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Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! 

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

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl... 

Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 

"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın. 

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 

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

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı: 

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 

Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 

Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? 

Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! 

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli: 

Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 

Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli- 

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

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

Her cerihamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım; 

O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: 

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 

Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!

İSTİKLÂL MARŞI

Mehmet Âkif ERSOY



ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, 

en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dahilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve 

cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde 

bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve 

şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve 

cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş 

bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün 

kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış 

ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha 

elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip 

olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu 

iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit 

edebilirler. Millet, fakru zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarındaki asil kanda mevcuttur!



Mustafa Kemal ATATÜRK

(1881-1938)
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TEMA

BEN VE ÇEVREM



1  Doğduğunuz yıllarda ülkemizde ve dünyada neler yaşanmaktaydı?

2  Çocukluğunuza dair ilk hatırladığınız olaylar nelerdir?

3  rhan Pamuk  ve Nobel  sözcükleri size neler çağrıştırıyor?

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

BİR BAŞKA RHAN

11

BİR BAŞKA RHAN

İstanbul'un sokakları içerisinde bir yerde, bizimkine ben-

zeyen bir başka evde, her şeyiyle benim benzerim, ikizim, 

hatta tıpatıp aynım bir başka Orhan'ın yaşadığına çocukluk-

tan başlayarak uzun yıllar aklımın bir köşesiyle inandım.

Doğduğum günden itibaren, yaşadığım evleri, sokakları, 

mahalleleri hiç terk etmedim. Elli yıl sonra (arada İstanbul'un 

başka yerlerinde yaşamama rağmen) gene Pamuk Apartma-

nı'nda, annemin beni kucağına alıp dünyayı gösterdiği ve ilk 

fotoğraflarımın çekildiği yerde yaşıyor olmamın, İstanbul'un 

bir başka yerindeki öteki Orhan kriyle, bu teselliyle bir ilişkisi olduğunu biliyorum. Hikâyemi bana ve bu yüz-

den İstanbul'a özel yapan şeyin de bu olduğunu hissediyorum: Göçlerin çokluğu ve göçmenlerin yaratıcılığıyla 

belirlenmiş bir çağda hep aynı yerde, hatta elli yıl hep aynı evde kalmak. 'Biraz sokağa çık, bir başka yere git, 

seyahat et.' derdi hep annem kederle.

Conrad, Navakov, Naipaul gibi başarıyla dil, millet, kültür, memleket, kıta, hatta uygarlık değiştirerek 

yazan yazarlar var. Onların yaratıcı kimlikleri sürgünden ya da göçten nasıl güç almışsa, benim de hep aynı 

eve, sokağa, manzaraya ve şehre bağlanıp kalmamın da beni belirlediğini biliyorum. İstanbul'a bu bağlılık, 

şehrin kaderinin de insanın karakteri olması demek.

Hayata bir anlam verme merakı olan herkes ömründe en azından bir kere doğduğu konum ve zamanın an-

lamını da sorgular. Dünyanın bu köşesinde, bu tarihte doğmamızın anlamı nedir?

7 Haziran 1952'de, gece yarısından biraz sonra İstanbul'da, küçük bir özel hastanede doğdum. Gece ko-

ridorlar ve dünya sakindi. Gezegenimizde, iki gün önce İtalya'da Stambolini Yanardağı'nın birdenbire püskür-

meye başladığı alevlerden ve küllerden başka sarsıcı bir şey yoktu. Gazetelerde Kuzey Kore'de savaşan Türk 

askerleri hakkındaki bazı notlarla, Kuzeylilerin biyolojik silah kullanmaya hazırlandığı yolundaki Amerikan kay-

naklı bazı şüpheler küçük haberlerdi. Annem hastanede, tek başına bu haberleri okuyordu çünkü yıllar sonra, 

biraz öfke ve kederle bana anlattığına göre onu hastaneye yatırdıktan sonra babam, doğumun gecikmesi üze-

rine sıkılmış, arkadaşlarıyla buluşmaya gitmişti. Hastanenin doğum odasında 

annemin yanında, geç saatlerde bahçe duvarından atlayarak içeri girebilen tey-

zem vardı bir tek. Annem beni ilk gördüğünde benden iki yaş büyük ağabeyime 

göre daha zayıf, daha kırılgan ve daha ince olduğumu düşündü.

Başkalarından dinleyerek hevesle benimsediğimiz ve daha sonra hatırladı-

ğımızı sanmaya başlayıp inançla başkalarına anlattığımız bu ilk bebeklik hatı-

raları  gibi hayatta yaptığımız çeşit çeşit şey hakkında başkalarının ne dediği bir 

süre sonra yalnız bizim krimiz olmaz, yaşadığımız şeyin kendisinden de önemli 

bir hatıraya dönüşür. Yaşadığımız hayat gibi yaşadığımız şehrin anlamını da 

çoğu zaman başkalarından öğreniriz. Başkalarının benim hakkımda ve İstanbul 

hakkında anlattıklarını kendi hatıram gibi benimsediğim zamanlar benim de 
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içimden şöyle demek gelir: 'Bir zamanlar resim yapıyormuşum, İstanbul'da doğmuş, İstanbul'da büyümüş, iyi 

kötü meraklı bir çocukmuşum, daha sonra yirmi iki yaşımda, bilmem neden roman yazmaya başlamışım.'

Annem, babam, ağabeyim, babaannem, amcalarım, halalarım, yengeler, beş katlı bir apartmanın çeşitli 

katlarında yaşıyorduk. Ben doğmadan bir yıl önceye kadar bir büyük Osmanlı ailesi gibi hep birlikte ayrı oda ve 

kısımlarında yaşadıkları yandaki büyük taş konak terk edilip özel bir ilkokula kiraya verilmiş, 1951'de bitişikteki 

arsaya şimdiki bizim dördüncü katında oturduğumuz 'modern' apartman yapılmış, sokak kapısının üzerine de, 

o zamanki modaya uygun olarak gururla Pamuk Apt.  diye yazılmıştı.

Katlar arasında, bir büyük aile konağının kısımları arasında olduğu gibi, sürekli bir gidiş geliş olduğu için, 

Pamuk Apartmanı'nın daire kapıları çoğu zaman açık olurdu. Ağabeyimin okula başladığı yıllarda bazen an-

nemden izin alıp bazen da annemle birlikte yukarı kata çıkar, sabah babaannem hâlâ yatağındayken çekili tül 

perdeler ve sokağın öte yanındaki apartmanların yakınlığı yüzünden özellikle sabahları yarı karanlık bir antika-

cı dükkanına benzeyen salonda, ağır ve büyük halılar üzerinde kendi kendime bir şeyler oynardım.

