işgal ediyoruz?

15-20 adım yürümek bu kadar mı zor?

İş yerinizde ya da okulunuzda engelli tuvaleti var mı?

Varsa ne durumda, yoksa neden yok?

Engelli bir birey hastanede nasıl muayene olur?

Engelli sedyeleri var mı?

Engelli bireyin eğitim hakları ne durumdadır?

Neden müdür ya da idari kadroda  yer alamazlar?

Seçme-seçilme hakları nelerdir?

Bir rampa ne işe yarar ve kaç liraya yapılır?

Engelliler aşık olabilir mi ?

Hadi bir daha düşünelim. Ülkemizde 5 bin  kayıtlı, bir o kadar da kayıt altına alınmamış engelli insan var, 

aileleriyle birlikte 30000 kişi, 30000 engellediğimiz kişi...

Ama biz para filan istemiyoruz, mesele para değil, mesele anlamak, anladığını algılamak, bana olmaz o 

düşünsün mantığından çıkarak İNSAN OLMAK...

İNSAN OLMANIN MALİYETİ " 0- sıfır" LİRA...

Toplumumuzun duyarlılığını ve farkındalığını artırmak için yazılmış ve oynanmış bir oyundur KARA TAHTA...

 Cem AYK T

Yönetmen  Dramatur

KARA TA TA

1



Dinleyin şim i

Işık Söner. Keskin ir fren ve çar ma sesin en sonra sahne ay ınlanır. 1. ERKEK ve 2. ERKEK girer. Telaşla 

ara ayı incelerler.

. ERKEK

Yan ım gar aş. Gel e e ere anlat şim i unu.

2. ERKEK

Kaç kere e im sana  ikkat etmen hiç sürerken u eytam alı

. ERKEK

e  unun yüzün en...

Ara aya oğru hi etle yürür.

Ne ir ya tığın  Ana...mmm.

KI ı görünce uraklar. Ne ya acağını şaşırır. 2. ERKEK in yanına öner.

Ara ayı... anam

2. ERKEK

Anan mı var ara a a

. ERKEK

Kız... ara a... of

2. ERKEK

Kafanı mı vur un ama

. ERKEK

Kafamı vurma ım ama...

2. ERKEK

Ama

. ERKEK

Bak akayım na zım atar mı

2. ERKEK

Ne ir ama e iğin

. ERKEK

Yavaşça iğer ara aya öner.

Par on  iyi misiniz  Bir şey olma ı ya

EN ELLİ KI

İyiyim  gali a. Siz iyi misiniz

. ERKEK  

KI a hayran hayran akarak ken i ken ine

Daha iyi olamaz ım.

EN ELLİ KI

Anlayama ım.

. ERKEK

Eee  şey  iyiyim.

2. ERKEK e öner

Ben aşık ol um gali a.

2. ERKEK  aşkın

Kime

. ERKEK

İşte  ara a aki kıza.
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2. ERKEK

Ne

. ERKEK

ok güzel kız

2. ERKEK

Delir in mi arka aşım sen

Bu ara a ENGELLİ KI  ara a an iner. Tekerlekli san alye e ir.

. ERKEK  

Dönü  onu görünce şaşırır.

Anam...  Ama sakatsın sen

EN ELLİ KI

Par on  ana mı e iniz

. ERKEK

Yok  Başka sakat mı var ura a

EN ELLİ KI

Ne iyorsunuz siz eyefen i.

2. ERKEK  

1. ERKEK i çeker

Ne ir ama ya tığın  Daha emin aşık ol um er in .

. ERKEK

Bu kız sakat oğlum.

2. ERKEK

Eee  ne var un a Ara a a güzel kız  

aşağıya inince sakat

. ERKEK

Ne içim memlekette yaşarık

2. ERKEK  

ENGELLİ KI a

Siz onun kusuruna akmayın.

. ERKEK

Ne kusuru e  Kusurlu olan o  görmen

EN ELLİ KI

Sözlerinize ikkat e in

. ERKEK

Tekerlekli san alye ile ara a mı sürülür 

Müzik aşlar.

2. ERKEK

iir aşlar  oyuncular erkek oyuncunun etrafını sarar ve şiire evam e erler.

K R

İnan ki

San ığın ka ar zor eğil

Tekerlekli san alye e ir yaşam

Kişi eğil

San alyeyse ağımlı olan

Ayaklarına yön veremeyen nice insan

Dolaşıyor her gün aramız a

KARA TA TA



Beyni ayakların a

Oysa kırk kez e gelsem ünyaya

Razıyım her seferin e

Ayaklarına ağımlı eyin olmaktansa

San alyesine hükme e ilen

Sakat ir e enin

Beyni olmaya

                              Mustafa Çelik

iir iter. Işıklar söner ve yeni en ışıklar açılır. Koro a yer alan kişiler sıra ile aşağı aki cümleleri 

söylemeye aşlar.

Yaklaşık 000 engelli yaşıyor ülkemiz e.

Ta ii u kayıtlara göre. Bir e kayıtsızlar var.

Sa ece onlar mı  Aileleri e var.

Ailelerini e sayarsak  tahmini olarak yaklaşık 0 in kişi.

İyimser ir ihtimalle 0 in kişi.

Yani 0 in engellenen kişi

Yani 0 in engelle iğimiz kişi

Kara tahtaya ir akın.

O ka ar a ahalı eğil sorun çözmek.

Ufak okunuşlarla çöze iliriz irçok şeyi.

Engelleyen olmaktan kurtula iliriz.

Sa ece ura a anlattıklarımız için to lam maliyet 0 in TL.

Ama hayır  iz ara filan istemiyoruz.

Mesele ara eğil.

Mesele uyarlı olmak.

Mesele farkın a olmak.

Maliyeti

0 TL.

K R

Unutmayınız

e imiz otansiyel ir engelliyiz. Önemli olan insan olmak

İnsan olmanın maliyeti

0  TL

      rkun Bozkurt  Aysan zcezarlı  Cem Aykut
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SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamını bularak birer cümlede kullanınız.

Kabataslak: .............................................................................................................................

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

Algılamak: ...............................................................................................................................

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

Sakat: ......................................................................................................................................

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

Beytambal  kalsın: ..................................................................................................................

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

İşgal etmek: ............................................................................................................................

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

Kusura bakmamak: .................................................................................................................

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

1. Metne göre ülkemizde kaç kişi engelleniyor? Bu kadar çok kişinin engellendiğinin farkında mıydınız?

2. Kazanın ardından arabadan inen erkek nasıl bir ruh hali içerisindedir?

3. Kazayı yapan kişi arabada oturan kıza karşı nasıl bir tutum sergilemiştir?

4. Kızın arabadan çıkması ile ne gibi olaylar yaşanmıştır?

5. Oyunun son bölümünde nelerin daha önemli olduğu vurgulanmıştır? 

6. “Hepimiz potansiyel bir engelliyiz.” cümlesi ile ne anlatılmak isteniyor?

7. “Kara Tahta” oyununun yazılmasının esas  amacı nedir?

8. “Kara Tahta” oyununun sonunda engellilerin engellerinin aşılabilmesi ve insan olabilmenin maliyeti 

hakkında hangi bilgi verildi? Buna katılıyor musunuz?

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI
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TÜR ÇALIŞMASI

1. Herhangi bir olay, durum veya tasarının sahnede canlandırılması amacı ile yazılmış eserlere "dra-

matik metinler" denir. Bu metinlerin sahnede canlandırılması ile ortaya çıkan sanat da tiyatro ola-

rak adlandırılır. Aşağıda boş bırakılan yerlere tiyatroya ait özellikleri yazınız.

TİYATRONUN ÖZELLİKLERİ

2. Aşağıda açıklaması verilen ve boş bırakılan yerlere doğru tiyatro terimlerini  yazınız.

1. ……………………………………., kimin yazdığı belli olmayan oyundur.

2. ……………………………………., belli bir yerleşik düzeni olmayan kentten kente, köyden köye gezerek 

oyunlar oynayan tiyatro.

3. ……………………………………., oyunculukta iç yaşamı belirginleştiren baş, el, kol hareketleri.

4. ……………………………………., yaşanmış önemli bir olayın belgelere dayanarak tiyatro sahnesi için 

uyarlanmasıyla ortaya çıkan gösteri.

Jest

Dekor��

Figüran

Başoyuncu

Belgesel Tiyatro

Gezici Tiyatro

Cep Tiyatrosu

Anonim Oyun�

Prömiyer

Eleştiri 

Rol

�����
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5. ……………………………………., bir oyunun belkemiğini kuran oyun kişisi.

6. ……………………………………., oyunun seyirci ile buluştuğu ilk gösterimidir.

7. ……………………………………., bir tiyatro yapıtında oyuncunun canlandırdığı ya da gösterdiği kişiliği 

ortaya çıkaran, sözleri ve hareketleri içeren bütüne denir.

8. ……………………………………., sahnenin seyirciye çok yakın ilişkide olduğu az kişi alan tiyatrolara 

verilen ad.

9. ……………………………………., oyun konusunun geçtiği yeri, çevreyi ve atmosferi biçim, kalıp, renk, 

ışıklandırma ve bazen de simgelerle canlandıran tamamlanmış sanatsal yapım.

10.……………………………………., bir yapıtı, dünya görüşü, sanatsallığı, topluma katkısı, sahnelenmesi, 

oyunculuğu ve plastik tasarım değerler açısından değerlendirme işlemi.

11.……………………………………., bir oyunun kalabalık sahnelerini doldurmak için kullanılan, bazen 

birkaç söz söyleyen, çoğu kez de konuşmayan kişi.

ETKİNLİK 1

“Engelliler Haftası” 10 Mayıs ve 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletlere üye 156 ülkede aynı 
tarihlerde kutlanan özel bir haftadır. Bu dönem içerisinde dünyada birçok etkinlik düzenleniyor. Bu 
etkinlikler nelerdir?

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................
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ETKİNLİK 2

A) Ülkemizde bulunan engelli derneklerinin beş tanesinin ismini araştırıp yazınız.

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

2. .............................................................................................................................................

3. ..............................................................................................................................................

4. ..............................................................................................................................................

5. ..............................................................................................................................................

B)  Yukarıda araştırdığınız derneklerden bir tanesini seçerek ne gibi faaliyetlerde bulunduğunu anlatınız. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A   Günümüz e Kı rıs Türk Devlet Tiyatrosu  ele iye tiyatroları  özel tiyatrolar ve amatör tiyatrolar 

çeşitli etkinlikler ve festivaller üzenliyor. Bu etkinlikler en ya a festivaller en irini seçerek 

araştırınız ve ulaştığınız ilgileri arka aşlarınızla aylaşınız.

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

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

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

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

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

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

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

B   Kı rıs Türk Tiyatrosunun gelişmesine katkı koyan tiyatrocularımız an üçünün a ını yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KARA TA TA



Aşa ıda verilen il ilerden yola çıkarak u sanatçıların kimler oldu unu  yazınız.

ETKİNLİK 

Genco ErkalYıl ız Kenter

uhal OlcayErol Günay ın Osman Alkaş

errin Akman or

BEN KİMİM

a. Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümünü sınıf atlayarak itir i. Burs kazanarak American 
Theatre inng  Neigh ourhoo  Play ouse ve Actor s Stu io a oyunculuk ve oyunculuk öğretimin e 
yeni teknikler üzerine çalışmalar ya tı. Kar eşi Müşfik Kenter ve eşi ükran Güngör ile Kent Oyuncuları 
To luluğunu kur u. Değişen Eğitim Metotları  ve Oyunculuk Metotları  üzerine çalışmalar ya tı.  
1 2 e Tiyatro hizmetlerin en ötürü Yılın Ka ını  seçil i. Sinema oyuncusu olarak üç kez Altın 
Portakal  ö ülüne layık görül ü. Yüzün üstün e oyun a oyna ı. 

. 1 te al un Dormen e  Tiyatrosun a Pa az Kaçtı  a lı oyun ile rofesyonel aktörlük hayatına 
aşla ı. 1 0 a ilk sinema filmin e oyna ı. Elli yıllık ir süre için e çok sayı a filmin ve tiyatro oyununun 

yanı sıra TRT e yayınlanan içek Taksi a lı izi e e yer al ı. Nasre in oca ti lemesi  me ah 
gösterileri  Ayı Yogi seslen irmesi ve canlan ır ığı iğer ek çok karakter günümüzün en tanınan ve 
kı emli aktörlerin en iri haline gelmesini sağla ı. Antalya Altın Portakal Film Festivali n e En İyi 
Senaryo Ö ülü  ve  En İyi Yar ımcı Erkek Oyuncu Ö ülü  nü al ı. 

Genco ErkalYıl ız KenterYıl ız KenterYıl ız K errin Akman or
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ETKİNLİK 

ETKİNLİK 

c.  Kasım 1  yılın a Lefkoşa a oğ u. İlk  orta ve lise öğrenimini Lefkoşa a tamamla ı. Ankara 
Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Bilim Dalı mezunu ol u. Lefkoşa Bele iye Tiyatrosunun kurucula-
rın an ır. Kı rıs Türk halkı arasın a o üler olan Tor a rogramının ya ımın a görev al ı. Öyle Bir 
Geçer aman ki  ayat arkısı  Bu ehir Arkan an Gelecek oyna ığı iziler arasın a yer al ı. Gölgeler 
ve Suretler  Uzun ikaye  ükümet Ka ın 2 ve Sarmaşık filmlerin e e rol al ı.

Sizce tiyatro seyircisi ile sinema seyircisi arasın aki farklar neler ir

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

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

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

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

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

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

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

Birinci ö renci  Anne veya a a

İkinci ö renci  Genç kız veya elikanlı

Sorun: Genç  okul çıkışı arka aşlarıyla gezmeye 

gitmek için izin almak üzere evi arar ancak 

e eveyn ken ince ir se e ten una izin vermek 

istemez. 

Aşağı a günlük hayatta karşılaşa ileceğiniz ir sorun verilmiştir. Defterinize ununla ilgili ir iyalog 
yazınız ve u iyaloğu sınıfta canlan ırınız.
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Aşağıdaki çocuklardan hangisinin cümlesi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya uygundur. İşaretleyiniz.  

Ayda : Çünkü basketbol hem fiziksel güç hem de zeka gücü isteyen bir spordur.

Rüzgar : Bilim, evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçer ve deneye dayanan yöntemlerle 

sonuç çıkarmaya çalışır.

Sevgi : Demek ki ödevlerimi zamanında yapınca öğretmenim bana kızmıyor.

Arel : Karate de ruha ve bedene çeviklik kazandırır.

ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 1

DİLBİLGİSİ ÇALIŞMALARI

Bir konuşmada, yazıda ya da eserde ele alınan düşünce, olay veya duruma  
“konu” denir. Parçada konu; üzerinde durulan, hakkında söz söylenen her 
şeydir. “Bir parçada anlatılan, ele alınan ne?” sorusunun cevabı konuyu 
verir. 

Atatürk, Türk müziğinin geliştirilip modernleştirilmesini istemiştir. Atatürk, bu konudaki düşünceleri-

ni: “Ulusal ince duyguları, düşünceleri anlatan yüksek deyişleri toplamak, onları bir an önce modern 

müzik kurallarına göre işlemek gerekir. Ancak bu şekilde, Türk ulusal müziği yükselip evrensel müzik-

te yerini alabilir.” sözüyle ifade etmiştir.

PARAGRAFIN
KONUSU

Yukarıda okuduğunuz paragrafın konusu: ………………………………………………..............………………….

..............................................................................................................................................
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SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

Beşer kişilik gruplara ayrılarak 3-5 dakikada oynanabilecek kısa bir oyun metni yazınız. Metnin 

konusuna grup arkadaşlarınızla birlikte karar veriniz.

Kısa oyun sahnelemek için aşağıda belirtilen aşamalar takip edilir:

1. Rol dağılımı yapılır.

2. Sahne ve dekor düzenlenir.

3. Yazılan kısa oyun sahnelenir.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 Kendi yaşamınızı gözden geçirip değerlendirdiğiniz anlar oluyor 

mu? Bu anlarda neler keşfediyorsunuz?

2  Kimlerin yaşam öykülerini okumayı seviyorsunuz? Neden?

A IRLIK ÇALI MASI

YA AM İKAYEM

. TEMA
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Babam ve öğretmenim Nazım Osmancık, mor 

kaplı defterine, iki kardeşimin adlarının altına “Ayşe 

Özden: Doğum tarihi 09/07/1946 Salı, saat 17.00’de, 

Aynakofo-Mağusa” diye doğum tarihini yazdı. 

Dört yıl, Aynakofo (Altınova) köyünde yaşadık. 

İlkokulun bahçesinin çevresine, babam selvi ağaçları 

dikmişti. Hâlâ yaşayan selvileri, biraz ürktüğüm İpsoz 

Dağı’nı, köyün ilginç karakterlerini, yeşillenen, sara-

ran ovalarını, bize badem, erik çağlası veren, eşekle 

köy köy gezen Çangar Dayı’nın “Ne vre çocuklar?” de-

yişini hiç unutmadım.

1950 yılında efsane köyüme, Girne Dağları’nın ete-

ğinde ve deniz kenarındaki Vasilya (Karşıyaka) köyü-

ne tayin oldu babam. Sahici sevgilerin, dostlukların, 

paylaşımların köyü... Okulumuz, eski bir Venedik Evi 

olan evimizin bir odasıydı. Altı sınıf, aynı derslikte oku-

duk.

Beş yaşında okuma yazmayı öğrendim. Vasilya’da 

ailemize iki kardeşim daha katıldı. 

1955 yılında Küçük Kaymaklı’ya tayin oldu babam. 

O güzelim masal köyüm Vasilya’yı hâlâ daha yüreği-

min en güzel yerinde saklıyorum.

Köyden sonra kent yaşamını önceleri yadırgasam da benimsedim. Ailece benimsedik. 

Vasilya’da resim sevdamı fark eden babam, Kaymaklı İlkokulundaki bol malzemeli eğitimle hep beni des-

tekledi; bana olanaklar sağladı.

Şiir ve kısa öyküler, masallar da yazmaya başladım. Kitapları çok sevdim, ailece sevdik.

Lefkoşa Türk Kız Lisesinde resim ve edebiyat öğretmenlerimle iyi iletişimim vardı. Yazdığım kompozis-

yonları övmekle beni yüreklendirdiler. Lise yaşamımda çok çok resim yaptım; şiirler yazıp ödüller kazandım. 

O zaman, Nacak ve Halkın Sesi gazetelerinin sanat sayfalarında yazdım.

1964-1968 yıllarım Ankara ve İzmir’de geçti. Gazi Eğitim Enstitüsü (Üniversitesi) Resim bölümünden 

mezun oldum. Gerçek bilgiyi öğrendim. Sanatı, felsefeyi, operayı, tiyatro ve diğer etkinlikleri bol bol solu-

dum. Ankara’da çok değerli hocalarım ve sınıf arkadaşlarımla hayatı, dostluğu, çalışmayı, başarmayı öğren-

dim.

1968 yılında ilk sergimi İzmir’de açtım. Özel bir kolejde resim, sanat tarihi öğretmenliği yaptım.

Ve Kıbrıs... Bir kara taşına, otuna, böceğine, göklerine, denizine, ovasına, insanına, zeytin ağacına sevda-

landığım yurdum... Her şeyiyle bana ilham olan, beni besleyen yurdum...

YA AM İKAYEM
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Yirmi bir yıl değişik kentlerdeki liselerde, Öğretmen Kolejinde resim, sanat tarihi öğretmenliği yaptım. Öğren-

cilerimle çok sıcak iletişim kurdum. Birbirimizden çok şey öğrendik. 

Yurt içi ve yurt dışında yirmi iki kişisel sergi açtım. Birçok karma sergiye ve Ankara’da bienallere katıldım.

İki tablom pul olarak basıldı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok tablom özel koleksiyonlarda yer alıyor. Devlet, 

otuz kadar tablomu satın aldı.

On tane yayımlanmış kitabım var (5 roman, 5 öykü). Yedisi sahnelenmiş dokuz tiyatro eserim var.

Roman, öykü, oyun ve şiir dallarında yirmi kadar ödülüm var.

Sanat, yıldızlara uzanan bir yol... Emek, bilgi, donanım ve sevgi isteyen bir yol. Umutlarımı besleyerek yıldız-

lara doğru yükselmek hayatımın anlamlarından biri. 

Sevdiklerim, dostlarım, yurdum ve ikiz kız torunlarım Yağmur ve Eylül de en güzel en değerli anlamlarım.

zden SELEN E

. TEMA
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SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamını bularak birer cümlede kullanınız.

Çağla: ....................................................................................................................................

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

Tayin olmak: ..........................................................................................................................

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

Yadırgamak : .........................................................................................................................

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

Benimsemek: ........................................................................................................................

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

Bienal: ...................................................................................................................................

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

Ürkmek: .................................................................................................................................

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

Yüreklendirmek: ...................................................................................................................

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

23

1. Özden Selenge ne zaman, nerede doğmuştur?

2. Özden Selenge, ilkokul yaşamıyla ilgili hangi bilgileri vermiştir?

3. Özden Selenge hangi sanat dallarında eserler vermiştir?

4. Özden Selenge, üniversite yaşamında neler yapmıştır?

5. “Kıbrıs”ın Özden Selenge'nin yaşamındaki yeri nedir?

6. Özden Selenge, “sanat”ı nasıl değerlendirmiştir?

7. Sizce sanat nedir?

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI



TÜR ÇALIŞMASI

Bilim, sanat, spor gibi alanlarda başarılı olan ünlü kişilerin hayatlarının anlatıldığı yazılara …………………. 

adı verilirken kişi kendi yaşam hikayesini kendisi anlatıyorsa bu tür yazılara da..............................�denir.

ETKİNLİK 1

A) Özden Selenge'nin roman, öykü, oyun ve şiir dallarında eserleri vardır. Bunları araştırarak her bir türe 

ikişer örnek yazınız. 

Roman 

Öykü

Oyun

Şiir 

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

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

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

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

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

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

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

..................................................
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ETKİNLİK 2

B  Özden Selenge’nin araştırdığınız eserlerinden birini tanıtınız.

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

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

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

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

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

Aşağıya kendi hayat hikayenizi fotoğraflarla aktarınız.
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ETKİNLİK 

Yanda foto rafı ve adı verilen Kı rıslı sanatçıyı araştırınız. Bu 

sanatçı akkında ö rendiklerinizi yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

İsmet üney
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ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

DİLBİLGİSİ ÇALIŞMALARI

…………………………………….

İnsanoğlunun dili, yalnız onun konuşabilmesi, düşüncelerini başkalarına iletebilmesi de-

ğildir. Dil, insanın gözüdür, beynidir, düşüncesidir, ruhudur. İnsan beyninin nasıl gizli yön-

leri, bilinmeyen noktaları varsa dilin de çözümlenemeyen, apaçık ortaya konamayan 

birçok yönü vardır.

Aşağıda verilen metinde boş bırakılan yere uygun bir başlık yazınız.

Bir parçada, metinde ya da paragrafta anlatılmak istenen asıl düşünceye, 

verilmek istenen asıl mesaja ana düşünce denir.

Türkçe sözcükler yerine yabancı kökenli sözcükleri kullanırsak bunun ulusal dil içindeki yeri ne olabi-

lir acaba? Yabancı kültürler, dilimize saygısı olmayan, bilgisiz, bilinçsiz, denetimsiz kişilerin eylemleriyle 

gece gündüz ışıklı tabelalardaki göstergeleriyle caddelerimize egemen olmaya devam ederse süreç 

içinde bizi biz yapan ulusal değerlerimizden yoksun bırakabilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesini yazınız.

Ana düşünce
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SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

Hangi sanatçının yerinde olmak isterdiniz? Neden?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



  Ailenizden uzakta zaman geçirdiniz mi? Bu zaman dilimi içerisin-

de neler yaptınız?

2  Hayatınızı etkileyen olayları, tarihleri ile birlikte yazmanın size 

katkıları neler olabilir? 

A IRLIK ÇALI MASI

Y L M DÜ TÜ AMERİKA YA

. TEMA
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Renan Tan, Uluslararası Öğrenci Değişim Programı'nın sınavını kazanarak on yedi yaşında, yaz tatilini Amerikalı 

bir ailenin yanında geçirdi. Yeri geldi “En güzel benim ülkem!” diye haykırdı, yeri geldi Türkiye'yi , Türk insanını, Ata-

türk'ü anlattı. Türk elçisi olarak Amerika'da Türkiye'yi tanıttı. Bu durum Renan'ın yaşamında dönüm noktası oldu. Üni-

versite sınavlarında , ilk tercih olarak Boğaziçi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünü yazdı ve kazandı. 

Amerika'yı; gerçek aile yaşantısıyla insan yapısıyla tanıma fırsatını bulan Renan yaşadıklarını bir günlükte topla-

dı. Günlüğünü annesi Canan Tan'a emanet ederek “Yolum Düştü Amerika'ya” kitabının ortaya çıkmasını sağladı. İyi 

bir gözlemciydi. Yazdıkları eğlenceli; eğlenceli olduğu kadar da düşündüren, duygulandıran hoş bir serüvendi.

Y L M DÜ TÜ AMERİKA YA

115

2  aziran

İstan ul dan Çıktım Yola

Evet, işte geldim!

    Biraz önce Carol, kasabayı gezdirdi bana. Şimdi evdeyim.

    Yolculuk beklediğim kadar yorucu geçmedi. Uçaktan indiğimde, tam yirmi dört saat uyumamış olmama 

karşın, üç saatlik St. Paul-Lakerfield yolunun yalnızca bir buçuk saatini uyuyarak geçirdim.

    Havalimanına indiğimde onlar beni buldular. Onlar… Yaklaşık iki ay, evlerinde beni konuk edecek Amerikalı 

ailem: Wilsonlar!

    Sarı saçlı, yeşil gözlü, tombulca bir kadın yanıma yaklaşarak  “Rinan!” dedi ve beni kucaklayıverdi.
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 Bu, Carol olmalıydı. Tam arkasında Bay Wilson ve Jay, gülerek bana bakıyorlardı. Ellerinde mor yıldızlı, 

üzerinde “Hi Renan!” yazan, kalp şeklinde kocaman bir balon vardı.

     Ailenin diğer oğlu Dean, kampta olduğu için beni karşılamaya gelememişti. İki gün sonra o da bize 

katılacaktı.

22 Haziran

Çilek Günü

     Sabah 06.00'da uyandım. Daha doğrusu uyandırıldım. Çilek toplama işlemi erken saatte yapılırmış.

Carol, bana kendi giysilerinden eski bir kot, kirli bir ayakkabı, kalın çoraplar ve gömlek verdi. Çamurlara 

batacakmışız da…

Carol'ın 39 numara ayakkabılarını, ayağıma oturması için üç çift çorapla giydim. Eski kotu ve gömleği de 

üzerime çekince hazır olduğumu sanıyordum. Değilmişim! Üzerimize sivrisinek koruyucu sprey sıkmadan 

çıplak sayılırmışız. Yeşillik çok olduğundan, yapılan ilaçlamalar yetersiz kalıyormuş.

    Gideceğimiz yer, Heron Lake kasabasıydı. Wilsonların komşusu bizi kapıdan aldı. Onun arabasıyla 

gidecektik. 

    Çok geçmeden çilek toplayacağımız yere varmıştık. Bir görevliden üzerinde numaralarımızın yazılı olduğu 

kartlarımızı aldık. Ve uçsuz bucaksız Çilekistan'a dalıverdik.

    Parlak kırmızı, iri çileklerden iki küçük kova topladım. İlk gün için başarılı sayılabileceğimi söylediler.

Çıkarken kapıda bu tarlanın sahibiyle tanıştım. Bay Wilson'ın öğrencisiymiş. Ayaküstü sohbetten sonra 

topladığımız çileklerin parasını ödeyip vedalaştık. 

    Yol üstünde bir kafeteryada kahvaltımızı yaptık. Değişik bir kekle kahve içtim. Eve geldiğimizde gün yeni 

başlıyordu.

 23 Temmuz 

En Güzel Benim Ülkem

…

Sosyal çarpıklıklara çare bulmaya çalışan bir kuruluşun konuğu olduk. Burada kimsesiz yaşlı kadınlardan 

özürlülere, trafik mahkemelerinden hapishanelere kadar, tüm sosyal sorunlar ele alınıyordu.

Benim en çok ilgimi çeken, özürlüler bölümü oldu. Özel vitesli özürlü arabaları, onlar için ayrılmış park yer-

leri, yol gösterici işaretler ve tuvaletler… Daha önce alışveriş merkezlerinde de bu tür tuvaletler görmüştüm. 

Amerika'da bu tür sosyal çalışmalar sonunda, her binada özürlü tuvaleti bulunması zorunlu kılınmış.

…

Akşam 20:00'deki “Kültür Programı” için hazırılanmalıyım. Çünkü Türkiye'yi anlatan bir konuşma yapaca-

ğım…

Bu akşamki kültürel programın konusu ülkelerimizdi. Önceden belirlenen konuşmacılar, konuşmalarını yap-

tıktan sonra gelen soruları yanıtlayacaklardı. Toplantıda kamp dışından izleyiciler de vardı. 

Konuşmacılardan biri de bendim!

Mikrofonu önce İtalyan Gian Luca aldı. 

Salonu dolduran izleyicilere dönüp “Size İtalya'nın bir haritasını getirdim!” dedi ve kürsünün altından koca-

man bir çizme çıkardı.

Herkes katıla katıla gülerken “Yalnız, İtalya böyle kokmaz!” diye ekledi.

Sıra bana gelmişti. Salonda çıt çıkmıyordu. Tüm izleyiciler susmuş, benim konuşmamı bekliyorlardı.

Herkesi sıcak bir gülümseme ile selamladım. Kürsünün üzerindeki yerküreyi, ekseni etrafında şöyle bir çe-

virdim.

5. TEMA
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“Benim ülkemin, Türkiye'nin yerini kimler biliyor?” diye sordum.

Doğru- yanlış birkaç yanıt geldi soruma…

“Keşke hepiniz onu tanıyabilseydiniz!” dedim. “Çünkü en güzel benim ülkem!...”

Bu kadar iddialı konuşmam hoşlarına gitmeyebilirdi. Gülerek ekledim.

“İnanmıyorsanız bakın!”

İzmir Turizm Müdürlüğünden ve çok sayıda turizm şirketinden, binbir emekle topladığım posterleri, ki-

tapçıkları ve kartpostalları ortaya döküverdim.

Turistik yörelerimiz, doğal güzelliklerimiz, tatil beldelerimiz dünya önünde görücüye çıkmış gibiydi. Gu-

rurluydum. Çünkü gerçekten de ülkeme ve onun eşsizliğine inanıyordum, güveniyordum.

İstediğim etkiyi yaratmıştım. Elden ele gezen kartpostallar ilgiyle izleniyordu. Hemen ekledim.

“Bu güzellikleri kendi gözlerinizle görmeyi isterseniz gelin; Türkiye'yi hep beraber yaşayalım. Hepiniz ko-

nuğumuzsunuz …”

Davetim alkışlarla karşılandı. Getirdiğim kartpostalları onlara armağan ederek kürsüden indim.

Benim konuşmamı diğer konuşmalar izledi. Bir ara kamp yöneticisi Orville yanıma geldi.

“Kutlarım seni Miss Turkey!” dedi. “Gördüğüm kadarıyla en çok soru sana soruldu. En çok kahkaha senin 

konuşman sırasında atıldı. Tanıtım harikaydı…”

Canan TAN

Y L M DÜ TÜ
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SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamını bularak birer cümlede kullanınız.

Kültür: ...................................................................................................................................

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

Eksen: .....................................................................................................................................

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

Gözlemci: ...............................................................................................................................

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

Uçsuz bucaksız : .....................................................................................................................

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

Sosyal çarpıklık: .....................................................................................................................

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

Emanet etmek: .......................................................................................................................

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

23

1. “Yolum Düştü Amerika'ya” kitabının ortaya çıkış serüvenini yazınız.

2. Amerika'ya giden Renan, orada kalacağı aile tarafından nasıl karşılandı?

3. Çilek toplama işlemi ne zaman başladı?

4. Renan ve Wilsonlar çilek toplamak için ne gibi hazırlıklar yaptılar?

5. Amerika'da sosyal çarpıklıklara çare bulmak için nasıl çalışmalar yapılmaktadır? 

6. “Kültür Programına” konuşmacı olarak katılan Renan, Türkiye'nin hangi özelliklerini ön plana 

çıkardı?

7. Sizce, Renan'ın konuşması neden bu kadar çok beğenildi?

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

5. TEMA

SANAT VE HAYALLERİM



TÜR ÇALIŞMASI

A) Bir kimsenin günlük yaşamından edindiği izlenimleri, bu izlenimlerin yarattığı duygu ve düşünceleri, 

tarih belirterek günü gününe anlattığı yazılara ………………………..�denir. Bu yazıların en önemli özellikleri 

şunlardır:

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

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

2. ............................................................................................................................................

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

3. ............................................................................................................................................

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

4. ............................................................................................................................................

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

B) Anı ve günlük arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları yazınız.

BENZERLİKLER

FARKLILIKLAR

ANI / GÜNLÜK

YOLUM DÜŞTÜ

AMERİKA’YA
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ETKİNLİK 1

A) “Keşke günlük tutsaydı ve o dönemde neler yaşadığını bilseydim? “ dediğiniz biri var mı? 

Nedeni ile birlikte yazınız.

B) Aşağıya istediğiniz iki gününüzü anlatınız.

………………………………..

1. Gün 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

………………………………..

2. Gün 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

5. TEMA

SANAT VE HAYALLERİM
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ETKİNLİK 2

En çok hangi ülkenin kültürünü, tarihini ve yaşam tarzı merak ediyorsunuz? Nedenleri ile birlikte yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Y L M DÜ TÜ
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ETKİNLİK 

ETKİNLİK 2

DİLBİL İSİ ÇALI MALARI

 İsraf etmeme konusunda erkesin yapa ilece i ir şey vardır. Arkası oş olan ka ıtla

rı atmamak  şarj edile ilir piller kullanmak  elektrik ve suyu ereksiz yere arcama

mak  i tiyaç dışı arcamalar yapmamak  eşyalarımızı üzel kullanmak u konuda saya

caklarımızın sadece irkaçıdır.

Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi nedir?

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

Bir yazıda olması gereken anlatım özellikleri aşağıda verilmiştir. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri 
doldurunuz.

Açıklık  Bir cümlenin ya da metnin kolayca anlaşılabilir olmasına açıklık denir. Açık metin, 

anlatıcının anlatmak istediğini eksiksiz ileten metindir. Açık olamayan bir anlatım, anlatıcının 

anlatmak istediklerinin ya hiç anlaşılmamasına ya da eksik ve yanlış anlaşılmasına neden olur.