Fotoğraflara her yeni bakış bana yaşanan hayat ile onun içinden çekip çıkarılmış, zamana karşı korunmuş 

ve bir çerçevenin içine konarak vurgulanmış kimi anıların önemini öğretirdi. Ağabeyime bir matematik proble-

mi sormakta olan amcamı izlerken aynı anda onun otuz yıl önce çekilmiş bir fotoğrafını görmek ya da bir yan-

dan gazetesini karıştırırken, bir yandan da kalabalık odadaki şakalaşmaları takip ettiğini yüzündeki gülümse-

meden çıkarabildiğim babamı seyrederken, aynı anda onun benim gibi, beş yaşında ve kız gibi uzun saçlı bir fo-

toğrafına bakıyor olmak, bende hayatın çerçeve içerisine konan bu özel anları yaşamak için bizlere verilmiş bir 

fırsat olduğu izlenimini uyandırırdı.

 

Annemin sevgisi için ağabeyimle aramızda şiddetli bir rekabet vardı. Ağabeyimle rekabet hele ilk başlar-

da çıplak şekliyle ortaya çıkmaz, hep bir oyunun parçası olarak ve bir oyunun içinde kendimizi bir başkası ola-

rak düşlerken hissedilirdi. Çoğu zaman Orhan ve Şevket olarak değil, benim kendimi özdeşleştirdiğim bir fut-

bolcu ya da kahraman olarak 

çarpışırdık. Başarı istatistiği-

ne, kazanan tarafın ayrıntıla-

rıyla dökümüne bütün hayatı 

boyunca çok meraklı olacak 

ağabeyimin, yıllar sonra he-

saplayıp bana söylediği gibi 

oyunların ve savaşların 

yüzde doksanını o kazanırdı.

           rhan PAMUK

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

BİR BAŞKA

RHAN

12 13

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

1  Orhan Pamuk ne zaman, nerede doğmuştur?

2  Yazarın doğduğu yıllarda dünyada ve İstanbul'da neler yaşanmıştır?

3  Conrad, Navakov, Naipaul yazma gücünü nereden almıştır? Orhan Pamuk, kendisi ile yazarları hangi 

yönden karşılaştırıyor?

 Orhan Pamuk'un aile yaşantısı nasıldı?

 Yazar nasıl bir çocukluk geçirmiştir?

 Yazar, roman yazmaya ne zaman ve nasıl başlamıştır?

 Orhan Pamuk'un fotoğraflara bakış açısı nedir?

8  Orhan Pamuk'la abisi arasındaki rekabet nasıl ortaya çıkardı, sonrasında neler yaşandı?

S ZCÜK VE S ZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

1.  Aşağıda verilen sözcük ve sözcük gruplarının anlamını bulunuz.

İstatistik: ....................................................................................................................................

Teselli: ........................................................................................................................................

İzlenim: ......................................................................................................................................

zdeşleştirmek: .........................................................................................................................

Biyolojik silah: ............................................................................................................................

2.  Aşağıda verilen sözcük ve sözcük gruplarını birer cümlede kullanınız.

Göçmen: .....................................................................................................................................

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

Sür ün: .......................................................................................................................................

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

Rekabet: .....................................................................................................................................

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

Anlam vermek: ...........................................................................................................................

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

Modaya uy un: ...........................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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nemden izin alıp bazen da annemle birlikte yukarı kata çıkar, sabah babaannem hâlâ yatağındayken çekili tül 

perdeler ve sokağın öte yanındaki apartmanların yakınlığı yüzünden özellikle sabahları yarı karanlık bir antika-

cı dükkanına benzeyen salonda, ağır ve büyük halılar üzerinde kendi kendime bir şeyler oynardım.

Fotoğraflara her yeni bakış bana yaşanan hayat ile onun içinden çekip çıkarılmış, zamana karşı korunmuş 

ve bir çerçevenin içine konarak vurgulanmış kimi anıların önemini öğretirdi. Ağabeyime bir matematik proble-

mi sormakta olan amcamı izlerken aynı anda onun otuz yıl önce çekilmiş bir fotoğrafını görmek ya da bir yan-

dan gazetesini karıştırırken, bir yandan da kalabalık odadaki şakalaşmaları takip ettiğini yüzündeki gülümse-

meden çıkarabildiğim babamı seyrederken, aynı anda onun benim gibi, beş yaşında ve kız gibi uzun saçlı bir fo-

toğrafına bakıyor olmak, bende hayatın çerçeve içerisine konan bu özel anları yaşamak için bizlere verilmiş bir 

fırsat olduğu izlenimini uyandırırdı.

 

Annemin sevgisi için ağabeyimle aramızda şiddetli bir rekabet vardı. Ağabeyimle rekabet hele ilk başlar-

da çıplak şekliyle ortaya çıkmaz, hep bir oyunun parçası olarak ve bir oyunun içinde kendimizi bir başkası ola-

rak düşlerken hissedilirdi. Çoğu zaman Orhan ve Şevket olarak değil, benim kendimi özdeşleştirdiğim bir fut-

bolcu ya da kahraman olarak 

çarpışırdık. Başarı istatistiği-

ne, kazanan tarafın ayrıntıla-

rıyla dökümüne bütün hayatı 

boyunca çok meraklı olacak 

ağabeyimin, yıllar sonra he-

saplayıp bana söylediği gibi 

oyunların ve savaşların 

yüzde doksanını o kazanırdı.

           rhan PAMUK

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

BİR BAŞKA

RHAN

12 13

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

1  Orhan Pamuk ne zaman, nerede doğmuştur?

2  Yazarın doğduğu yıllarda dünyada ve İstanbul'da neler yaşanmıştır?

3  Conrad, Navakov, Naipaul yazma gücünü nereden almıştır? Orhan Pamuk, kendisi ile yazarları hangi 

yönden karşılaştırıyor?

 Orhan Pamuk'un aile yaşantısı nasıldı?

 Yazar nasıl bir çocukluk geçirmiştir?

 Yazar, roman yazmaya ne zaman ve nasıl başlamıştır?

 Orhan Pamuk'un fotoğraflara bakış açısı nedir?

8  Orhan Pamuk'la abisi arasındaki rekabet nasıl ortaya çıkardı, sonrasında neler yaşandı?

S ZCÜK VE S ZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

1.  Aşağıda verilen sözcük ve sözcük gruplarının anlamını bulunuz.

İstatistik: ....................................................................................................................................

Teselli: ........................................................................................................................................

İzlenim: ......................................................................................................................................

zdeşleştirmek: .........................................................................................................................

Biyolojik silah: ............................................................................................................................

2.  Aşağıda verilen sözcük ve sözcük gruplarını birer cümlede kullanınız.

Göçmen: .....................................................................................................................................

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

Sür ün: .......................................................................................................................................

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

Rekabet: .....................................................................................................................................

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

Anlam vermek: ...........................................................................................................................

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

Modaya uy un: ...........................................................................................................................

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



TÜR ÇALIŞMASI

A  Biyogra  (Yaşam öyküsü, Hayat hikayesi): Tanınmış insanların hayatlarını, eserlerini, 

başarılarını okuyucuya duyurmak amacıyla yazılmış yazılardır.

Bir Başka rhan  adlı metin bu tür özellikler taşımasına rağmen bu tür biyogra  olarak 

değil de ...... . adlandırılmaktadır. Çünkü yazar .......................... 

anlatır.

rhan Pamuk

Orhan Pamuk, 1952'de İstanbul'da doğdu. Tam adı 

Ferit Orhan Pamuk'tur. Kalabalık bir ailede, şehrin zengin 

semtlerinden Nişantaşı'nda büyüdü. Liseyi İstanbul'da, Ro-

bert Kolej'inde okudu.