RNEK  “ Genç adam, şaşırıp kalmıştı.”  

Duruluk  Anlamca duru olan bir yazıda, her kelime yerli yerinde kullanılır gereksiz olan kelimelere 

yer verilmez. ( )Aşağıdaki kitabı geri iade etti.

       RNEK  

 ………………………………………………………………………………………………………………………

Yalınlık  Anlatımın her türlü mecazlı anlatımlardan (kişileştirmelerden, benzetmelerden)  uzun 

cümlelerden uzak olmasıdır. Yalın anlatımda yazar zor anlaşılacak ifadelere başvurmaz, sade bir 

anlatım yolu izler. ( )Bulutlar saçlarını çözmüş, yas tutup ağlıyorlar.    Yağmur yağıyordu.   

       RNEK  

 ………………………………………………………………………………………………………………………

z ünlük  Anlatımda başkasına benzememe, kendine has olmaktır. Yazıda taklitçilikten kaçınma; 

farklı, yeni, alışılmışın dışında olmaktır.

       RNEK  

 ………………………………………………………………………………………………………………………

zlülük  Az sözle çok şey anlatmaktır. Anlam yoğundur. Özellikle atasözleri ve özdeyişler, özlü 

anlatıma sahiptir. 

        RNEK  

 ………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdaki kitabı geri iade etAşağıdaki kitabı geri iade etAşağıdaki kitabı geri iade et

. TEMA

SANAT VE AYALLERİM



SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

Yurt dışında bir eğitim programına katıldığınızı düşünerek ülkenizi tanıtan bir konuşma metni 

yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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RESİM

İnsanlar tarih öncesin en eri sanatsal etkinliklere 

önem vermiştir. Son keşifler  insanların en az 0 000 yıl ır 

çevrelerin eki ünyayı resimle iklerini ortaya koyuyor.

En onezya nın Sula esi A ası n aki Pettakere Mağa-

ra sın a ulunan uvar resimleri yaklaşık 0 000 yıllıktır. 

Bunlar şim iye ka ar keşfe ilen en eski uvar resimle-

rin en iri ir. Ağza ol urulan oyanın uvara konmuş ele 

üskürtülmesiyle ya ılmıştır.

Dünyanın en ünlü ta losu Leonar o a 

Vinci nin Mona Lisa a lı ta losu ur. Le-

onar o u resmini ölene ka ar elin e tut-

muştur. 17 7 en eri Paris teki Louvre 

Müzesi n e sergilenmekte ir. Leonar o 

a Vinci sıra ışı aygıt ve silah tasarımları 

a ya ar ı. İlk araşüt ve heliko ter tasa-

rımları ona aittir.

Dünyanın en üretken ressamların an 

olan ve 27 yaşın a resim ya maya aşla-

yan Van Gogh 10 yıl gi i kısa ir süre e 

00 olayın a ta lo  1 100 eskiz ve çizim 

ya mıştır. ayatı oyunca çoğu kar eşi

Theo ya olmak üzere 00 ün üzerin e 

mektu  yazmıştır. 

12

sman amdi Bey

Leonardo da Vinci

Picasso



SERBEST K MA

12

Van o
Bedri Ra mi Eyüpo lu

A idin Dino
Van Gogh un aşya ıtının Yıl ızlı Gece ta losu ol u-

ğu ka ul e ilir.

Türkiye e en ünlü ve eserleri en ahalı ressam-

lar an olan Osman am i Bey aynı zaman a Türki-

ye eki çağ aş müzeciliğin e kurucusu olmuştur. En 

ünlü ta losu Ka lum ağa Ter iyecisi ir.

MÜ İK
Müziği tanımlamak ek kolay eğil ir. Müzik sanattır ama aynı zaman a matematiksel ir. Ya ancı ir ile en-

zer. Sağlığa iyi gelir. Müzik  stresi azaltır  insanı mutlu e er. Daha iyi uyumayı sağlar. Belleği canlan ırır  yaratıcılığı 

ve verimliliği artırır  egzersiz erformansını yükseltir  acıyı hafifletir  ameliyat öncesin e ve sonrasın a hastayı ya-

tıştırır. İnsanların 2 000 yıl an uzun ir süre ir müzik ya tığı tahmin e iliyor. 

Almanya aki ohle Fels Mağarası n a ulunan flüt şim iye ka ar ulunmuş en eski çalgı ır. Yaklaşık 2 000 

yıl önce ir kuşun kanat kemiğin en oyularak ya ılmış olan flüt asit ama etkileyiciy i.

Dünyanın en eski müzik arçaların an iri 1 72 e keşfe il i. Asur kenti Ugarit in kalıntıları arasın an çıkarı-

lan ta letler e yer alan şarkı MÖ 1 00 olayların a yazılmış ir ilahiy i. 00 yıllık u arça ar  için estelen-

mişti.

Dünyanın en ahalı çalgısı yaklaşık  milyon lira eğerin eki ir Stra ivarius kemanı ır. 1 . yüzyıl a Antonio 

Stra ivari tarafın an ya ılmış ir keman ır.

Mozart okuma yazma öğrenme en önce nota yaza iliyor u.

Dünyanın en ünlü ilim insanların an Al ert Einstein: Eğer ilim insanı olmasay ım  herhal e müzisyen 

olur um. Genellikle müzikle üşünürüm. Düşlerimi müzikle kurarım. Yaşam a en çok müzikten zevk alırım.  

emiştir.

Ça lar Sunay
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SANAT VE HAYALLERİMİZ

TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI

(1., 2. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.)

Türk halk müziğinin en önemli ismi Neşet Ertaş aslen Kırşehirlidir. Türküleri dillerden dillere dolaşan Neşet 

Ertaş, sadece sanatçı kimliğiyle değil karakteriyle de halkın gönlünde taht kurmayı başarmıştır. Hiçbir zaman şöh-

retin ve paranın esiri olmamış, her zaman bir gönül adamı olmayı başarmıştır. Bir konserinde ceketini çıkarmak 

için izleyicilerden izin alan, aman size saygısızlık olmasın diyen bir sanatçı ancak halkın sanatçısı olabilir. 25 Eylül 

2012'de hayatını kaybeden sanatçı türkülerde, yüreğimizde yaşamaya devam edecektir. 

1) Paragrafta Neşet Ertaş'ın hangi özelliğinden bahsedilmiştir? 

A) Nerede eğitim aldığından
B) Halk sanatçısı olmasından 
C) Nerede öldüğünden 
D) Kibirli bir insan olduğundan

2) Yukarıdaki paragraftan hangisi çıkarılamaz? 

A) Sanatçılar halkın gönlünde taht kurarsa her zaman kalıcı olur. 
B) İnsanların sevgisini kazanan sanatçılar paranın ve şöhretin esiri olmazlar. 
C) Sanatçıların halka karşı saygılı davranması onların daha çok sevilmesini sağlar. 
D) Sanatçılar öldükten sonra mutlaka unutulur.

İç rahatlığıyla davranmak, iç rahatlığıyla konuşmak, özellikle iç rahatlığıyla düşünmek erdemli insanın işidir. İnsa-
nın kendi içinde tutarlılığı da buna bağlıdır. Eylemi ile düşüncesini bütünleştirmiş, ağzından çıkan sözün sorumlu-
luğunu kavramış bir insan çağımızın gerçek insanıdır.

3. Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi erdemli insanın özelliklerinden biri olamaz?

A) Söz ve hareketleri arasında uyum olması
B) Her sözünün bilincinde olması
C) Yaptıklarının, düşüncelerini yansıtıyor olması
D) Söylediklerini yaşamasa bile doğru sözlü olması

 

Her sanatçı, toplumun ürünü olduğuna göre, büyük sanatçıları yetiştiren ortamın nasıl oluşturulduğunu düşün-
mek gerekir. Çünkü sanatçı, milyonların bir insana dönüşmesinin sonucunda çıkar ortaya. Sanat da sanatçı da bir 
mucize değildir, bir emek ürünüdür.

4. Yukarıdaki paragraf için en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Sanatı Korumak B) Sanat ve Toplum C) İnsan ve Sanat D) Toplum ve Emek

Bu ozanımız, en doğru, en güzel sesi bulmuş. Böylelikle ondaki ses, artık bir şiir sesi olmaktan çıkmış, bunca yıllık 
bir geçmişin, acının, dilin ortaklaşa sesi durumuna gelmiştir. Yine de açıklanamaz bir büyü ile kendi sesi olmuştur.

5. Paragrafta sözü edilen ozanın şiirlerinin en belirgin özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Etkileyicilik   B) Akıcılık   C) Özgünlük  D) Doğallık 

5. TEMA

SANAT VE HAYALLERİMİZ



Şiir okumak, bir müzik eserini seslendirmek kadar ciddi, bir büyük besteyi sazlarla bize dinletmek kadar önemli ve 
ayrı bir sanattır. Şiirin de birtakım notaları, algılanması sadece onun gerçek sesini duyup söyleyebilenlerce müm-
kün bir ahengi vardır. Bunun tekniği, şiir okumakla değil, önce düpedüz "okumak" denilen olayı bilmek ve başara-
bilmekle başlar. 

6. Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Şiiri anlayabilmenin "okumak" eylemini anlayabilmeye bağlı olduğuna
B) Şiiri okuyabilmek için eğitim almak gerektiğine
C) Şiirin kulağa hoş gelmesi gerektiğine
D) Şiir okumanın müzik kadar önemli bir sanat olduğuna

(1) Kitaplar dünyayı değiştiremez. (2) Bir kitap okumakla hiç kimse yeniden doğdum duygusuna kapılmaz. 
(3) Fakat kitaplar dünyayı daha iyi anlamamızı sağlayabilir. (4) İyi bir yazar size sıcak bir dostun yakınlığını 
sunar. (5) Üstelik bir el uzaklığındadır, her zaman. (6) Yeter ki o dosta ihtiyacınız olduğunu aklınızdan 
çıkarmayın.

7. Yukarıdaki yazı iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf, numaralanmış cümlelerden 
hangisiyle başlatılmalıdır?

 A) 2   B) 3   C) 4   D) 5

Vatan sevgisi kutsal sevgidir, 
Vatanım uğruna herkese öl diyemem ki. 
Bu sevgi yürekten gelmelidir, 
Sevmediğin vatanda yaşamak zaten ölüm demektir. 

8. Yukarıdaki şiirin ana duygusu nedir? 

� A) Aşk   B) Cesaret  C) Umut  D) Vatan Sevgisi

Ülkemizde trafik kazaları Avrupa ülkelerine göre çok daha yüksek oranda gerçekleşmekte. Avrupa ülkelerinde bu 
oranın düşük olmasının sebebi; insanların sürüş eğitimine ve dikkatsizlikleri sonucu oluşabilecek kaza ve kayıpla-
ra yönelik eğitim almaları ve bireysel olarak bu eğitimleri gerekli görmeleridir. Fakat ülkemizde oranların yüksek 
olmasının nedeni bu düşüncelerin tam tersi olarak ….. 

9. Yukarıdaki paragraf aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz? 

A) eğitimi umursamıyor oluşlarıdır. 
B) eğitimi gerekli görmemeleridir. 
C) dikkat etmekten kaçınmalarıdır. 
D) eğitime önem vermeleridir.

Yazarın bu son yapıtı, buzdağı gibi; asıl önemi, göründüğünden daha derinde olmasında yatıyor. Beklenmedik 
bir anda çarpıyor insanı, insanın düşüncesini tuzla buz ediyor.

10. Yukarıdaki paragrafta sözü edilen yapıtta, aşağıdaki niteliklerden hangisi olmayabilir?

 A) Nesnellik   B) Derinlik  C) Şaşırtıcılık   D) Etkileyicilik
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Kim bilir şimdi nerdesin, 
Senindir yeni akşamlar, 
Merdivende ayak sesin, 
Rıhtım taşında gölgen var. 

11. Yukarıda verilen dörtlükte aşağıdaki ana duygulardan hangisi işlenmiştir? 

� A) Yalnızlık  B) Pişmanlık   C) Özlem  D) Sitem

Resme olan ilgim küçük yaşlarda başladı. Okula gitmeye başladığımda öğretmenim bendeki ilgiyi keşfetmiş 
beni cesaretlendirmişti. Arkasından lisede katıldığım bir resim yarışmasında birincilik alınca kendime olan 
güvenim iyice arttı. Bu yüzden üniversitede resim öğretmenliğine gitmeyi tercih ettim. 

12. Yukarıdaki paragraf hangi soruya verilmiş bir cevap olabilir? 

A) Resim yapmanın insana kattıkları nelerdir? 
B) Resim öğretmenliğinde okumayı neden tercih ettiniz? 
C) Resim yapmak için çevremizden destek görmek şart mıdır? 
D) Resim öğretmenliğinde okumak isteyen öğrencilere vereceğiniz tavsiyeler nelerdir?

Bütün insanları dostun bil, kardeşin bil kızım
Sevincin ürünüdür insan, nefretin değil kızım 
Zulmün önünde dimdik tut onurunu 
Sevginin önünde eğil kızım. � � � � �

13. Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi öğütlenmemektedir?

 A) Fedakârlık yapma B) Kardeşlik duygusu C) Onurlu davranma D) İnsan sevgisi

Dünle bugün, olup bitmiş olanla şu an yaşanan, sıkı sıkıya ilişkilidir. Bu nedenledir ki çocuklarda tarih 
bilincini geliştirmek son derece önemlidir. Geçmişi bilen ve derinlemesine kavramış olan bir çocuk, yaşadığı 
zamanı daha iyi anlar. 

14. Yukarıdaki paragrafta  vurgulanan düşünce nedir? 

A) Tarih eğitimine yeterince önem verilmediği 

B) Geleceğin, geçmişin birikimi üzerine kurulduğu 

C) Yaşananları unutmanın kolay olmayacağı 

D) Çocuklara tarih öğretilmesinin önemli olduğu 

(I) İnsan, topluluklar halinde yaşadığı dönemlerde de sanat yapmıştır. (II) Sanat, beyinsel etkinliğin kaçınıl-

maz ve vazgeçilmez özgün sembollerinin açığa vurulmasıdır. (III) Sanat sayesinde gerçeklikten edindiği im-

gelerin anlamlarını çağrışımlı sembollere dönüştürmüştür insanoğlu. (IV) Bu yolla çevresiyle iletişimini yük-

seltmiştir. 
 
15. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde sanatın tanımı yapılmıştır?

 A) l.    B) II.    C) III.    D) IV. 

5. TEMA
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Döne döne sonbahara ulaştı yorgunluğum 
Uzaktan ölümün çanlarını duyuyorum 
Geceler uzadı sabah olmak bilmiyor 
Sürekli alacakaranlıkta hanidir ruhum 

16. Dörtlüğe göre şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Hayattan nefret ettiği 

B) Geceleri sabahlardan daha çok sevdiği 

C) Ölümünün yaklaştığını düşündüğü 

D) Kimseyi görmek istemediği 

Arıyorum aklımda bir ninni bestesini.
Böyle uzaklaşmayın benden, yaşadığım günler!
Güneş! Getir bir bayram sabahını.
Açılın, açılın tekrar
Çocuk dizlerimdeki yaralar.

17. Yukarıdaki dizelerde ağır basan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Özlem  B) Pişmanlık  C) Sevgi  D) Acıma

Melih Cevdet'in "Kolları Bağlı Odysseus" şiiri beni heyecanlandırdı, düşündürdü ama rahat etmedim, 
edemedim bu şiirle. Etseydim belki o kadar çok okumazdım. Dizeleri, görüntüleri, istedikçe anımsardım. 
Oysa bu şiirde bazı dizeler her okunuşta başka bir anlam kazanıyor. Her okuyuşumda ilk kez okumuş 
gibi oluyorum onları.

18. Yukarıdaki sözleri söyleyen okur, sözünü ettiği şiirin özellikle hangi niteliğini 
vurgulamaktadır?

� A) Akıcılık � � B) Etkileyicilik � � C) Yalınlık  D) Doğallık 

19. "Bu köşedeki yazıları okuyup bitirdiğinizde ‘Yazar ne demek istiyor?’ diye sormadan edemiyor insan. 
Oysa bu tür yazılarda aranan ilk özellik, böyle bir soruyu sordurmamak olmalıdır. Okuyucu, bulanık 
ifadelerle yorulmamalı, anlatılmak isteneni kolayca kavramalıdır." diyen bir eleştirmenin sözünü 
ettiği yazılarda bulduğu eksiklik nedir?

 A) Akıcılık   B) Sadelik   C) Açıklık  D) Özgünlük 

20. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazar ya da yapıt hem olumlu hem olumsuz yönleriyle 
değerlendirilmiştir?

    A) Yakup Kadri "Yaban" romanında aydınları eleştirirken onlara yol da göstermiştir.
B) Orhan Veli "Denize Doğru" adlı yapıtında düz yazıdaki ustalığını da kanıtlamıştır.
C) Yaşar Kemal "Demirciler Çarşısı Cinayeti" adlı yapıtıyla ulusaldan evrensele uzanmıştır.
D) Orhan Pamuk "Cevdet Bey ve Oğulları" romanında tarihçi tavrı takındığı yerler hariç, tarihsel    

        romanın nasıl yazılabileceğini göstermiştir.

DEĞERLENDİRME
SORULARI
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 Buluş ve ilim a amı sözcükleri size neler çağrıştırıyor

2  İnsanlığın gelişmesin e uluşların üyük ir önemi var ır. 

Bil iğiniz uluş öyküleri varsa arka aşlarınızla aylaşınız.

 Sizce rastlantıların insan hayatın aki önemi ne ir

A IRLIK ÇALI MASI

                                                     B L  İKAYELERİ
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Arşimet ir gün hamama gitti. Küvete girme en önce su 

ile oynamaya aşla ı. Ayağını suya sokunca ya a kolunu al-

ırınca suyun ka ar ığını hatta küvetten taştığını gör ü. Vü-

cu unu az al ırırsa sular az  çok al ırırsa fazla ka arıyor-

u. Bunu ir iki kez tekrarla ı. Aynı sonucu alınca eli gi i se-

vin i. Evreka  Evreka  Bul um Bul um  iye ağıra ağı-

ra çırılçı lak hamam an fırla ı. Sokak-

lar a koşa koşa evine oğru ilerle-

meye aşla ı. evre eki insan-

lar  sokaklar a çı lak gezen u 

a amın elir iğini üşünerek 

onu şaşkınlıkla izle iler.

Arşimet ise hem koşuyor hem 

e:

- Bul um Bul um iye ağırıyor u.

Sonra an urum anlaşıl ı. amam an çı lak ışarı 

fırlayan a amın eli eğil ir ilgin ol uğunu herkes ka ul 

etti.

Arşimet i öyle heyecana ka tıran ve sokağa çı lak çı-

kartan olay şuy u:

O sıra a Siraküza nın Tiran ı olan iyeron  kentin ünlü 

kuyumcuların an irisine  ir miktar saf altın vererek un-

an ken isine ir altın taç ya masını emretmişti. Kuyumcu 

üzen azın iriy i. Tiran ın ver iği saf altın yerine aşka ma-

enlerle karışık ir taç ya tı.

O zaman kimse ma enlerin karışık ol uğunu ilemiyor u. 

Ama iyeron kuyumcunun hile ya tığını sezmişti. Kentin il-

ginlerine  u ara a Arşimet e aşvur u. Kuyumcunun hilesini ul-

makta ken isine yar ım etmelerini iste i.

Arşimet  altın saf mı  karışık mı  karışık ise ne ka ar ya ancı 

ma en var  Bu sorun üzerin e çalışıyor u. amam a tam küvete gi-

receği zaman vücu unun suya alan ölümü ka ar suyun taştığını 

ve ka ar ığını görünce sorunu çöz üğü kanısına var ı. Sevinerek çıl-

gınca evine koştu. Birçok eney ya tıktan sonra tacın saf altın an 

ya ılma ığını  kuyumcunun yalancı ol uğunu kanıtla ı.

Bugün fizik kita ların a oku uğumuz Bir sıvıya al ırılan 

herhangi ir cisim  taşır ığı sıvının ağırlığı ka arını ken i 

ağırlığın an yitirir.  kuralı işte u eney en çıkmış 

ol u. 

B L  İKAYELERİ
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çak İçin İlk Çalışmalar

Alman ir mühen isin ir araçla  kanatlar takarak uçuş enemesi ya ması ve u enemeler sırasın a 

ölmesin en sonra richt kar eşler  gökte uçacak ir mo el ya maya karar ver iler.

.

richt kar eşler ört yıl çalışarak uçağı  üç yıl a emek vererek motoru ya mışlar ı. Karşıların a 

havaya uçmaya hazır uçak uruyor u.

Mevsim kıştı. Sert rüzgarlar esiyor u. Buna rağmen 1 0  yılının aralık ayın a uçmaya karar ver i-

ler. Kasa a halkı uçuşu izlemek üzere alana çağrıl ı. 

İlk çuş

Tehlikeye atılma an yiğitlik gösterme en zafer kazanılamaz ı. richt kar eşler unu çok iyi iliyorlar-

ı. Bu ne enle iki kar eş arasın a ir yarış aşlamıştı. Vil ur:

-Ben uçacağım  iyor.

Orville e:

- ayır  en uçacağım  iye iretiyor u. Evet  ya ıt ikisinin ortak malıy ı ama ilk uçuşun onuru irine 

ait olacaktı. Bu ne enle iki kar eş arasın a tartışma ol u.

Sonun a yazı- tura attılar. Orville kazan ı. Orville sevinçle makinenin içine gir i. Vil ur ervaneyi çe-

vir i. Sonra a uçağı  tahta raylar üzerin e yürüttü. Motor  oğuk gürültüler çıkararak yavaş yavaş gökle-

re yüksel i ama hava urgun eğil i. Sert ve keskin ir rüzgar esiyor u. Sert rüzgar  havalanan makineyi 

ir kağıt arçası gi i ka ı  götür ü. Bu ilk uçuş ancak ört saniye ka ar sür ü. Uçak ört metre ileri e ani-

en in i.

richt kar eşler una hiç üzülme iler. Onlar uçaklarının havalar a uzun süre kala ileceğine inanmış-

lar ı.

Orville  hemen uçaktan in i. Yerine kar eşi Vil ur in i. Uçak havalan ı. Ancak onun uçuşu a  sa-

niye sür ü. Uçak kalktığı yer en 2 0 metre ileri e in i. İki kar eş e u uçuşlarının normal olma ığını an-

la ılar. ünkü rüzgar uçağın uçuşunu ozuyor u. Rüzgar o ka ar sert esiyor u ki uçakları nere eyse ar-

çalanacaktı. 
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B L  İKAYELERİ

richt kar eşler kusuru yalnız rüzgar a ulma ılar. Motorlarının a eksik ol uğunu anla ılar. Yeni 

ir motor ya maya aşla ılar. Kısa zaman a aha sağlam aha güçlü ir motor ya tılar.

richt kar eşler ikinci uçuşa çok önem ver iler. Kala alık ir halk to luluğu önün e ya mayı karar-

laştır ılar. Elli gazeteciye çağrı mektu u gön er iler. Birçok kimse öyle ir uçuşun ya ılacağına inan-

mıyor u ama u serüvenci gençleri ve ya tıkları makineyi görmek için çağrıya gelmişler i.

Uçuş günü ortalıkta korkunç ir fırtına var ı. Toz uman için e olaşmak olanağı ulunamıyor u. . 

Kar eşler ilk uçuşların an ers almışlar ı. Bir kez aha tehlikeye girmek aşarısızlığa uğramak istemi-

yorlar ı. Onun için uçmaktan vazgeçtiler. Bu urum a kar eşleri üzme i. Eğer çok konuşursak çok ko-

nuşan ve az uçan ir kuş yani a ağana enzeriz.  iyerek harıl harıl çalışmaya ve uçuşlarını gizli ya -

maya aşla ılar. 

Deneme uçuşları ya a ya a uzun süre hava a kala ilmişler i. Bu aşarılarını ünya ilim ernekle-

rine yaz ıkları mektu larla il ir iler. Bu çalışmalar 1 0  yılına ka ar sür ü. Vil ur 1 0  yılın a Fran-

sa ya gitti  ya tığı makineyi e yanına al ı. Uçuş ya acağı uyulunca Paris halkı sokaklara koştu. Vil ur  

o gün Paris üzerin e aireler çizerek olaştı. Bir aşka gün yanına ir yolcu aha al ı ve hava a 1 saat  

akika kalarak ir rekor ya tı.

Orville Amerika a kalmıştı. Bir gün ir teğmenle uçuş ya ıyor u. Uçakta ir gürültü ol u. Orville 

hemen motora aktı. Bakmasıyla irlikte uçağın son hızla aşağıya oğru in iğini gör ü. Motorun zinciri 

ko muştu. Orville makineye ve uçağa hakim olamıyor u. O zaman araşüt henüz ulunmamıştı. Bu ne-

enle atlamaya  kurtulmaya olanak yoktu. Uçak aş ön ürücü ir hızla yere üştü. Teğmen hemen 

öl ü ve ilk hava kur anların an ol u. Orville ağır şekil e yaralanarak ölüm en kurtul u.

richt kar eşlerin yeni uçakları ve aşarıları herkesin ilin e olaşıyor u. Krallar ve im aratorlar on-

ları memleketlerine çağırıyor  uçuş gösterileri ya malarını istiyorlar ı. Gazeteciler ilk sayfalarını onlara 

ayırmıştı. erkes havalar a gezen u ev makineler en uzun uzun söz e iyor u.

Kısa zaman a evletler uçağın sivil ve askeri alan a eğerini anla ılar. richt kar eşlere geniş ölçü-

e si ariş ver iler. Onlar kısa zaman a ol araya ve üne kavuştular. Daha sonra uçuşu ıraktılar. Uçak 

ve makinelerini geliştirmeye çalıştılar. Diğer yan an a uçakları gökler e olaştıracak ilotlar yetiştir i-

ler.

Ça atay luçay



SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

A) Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlılarını bulup karşılarına yazınız.

Buluş: ......................................................................................................................................................................

Saf: ...........................................................................................................................................................................

Bilgin: ......................................................................................................................................................................

Hile: ..........................................................................................................................................................................

Kusur: .....................................................................................................................................................................

Serüven: ................................................................................................................................................................

Tiran: .....................................................................................................................................................................

Yolculuk: ...............................................................................................................................................................

B) Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını bulup karşılarına yazınız.

Düşmek: ................................................................................................................................................................

Hızlı: .........................................................................................................................................................................

Yükselmek: ..........................................................................................................................................................

Gürültü: .................................................................................................................................................................

Kazanmak: ...........................................................................................................................................................

Bulmak: .................................................................................................................................................................

Sevinmek: ............................................................................................................................................................ 

22136
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AR İMET

TÜR ÇALI MASI

Yukarı aki metinler uluş ve keşif hikayelerini anlatmakta ır. ikaye türünün özelliklerini önceki 

ilgileriniz en hatırlayarak aşağıya yazınız  sınıfta arka aşlarınızla aylaşınız.

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

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

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

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

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

ETKİNLİK 

ANLAMA VE ANLATIM ÇALI MALARI

azerfen Ahmet ele i nin tarihteki önemi ne ir

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

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

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

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

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

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

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

. Arşimet hamam a neyi keşfetmişti

2. iyeron  Arşimet ten ne iste i  Ne en

. Arşimet sorunu nasıl çözmüştü

. Arşimet in uluşu hangi kuralın çıkışını sağlamıştır

. richt kar eşleri uçak üzerine çalışma ya malarına karar ver iren olay ne ir

. richt kar eşler en hangisi ilk uçuşu gerçekleştirmişti  Buna nasıl karar vermişler i  

7. richt kar eşlerin ilk uçuşların a ekle ikleri aşarıya ulaşamamalarının ne enleri neler ir

. Sizce uçağın sivil alan a eğerinin anlaşılmasının ne enleri neler ir

B L  İKAYELERİ
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ETKİNLİK 

ETKİNLİK 2

Aşağı aki uluşların hikayesini araştırı  kısaca yazınız.

Teleskop  ...............................................................................................................................

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

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

Radyo  .................................................................................................................................

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

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

richt kar eşlerin ilk uçuş eneyimlerini yansıtan ir karikatür çiziniz.

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

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

.................................................................................................................................
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ETKİNLİK 1

Aşağıda verilen bilgiler hangi anlatım biçimine aittir? Yazınız.

Ø Tavır saldırgancadır.  (………………………………)

Ø Zaman akışı söz konusudur.  (………………………………)

Ø Anlatım nesneldir.  (………………………………)

Ø Senli benli söyleyiş vardır.  (………………………………)

Ø Adeta sözcüklerle resim yapılır.  (………………………………)

Ø Bazen soru sorulur, cevap verilir.  (………………………………)

Ø Bilimsellik değil, öznellik esastır.   (………………………………)

Ø Anlatılan çevre, kişi ve varlığı tablo gibi anlatır.  (………………………………)

Ø Anlatılanlar tek karelik bir fotoğrafa sığabilir.  (………………………………)

Ø Okuyucuyu herhangi bir konuda bilgilendirmek amacıyla yazılır.  (………………………………)

Ø Niteleme sıfatlarından ve zarflardan sıkça yararlanır.  (………………………………)

Ø Bir olayın yer-kişi-zaman öğeleriyle anlatılmasıdır.  (………………………………)

DİLBİLGİSİ ÇALIŞMALARI

 ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM: (Hikaye etme)

   

- Yer-zaman-kişi

- Zaman akışı

- Anlatılanlar tek kare fotoğrafa sığmaz

-  Fiiller çekimlidir

BETİMLEYİCİ ANLATIM: (Tasvir etme)

- Sözcüklerle resim yapılır
- Anlatılanlar tek kare fotoğrafa sığar
- Niteleme sıfatı ve zarflardan 

yararlanılır

AÇIKLAYICI ANLATIM:

 
- Bilgi vericidir
- Anlatım nesneldir

TARTIŞMACI ANLATIM:

- Bir fikre karşı çıkılır
- Soru sorulur cevap verilir
- Senli benli bir söyleyiş vardır
- Öznellik ön plandadır

ANLATIM BİÇİMLERİ

Anlatılan konunun ne şekilde anlatıldığını, hangi üslupla aktarıldığını gösteren kavrama anlatım 

biçimleri denir. Kısaca anlatım biçimleri, cümlenin “nasıl, ne şeklide” aktarıldığını gösterir.

BULUŞ HİKAYELERİ



1 0

ETKİNLİK 2

YKÜLEYİCİ ANLATIM

BETİMLEYİCİ ANLATIM

..

.
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Bir sınav sırasın a yaşa ıklarınızı öyküleyici  gözlemle iklerinizi e etimleyici anlatımla iki ayrı 

aragraf halin e yazınız.



141

SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

İnsanlık için bir buluş yapmak isteseydiniz bu ne olurdu? Bununla ilgili bir yazı yazınız.

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

BULUŞ HİKAYELERİ
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 Sanat eserleri ir medeniyeti sonraki nesillere anlatan 
şa itlerdir.   E. G. Benite in sözünü tartışınız.

2   Ülkemiz e ön lana çıkmış mimari eserler neler ir

 Dünyaca ünlü mimariler yıllar geçse ile o ülke için ne en önemli-
irler   Bunlara ne en sahi  çıkmalıyız



Kayseri nin Ağırnas köyün e ünyaya gelen Mimar Sinan  Koca Mi m r Sin n ğ  ve A ulmennan 

oğlu Sinan olarak a ilinmekte ir. Osmanlı evletinin . Pa işahı Yavuz Sultan Selim önemin e  Kay-

seri en evşirme olarak alınır ve İstan ul a getirilir.

Birlikte yetiştiği çocuklar arasın a zeki ve inamik halleriyle ikkat çeken Sinan  çok küçük yaşlar a 

mimarlığa yeteneği ve ilgisi ol uğunu göstermişti. Dönemin ustalarının yanın a yetişti  kemer  minare  

çeşme  han  su yolakları ve tür e gi i inşaatlar a çalıştı. Daha sonra yeniçeri ocağına katılan Mimar 

Sinan  Yavuz Sultan Selim ile irlikte seferlere gitti. 1 21 yılın a ise Yavuz Sultan Selim in oğlu  Kanuni 

Sultan Süleyman ile Belgra  Seferi ne katıl ı. Yeniçeri olarak katıl ığı u sefer e göster iği üstün nite-

liklerle üyük ilgi çekti. 

em Osmanlının hem ünyanın en üyük mimari sanatçıların an iri olan Mimar Sinan  özellikle Ka-

nuni Sultan Süleyman önemin e ya tığı çalışmalarla a ını uyur u ve yeniçerilik ocağın an yüksek 

ir mevki olan  hasekilik rüt esine layık görül ü.

Kara oğ an Seferi n e or unun Prut nehrini geçmesi ve unun için e ir kö rü ya ılması gereki-

yor u. Fakat ol ukça ataklık olan zemine kö rü ya ılması ir hayli zor u. Defalarca uğraşılmasına rağ-

men ya ılamayan kö rü işi  Damat ele i Lütfi Paşa an alınarak Mimar Sinan a veril i. Kanuni Sultan 

Süleyman ın ver iği u görevi layıkıyla yerine getiren Mimar Sinan   yaşın a aşmimarlık görevine 

getiril i.

Mimar aşı ol uktan sonra İstan ul a ehza e amii ve külliyesini ya tı. Diğer camilere örnek ola-

cak nitelikte olan ehza e aminin restorasyon işlemleri sırasın a ora a çalışan inşaat mühen isleri 

1

KaKaK yseri nin Ağırnas köyün e ünyaya gelen Mimar Sinan  Koca Koca K Mi m r Sin n ğ  ve A ulmennan 

MİMAR SİNAN 
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onarmak için çıkar ıkları taşların arasın a ir cam şişeye rastlar. işenin içerisin e  Mimar Sinan tarafın an 

yazılmış ir mektu  ulunmakta ır. Büyük usta asırlar sonra okunmasını um uğu u mektu un a  camiyi 

ya tığı taşların ömrünün 00 sene ol uğunu ve zaman içerisin e yenilenmesi gerekeceğini söyler. Üstün ön-

görü yeteneği sayesin e günümüzün inşaat mühen islerinin u işin nasıl ya ılacağını ilmeyeceğini üşü-

nerek taşların nere en getirtilmesi gerektiğini e ekler. Mimar Sinan ın u avranışıyla ya tığı eserlere yüz-

yıllar sonrasın a ile nasıl sahi  çıktığını söyleye iliriz.