Pamuk, 22 yaşına kadar sürekli resim yaptığından, res-

sam olacağını düşünüyordu. Üç yıl İstanbul Teknik Üniver-

sitesinde Mimarlık okuduktan sonra, mimar ve ressam ol-

mayacağına karar verdi. Mimarlık bölümünü bırakan 

Pamuk, İstanbul Üniversitesinde Gazetecilik okudu. 23 yaşın-

d an sonra yazar olmaya karar verdi ve tüm uğraşlarını bir kena-

ra koyup eve kapanıp kendini yazmaya verdi.

İlk romanı Cevdet Bey ve Oğulları  1982 senesinde yayımlandı. Ertesi yıl Sessiz Ev  adlı ro-

manını yayınlayan Pamuk, bu kitabın Fransızca çevirisiyle 1991 senesinde Pri  de la d couverte 

europ ene'i kazandı.

Orhan Pamuk, uluslararası ilk ününü 1985 yılında yayınladığı Beyaz Kale  adlı romanı ile ya-

kalamıştır. 1990 yılından sonra başta İngilizce olmak üzere birçok dile çevrilmiştir.

Aylin Türegün ile 1982 yılında dünya evine girdi. Eşiyle Amerika'ya giden Orhan Pamuk 

1985-88 seneleri arasında Ne  York'ta Columbia Üniversitesi'nde misa r alim  olarak bulundu. 

1991'de kızı Rüya doğdu.

B  Bir Başka rhan  metni ile rhan Pamuk  metninin dil ve anlatımı yönünden 

karşılaştırınız.

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

14 15

BİR BAŞKA

RHAN

ETKİNLİK 2

A  Orhan Pamuk'un aile yaşantısında fotoğrafların ayrı bir yeri vardır. Sizin evinizde nerelerde, kimlerin 

fotoğrafları vardır?

...

...

...

...

B  Küçüklüğünüze ait fotoğraflara bakmak size neler hissettirir?

...

...

...

...

...

...

ETKİNLİK 1

A  Orhan Pamuk'un eserlerinin isimlerini araştırarak yazınız.

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

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

B  Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan Orhan Pamuk kitaplarındaki hangi özelliklerden dolayı bu ödüle

layık görüldü ?

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

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



TÜR ÇALIŞMASI

A  Biyogra  (Yaşam öyküsü, Hayat hikayesi): Tanınmış insanların hayatlarını, eserlerini, 

başarılarını okuyucuya duyurmak amacıyla yazılmış yazılardır.

Bir Başka rhan  adlı metin bu tür özellikler taşımasına rağmen bu tür biyogra  olarak 

değil de ...... . adlandırılmaktadır. Çünkü yazar .......................... 

anlatır.

rhan Pamuk

Orhan Pamuk, 1952'de İstanbul'da doğdu. Tam adı 

Ferit Orhan Pamuk'tur. Kalabalık bir ailede, şehrin zengin 

semtlerinden Nişantaşı'nda büyüdü. Liseyi İstanbul'da, Ro-

bert Kolej'inde okudu.

Pamuk, 22 yaşına kadar sürekli resim yaptığından, res-

sam olacağını düşünüyordu. Üç yıl İstanbul Teknik Üniver-

sitesinde Mimarlık okuduktan sonra, mimar ve ressam ol-

mayacağına karar verdi. Mimarlık bölümünü bırakan 

Pamuk, İstanbul Üniversitesinde Gazetecilik okudu. 23 yaşın-

d an sonra yazar olmaya karar verdi ve tüm uğraşlarını bir kena-

ra koyup eve kapanıp kendini yazmaya verdi.

İlk romanı Cevdet Bey ve Oğulları  1982 senesinde yayımlandı. Ertesi yıl Sessiz Ev  adlı ro-

manını yayınlayan Pamuk, bu kitabın Fransızca çevirisiyle 1991 senesinde Pri  de la d couverte 

europ ene'i kazandı.

Orhan Pamuk, uluslararası ilk ününü 1985 yılında yayınladığı Beyaz Kale  adlı romanı ile ya-

kalamıştır. 1990 yılından sonra başta İngilizce olmak üzere birçok dile çevrilmiştir.

Aylin Türegün ile 1982 yılında dünya evine girdi. Eşiyle Amerika'ya giden Orhan Pamuk 

1985-88 seneleri arasında Ne  York'ta Columbia Üniversitesi'nde misa r alim  olarak bulundu. 

1991'de kızı Rüya doğdu.

B  Bir Başka rhan  metni ile rhan Pamuk  metninin dil ve anlatımı yönünden 

karşılaştırınız.

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

14 15

BİR BAŞKA

RHAN

ETKİNLİK 2

A  Orhan Pamuk'un aile yaşantısında fotoğrafların ayrı bir yeri vardır. Sizin evinizde nerelerde, kimlerin 

fotoğrafları vardır?

...

...

...

...

B  Küçüklüğünüze ait fotoğraflara bakmak size neler hissettirir?

...

...

...

...

...

...

ETKİNLİK 1

A  Orhan Pamuk'un eserlerinin isimlerini araştırarak yazınız.

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

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

B  Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan Orhan Pamuk kitaplarındaki hangi özelliklerden dolayı bu ödüle

layık görüldü ?

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

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

amuk'un eserlerinin isimlerini araştırarak yazınız.

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

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

Edebiyat Ödülünü kazanan Orhan Pamuk kitaplarındaki hangi özelliklerden dolayı bu 

görüldü ?

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

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



ETKİNLİK 4

A) Kardeşiniz var mı? Kardeşinizle yaşadığınız bir rekabeti/kavgayı anlatınız.

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

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

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

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

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

B) Kardeşler arasında bir rekabet olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

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

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

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

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

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

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

ETKİNLİK 3

Orhan Pamuk yazısında yaşadığı yeri göz önünde canlanacak şekilde anlatmıştır. Siz de kendi yaşadığınız yeri 

tasvir ediniz.

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

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

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

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

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

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

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

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

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

16 17

BİR BAŞKA

ORHAN

FİİL

Varlıkların yaptıkları iş, oluş, durumları zaman ve kişiye bağlayarak anlatan sözcüklere il(eylem) denir. 

Bir sözcüğün il olup olmadığını anlamak için –mek/-mak mastar ekini kullanırız. Bir sözcüğün sonuna 

mastar ekini getirebiliyorsak o sözcük ildir, getiremiyorsak o sözcük isim soylu bir sözcüktür.

Aşağıda verilen sözcüklerden il olanların yanına çarpı işareti koyunuz.

1) Yoksul ..........

2) Oku ..........

3) Etki ..........

4) Yaşa ..........

5) Kıymet ..........

6) Bildir ..........

7) Bilim ..........

8) Susa ..........

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki cümlelerde bulunan fiillerin altını çiziniz.

1) Çocuklar uçurtmaları havalandı mı mutlu olurlar.

2) Kendi yaşamlarını izliyorlar boşlukta.

3) Gençliği bir mutluluk dönemi sandık, aldandık.

4) İki yıl sonra dünya turuna çıkacağım.

5) Seminerde üniversite eğitiminin önemi anlatıldı.

6)  Çok şımardı dünkü olaylardan sonra Asya.

7) Annem “Al malın iyisini, çekme kaygısını.” dedi.

8) Dolapları karıştırdım, çekmecelere baktım, mavi tişörtü bulamadım.



ETKİNLİK 4

A) Kardeşiniz var mı? Kardeşinizle yaşadığınız bir rekabeti/kavgayı anlatınız.

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

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

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

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

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

B) Kardeşler arasında bir rekabet olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

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

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

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

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

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

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

ETKİNLİK 3

Orhan Pamuk yazısında yaşadığı yeri göz önünde canlanacak şekilde anlatmıştır. Siz de kendi yaşadığınız yeri 

tasvir ediniz.

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................
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16 17

BİR BAŞKA

ORHAN

FİİL

Varlıkların yaptıkları iş, oluş, durumları zaman ve kişiye bağlayarak anlatan sözcüklere il(eylem) denir. 

Bir sözcüğün il olup olmadığını anlamak için –mek/-mak mastar ekini kullanırız. Bir sözcüğün sonuna 

mastar ekini getirebiliyorsak o sözcük ildir, getiremiyorsak o sözcük isim soylu bir sözcüktür.

Aşağıda verilen sözcüklerden il olanların yanına çarpı işareti koyunuz.

1) Yoksul ..........

2) Oku ..........

3) Etki ..........

4) Yaşa ..........

5) Kıymet ..........

6) Bildir ..........

7) Bilim ..........

8) Susa ..........

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki cümlelerde bulunan fiillerin altını çiziniz.

1) Çocuklar uçurtmaları havalandı mı mutlu olurlar.

2) Kendi yaşamlarını izliyorlar boşlukta.

3) Gençliği bir mutluluk dönemi sandık, aldandık.

4) İki yıl sonra dünya turuna çıkacağım.

5) Seminerde üniversite eğitiminin önemi anlatıldı.

6)  Çok şımardı dünkü olaylardan sonra Asya.

7) Annem “Al malın iyisini, çekme kaygısını.” dedi.

8) Dolapları karıştırdım, çekmecelere baktım, mavi tişörtü bulamadım.



S ZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte neredeyse fotoğraflar tab edilmiyor, çoğu telefon veya bilgisayarlarda 

saklanıyor. Sizce bunun olumlu ve olumsuz tarafları nelerdir? Yazınız.

...

..

...

...

..

...

..

...

..

...

..

...

...

..

...

..

...

..

..

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

18 19

BİR BAŞKA
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S ZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte neredeyse fotoğraflar tab edilmiyor, çoğu telefon veya bilgisayarlarda 

saklanıyor. Sizce bunun olumlu ve olumsuz tarafları nelerdir? Yazınız.

...

..

...

...

..

...

..

...

..

...

..

...

...

..

...

..

...

..

..
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Ç CUKLARIMA

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

21

Diyelim ıslık çalacaksın, ıslık

Sen ıslık çalınca 

Ne ıslık çalıyor diye şaşacak herkes

Kimse çalamamalı senin gibi güzel

Örneğin kıyıya çarpan dalgaları sayacaksın

Senden önce kimse saymamış olmalı

Senin saydığın gibi doğru ve güzel

Hem dalgaları, hem saymasını severek

De ki sinek avlıyorsun, sinek

En usta sinek avcısı olmalısın

Dünya sinek avcıları örgütünde yerin başta,

Örgüt yoksa seninle başlamalı

Diyelim, zindana düştün, bir ip al

Görmediğin yıldızları diz ipe bir bir.

Sonra yıldızlardan kolyeyi

Düşlemindeki sevgilinin boynuna geçir.

Say ki hiçbir işin yok da düşünüyorsun

Düşün düşünebildiğince üç boyutlu

Amma da düşünüyor diye şaşsın dünya

Sanki senden önce düşünen hiç olmamış

Dalga mı geçiyor, düşler mi kuruyorsun

Öyle sonsuz, sınırsız düşler kur ki çocuğum 

Düşlerini som somut görüp şaşsınlar

Böyle bir dalgacı daha dünyaya gelmedi desinler.

Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum.

Derlerse ki bu işler bir şeye yaramaz

De ki bütün işe yarayanlar 

İşe yaramaz sanılanlardan çıkar

   Aziz NESİN 

Ç CUKLARIMA



Ç CUKLARIMA

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

2121

Diyelim ıslık çalacaksın, ıslık

Sen ıslık çalınca 

Ne ıslık çalıyor diye şaşacak herkes

Kimse çalamamalı senin gibi güzel

Örneğin kıyıya çarpan dalgaları sayacaksın

Senden önce kimse saymamış olmalı

Senin saydığın gibi doğru ve güzel

Hem dalgaları, hem saymasını severek

De ki sinek avlıyorsun, sinek

En usta sinek avcısı olmalısın

Dünya sinek avcıları örgütünde yerin başta,

Örgüt yoksa seninle başlamalı

Diyelim, zindana düştün, bir ip al

Görmediğin yıldızları diz ipe bir bir.

Sonra yıldızlardan kolyeyi

Düşlemindeki sevgilinin boynuna geçir.

Say ki hiçbir işin yok da düşünüyorsun

Düşün düşünebildiğince üç boyutlu

Amma da düşünüyor diye şaşsın dünya

Sanki senden önce düşünen hiç olmamış

Dalga mı geçiyor, düşler mi kuruyorsun

Öyle sonsuz, sınırsız düşler kur ki çocuğum 

Düşlerini som somut görüp şaşsınlar

Böyle bir dalgacı daha dünyaya gelmedi desinler.

Dünyada yapılmamış işler çoktur çocuğum.

Derlerse ki bu işler bir şeye yaramaz

De ki bütün işe yarayanlar 

İşe yaramaz sanılanlardan çıkar

   Aziz NESİN 

Ç CUKLARIMA



1) Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını bulunuz.

Düşlem: ..................................................................................................................................

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

Üç boyutlu: ...............................................................................................................................

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

Dalga geçmek: ...........................................................................................................................

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

Zindan: .....................................................................................................................................

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

2) Aşağıda verilen sözcüklerin eş anlamlarını şiirden bulunuz.

Sahil: .......................................................................................................................................

Urgan: ....................................................................................................................................

Alem: .....................................................................................................................................

Hayal: ..................................................................................................................................

3) Aşağıda varsayım bildiren sözcükleri birer cümlede kullanınız.

“Say ki” …………………………………………………………………….............…………………………………………………

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

“Diyelim” ……………………………………………………....………………………..........……………………………………..

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

“De ki” ……………………………………………………………...........…………………......…………………………………….

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

.

SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

22 23

ÇOCUKLARIMA

1) “Diyelim ıslık çalacaksın. Kimse çalamamalı senin gibi güzel” mısralarında ne anlatılmak 

istenmektedir?