Kalfalık önemin e ya tığı Süleymaniye amii  Süleymaniye Külliyesi nin ir arçası olarak ya ıl ı. Yine 

u külliye e e cami  me rese  hastane  sı yan mekte i  hamam ve imarethaneler ulunmaktay ı. Mimar 

Sinan ın  ken i ta iriyle ustalık eserim e iği Selimiye amii E irne eir ve Osmanlı mimarisinin en önemli 

eserlerin en iri ir. Bir te e üzerin e inşa e ilen Selimiye amii n e aha önce hiç ir ya ı a enenmeyen 

teknikler kullanıl ı.  sütun üzerine oturtulmuş olan ku esi  caminin hem ış hatlarını oluşturmakta hem e 

iç ortama ferahlık ve genişlik vermekte ir. Sayısı ört olan minarelerin yüksekliği  metre ir azı kaynakla-

ra göre  metre . Muazzam ir işçilikle ya ılmış olan cami e hat sanatı  çini sanatı ve mermer işlemeciliği 

gi i çeşitli sanat allarını görmek mümkün ür. Selimiye amii yle ilgili ilinmesi gereken iğer ir etay ise 

ters lale motifi ir. Müezzin mahfilinin ayaklarının irinin altın a yer alan ters lale motifinin ise ir anlamı ve hi-

kayesi var. Rivayete göre caminin ya ılacağı yer e ir lale ahçesi ulunmaktay ı. Ancak ahçe sahi i ir 

türlü arsasını satmak istemiyor u. En son Mimar Sinan  caminin ir yerine lale motifi işleyeceğine air ahçe 

sahi ini ikna etti. Lalenin ters şekil e ya ılması ise ahçe sahi inin ters iri ol uğunu ifa e etmekte ir. Seli-

miye amii 2011 yılın a  UNES O Dünya Mirası Listesine eklen i.

Mimar Sinan ın unlardan aşka yaptı ı  cami  7 tür e   medrese   mescit  7 ima

ret ane  darüşşifa   köprü  2  kervansaray   su yolu   saray   amam ve  ma zen u

lunmaktadır. Bu eserler arasında en çok ilinenlerden azılarına da yer verecek olursak Kılıç 

Ali Paşa Camii  Molla Çele i Camii  Rüstem Paşa Camii  Sokollu Me med Paşa Camii  Sultan Sü

leyman Medresesi  Mi rima  Sultan İmaret anesi ve Valide Sultan Darüşşifası dır.
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Mimar Sinan ın elin en çıkan eserler ünyanın önemli mimarları tarafın an incelenmiş ve hayranlık 

uyan ırmıştır. Mimar Sinan ın eserlerinin en önemli özelliği  e reme karşı ayanıklı olması ır. Ya tığı 

inşaatların temelin e kullan ığı harç sayesin e  e rem algaları hisse ilmiyor u. Yine sağlamlık açı-

sın an ikkat ettiği ir iğer etay  zemin seçimi ir. Örneğin Süleymaniye amii ni ya mak için temeli-

ni  yıl eklettiği ilinmekte ir. Bu saye e temelin iyice oturması ve sağlam olması amaçlanmıştır. Mi-

mari eserlerinin çoğun a  nemin ışarı atılmasını sağlayan  sıcak ve soğuk hava engesini koruyan 

hava kanalları ya mıştır.

Günümüzün inşaat teknolojisine ve imkanlarına aktığımız a  Mimar Sinan ın o önem e ya tığı 

eserlere hayran kalmamak mümkün eğil. Ya tığı mimari eserler e üstün zekasını ve ince zevkini orta-

ya koymayı aşar ı. Evet  günümüz koşulların a olsa elki çoğu sıra an olur u ama o zamanın şartla-

rını üşününce insan şaşırma an e emiyor. En ince etayına ka ar ya ılan hesa lamalar  e reme a-

yanıklı olacak şekil e inşa e ilen ya ılar  Osmanlının çini  hat gi i sanatını yaşatan camiler ve aha ni-

cesi  Böyle üyük ir aşarının izim to raklarımız a yetişmesi ve ünya a izi temsil etmesin en el-

ette ki gurur uyuyoruz. Ve aha çok Mimar Sinanlar yetişmesini ümit e iyoruz.

atice BİÇER



SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

A) Aşağıdaki sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamını bularak birer cümlede kullanınız.

B) “Çırak – kalfa – usta” sözcüklerinin anlamını bularak hangi meslek gruplarında kullanıldığını 

araştırınız.

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

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

     

Devşirme: ...............................................................................................................................

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

Tabir: ....................................................................................................................................

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

Yeniçeri: .............................................................................................................................

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

Kervansaray: .........................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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6. TEMA
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TÜR ÇALIŞMASI

Okuduğunuz metnin özelliklerinden hareketle türünü yazınız.

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

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

1. Mimar Sinan ne zaman, nerede doğdu ve öldü?

2. Mimar Sinan 99 yıllık ömründe hangi alanlarda eser vermiştir?

3. Mimar Sinan'ın yaşamının üç aşaması nedir? Bu dönemlerde hangi eserleri vermiştir?

4. Mimar Sinan'ı diğer mimarlardan ayıran özellikleri neydi?

5. Mimar Sinan'ın başmimarlık görevine getirilmesini sağlayan olay neydi?

6. Caminin restorasyonu sırasında bulunan şişeden çıkan not Mimar Sinan'ın hangi özelliğini 

göstermektedir?

7. Mimar Sinan'ın eserlerinin dünya mimarlarında hayranlık uyandırmasının nedeni nedir?

6. TEMA

BİLİM VE TEKNOLOJİ
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AR İMET

1 7

ETKİNLİK 

A  UNES O hakkın a araştırma ya ınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

Avrupa

Amerika

Afrika

Asya

B  UNES O ünya miras listesin e irçok yer ve ya ıt yer almakta ır. Ta lo a verilen kıtalar a koruma 

altına alınan üçer yer veya ya ıt a ı yazınız.

MİMAR SİNAN
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ETKİNLİK 2

Aşağıda dünyaca ünlü mimarlardan üç tanesi verilmiştir.

a) Bu mimarların önemi nedir?

b) Bu mimarların yaptığı en önemli eserlerden birinin adını yazınız, bu eserlerin fotoğrafını bulup 

yapıştırınız.

Antonio Gaudi Eser Adı Fotoğraf

Eser Adı Fotoğraf

Charles Garnier

Michelangelo

Eser Adı Fotoğraf

6. TEMA

BİLİM VE TEKNOLOJİ
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ETKİNLİK 

Aşağı a ismi ve fotoğrafı yer alan ya ılar hakkın a kısaca ilgi veriniz.

aydar Aliyev Kültür Merkezi

Burj K alifa

Sydney pera Evi Binası

u en eim Müzesi

MİMAR SİNAN
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ETKİNLİK 1

DİLBİLGİSİ ÇALIŞMALARI

Aşağıda verilen paragraflarda hangi anlatım biçiminin kullanıldığını nedenleri ile 

yazınız.

a) Bir gün boyunca okulda birçok şey öğretilir. Öğrenilenleri tekrar etmek ise öğrencilere düşer. Bir öğ-

renci de başarılı olmak için sık sık tekrar yapmalıdır. Bir öğrenci her gün düzenli olarak çalışıp tekrar 

yapmadığı sürece tam anlamıyla başarıyı elde edemez. Daha ileriye yönelik başarılar da lise sınav-

larından ve üniversite sınavlarından yüksek puan alıp iyi okullara yerleşmekle olur. Bu şekilde de 

daha iyi bir mesleğimiz olabilir. 

Anlatım Biçimi.......................................................

Nedenleri:................................................................................................................................

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

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

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

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

b) Teknolojiye şiddetle karşı çıkan, toplumu yozlaştırdığını savunanlar da vardır. Oysaki teknoloji her 

yönüyle faydalıdır. Bilim ve tekniğin gelişmesiyle sosyal hayatımızın içine çok hızlı bir şekilde giren 

ve ani büyüme ve gelişmelerle karşımıza çıkan teknoloji, hayatımızı hızlandırmakta, kolaylaştır-

makta ve rahatlatmaktadır. Bir ülkeden bir ülkeye saatler içinde giderken dakikalar içinde de nere-

deyse bütün transferlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Anlatım Biçimi.......................................................

Nedenleri:................................................................................................................................

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

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

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

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

6. TEMA
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ETKİNLİK 2

Aşağıda verilen paragraflar hangi anlatım biçimiyle  yazılmıştır?

a) 15. yüzyılda İtalya'da buluşlara sağlanan patent korumasıyla birlikte Venedikli tüccarların ticarette ba-

şarı sağlamalarıyla tüm dünyaya yayılan buluşların konusu olan patent ve tekel hakkı konusunda her-

kes az çok bir şeyler bilir. Patent sistemi tam olarak icat etmeyi, araştırma ve geliştirmeyi teşvik et-

mektir. Ülkelerin tarihine baktığımızda dünyanın en gelişmiş ülkelerinin - istisnasız hepsinin - patent 

kanunları gelişmişlik düzeyleriyle alakalıdır. Patent kanunlarını en önce uygulayanlar patent kanunla-

rında lider konumundadırlar.

……………………………………………………………..

b) Tiyatro insana kendini pek değerli hissettirir üstelik karşınızda canlı canlı bir grup insan sırf sizi eğlen-

dirmek veya hüzünlendirmek için çabalar. Tiyatroda seyircinin tepkileri oyunun performansını da etki-

ler aslında seyirci de olayın bir parçası gibidir. Oysa sinemada seyircinin olayın gidişatına hiçbir etkisi 

yoktur, olamaz da.

………………………………………………………………..

c) Akdeniz'in, kahramanlık yuvası sonsuz ufuklarına bakan küçük tepe, mini mini bir çiçek ormanı gibiydi. 

İnce uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile inen keçi yoluna düşüyor, ilkbaharın tatlı rüzgâ-

rıyla sarhoş olan martılar, çılgın bağrışlarıyla havayı çınlatıyordu. Badem bahçesinin yanı geniş bir bağdı. 

Beyaz taşlardan yapılmış kısa bir duvarın ötesindeki harabe vadiye kadar iniyordu.

 

…………………………………………………………………………

d) Zülfü Livaneli'nin “Son Adanın Çocukları” adlı romanında yarattığı hayali ada, okuyucuya benzersiz bir 

huzur hissi verirken sonrasındaki olaylar zinciri, okuyucunun düşünme yetisini geliştirme ve yaşanılan ha-

yata karşın uyanık ve dirençli kalma bilincini vermektedir. Son Adanın Çocukları, genç okuyucuların dün-

yaya umutla, iyimser bir tutum içinde ama gerçekçi bir bakış açısıyla bakmalarını sağlayan, sosyal ilişkile-

ri ve doğal çevreyi önemsemeyi temel ilke edinmiş bir yapıt.

……………………………………………………………………………….

MİMAR SİNAN
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Mısır Piramitleri nin mimarının siz ol uğunu üşünerek Piramitlerin ya ılış aşamasını kurgula-

yan ir hikaye yazınız. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 Fantastik roman ve filmleri sever misiniz  Size neler 

kazan ır ığını üşünüyorsunuz

2  Co rafya  arita  atlas  sözcükleri size neler çağrıştırmak-

ta ır

 Eller ço alınca  işler afifler.  sözün en hareketle gru  ça-

lışmasının önemini tartışınız.

A IRLIK ÇALI MASI

                                                     ARİTADA KAYB LMAK

. TEMA

BİLİM VE TEKN L İ



“Chris ve Francis, yeni taşındıkları şehre alışmaya çalışan iki kardeştir. Bir gün yağmura ya-

kalanınca tuhaf nesnelerle dolu bir dükkâna sığınırlar. Bir kutu şekeri gizlice mideye indirirler 

ve dünyaları alt üst olur. Bedenlerinde akıl almaz bir değişim başlamıştır. Alt kardeşler her 

geçen gün bir yaş yaşlanmaktadırlar. Bunu durdurabilmenin tek yolu, sihirli bir haritada be-

liren on soruya doğru cevap verebilmeleridir. Ama baş belası bir gazeteci peşlerine takılınca 

cevaplara ulaşmak iyice çıkmaza girer!”

arita aki on ayrı yeri işaret e en on ayrı ilmece çözülecek  yerlerin her irine okunulacak  e i Francis 

ci i ir sesle. Ancak nereye okunacağına eminsen  iye araya gir i hris. Yanlışlık ya arsan her hata-

a ömrün en on yıl kay e iyorsun.  İki kar eş konuşurlarken harita a Büyük Okyanus un güneyin e ir 

metin elir i  ilk ilmece gelmişti:

İkinci üyük okyanus ir zamanlar yaşadı kötü ir furya.

Ve karnından lavlar yükseldi çıkıncaya kadar temiz avaya.

Lavlar ir ada yarattı da a önce yalnızca suyun oldu u ummanda.

Ve işte duruyor orada ta kuzeyde  Norveç Denizi nin yanı aşında.

Bu ülkede yaşayanlar ayaklarının altında ir sıcaklık duyar

Çünkü yer altındaki termal kaynaklar ep fıkır fıkır ısı yayar. 

Buradan atıya do ru denize açıldı çok eskiden Kuzeyliler 

ve Kuzey Amerika ya kadar ulaştı çetin ceviz Vikin ler. 

Bu üyüleyici adanın adını ulmak şimdiki örevin. 

Bir ipucu da a Adı çözmen için iz sürmelisin.

ARİTADA KAYB LMAK

1



156

Önlerindeki haritaya gözlerine diken Chris: “Bu bilmecenin büyüleyici bir yanı yok.” dedi. “Bunun 

gibi on tanesini çözmemiz gerekiyor, öyle mi?” “Teker teker Chris…” diye yanıtladı Francis ağabeyinin 

tavrından bıkmış bir halde. “Toparlan artık!” diye ekleyip haritayı rulo yaptı ve çantaya yerleştirdi. 

“Ağlaşmak bizi gençleştirmez. Kitaplara başvurmalıyız.” Chris kaşlarını çattı ama tartışmadı. Birkaç 

dakika sonra iki kardeş semt kütüphanesinin yolunu tutmuşlardı. Kütüphaneye geldiklerinde boş 

salonda uyuklayan kütüphaneciyi uyandırarak “Özür dilerim!” diye seslendi Chris “Okyanuslar ve adalar 

üzerine kitaplar nerede?” Salonun gerisindeki coğrafya kitapları bölümüne yönlendirilen Alt Kardeşler 

aradıklarını buldular: Üç ciltlik Coğrafya Ansiklopedisi ve bir de Dünya Atlası. Harita rulosunu bir masanın 

üstüne yayıp ilk bulmacayı incelediler. “Tamam, üstünden tekrar geçelim.” dedi bilmeceye odaklanarak. 

“İkinci büyük okyanus…” Atlası açıp içindekiler sayfasından İstatistikler bölümünü buldu. “İşte, 

büyüklüklerine göre okyanuslar şöyle sıralanıyor: Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu… 

“Şimdi, şu ada volkanik oluşum ve Norveç Denizi'ne yakın.” Bulmaca üzerine kafa yormak sanki bir okul 

projesi yapmak gibiydi. Chris, atlasta Atlas Okyanusu'nun sayfasını buldu. “Norveç Denizi… İşte tahmin 

ettiğim gibi, Norveç kıyılarının ilerisinde. Yakınlarında hangi adalar varmış? Shetland Adaları, Faroe 

Adaları ve İzlanda… 

On dakika kadar araştırdıktan sonra iki kardeş birbirlerine bilgi verdi Francis ansiklopediden 

İzlanda maddesini bulup okudu. Yüzölçümü: 102.819 km². Nüfus: 331.900. Başkent: Reykjavik. Doğal 

yapı: Volkanik. Hâlâ süren volkanik hareketler nedeniyle adanın ısıtılmasında büyük ölçüde yeraltı 

sularından yararlanılır; jeotermal sıcak su kaynaklarından borularla evlere sıcak su pompalanır. 9. 

yüzyılın sonunda İzlanda'ya Kuzeyliler yerleşti. 981 yılı dolayında batıya yelken açan Kızıl Erik adında bir 

Viking, Grönland'ı; oğlu da Kuzey Amerika'nın kuzeybatısını keşfetti. Bu bilgilerden sonra Francis 

parmağını haritadaki İzlanda'nın göbeğine bastırdı. Ada baştan aşağı renk değiştirip alttan aydınlatıl-

mışçasına ışıldamaya başladı. Birinci bilmeceyi başarıyla çözmüşlerdi. 

…

Beşinci bilmece engin Atlas Okyanusu'nda, Florida'nın güneyindeki Sargasso Denizi'nin ortasında salın-

maktaydı:

Nil'in henüz bebek olduğu bölgede

Ülkenin bir boynuzun içinde kaldığı yerde,

Kemik dedektifleri düşünüyor belki de,

Burasıdır insanlığın doğduğu yer diye.

Hatun Lucy, yani dik gezen Lucy

O zamanlarda yaşamış bir kişi.

Sana düşen, Lucy'nin evi olan bu ülkeyi

Bu satırların arsından kazıp bulmak işi.

� “Önce Nil'le başlayacağız, dedi Francis. Afrika'da olduğunu biliyorum ama bebek bölümü için 

ansiklopediye bakmamız gerek.”

� “Afrika'nın kuzey doğusu boyunca akan Nil, dünyanın en uzun nehridir. 6648 km uzunluğundadır. 

İki ana kolu vardır: Burundi'den kaynaklanan Beyaz Nil ve Etiyopya'dan kaynaklanan Mavi Nil. Nil nehri, 

Kenya ve Tanzanya'dan gelen sularla da beslenir. Mavi ve Beyaz Nil'ler Sudan'da birleşip Mısır boyunca 

akarak Akdeniz'e dökülür.”