2) Şair insanlara zorda kaldıklarında, özgürlükleri kısıtlandığında ne yapmalarını öneriyor?

3) Şair; insanların nasıl düşünmesi gerektiğini söylüyor?

4) “Bütün işe yarayanlar. İşe yaramaz sanılanlardan çıkar.” mısralarını açıklayınız.

5) Şair şiirin bütününde çocuklarına hangi mesajı veriyor?

6) Sizce hayal kurmanın yaşamımızdaki önemi nedir?

ETKİNLİK 1

“Dünyada yapılmamış işler çoktur.” Siz hangi yapılmamış işi yapmak istersiniz? Neden?

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

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

.........................................................................................................................................................
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ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

TÜR ÇALIŞMASI

“Çocuklarıma” şiirinin yapı özelliklerine bakıldığında (kafiye, ölçü, birim) biçimine göre ne ad 

aldığında yazınız.

Kafiye: .........................................................................................................................................

Ölçü :............................................................................................................................................

Birim : ..........................................................................................................................................

Şiirin  Türü : ................................................................................................................................. 



1) Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını bulunuz.
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................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................

“De ki” ……………………………………………………………...........…………………......…………………………………….

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

.

SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

22 23

ÇOCUKLARIMA
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EN İYİSİ

Dağ tepesinde bir çam olamazsan,

Vadide bir çalı ol

Fakat oradaki en iyi küçük çalı sen olmalısın

Çalı olamazsan .................................................
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ETKİNLİK 2

Sizce bir öğretmen ve bir öğrencinin sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmesi için neler 

yapması gerekir? 
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ğretmen      ğrenci 

ETKİNLİK 3

Aşağıda bir şiirden alınmış dizeler verilmiştir. Siz de verilen dizelerin anlamından hareketle şiiri 

tamamlayınız.

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

24 25

Ç CUKLARIMA

İİLİMSİ Eylemsi  

Fiil kök veya gövdelerine ekler getirilerek türetilen; fiil özelliğini kaybederek cümlede isim, sıfat, zarf olarak 

kullanılan sözcüklere fiilimsi(eylemsi) denir.

Fiilimsilerin fiilden ayrılan tarafı şudur: Fiilimsiler, fiil anlamı taşımakla birlikte zaman ve kişi eklerini alarak 

çekime girmezler. Sadece olumsuzluk ekini alırlar.

Aşağıdaki tabloda verilen fiilimsi türlerine örnek cümleler yazınız.

1 İsim Ad  iil                        2  Sıfat iil rtaç                             3  Zarf iil Ulaç

(-iş, -me, -mek)                 (-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş)       (-eli, -meden, -ince, -ken, - dikçe,                    

        -diğinde, -ip, -erek, -e .-e, -ir ..-mez)  

 

R:    R:     R:

Sevmek üzeldir.                    Sevilen insanlar mutludur. Dünya sevince üzel.

1 . 1 .  1 .

2 . 2 .               2 .

3 . 3 .   3 .

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki cümlelerde bulunan fiilimsilerin altını çizip çeşidini yazınız.

1  Kıbrıs Türk toplumunda mani söyleme geleneği oldukça yaygındır.

2  Anonim Halk Edebiyatı’nın sevilen bu nazım türüne değişik adlar verilir.

3  Mani söylemek için mani yakmak da denilirdi.

 Düğün ve eğlencelerde belirli ezgilerle mani söylenerek halk oyunları oynanırdı.

 Kırsal yörelerde sevdalıların görüşüp konuşması engellenirdi.

 Duygular mektuplaşarak aktarılırdı sevdalılar arasında.

 Korkulan, arabozucu kişileri yermek, alaya almak amacıyla maniler söylenmiştir.
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DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI
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"Hayal ücü bil iden daha önemlidir." Einstein 

Yukarıdaki sözü açıklayan bir kompozisyon yazınız.
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Ç CUKLARIMA
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1  Doğada hiçbir şey yoktan var olmaz, vardan da yok olmaz  

sadece dönüşür.  (Antoine Lavasier) sözünü tartışınız.

2  İnsanların doğaya zarar verdiğini düşünüyor musunuz? Tartışınız.

3  Günlük hayatınızda doğayı korumak adına rutin olarak yaptığınız 

işler veya çalışmalar var mıdır? Açıklayınız.

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

SUYUMUZ PLASTİK Ç RBASINA D NMESİN

29

SUYUMUZ PLASTİK Ç RBASINA D NMESİN

Bugün size anlatacağım hikâye bir sonla başlıyor. Bir balinanın hazin sonu bu  Norveç'in Bergen kentine 

10 mil uzaklıkta bulunan Sotra adası kıyısında bulunmuştu. Peki, normalde tropik ve ılıman denizlerde yaşa-

yan bu balinanın Norveç'in soğuk sularında ne işi vardı?

Yapılan otopside durum anlaşıldı. Balinanın midesinden farklı ülkelerde üretilmiş 30 civarında büyük 

torba çıktı. Torbalar midenin içini tamamen kaplamıştı. Bunun dışında yüzlerce plastik parçası ve üzerlerinde 

Danimarkaca ve İngilizce yazılar olan hazır yiyecek ambalajları vardı. Zoologlar balinanın o kocaman midesin-

de herhangi bir yiyecek kalıntısı bulamamıştı. Hayvanın bağırsakları besinden tamamıyla mahrum kalmıştı. Ba-

lina bu plastikleri yiyecek sanıp yutmuş, sindirilemeyen plastikler sindirim sistemini tıkamıştı. Zavallı hayvan 

açlıktan ve çektiği acılar yüzünden yüzlerce mil öteye yüzmüş ve en sonunda Norveç kıyılarında karaya vurup 

ölmüştü.

Bundan önce de farklı ülkelerde benzer durumlar yaşanmıştı. Mesela 2016'da ondan fazla balina Alman-

ya kıyılarında karaya vurmuştu. Midelerinde kovadan tutun da araba parçasına kadar çeşitli plastik objeler bu-

lunmuştu. Maalesef plastik kirliliği sadece balinaları etkilemiyor. Balıklar, omurgasızlar, mercanlar, bitkiler, kı-

sacası denizde yaşayan her canlı bundan nasibini alıyor. 600'den fazla deniz türü plastiklerden olumsuz etkile-

niyor.
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Mesela plastik poşetlerin ömrü 20 yıl. 

Köpük plastik bardakların yaklaşık 50, pi-

petlerin 200 sene. Bebek bezi ve plastik 

şişe gibi objelerin ömrü ise 450 yıl. Düşün-

senize bugün doğaya attığımız ve çoğu ok-

yanuslarda son bulan plastik şişeler torun-

larımızın torunlarından sonra bile var olma-

ya devam edecek. 

Bir şey doğaya zarar veriyorsa er ya da 

geç bedenlerimize de zarar verecektir. 

Suyun içine ne atarsak su bize geri veriyor. 

Su temizken şifa, kirliyken hastalık taşıyor. 

Denizlerimiz, nehirlerimiz, yer altı sularımız 

ve atmosferimiz plastikle kirlenirken biz de 

kirleniyoruz. Bunları bilmek için tıp okumuş olmak ya da geleceğe yolculuk yapmak gerekmiyor.