� Haritada Nil'i gösteren uzun çizgiyi izleyerek “Bir sürü nehir ve ülke var burada.” dedi Chris.

“Lucy'nin memleketi hangisi olabilir ki?” “Nil'in bebek olduğu yer…” diye düşünmeye başladı Francis. 

“Bence, nehrin kaynağından söz ediyor.”

6. TEMA
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ARİTADA KAYB LMAK

� O zaman Su an la Mısır elenir  geriye Burun i  Etiyo ya  Kenya ve Tanzanya kalır.  e i hris.

� Biraz kafa atlattıktan sonra Tamam  insanlığın oğuşunun ne anlama gel iğini anla ım gali a. 

Daha geçen ay Bayan Scott un ersin e ilk insanları okumuştuk.  e i hris. İlk insanlar un an  

milyon  in yıl ka ar önce ugünkü Kenya ve Etiyo ya a yaşamıştır.  im i iki ülkeye in irge ik işte. 

Kenya mı Etiyo ya mı  Bunu ancak Bayan Lucy söyleye ilir.

� hris ansiklo e i e Lucy i araştır ı: Lucy fiziksel antro olog Donal  ohanson ın 1 7 te 

Etiyo ya a uluğu ka ın iskeletine ver iği a .

� hris aşını kita tan kal ır ı. Bu kemik e ektifleri ölümünü açıklıyor.

� Francis Ayakları üstün e uran yılların Bayan Lucy si Demek insanlığın oğum yeri 

Etiyo ya ymış.  iyerek haritaya okun u. ey  ilmece e ne en ülke oynuzun için e ir eniyor  

anla ım sanırım. Bak Güney Afrika nın u kısmı tı kı oynuza enziyor.

� Alt kar eşler u ilmeceyi e ilmişti. arita a Mavi Nil in arıl ayan sularını sevinçle izle iler.

� � � � � � � �
Geriye iki ilmece kalmıştı. Onları çözmek için kulü eye gittiler. hris Francis e sorma an ir 

ilmeceyi çözmeye çalıştı ve yanlış ya ınca ir en on yaş yaşlan ı. Geri kalan iki ilmeceyi hris zor 

urum a ol uğun an Francis çöz ü. Ve karşısın a ir küre elir i. On ilmecenin yanıtı ülkeleri işaret 

e en siyah çizgiyi izleyerek yazmaya aşla ı. arfleri irleştir iğin e TERS DÖNDÜR  izginin işaret ettiği 

gi i yerküre aşın an eri ona  eni TERS DÖNDÜR iyor u.

El ette ya  Dünya atı an oğuya öner. Ve her önüşü ir güne karşılık gelir: İlerleyen zamanın 

irimi. amanı geriye almak için ünyayı tersine ön ürmek gerekir. Francis uzanı  yerküreye okun u  

hızla çevir i. Aynı an a a eğişmeye aşla ığını hissetti. Ağrısı kesilen armaklarını iyice aça iliyor u  

kasları güçlen i  gözlerinin önün e kırışıklıkları eriyi  yok oluyor  saçları koyulaşı  gürleşiyor u. Az sonra 

küçülmeye aşla ı. Ayna a şaşkın şaşkın akınan on ir yaşın a ir oğlan var ı. Koca ir yaşam onu 

ekliyor u. hris e eski haline önmüştü. Başar ık  Başar ık   iye haykırarak ans e iyor u.

Alt kar eşler eve ön üler ve anne ve a alarına sıkı sıkı sarıl ılar. Anne ve a aların an ses 

çıkmayınca onlar a ses çıkarma ılar. Eylül ayının sonun a ir azar günü hazırlanı  eyz ol oynamak 

için şehre in iler ve hagrin o i Ve Tuhaflık eşitleri ükk nına gitmeye karar ver iler. Oraya 

gel iklerin e ükk nın yerin e Tim uktu emlak ofisi iye ir yerin ulun uğunu gör üler. Ve tekrar 

yağmur astırınca oto üse ini  eve önmek üzere yola çıktılar. Oto üste irlikte üşünü  silkelenerek 

ken ilerine gel iler ve artık yüzlerin e on ir ve on iki yaşların a ir çocuk ifa esi eğil aha olgun ir 

ifa e var ır. Arkalarına yaslanı  gevşe iler. Artık yolculuk sona ermişti.

Vladimir Tumanov



SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

A) Aşağıdaki sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamını bularak birer cümlede kullanınız.

Furya: ......................................................................................................................................

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

Umman: ...................................................................................................................................

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

Termal: ....................................................................................................................................

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

Jeotermal: .............................................................................................................................

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

Volkanik: .................................................................................................................................

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

Dünyası alt üst olmak: .............................................................................................................

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

Çıkmaza girmek: .....................................................................................................................

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

Akıl almaz: ...............................................................................................................................

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

Göz dikmek: ............................................................................................................................

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

Kaşlarını çatmak: ...................................................................................................................

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

Kafa yormak: ...........................................................................................................................

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

Kafa patlatmak: ......................................................................................................................

.................................................................................................................................................
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AR İMET

1

TÜR ÇALI MASI

Oku uğunuz metin ir roman ır. Roman türünün özelliklerini önceki ilgileriniz en hatırlayarak 

aşağıya yazınız.

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

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

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

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

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

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

ANLAMA VE ANLATIM ÇALI MALARI

. Alt kar eşler ir kutu şekeri ye ikten sonra nasıl ir sorunla karşı karşıya kal ı

2. Alt kar eşlerin eski hallerine öne ilmeleri için neler ya maları gerekmektey i

. Alt kar eşlerin ceva lara ulaşma a iyice çıkmaza girmelerinin se e i ney i

. Alt kar eşler harita aki irinci ilmeceyi çöze ilmek için neler ya mıştı

. Dünyanın en uzun nehri hangisi ir  hangi ülkeler en geçmekte ir

. Metin e ahse ilen Lucy  nin önemi ne ir

7. İnsanlığın oğum yeri olan ülke hangisi ir  hangi kıta a ulunmakta ır

. Alt kar eşler eski hallerine nasıl ön üler

ETKİNLİK 

Kita ın yazarı Vla imir Tumanov u araştırarak yaşamı ve eserleri hakkın a kısa ilgi veriniz.

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

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

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

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

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

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

ARİTADA KAYB LMAK

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

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

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

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



1 0

ETKİNLİK 2

Yazar çocuğuna matematik ersini sev irmek için 

Kraliçeyi Kurtarmak  coğrafya ersini sev irmek için 

aritada Kay olmak  romanlarını yazmıştır.

A  Siz Türkçe ersini sev irmek için ir kita  yazacak 

olsanız nasıl ir kita  yazar ınız

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B  Türkçe kita ına  Türkçeyle ilgili ir ilmece koyacak olsanız nasıl ir ilmece hazırlarsınız  aşağıya 
     yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. TEMA

BİLİM VE TEKN L İ



1 1

ETKİNLİK 

A  İçin e ulun uğunuz yaşa ka ar zamanın nasıl aktığını üşünüyorsunuz

B  aman hızla akacak olsa neler ya mak ister iniz  Ne en

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARİTADA KAYB LMAK



 İngilizlerin ele geçir iği ir ülke var ı.

İm aratorluk çekilince tek aşına kal ı.

İnanılmaz güzellikte ir her yanı.

imalaya ır en kuzey eki kuşağın a ı.

Büyük ir nehir akar güneye u ağlık ünya an

Gezi  uran kum te ecikleriyle olu ir çölün yanın an.

int Okyanusu na ulaştığın a u su  açar koca ağzını

Karışır enize  çizerek ülkenin sınırını.

ay i  söyle a ını  ocuk oyuncağı eğil mi u sence

İki a am için çok yaşamış ve geçkince

Eh  ma em istiyorsun  al son ir i ucu sana:

Bu ülkenin ana iline eniyor Ur uca.

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

2  Ma em sev in imalayalar ı  oraya tırmanalım yine.

Düşelim  u çetin arazi e ir ağ krallığını ulmanın eşine.

Sınırlarını aylaştığı iki komşusunun to lam ahalisi

Dünya a yaşayan insan kala alığının nere eyse yarısı.

Ama u ülkeyi asıl ünlü ya an  te esin eki yüksek amı.

Daha yükseği yoktur asla  illary unun kanıtı.

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

 Bu kez arayacağın ir köy sa ece.

Bahse girerim şaşırttı seni u soru.

İsteğim iraz gari  olsa a sence

Ya acaksın e iğimi  yok aşka yolu.

Okyanustan okyanusa ve okyanusa uzanır.

Ve he sin en aha kocaman ır. 

Düzlükleri  sonsuz gökleriyle tanınır

Dağları ise yüksek ve kayalıktır.

Burayı oyarak çekilince uzullar

Beş tane göl yarattılar geniş ve serin.

Tonlarca tatlı suyla haritayı taçlan ırırlar.

Gemicilik için ire ir ir suları u göllerin.

Köy  eski evletler en gelenlere açtı kollarını:

e  yeni ir yurt arayan göçmenlere.

Durma an gelirler  ulu  ir içim e yollarını

Boz ayılarla izonların olaştığı çimenlere.

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

 Güzelliği ka ar zorluğu a ünlü  ulman gereken 

memleketin.

ayvanları üyük  karları eyaz  insanlarıysa çok çetin.

Muazzam ir te e en izleye ilirsin tüm manzarayı:

Kıta aki ağların en yükseği er altimetre eki sayı

Sınır ekçisi Diome e: Boğaz için e ir a a.

Başka ir evasa memleket görürsün karşı kıyı a.

Artık olmayan ir kara kö rüsü yara ı enizin geçilmesine.

Buralara ilk yerleşenler avcılar ır ayanır tarih öncesine.

Onlar an gelir İnuit ler: Son erece gözü ek ir ırk olarak

Bu haşin ortam a rahatça yaşarlar ı avlanı  alık tutarak.

Bir gün ara üşen ir kral ferman sal ı: Satılık ülke eşe 

osta

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

1 2

ETKİNLİK 

aritada Kay olmak  kita ında yer alan ilmecelerin azıları aşa ıda verilmiştir. Bilme

celerdeki ipuçlarından areketle sorulan ülkelerin an ileri oldu unu araştırıp yazınız.
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ETKİNLİK 1

DİLBİLGİSİ ÇALIŞMALARI

Aşağıda verilen paragrafların hangi anlatım biçimiyle yazıldığını nedenleri ile belirtiniz.

   

Zamanın birinde bir kasabada yaşayan dünyalar güzeli bir kız varmış. Bu kız öyle güzelmiş ki çok uzak 

şehirlerden ve ülkelerden çok zengin, çok yakışıklı, asil pek çok delikanlı onu görmeye gelirmiş. Kendisiy-

le evlenmek isteyen nice prensi nice şövalyeyi reddeden güzel kız kimseleri beğenmezmiş. 

Bu arada aynı kasabada yaşayan ve bu kıza aşık olan genç bir delikanlı da bu kızı istemiş. Ama kız onu 

da reddetmiş.

Anlatım Biçimi : ............................................

Nedenleri:.................................................................................................................................

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

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

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

Penguenler; uçamayan, dimdik durabilen, perde ayaklı deniz kuşlarıdır. Tüyleri kuş tüylerine hiç 

benzemez. Sırtları siyah veya gri, karın kısımları beyaz ince pulsu tüylerle örtülüdür. Türler birbirin-

den başlarındaki renkli tüyleriyle ayrılır. Kuyrukları kısa ve ayakları vücutlarının gerisinde olduğundan 

rahatlıkla dimdik ayakta durabilirler.

Anlatım Biçimi : ............................................

Nedenleri:.................................................................................................................................

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

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

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

HARİTADA KAYBOLMAK



1

ETKİNLİK 2

Sanat  konulu açıklayıcı anlatımla ir aragraf yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sanat mı ilim mi  konulu tartışmacı anlatımla ir aragraf yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
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SÖZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

 “Chagrin Hobi ve Tuhaflık Çeşitleri” dükkanına gitseydiniz orada karşılaşabileceklerinizle ilgili 

fantastik bir öykü yazınız.

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HARİTADA KAYBOLMAK



A IRLIK ÇALI MASI

                                                     NASA YA MEKT P

. TEMA

BİLİM VE TEKN L İ

  Nasa hakkın a neler iliyorsunuz

2   İnsanın hayallerinin eşin en koşması ne en önemli ir

 Yaz tatillerin e çalıştınız mı  alıştıysanız eneyimlerinizi arka-

aşlarınızla aylaşınız.



NASA YA MEKT P 

1 7

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi, NASA'nın geçen hafta maaşlı gezegen koruyucusu 

ilanına çıkması dünya çapında büyük ses getirmiş ve birçok habere konu olmuştu.

İşe alınacak kişinin görevleri arasında uzaydan Dünya'ya gelebilecek olan mik-

ropların yayılmasını önlemek var.

Bu iş ilanına başvuru yollayanlardan birisi ise ABD'nin New Jersey eyaletinden 9 

yaşındaki Jack isimli bir çocuktu.

NASA misyonlarının uzaya zarar verip vermediğini kontrol eden gezegen koruma 

memurları, aynı zamanda uzaydan gelen örneklerin dünyaya mikrop bulaştırmama-

sı için denetim yapıyor. Bu memurların maaşları yıllık 187 bin doları bulabiliyor. 

Jack NASA'ya yazdığı mektupta şunları söylüyordu:

Sev ili NASA

A ım ack Davis ve gezegen koruma memuru ozisyonu için aşvurmak istiyorum.

Dokuz yaşın a ola ilirim ama u işe çok uygun ol uğumu üşünüyorum. Bunun ir ne eni kız kar eşimin 

ana uzaylı emesi.

Ayrıca izleye il iğim ütün uzay ve uzaylı filmlerini seyrettim.

Marvel ın S. .I.E.L.D Ajanları izisini e izle im ve Siyah Giyen A amlar filmini e seyretmek istiyorum.

Bilgisayar oyunların a çok iyiyim. Daha gencim ve u yüz en e ir uzaylı gi i üşünmeyi öğrene ili-

rim.

Saygılarımla 

ack Davis
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NASA DAN MEKT P

Sev ili ack

Duy uğuma göre Galaksi Koruyucususun  ve NASA nın gezegen koruyuculuğu ozisyonuyla ilgileniyor-

muşsun. Bu harika

Gezegen Koruyuculuğu görevimiz ol ukça havalı ve çok a önemli. Dünya yı Ay an  asteroi ler en veya 

Mars tan getir iğimiz numuneler eki mikro lar an korumakla ilgili ir iş. Aynı zaman a Güneş Sistemi mizi so-

rumlu ir şekil e keşfetmeye evam e erken gezegenleri ve uy uları izim mikro larımız an korumak a 

görev tanımının ir arçası.

er zaman ize yar ımcı ola ilecek geleceğin ilim insanlarına ve mühen islerine ka ımız açık. O yüz en 

umarım çok çalışır ve okul a aşarılı olursun. İleri e ir gün seni ura a  NASA a görmek ümi iyle

Saygılarımla

Dr. ames L. reen

eze en Bilimi Müdürlü ü 

Direktörü
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NASA’YA MEKTUP

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

1.   Nasa hangi iş pozisyonu için ilan vermişti? İşe kabul edilen kişinin görevi ne olacaktı? 

2.   Jack Davis, neden bu göreve kendisinin uygun olduğunu düşündü? 

3.   Nasa hangi özelliklere sahip kişilere iş olanağı sağlamaktadır? 

4.  Nasa Gezegen Bilimi Direktörü Dr. James L. Green, Jack’a geleceği ile ilgili hangi önerilerde 

bulundu?  

5.  Jack’ın Nasa’ya mektup yazıp iş başvurusunda bulunması onun kişiliği ile ilgili hangi özellikleri 

göstermektedir?  

6.   Nasa müdürünün Jack’ın mektubuna karşılık vermesi sizce neyi gösterir? 

SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

A) Aşağıdaki sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamını bularak birer cümlede kullanınız.

Gezegen : ...............................................................................................................................

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

Pozisyon: ...............................................................................................................................

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

Galaksi: ...................................................................................................................................

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

Asteroid: .................................................................................................................................

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

Numune: .........................................................................................................................

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



TÜR ÇALI MASI

Oku uğunuz metnin türü mektuptur çünkü : 

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

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

2  ..........................................................................................................................................

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

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

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

ETKİNLİK 

Aşağı a NASA ile ilgili istenilen ilgileri yazınız.

Ne zaman 
kuruldu

Kuruluş amacı
nedir

Nerede 
ulunmaktadır

Ne tür çalışmalar
yapmaktadır

Apollo Projesinin
önemi nedir

22170
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ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 

Aşa ıda istenilen il ileri yazınız.

 Güneşe en yakın gezegen : ..................................................................................................

2  Güneşe en uzak gezegen : .................................................................................................. 

 En küçük gezegen : ............................................................................................................

 En üyük gezegen : ............................................................................................................

 Dünyaya en yakın gezegen : ................................................................................................ 

Aşa ıda istenilenleri yazınız.

 Ozon Ta akası ne ir  ............................................................................................................

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

2  Ozon Ta akasının incelmesin eki etkenler neler ir ..................................................................

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

 Ozon Ta akası ile ilgili alınan önlemler neler ir  ......................................................................

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

 Ozon Ta akası ile ilgili ya ılan çalışmalar a  gelinen son urum ne ir  

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

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

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

neler ir ..................................................................