Sotra adasında karaya vuran balinaya dönecek olursak, aslında biz de plastik yiyoruz. Plastik giyinip plas-

tik içiyoruz. İnsanlığın tuhaf icatlarından habersiz bir balina plastik torba yiyince niye şaşıyoruz? O balinanın 

mecbur edildiği plastiğe biz kendi kendimizi mahkum ediyoruz. Sanki plastiksiz bir hayat mümkün değilmiş 

gibi her şeyi plastik ambalajlarla kat kat sarıyoruz. İçimiz dışımız plastik olmuş şekilde yaşıyoruz.

O balinanın sonu değiştirilemez bir kader değil. Sadece bir kişi bile yanında bez torba taşıyıp plastik poşet 

kullanmayı keserse yılda 312 tane poşetin doğaya atılmasını engellemiş olacak. Böylece belki onlarca balina-

nın, yüzlerce kuşun hayatını kurtaracak. Plastik şişede su almak yerine yanında matarasını taşıyan tek bir in-

sanla suyumuz daha az kirlenecek, daha az hastalanacağız.

Belki de koca dünyayı ben mi kurtaracağım diyorsunuz içinizden. Onca plastik dağını benim atmadığım 

şişe mi azaltacak? Evet, 7,6 milyarlık insan denizinde her birimiz sadece bir damlayız. Küçüğüz ama bir gram 

arsenik bir ton suyu zehir yapmaya yetmiyor mu? Gelin o bir damlayı geri alalım. Böylece bir tonluk zehri bir 

tonluk şifaya çevirelim. Dünyada kötü değil iyi bir değişime vesile olmak bizim seçimimiz. Değişim rüzgârının 

getirdiği yağmurun ilk damlası olalım. Düştüğümüz insan denizinde halka halka yayılıp başka damlalarla bulu-

şalım büyüyelim. Bu hikâ-

yenin sonunu yeniden 

yazıp balinaları, denizleri-

mizi ve kendimizi plastik-

ten kurtaralım.

Ak ün İLHAN

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

30 31

SUYUMUZ PLASTİK 

Ç RBASINA D NMESİN

S ZCÜK VE S ZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

 Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını bulunuz, bu sözcükleri  birer cümlede kullanınız.

Hazin: .........................................................................................................................................

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

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

Tropik: ........................................................................................................................................

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

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

topsi:.........................................................................................................................................

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

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

Zoolo : ......................................................................................................................................

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

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

Mahrum kalmak: .......................................................................................................................

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

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

bje: .........................................................................................................................................

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

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

Nasibini almak: ..........................................................................................................................

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

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

İcat: .........................................................................................................................................

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

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

Matara: .......................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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Zoolo : ......................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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Mahrum kalmak: .......................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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bje: .........................................................................................................................................
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Nasibini almak: ..........................................................................................................................
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İcat: .........................................................................................................................................

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

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

Matara: .......................................................................................................................................

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



ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

1   Metne göre tropikal ve ılıman denizlerde gezen bir balinanın soğuk sularda gezmesinin sebebi neydi?

2   Metne göre balinanın ölme sebebi nedir?

3   Bir şey doğaya zarar veriyorsa er ya da eç bedenlerimize de zarar verecektir.  sözünü 

açıklayınız.

  Metne göre plastikten ve de plastiğin getirdiği zararlardan kurtulmanın çaresi nedir? Açıklayınız.

  Size göre dünyamızı kurtarmak için her bireyin üzerine düşen görevler nelerdir?

  Yazara göre dünyamızı kurtarmak için bireylere düşen görevler nelerdir? Açıklayınız.

  Metnin ana düşüncesini yazınız.

TÜR ÇALIŞMASI

Aşağıda verilen anahtar kelimelerden hareketle Suyumuz Plastik Çorbasına Dönmesin  adlı 

metnin türünü noktalı yere yazınız.

Gazete Dergi yazılarıdır.

Düşünce yazısıdır.

Güncelliğini yitirir, özneldir.

Günübirliktir...................

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

32 33

SUYUMUZ PLASTİK 

Ç RBASINA D NMESİN

ETKİNLİK 1

i) Sizce, dünyamız hızla kirlenmeye devam ederse 2050 yılında nasıl bir dünyada yaşayacağız? 

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

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

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

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

ii  Bu günden itibaren dünyamızın kirlenmemesi adına alınabilecek tüm önlemleri aldığımızı varsayarsak  

2050 yılında nasıl bir dünyada yaşayacağız?

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

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

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

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

ETKİNLİK 2

Çin, çevre kirliliğine karşı dikey orman inşa ediyor. Aşağıdaki görseller yapılan dikey orman projelerini 

gösteriyor. İngiltere'nin çılgın projesi ise adanın bir ucundan diğer ucuna 50 milyon ağaç dikilmesidir.

Siz dünyamızı, doğamızı, korumak için nasıl bir proje yapardınız  Yazınız.
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ETKİNLİK 3

Ada ülkesinde yaşayan bir birey olarak denizlerimizin kirlenmesinin nedenlerini araştırıp maddeler 

halinde yazınız. Denizlerimizin temiz tutulması ile ilgili bir proje çalışması yapınız.
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TENEKE Ç CUK PR ESİ

TENEKE Ç CUK projesi, Yeşil Barış Hareketi nin çevre kirliliğine karşı başlattığı bir sosyal 

duyarlılık projesidir. Bir teneke kutunun doğaya karışması için 200 2 0 yıla ereksinim vardır. 

Bu proje ile daha temiz bir ada, daha temiz ve yaşanılabilir dünya amaçlanmaktadır.

Teneke Çocuk projesiyle toplanacak olan alüminyum kutuların eri dönüşümünden elde 

edilecek elirle hastanelerimizin Çocuk Bölümlerinin  cihaz veya donanım ibi ihtiyaçlarına 

katkıda bulunulacaktır.

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

34 35

SUYUMUZ PLASTİK 

Ç RBASINA D NMESİN

ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 1

Serbest şiir, serbest şiir deyip duruyorsunuz. Söyler misiniz, nedir bu serbest şiir? Şahsen benim 

çocukluğumdan beri şiiri tanımlayışım şöyledir: Şiir, herhangi bir duygu veya düşüncenin, belirli kalıplar 

dahilinde, coşkulu bir dille anlatılmasına denir. E, o zaman nerede kaldı o belli kalıplar? Bakın üstatlar, şiiri 

şiir yapan şey, bahsettiğimiz bu belirli kalıplardır. Yani kafiyedir, rediftir, hece ölçüsüdür  Sizce tüm bu 

unsurları kullanmadan şiir oluşturmak kolay mı? Hayır, hayır. Sizin yazdığınız şeyler şiir değil, düzyazı 

örnekleridir. Şiir demek, okuyunca veya dinleyince insanı mest etmeli, kafada bir musiki ezgisi bırakmalı, 

sözcükler şöyle akıp gitmeli.

             İsim fiil   Sıfat fiil             Zarf fiil

Gül  ve sev  sözcüklerini isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil ve fiil olacak şekilde cümlede kullanınız.

Gül  Sev

İsim fiil

Sıfat fiil

Zarf fiil

Fiil 

DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI
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S ZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI
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Aşağıdaki gazete sayfasında bırakılan boşlukları doldurarak Toplumca Bencilleşiyoruz  başlığına uygun 

bir fıkra yazısı yazınız.
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1  İnsanlar arası iletişimde sizce en önemli araç nedir?

2. Sohbet  sözcüğü beraberinde hangi sözcükleri de 

çağrıştırmaktadır?

3. Hoşsohbet  denilen kişilerin özellikleri neler olabilir?

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

H ŞS HBET

H ŞS HBET

- Hoşsohbetinize doyum olmuyor, derler. 

- İnsanın sizin gibi hoşsohbet sahibi dostları olmalı!

- Hoşsohbetinizden biz de faydalanalım.

- Hoşsohbetli deyince aklımıza ilk gelen siz olursunuz.

Hoşsohbet ne diyeceğini, bu bol keseden iltifatlara ne cevap vereceğinizi bilemez. Teşekkür etse, adam 

iltifatı sahiplendi anlamında saygısızlık olur; sohbetin tatlı yerinde Türkçe dersi verip yanlış düzeltmeye 

kalksa, kabalık...

Bir pazar sohbetinden nasibimiz de, iri boy Dil Yâresi oldu demeniz ihtimalini göze alarak, önce bu 

sevimsiz yanlışı düzeltmek, sonra da size hoşsohbet dostlarımdan söz etmek istiyorum.

Farsça (hoş) Arapça (sohbet) karışımı bir kelimedir bu. "Sohbeti hoş olan, güzel ve sıkmadan konuşan 

(insan)" demektir hoşsohbet. Yani bir sanattır; hoşsohbet olunur ve sohbet edilir. Ama hoşsohbet edilmez ve 

sohbet olunmaz. Sohbet isim, hoşsohbet sıfattır.

Yukarıdaki iltifatların yanlışını düzelterek söylemek gerekirse ne deriz?

- Sohbetinize doyum olmuyor.

- İnsanın sizin gibi hoşsohbet dostları olmalı!

- Sohbetinizden biz de faydalanalım.

- Hoşsohbet denince aklımıza ilk gelen siz olursunuz.

Sohbet "Dostça, arkadaşça konuşarak hoşça vakit geçirme, yarenlik, hasbıhal, söyleşi'dir.

Beni hoşsohbet bulduğunu söyleyenlere, önce teşekkür, hemen ardından itiraz ederim.

- Bu sıfatı sahiden hak eden birçok büyük dostum oldu. Bana hoşsohbet demekle, farkında olmadan 

onlara haksızlık etmiş oluyorsunuz. Tadına doyulmaz, unutulmaz nice sohbette dinleyici olarak bulunmamış 

olsaydım şayet, iltifatınızı seve seve kabul eder, demek sıfatı ben de hak ediyorum diye bir güzel kıvanırdım. 

Buna hakkım yok.

Çocukluğumuzda halamın, amcamın, babamın anlattığı hikâyeleri dinlemeye doyamazdım. Ama ilk 

masalcı-babamız Hayri (Dönem) Ağabeydi. Ankara'daki evimizde biz üç çocuğu halının üstünde karşısına alır, 

sırtı mindere dayalı, başlardı anlatmaya... Ağzından bal akıyor deyiminin ne demek olduğunu biz ondan 

öğrendik. Adapazarlı bir aile dostuydu, bekârdı o zaman; Ankara Belediyesi otobüs işletmesinde marangoz 

olarak çalışıyordu.

Daha sonra rastlayacağım büyük hoşsohbetlerden biri. Kabataş lisesindeki tarih öğretmenimiz Galip 

(Vardar) Hoca'ydı. Erken yaşta kaybettiğimiz Berke Vardar ile opera sanatçısı ve yönetmen Yekta Kara'nın 

babaları. Ortaköy'deki lisenin girişinde bir heykeli bulunan efsane öğretmen. Biz Hz. Muhammed'i, Fatih 

Sultan Mehmed'i onun tatlı dilinden öğrendik; Kurtuluş Savaşı'nı, hikâyelerin en heyecanlısı olarak dinledik. 

Bugün de, mezuniyetimizden tam 60 yıl sonra, biz Kabataşlılar, Galip Hoca'nın adını anmadan edemeyiz. Nur 

içinde yatsın!

39
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Mesleğim sayesinde hoşsohbet hocalar, edebiyatçılar, oyuncular, gazeteciler, siyasetçiler tanıdım.

Onları da anacağım bugün. Sonradan aklıma başkaları da gelecek ve bak onları unuttum, diye 

dertleneceğim. Paslanmış bir hafızanın el verdiğinden çoğunu yapamam ki...

Lisede edebiyat hocamız olan şair Faruk Na z Çamlıbel'den başlayalım. Benden nihayet 31 yaş büyük 

olduğunu sonradan düşündüm. Ev dışında beni ciddiye alan, Arnavutköy'de Akıntıburnu'na tepeden bakan 

evinin balkonunda çay içmeye çağıran, tanıdığım ilk "çok ünlü" adamdı. Onu dinlemeye can atardım. Bazen 

Emirgan Çınaraltı'nda beni yanındaki bir sandalyeye oturttuğu olurdu.

Hukuk Fakültesinde (sonradan aynı gazetede yazma şere ne erdiğim) büyük dostum Prof. Şükrü Baban; 

İdare Hukuk Hocamız Prof. Ragıp Sarıca, belki tatsız hukuk bahisleri arasına sıkıştırdığı sevimli fıkralar 

yüzünden hafızamızda yer eden biridir.

Kimi babam yaşında olsa da hepsine ağabey dediğimiz meslek büyüklerinden, düşünüyorum da çok 

sevdiklerim hep hoşsohbet gazetecilerdi.

Başta iki isim var, üzerinde ısrar etmek isteyeceğim. Fıkra muharriri (ve Gazeteciler Cemiyeti'nin 

değişmez başkanı) Burhan Felek Usta ile spor yazarlığının ve spikerliğinin büyük ustası Eşref Şe k. Onlarla 

sohbetin çeşidi ve tadı, örnekler vermekle başlayacak ve bitecek şey değildir. Beni de bazen yanlarına 

aldıkları, masalarında bulundurdukları için onlara şükran borçluyum.

Hoşsohbet bildiğim yaşıtlarımı da bir bir sayacak yerim yok, yazık ki... Çocuklarım, torunlarım yaşında 

hoşsohbet dostlarım olduğunu da söylemek durumundayım, inanın sohbetin tarzı değişse de ondan aldığınız 

zevk hiç eksilmiyor.

Size, hoşsohbet dostlar bereketi dilerim. Onlar olmazsa çok şey eksilir hayatımızda.

Hakkı DEVRİM

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

40 41

H ŞS HBET

S ZCÜK VE S ZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

A  Aşağıda verilen sözcüklerin sözlük anlamlarını bulunuz ve birer cümlede kullanınız.

Hasbihal: ................................................. ..