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

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

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

gelinen son urum ne ir  

2171
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Planlama yaşamımızın her evresin e hareket şeklimiz ol-
malı ır.  N 1K nın günümüz e irçok alan a kullanıl ığı görü-
lür. Eğitim e özellikle yöntem ve eğerlen irme süreçlerin e 
kullanılmakta ır.

Etkili ir anlatım a N 1K sorularının yanıtı ulunmalı ır. 

NE  Konuyu verir

NEDEN . Amacı verir

NASIL .. Yöntemi elirler

NEREDE .. Mekan ve yer kavramları

NE AMAN  Süre  süreç kavramları

KİM  İlgili ve sorumlu kişileri elirler

Kı rıslı Prof. Sennaro lu na Tüitak Bilim dülü

Kı rıslı Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Al han Sennaroğlu  201  yılı TÜBİTAK Bilim Ö ülüne layık görül ü. 

Sennaroğlu  ö ülünü Türkiye umhur aşkanı nın elin en al ı. Prof. 

Dr. Sennaroğlu  TÜBİTAK Bilim Ö ülü ne Katıhal ve femtosaniye la-

zerleri alanın a  kızılaltı infrare  ölgesin e çalışan irçok özgün 

katıhal lazerlerin geliştirilmesi ve u lazerler ile femtosaniye süreli 

o tik ar e üretimi konusun aki uluslararası üzey e üstün nitelikli 

çalışmaları  ne eniyle layık görül ü. 

KKT  Ankara Büyükelçiliği n en verilen ilgiye göre  Türkiye nin 

en restijli ilim ö ülleri olan TÜBİTAK Bilim  Özel ve Teşvik Ö ülleri ile TÜBİTAK - Gelişmekte Olan 

Dünya İçin Bilimler Aka emisi T AS  Teşvik Ö ülü törenleri  Türkiye umhur aşkanı nın  himayesin-

e  ankaya Köşkü n e ya ıl ı. 

5 1
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N K kuralı   Nedir
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DİLBİLGİSİ ÇALIŞMALARI

A) Genç adam iyi bir terziymiş. Bir dikiş makinesi ve küçücük bir dükkanı varmış. Sabahlara kadar uğ-

raşıp didinir ama pek az para kazanırmış. Çok soğuk bir kış gecesi dükkanı kapatırken elektrik soba-

sını açık unutmuş ve çıkan yangın onun felaketi olmuş. Artık ne bir işi varmış ne de parası. 

(………………………kişi anlatım)

B) Temiz bir yuvada mutluluk içinde yaşama özlemini bir türlü gerçekleştiremeyen bu güvercin, bir 

gün, dalın üzerinde düşünceli düşünceli tünüyordu. Yanına, yaşlı bir güvercin geldi. Halini hatırını 

sorduktan sonra mutsuzluğunun nedenini öğrenmek istedi. Genç güvercin başından geçenleri tek 

tek anlattı. Temiz yuva sorununu bir türlü çözemediğinden şikayet etti.

(………………………kişi anlatım)

C) Evimiz dördüncü kattaydı. Site bahçesinden gürültüler geliyordu. Hemen aşağıya indim. Ne oldu-

ğunu merak ediyordum. Arabaların arasında insanlar bir yoğunluk oluşturmuştu. Uzaktan seyret-

meye başladım. Babamı aralarında gördüm. Babamla bir adam ağız dalaşına girmişti. Karşısındaki 

çok sinirliydi. Babam ısrarla bir şeyler anlatıyordu. Yanlarına gittim. 

(………………………kişi anlatım)

Düşünceyi Geliştirme Yolları

Düşünceyi geliştirme yolları; parçada anlatılanları daha anlaşılır hale getirmek, okuyucuyu 
etkilemek, onun ilgisini çekmek amacı ile kullanılır. Düşünceyi inandırıcı kılmak amaçlanır.

1. ÖRNEKLEME:    -İnandırıcı kılma amacı vardır.
                               -Soyut düşünce somutlaştırılır.
                               -“Örneğin, mesela…”gibi sözcükler kullanılır.

2. KARŞILAŞTIRMA:  -Varlık, kavram veya olayların farklı yönlerini otaya koyar.
                         - “Oysa, ise, daha, en…” gibi sözcükler kullanılır.
                         -“Gibi, sanki, tıpkı ..” gibi benzetme sözcüklerinden yararlanılır.

3. TANIMLAMA: “Nedir, kimdir”  sorusuna cevap verir.
                                      
4. TANIK GÖSTERME: Başka kişilerin düşüncelerine yer verilir.

5. SAYISAL VERİLERDEN YARARLANMA: İstatistiklerden yararlanılır.

“Öyküleme” yöntemine göre kaleme alınmış aşağıdaki metinlerin hangi kişiye göre anlatıldığını 

altlarındaki boş bırakılan yerlere yazınız.

ARŞİMETNASA’YA MEKTUP
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ETKİNLİK 2

A) Aşağıda verilen bilgilerin düşünceyi geliştirme yollarından hangisiyle ilgili  
     olduğunu yazınız.

B) Aşağıda verilen cümlelerde düşünceyi geliştirme yollarından hangisinin 
kullanıldığını yazınız.

1. Orman yangınlarının % 90'ına insanların neden olması çok üzücü. 

 (…………….....................……….)

2. Tarihi yerlerin korunması konusunda gerekli hassasiyeti gösteremiyoruz. Salamis Harabeleri 
bunlardan biri.  

(…………….....................……….)

3. Göçmen kuşlar, uçma konusunda posta güvercinlerinden daha yeteneklidir. 

(…………….....................……….)

4. Ana gibi yar vatan gibi diyar olmaz. 

(…………….....................……….)

5. Bir ülkenin gelişmesinde bilimin ne kadar önemli olduğunu bilen Atatürk “Hayatta en hakiki 
mürşit ilimdir.” sözü ile bu düşüncesini dile getirmiştir.

(…………….....................……….)

6. Hoşgörülü olmak için yüreğinizin insan sevgisi ile dolu olması gerekir. Mevlana bunu başardığı 
için dünyaya mal olmuştur. 

(…………….....................……….)

7. Kişinin başından geçen ilginç olayları anlatan yazı türüne anı denir.

(…………….....................……….)

8. Balzac: "Bilim insanı olmak için insanları sevmek, dolayısıyla edebiyatsever olmak gerekir." 
    diyor. 

(…………….....................……….)

6. TEMA

SANAT VE HAYALLERİMİZ

6. TEMA

BİLİM VE TEKNOLOJİ

1. Karşıtlıklardan yararlanılır.    (..............................) 

2. Düşünceye somutluk katar, yazının anlaşılmasını kolaylaştırır.  (..............................) 

3. Tanığın sözünden yararlanılır.  (..............................) 

4. Araştırma sonuçlarından yararlanma yoluna gidilir.  (..............................) 
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S LÜ VE YA ILI ANLATIM ÇALI MASI

TÜBİTAK a herhangi ir alan a iş aşvurusun a ulunmak için ir mektu  yazınız.

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

AR İMETNASA YA MEKT P



A IRLIK ÇALI MASI

                                                     YA ANABİLİR E E ENLER

. TEMA

BİLİM VE TEKN L İ

 Sizce için e yaşa ığımız gezegenin ışın a a yaşam var mı ır

2  Uzay kavramı size neler çağrıştırır

 Amerikalı astrofizikçi Neil e Grasse Tyson un  zayın son de il 

ama ir sonraki sınır oldu unu ve fet edilecek ir şey ola

rak de il  keşfedilecek ir yer olarak örüyorum.  sözünü 

nasıl eğerlen iriyorsunuz



Öte gezegenler olarak a lan ırılan  Güneş Sistemi nin ışın aki gezegenleri keşfetmek ve özelliklerini e-

lirlemek için uzun zaman ır araştırmalar ya ılıyor. Bu çalışmaların temel amacı Güneş Sistemi nin ışın a a 

canlıların yaşayı  yaşayama ığını anlamak. Eğer yıl ızının yaşama elverişli ölgesin e ulunan ir gezegen 

keşfe ile ilirse  o gezegen e yaşama elverişli koşulların var olu  olma ığı a incelene ilir. Ancak Güneş Sis-

temi nin ışın aki yıl ız sistemlerinin ve öte gezegenlerin sayısının çokluğu üşünül üğün e araştırmaların 

hangi yıl ız sistemlerine ve u yıl ız sistemlerinin hangi ölgelerine yoğunlaştırılacağının önce en elirlen-

mesi gerekiyor. Bugüne ka ar ya ılan gözlemler Güneş Sistemi nin özelliklerinin sonsuz sayı aki ihtimal en 

sa ece irinin gerçekleşmesi ile ortaya çıktığını gösteriyor. Bu yüz en ne yaşama elverişli ölgeyi tanımla-

mak için Güneş Sistemi ne e yaşama elverişli gezegenlerin özelliklerini tanımlamak için Dünya nın özellikleri 

esas alınamaz. Dolayısıyla öte gezegen araştırmalarının aşarıya ulaşa ilmesi için ir yıl ızın etrafın aki ya-

şama elverişli ölgenin sınırlarının ve gezegenlerin hangi özelliklere sahi  olması gerektiğinin oğru ir şekil-

e tanımlanması önemli.

Dünya aki tüm yaşam sıvı suyun varlığına ağlı ol uğu için yaşama elverişli ölge  genel olarak o ölge-

e ulunan ir gezegenin yüzeyin e sıvı suyun uluna ileceği ölge olarak tanımlanır. Bu ölgenin ışın aki 

gezegenler ya yıl ızına uzak ol uğu için çok soğuktur ya a yıl ızına yakın ol uğu için çok sıcaktır. Bu geze-

genler e şayet su varsa ile ancak katı ya a gaz halin e ola ilir ve u yüz en Dünya akilere enzeyen 

yaşam içimlerinin oluşmasına elverişli eğiller ir.

YA ANABİLİR E E ENLER 
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Yıldızın büyüklüğüne ve ışıma miktarına bakarak yaşama elverişli bölgenin yıldızın merkezinden ne kadar 

uzakta olabileceği belirlenebilir. Fakat bir gezegenin bu bölgenin içinde olması yaşama elverişli koşullara sahip 

olabileceği anlamına gelmez. Örneğin eğer Venüs'ün atmosferi Dünya'nınkine benzeyen bir kimyasal bileşime 

sahip olsaydı yaşama elverişli koşullara sahip olabilirdi. Fakat atmosferindeki sera gazları, yüzeyindeki sıcaklı-

ğın 1000°C'ye kadar çıkmasına neden olduğu için Venüs yaşama elverişli bir gezegen değil.

Tüm bu nedenlerle yaşama elverişli bir gezegenin keşfedilme ihtimalini artırmak için hangi gezegenlerin ya-

şama elverişli koşullara sahip olabileceğinin iyice anlaşılması gerekiyor.

Yaşama Elverişli Gezegenlerin Klasik Tanımı

Yaşama elverişli gezegenler, genel olarak yüzeyinde sıvı suyun bulunabileceği gezegenler olarak tanımlanır. 

Bilinen tüm yaşam biçimleri suya bağımlıdır fakat sudan başka sıvıların da yaşamın oluşmasına olanak sağlaya-

bileceğini öne süren görüşler de var. Buna rağmen su uzayda en çok bulunan sıvı olduğu için yaşanabilir öte ge-

zegenler araştırılırken başka sıvıların değil, suyun bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelere odaklanılır.

Atmosferindeki döteryum/hidrojen oranının yüksek olması Venüs'ün yüzeyinde bir zamanlar sıvı su olduğu-

nu düşündürüyor. Bu oranın yüksek olması Venüs'ün Güneş'e, Dünya'ya göre %30 daha yakın olması ve 

Dünya'nın Güneş'ten aldığından %90 daha fazla ışıma alması ile açıklanıyor. 

Venüs gibi Mars'ın da bir zamanlar sıvı suya sahip olduğu düşünülüyor. Bu durumun en büyük nedeni Kızıl 

Gezegen’in jeomorfolojik özellikleri. Mars'ın bugün kurak bir gezegene dönüşmüş olması kütlesinin küçük ol-

masıyla açıklanıyor. Bu küçük kütlenin sebep olduğu kütle çekiminin ısınan bir atmosferi kendine bağlayabi-

lecek gücü yoktu. Bugün Mars o kadar soğuktur ki, Mars yüzeyinde suyun sıvı halde bulunabileceği herhangi 

bir yer yok.

Yaşama Elverişliliği Belirleyen Etkenler

Suyun sıvı halde bulunup bulunamayacağını belirleyen en önemli etkenler ortamın sıcaklığı ve basıncı. Bir at-

mosfer basınç altında su 0°C ile 100°C arasında sıvı haldedir. Fakat yüksek basınçlar altında, su daha yüksek sı-

caklıklarda da sıvı halde bulunur. Gözlemlenen öte gezegenlerin kütlelerinin ve hacimlerinin çeşitliliği düşünü-

lürse bu gezegenlerin atmosfer basınçları da çok farklı olmalı. Eğer bir gezegenin atmosferinin özellikleri bilini-

yorsa faz diyagramından yararlanılarak suyun sıvı halde bulunup bulunamayacağı anlaşılabilir.

Gezegenlerin atmosferlerinin sıcaklığı sera gazlarının varlığına ya da yokluğuna bağlı olarak da değişir. Bir 

gezegenin atmosferindeki sera gazlarının miktarını belirleyen birkaç etken var. Bunlardan biri düşük kütleli gaz-

ların gezegenin atmosferinden uzaya kaçması. Bunun yanı sıra tektonik ve volkanik hareketler de atmosferin bi-

leşimini etkileyebilir. 

Yaşama Elverişli Bölgenin Yeniden Tanımlanması

Yaşama elverişli bölgenin sınırları gezegenlerin atmosferlerinin sahip olabileceği sera gazlarına göre yeni-

den tanımlanabilir. Bölgenin sınırlarının yıldızdan çok uzak mesafelere kadar uzanmasını sağlayabilecek en 

önemli sera gazı hidrojendir. Geniş bir dalga boyu aralığındaki ışık ışınlarını soğurabilen bu gaz, Dünya'daki kü-

resel ısınmanın ana sebebi olarak görülen karbondioksit gazından çok daha etkili. Atmosferinde yüksek miktar-

6. TEMA

BİLİM VE TEKNOLOJİ
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YA ANABİLİR 
E E ENLER 

a hi rojen gazı olan gezegenler için yaşama elverişli ölgenin ış sınırının yıl ız an uzaklığı  kar on ioksitli 

ir atmosfere sahi  gezegenlerinkin en irkaç kat aha üyük ola ilir.

Gözlemlenen öte gezegenlerin yaşama elverişli koşullara sahi  olu  olma ığının anlaşılması için önce küt-

leleri  hacimleri ve yoğunlukları elirlene ilir. Daha sonra yıl ızın ışıma miktarı ve gezegenin yıl ıza uzaklığı 

kullanılarak gezegenin sıcaklığı ve yüzeyin e sıvı suyun ulunma ihtimali eğerlen irile ilir. Eğer tüm koşul-

lar uygunsa ya ılacak gözlemlerle atmosferin e su uharı olu  olma ığı incelene ilir. Fakat u işlemlerin ger-

çekleştirilmesi tüm öte gezegenler için kolay eğil. Örneğin kütlenin ve hacmin ikisinin ir en ölçülmesi 

azen mümkün olmuyor. Telesko lar kullanarak öte gezegenlerin atmosferinin incelenmesi ise yalnızca 

Güneş Sistemi ne yakın olan yıl ız sistemlerin eki gezegenler için mümkün. 

Biyo azlar

Eğer yaşama elverişli koşullara sahi  ir gezegen uluna ilirse  o gezegen e ugün ya a geçmişte canlı-

ların yaşayı  yaşama ığı sorusu akla gelecektir. Bu soru gezegenin atmosferin e iyogazlar ulunu  ulun-

ma ığı incelenerek ceva lana ilir. Biyogazlar canlılar tarafın an üretilen ve gezegenin atmosferin e yüksek 

miktarlar a uluna ilecek gazlar ır. Bir iyogazın gözlemlerle elirlene ilmesi için ışıkla etkileşmesi gerekir.

Pek çok iyogaz -örneğin kar on ioksit- canlı organizmalar ışın a a oluşa ileceği için el e e ilecek so-

nuçların yanlış yorumlanmaması için azı ek gözlemler gereke ilir.

Dr. Ma ir E. CAK



SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

A) Aşağıdaki sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamını bularak birer cümlede kullanınız.

Öte gezegenler : .....................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Işıma miktarı: ..........................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Sera gazı: .................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Hidrojen: .................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Jeomorfolojik: .........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Kütle çekimi: ...........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Faz diyagramı: ........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Döteryum miktarı: ...................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Soğurma: .................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Biyogaz: .................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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6. TEMA

SANAT VE HAYALLERİMİZ

180

6. TEMA

BİLİM VE TEKNOLOJİ
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ARŞİMET

181

TÜR ÇALIŞMASI

Herhangi bir konuda bilgi vermek, bir gerçeği ortaya koymak, bir tezi kanıtlamak veya bir düşün-
ceyi savunmak amacıyla kaleme alınan ve temel öğesi fikir olan yazılara “makale” denir. Okudu-
ğunuz metnin türü makaledir.

Okuduğunuz metinden yola çıkarak makale türünün özelliklerini yazınız.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

1.  “Yaşanabilir Gezegenler” metninde uzun zamandır yapılan hangi araştırma hakkında bilgi 

verilmiştir? 

2.   Yapılan araştırmanın amacı nedir?

3.   Metinde, öte gezegenler hakkında yapılan araştırmaların başarılı olması için neyin tanımlan-

masının önemli olduğu vurgulanmıştır?

4.   Yaşama elverişli bölge bulunabilmesi için gezegenlerde nasıl bir yüzey aranmıştır?

5.   Yaşama elverişli gezegenler genel olarak ne gibi özelliklere sahip olmalıdır?

6.   Mars'ın bir zamanlar sıvı suya sahip olduğunun düşünülmesinin sebepleri nelerdir?

7.  Hangi gaz dünyadaki küresel ısınmanın ana sebebi olarak görülen karbondioksit gazından daha 

etkilidir?

8.   Biyogazların yaşam için önemi nedir?

YAŞANABİLİR 
GEZEGENLER 
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ETKİNLİK 

A  Sizce yaşana ilir ir ünya için neler ya malıyız 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

B  Bunları yerine etiriyorum  etiremiyorum

Çünkü...........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

. TEMA

BİLİM VE TEKN L İ
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ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 

zay insano lu için çok karmaşıktır. zayda insan kocaman ir kütüp anedeki minicik 

ir çocu a enzer  çocuk oradaki kitapların yazıldı ı in ir çeşit dili anlamaz  nasıl yazıl

dı ını da anlamaz  dikkatini çeken şey o kitapların karmaşık dizilişindeki a enktir ve in

sano lu da uzayın a en ini çözmeye çalışa ilir ancak.  Al ert Einstein

Al ert Einstein sözün en yola çıkarak uzay konusun a ir aragraf yazınız.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Uzay hakkın a araştırma ya ınız ve ya tığınız araştırma a en çok ilginizi çeken ilgileri aşağıya ya-

zınız. Yaz ığınız ilgileri arka aşlarınıza okuyunuz.

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

YA ANABİLİR 
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1

ETKİNLİK 

Yuri a arin  2 Nisan de uzaya çıkan ilk insan

Gagarin  Vostok 1 uzay aracına inmiş  uçuş öncesi kontrollerini ta-

mamlamış ve geri sayıma hazırlanmıştı. Kalkıştan irkaç saat sonra 

tarihteki 10  akikalık ilk yörüngeye oturan insanlı uzay uçuşunu 

gerçekleştirecek  u uçuş sırasın a asit ve ir o ka ar a güzel şu 

cümleler ağzın an ökülecekti:

Dünya masmavi görünüyor. Ne ka ar a muhteşem. İnanılmaz

Gagarin in uzay aracının camın an gör üğü Dünya gerçekten e 

muhteşem i. O  u kelimeleri yaşa ığı ünyanın  evinin uzay an ne-

f es kesici görünümün en son erece etkilenerek sarf etmişti.

Yukarı a Yuri a arin in hayatın an ir kesit verilmiştir. Sizce Gagarin  uzay a neler görmüş ve 

neler hissetmiştir

. TEMA

BİLİM VE TEKN L İ
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ETKİNLİK 1

DİLBİLGİSİ ÇALIŞMALARI

A) Aşağıda karışık olarak verilen bölümlerin bir paragrafın “giriş, gelişme, sonuç” 

cümlelerinden hangisi olduğunu yan tarafa yazınız.

Annem, İstanbul'a gittiği için benden bir yaş küçük olan 
kardeşim Hasan'la artık Dadaruh'un yanından hiç 
ayrılmıyorduk.

Ahırın avlusunda oynarken aşağıda, gümüş söğütler altında 
görünmeyen derenin hüzünlü şırıltısını işitirdik. Evimiz, iç 

çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. 

Bu, babamın seyisi, yaşlı bir adamdı. Sabahleyin 

erkenden ahıra koşuyorduk.

1

2

3

Giriş

Gelişme

Sonuç

B) Aşağıdaki cümlelerden bir parçanın giriş cümlesi olabilecek nitelikte olanları  ( x ) 
işareti koyarak gösteriniz.

(     ) Bu türler içinde en çok romanları severim. 

(     ) Benim için en önemli olay ödülü almaktı.

(     ) Oysa ben ona her konuda yardımcı olmaya çalışmıştım.

(     ) “Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.” derler.

(     ) Ali ve arkadaşları hedefe varmak için üç günden beri ara vermeden ilerliyorlardı.

(     ) Milli kültür ise taklitle başka milletlerden alınamayan duygulardır.

(     ) Halbuki bizim dilimiz, dillerin en zenginlerindendir.

(     ) Kıbrıs, Akdeniz'in üçüncü büyük adasıdır. 

YAŞANABİLİR 
GEZEGENLER 
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Bir gününüzü uzay a geçirme şansınız olsay ı neler ya mak ister iniz  Ne en

..........................................................................................................................................
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       ..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
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NIK LA TESLA 

Ölme en evvel güneş

Önce kavuru  a ünyayı

Öksüz uzul uzaylarına terk ettiğin e 

Mozart Einstein ve hiç kimse olmayacak.

Kıvrılı  ükülecek ezgilerim

Yok olacağız ..

Ka uk tutmuş u zavallı gezegen

Gizemini çözeme ikleri ölü ir göka a

Kıyamet lavlarına karışanlar on uğun a

Sonsuz yayıcının çığlığı.

Ür erten sular a sis. 

Belirsiz fısıltılar

Onlar a kavrulu onacaklar.

er şeyi yok e i  yeni en kuran

Benim inim  ışıklı ir gülüş izi yaymaktır sonsuzluğa

er şey en aza e çeki  gi eceğin o yere

Bir inilti gi i taşı ığın yalnızlığını ırak

Ve kal  atışlarının sessizliğin e

Siyah kuğunun şarkısını inle.

� � � ������������������������İl an İREM

1

   Romanlar a  hikayeler e ya a herhangi ir yazı a  güzel kurulmuş cümleler gör üğüm e onları not 
e erim. Onları ara sıra yeni en okumak için. em zevkli okumalar için  hem e aha iyi yaza ilmek için. 
Roman a ya a hikaye e en önemli şey  tasvir etmek. Neyi anlatıyorsanız  onu çok iyi nakle e ilmek oku-
yucuya. Sanki ir filmi izlermiş hissi yaratmak  satırlarınızla. Bunu en iyi şekil e üyük yazarlar ya a ilir-
ler. O yüz en üyük yazar oluyorlar ya. Bazen azı olayları  urumları ifa e etmekte zorlanırım. Kita  
okuma eksikliği ve unun sonucun a kelime hazinemin yetersiz olmasın an kaynaklanıyor u urum. Bu 
ne enle ir şeyi çok iyi tasvir etmiş cümleler görünce onları not e erim.

1. 2. ve . soruları yukarı aki metne göre yanıtlayınız.

. Yukarıdaki metne öre aşa ıdakilerden an isi söylenmemiştir
A   Yazar oku uğu ve eğen iği cümleleri tekrar okumak için not e er.
B   Yazar oku uğu ve eğen iği cümleleri aha iyi yaza ilmek için not e er.
C   Yazar okuma ve yazma a en önemli şeyin tasvir etmek ol uğunu söyler.
D   Yazar oku uklarını not e enlerin üyük yazar olacaklarına inanır.

2. Yazara öre tasvir etmek nedir
A  Tasvir etmek hem zevkli okumak hem e iyi yaza ilmektir.
B  Tasvir etmek okuyucuya yazılanlarla sanki film izlermiş hissi yaratmaktır.
C  Tasvir etmek önemli notlar almaktır.
D  ok kita  okumak tasvir etmektir.

. Yazar  olayları ve durumları ifade etmekte niçin zorlandı ını düşünüyor
A  Kita  okuma eksiliğin en
B  Tasvirler e yetersiz ol uğun an
C  Yeteri ka ar film izleme iğin en
D  Not al ıklarını tekrar okuma ığın an

Günü arçalara ölü  her arçasına çeşitli anlamlar yükle iğimiz gi i yılı a mevsimlere ayırırız. 
Günün ölümleri ve mevsimleriyle insan ömrünün evreleri arasın a ilişkiler kurarız. Mesela tan vakti  

ahara ve gençliğe  öğle  yaz ortasına ve insanın olgunluğuna  ikin i  güz mevsimine ve ihtiyarlık 
önemine  guru  vakti ise güzün kışa önmesine ve insanın ünya an göçüşüne enzer. 

. Yukarıdaki para rafla il ili olarak aşa ıda verilenlerden an isi yanlıştır
A  Örnekler en yaralanılmıştır.
B  Benzetmelere yer verilmiştir.
C  Tanımlama ya ılmıştır.
D   Sa e ir il kullanılmıştır.

I  Sahil  oyunca yürüyoruz. II  Güneşin ışıkları altın sarısı kumları aha ir arlatıyor  a eta 
insanın ruhuna rahatlık veriyor.  III  Dalgalar en zarif antel masa örtüsünü kıskan ıracak güzellikte. 

IV  Gökyüzü en masum mavisini ürünmüş.

. Yukarıda numaralanmış cümlelerin an ilerinde etimlemeye yer verilmemiştir

A  I.                 B   II.            I I. D   IV.         C  I               

BİLİM VE TEKN L İ

TEMA DEĞERLENDİRME S R LARI
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6. TEMA

BİLİM VE TEKNOLOJİ

Jean-Paul Sartre “Sözcükler” adlı yapıtında, diğer yapıtlarından farklı olarak yazarlığa yöneliş dönemini 
anlatırken büyükbabasının kendisine verdiği şu öğüdü anıyor ve özenle şunları söylüyor: “Yalnız gözlerinin 
olması yetmez, onlardan yararlanmayı da öğrenmeli insan.”

6.Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

A) Sayısal verilerden yararlanma  
B) Tanık gösterme  
C) Karşılaştırma   
D) Örnekleme

Nihayet beklenen gün geldi. Yaklaşık 4.5 saat süren bir yolculuğun ardından  Londra'ya vardık.  Londra'da 
bizi yılın ilk karı karşıladı. Uçağımız sanki bir pamuk tarlasına inmişti. Çok heyecanlıydım: İlk kez geldiğim 
Londra'dan bir-iki saat içerisinde farklı bir yere trenle Coventry'e gittik. Geceyi orada geçirdikten sonra, yorucu 
bir seyahatin vermiş olduğu bitkinlik ve buna bağlı stresi de üzerimizden attıktan sonra ertesi gün oldukça dinç 
bir şekilde kaktık. Karlı,  soğuk  havanın da vücudumuzdaki kanın performansını  artırması işimize gelmişti.

7. Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım tekniği kullanılmıştır?�    

A) Öyküleyici        
B) Betimleyici     
C) Açıklayıcı      
D) Tartışmacı

  “Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin görevidir.” Bu bir bayrak yarışı gibidir. 
Görevini tamamlayan görevini sıradakine teslim edecektir. Bugün sana ihtiyacı olan çocuk, belki de yarın   
senin yardım isteyeceğin bir yetişkin olacak. Eğer sen onu yardım etmeyen, bencil, saygısız ve yardımseverlik 
duygusundan eksik bir çocuk olarak büyütürsen o çocuk sevmeyi öğrenemez. 

8. Yukarıdaki paragraf hangi yazı türünden alınmış olabilir?

A) Anı    
B) Sohbet    
C) Hikaye    
D) Makale

Rüzgar uğultuları, şekilsiz bulutlar, asık suratlı insanlar… Sanki hepsi üzgün, boynu bükük. Yapraklar ağaca 
küsmüş adeta. Sararıp solmuş, ağacını, yurdunu, yuvasını terk etmiş, parçalanmış, her biri bir yere savrulup 
gitmiş. Yanaklarımdan süzülen su damlacıklarının etkisiydi bütün bunlar. Dışarıda yağmurlu, iç karartıcı bir 
hava vardı. Sanki ben ağladıkça yağmur şiddetleniyor, gök gürültüleri hıçkırıklarımla birlikte kopuyordu. 

9. Yukarıdaki paragraf için hangisi söylenemez?

A) Kişileştirmelerden yararlanılmış.
B) Betimlemelere yer verilmiş.
C) Paragrafa karamsar bir duygu hakimdir.
D) “Sanki ben ağladıkça yağmur şiddetleniyor, gök gürültüleri hıçkırıklarımla birlikte kopuyordu.”     
     cümlesinde benzetmelere yer verilmiştir.
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DEĞERLENDİRME 
SORULARI

10. “Hikayeyi bu kadar geri planda bırakmasa daha güzel olacak yazdıkları.” cümlesi için 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Neden-sonuç cümlesidir
B) Koşul cümlesidir
C) İstek cümlesidir
D) Olasılık cümlesidir

Gülten Dayıoğlu  “ Vakıf benim 30 senelik bir hayalimdi. 10 yıl önce kurduk. Vakıfta hazırlanan yönetmelik 
doğrultusunda hedeflerimize doğru koştuk. Amacımız çocuk ve gençlik edebiyatına nitelikli yeni eserler 
kazandırmak ve nitelikli yazarları bulmak. Ben gençken kolumun altında dosyamla Cağaloğlu'nda çok 
gezdim. Yanımda 4 yaşında çocuğumla yayınevlerine giderdim. “Ben yazarım, yazdıklarımı okur musunuz?” 
derdim. “Bırak git!” derlerdi ya da hiç yüzüme bile bakmazlardı. En sonunda bir yayınevi bastı ve ondan sonra 
devam ettim.” diyor.

11. Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?

A) Öyküleyici  B) Betimleyici  C)  Açıklayıcı  D) Tartışmacı

    İnsan doğal olarak iyidir ama toplumun kurumları yozlaştırır onu. Rousseau, felsefesinin bu temel ilkesini 
şu önermeyle ortaya koymuştu: Tanrı elinden çıkan her şey iyidir, insan elinde her şey yozlaşır. O, sanat ve 
kültürün zararlı olduğuna inandığı için Emile adlı kitabında çocukların nasıl kendi kendini yetiştireceklerini 
anlatır.

12. Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur?

    A) Tanımlama - Örneklendirme
B) Tanık gösterme - Örneklendirme
C) Açıklama - Betimleme
D) Tanık gösterme - Tanımlama

13. Aşağıdakilerden hangisinde yorum söz konusu değildir?

A) Aklına gelen her şeyi söyleyen insanların sonu budur işte.
B) Yüzüne bakınca acısını içinde saklayan biri olduğunu anladım.
C) Bu gidişle çocukların neşeyle koşup oynayacağı yeşil alan kalmayacak.
D) Öykünün yanı sıra birçok şiir yazmış, bunlardan bazıları bestelenmiştir. 

     I. Bazen rastgele bir sayfada,
    II. Deyimlerin kaynaklarını arayıp bulmak bu nedenle oldukça zor bir uğraştır.
   III. Bazen bir dipnotta, bazen de hiç ummadığımız bir el yazması sayfasında  
   IV. Bir deyimin ortaya çıkış hikayesiyle karşılaşmak mümkündür. 

14. Yukarıda bir paragrafın giriş, gelişme, sonuç cümleleri karışık olarak verilmiştir. Bu 
cümleler hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?

A) I- III- II- IV         B)  I- III- IV- II               C) III- I- IV- II        D) II- I- IV- III   
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15. Aşağıdakilerden hangisi nesnel bir cümle değildir?

A) Orhan Veli “İstanbul'u Dinliyorum Gözlerim Kapalı” adlı şiiri yazmıştır.

B) Osman Türkay “Uzay Şairi” olarak bilinmektedir.

C) Dünyanın en ünlü şairi Victor Hugo'dur.

D) Ünlü şair Süleyman Uluçamgil öğrencilik yıllarında Erenköy'de şehit olmuştu.

16. “Dili tutulmak” ile “dili çözülmek” deyimleri arasında anlamca bir ilişki vardır. Aşağıdakilerin 
hangisinde buna benzer bir ilişki kurulabilir?

A) Eli tutulmak - eli bağlanmak

B) Kulağı çekilmek - kulağına küpe olmak

C) Gözleri yaşarmak - gözleri kararmak

D) Ayağını kesmek - ayağını alıştırmak

       
Şunlar ki çoktur malları
Gör nice oldu halleri 
Sonucu bir gömlek imiş
Anın da yoktur yenleri

17. Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine aittir?

A) Didaktik şiir  B) Lirik şiir  C) Epik şiir  D) Satirik şiir

……………….bir kişinin yaşamını konu alan yazı türüdür. Bir yazarın kendi yaşamını anlattığı ……………. 
türündeki yazılar da bu türe yakındır. …………….., kişi veya kişilerin başından geçen olayların sonradan 
yazıya geçirilmesiyle ortaya çıkar. ……………. ise adından anlaşılacağı üzere yaşanırken günü gününe yazılır.

18. Yukarıdaki paragrafta boş yerlere, verilen bilgilere göre sırasıyla aşağıdakilerden 
hangileri getirilmelidir?

A) Biyografi – Otobiyografi – Anı – Günlük
B) Anı – Günlük – Biyografi – Roman
C) Biyografi – Otobiyografi – Günlük – Hikâye
D) Roman – Hikâye – Anı – Gezi yazısı

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Annem 1974'te sıcak bir yaz günü doğmuş.
B) Mayısda sınavlar başlayacak.
C) Bahar da toplantıya gelecek.
D) Tiyatroda en çok benim rolüm beğenilmiş.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisine nokta konmalıdır?

A) Eyvah, yemek yandı   B) Tatilin nasıl geçiyor

C) Uçak az sonra kalkacak   D) Bir pazar akşamı
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