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

Bereket: ................................................. ..

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

İltifat: ................................................. ..

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

Bahis: ................................................. ..

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

Şükran: ................................................. ..

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

Söyleşi: .................................................... ..

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

 

B  Ağzından bal damlamak  deyimi güzel konuşmanın insanlar üzerindeki olumlu etkisini 

yansıtmaktadır. 

Siz de buna benzer iki farklı deyimi ve atasözünü aşağıya yazınız.

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

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

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

....................................................................................................................................................
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ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

1) “Hoşsohbet” olarak nitelendirilen kişiler kendilerine yapılan iltifatlara cevap vermekte neden 

zorlanıyorlar?

2) Yazarın parçada karşı çıktığı, eleştirdiği durum nedir?

3) Yazar, kendisini hoşsohbet bulduğunu söyleyen kişilere neden itiraz ediyor?

4) Yazarın parçada çocukluğuyla ilgili anlattığı anı nedir?

5) Yazarın hayatında iz bırakan kişiler kimlerdir? Yazar, bu kişilerin kendini bu derece etkilemelerinin sebebi 

olarak neler söylüyor?

6) “İnanın sohbetin tarzı değişse de ondan aldığınız zevk hiç eksilmiyor.” diyen yazarın sizce 

anlatmak istediği nedir?

7) Parçanın konusunu ve ana düşüncesini yazınız?

TÜR ÇALIŞMASI

1. Belirli konular etrafında yazılır.

2. Makale planına uygun olarak yazılır.

3. Okuyucuyla konuşuyormuş gibi bir anlatım vardır.

4. Kalıcılığı olmayan, günlük konulardaki yazılardır.

5. Yazarın inandırıcı bir üslûbu, savunduğu bir fikri vardır. 

6. Halk sözlerinden, deyimlerden, fıkralardan yararlanılabilir.

Evet Hayır

A) Aşağıda verilen tabloyu sohbet türünün özelliklerini araştırarak doldurunuz.

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

42 43

HOŞSOHBET

TÜR ÇALIŞMASI

Benzerlik

Benzerlik

Farklılık

Farklılık

B) Aşağıda verilen tabloyu sohbet türünün özelliklerini araştırarak doldurunuz.

Fıkra

Sohbet

Makale

Sohbet

ETKİNLİK 1

Aşağıdaki tabloda istenen cümle türlerine “Hoşsohbet” adlı parçadan birer örnek bularak yazınız.

ETKİNLİK 2

Aşağıda istenen bilgileri araştırarak yazınız.

Yazar: ……………………………………………………………………………………………………

Bilgi: ……………………………………………………………………………………………………

Yazar: ……………………………………………………………………………………………………

Bilgi: ……………………………………………………………………………………………………

Ramazan Sohbetleri 

Eşref Saati

Karalama Defteri
Yazar: ……………………………………………………………………………………………………

Bilgi: ……………………………………………………………………………………………………

Nesnel Cümle

Öznel Cümle

Karşılaştırma 

Cümlesi
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ETKİNLİK 3

ETKİNLİK 

Sınıfta dörderli ruplar oluşturarak aşağıda verilen karakterleri canlandıracak bir drama 

yapınız.

Bir restorantta:

   

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

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

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

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

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

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

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

Çok aç ama parasız biri Tok ama paralı biri Hem aç hem paralı biri        Yorgun ve sinirli garson

Günümüz yaşam koşullarında ailenin birlikte zaman geçireceği saatler de azalmıştır. Bu yüzden özellikle 

yemek saatlerinde ailenin masa başında toplanması aile bireylerinin sağlıklı bir iletişim kurmasında önemli 

bir etkendir.

Siz, ailenizle birlikte yemek yediğiniz saatlerde neler bahsedersiniz?

Şimdi benim sıram:

...

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

44 45

H ŞS HBET

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere örnekteki ibi uy un fiilimsiler etiriniz, bu 

fiilimsilerin çeşidini yazınız.

r: Spor yapmak  çok sağlıklıdır. (İsim fiil)

1  Kitabı iyice . projesini tamamladı.

2  .................. . en iyi yaz sporudur. 

3  .....................  adam birdenbire uyandı.

 Güneş ............................... . kediyi aramayı bıraktık.

 Dışarı .............  Sevgi ile karşılaştık.

 ................. . meyvelerden bir tabak topladık.

 Oraya ...................  büyük yankı uyandırdı.

8  Zafer'in ................ .ürktüm.

 ................. .köy kılavuz istemez.

ETKİNLİK 2

Aşağıda verilen cümleleri, tablodaki ekleri birer kez kullanacak şekilde örnekteki ibi 

bağlayınız.

r: Ali dışarı çıktı. Köpeği gezdirdi.

Ali dışarı çıkıp köpeği gezdirdi.

1   Sultan Kıbrıs'a döndü. Kendini serin sulara atıyor.

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

2   Berk camı kırdı. Annesi onu odasına gönderdi.

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

3   Martı  romanını bitiremedi. Çizgili Pijamalı Çocuk  romanına başladı.

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

  Selis eve döndü. Etrafı iyice toparladı.

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

  Hazal karnesini aldı. İngiltere'ye gitti.

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

ETKİNLİK 1
ETKİNLİK 1

DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI
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S ZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

Gönül ne kahve ister ne kahvehane  önül sohbet ister, kahve bahane  sözünden hareketle 

bir sohbet yazısı yazınız.
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S ZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI
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1  Eleştiri sözcüğü sizlere neler çağrıştırmaktadır ?

2  Tarih yazarlarının toplumu nasıl yönlendirdiğini tartışınız?

3  "Milli Benlik" sözü sizce neden önemlidir?

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

ŞU ÇILGIN TÜRKLER

49

 Tarihimizin önemli ve her zaman öv-

güye değer bir sürecini konu alan Şu Çıl-

gın Türkler  adlı eserle ilgili görüşlerime 

geçmeden önce, eserin ön sözünden şu 

önemli açıklamalara yer vermek istiyo-

rum: Milli Mücadele'nin bir yazarın 

hayal zen inliğine ihtiyacı yok. Ger

çek olaylar hayali çok aşıyor. Şu Çıl

ın Türkler, bel elere dayalı, erçek 

ol u ve olayların romanıdır. Bel e

ler, mektuplar, anılar, makaleler, bil

iler, raporlar, haberler, erçeğe bağlı kalınarak öyküleştirilmiştir. Hiçbir şeyi abartmadım, kü

çültmedim de.

2013 yılında kaybettiğimiz değerli yazarımız Turgut Özakman, yayımlandığı sene (ilk basım 2005) ve son-

raki senelerde de çok okunan ve de hakkında birçok değerlendirmeler yapılan eserinin ön sözünde bu önemli 

açıklamalara yer vermiş. Eserin ön sözü bize esere harcanan emeğin ne kadar çok ve ne kadar önemli olduğu-

nu gösteriyor. Aslında her eserin ön sözü okuduğumuz eser ve yazarla ilgili önemli bilgiler içerir. Eseri ve yazarı 

daha iyi değerlendirmemiz açısından büyük önem taşır. Her eseri bir bütün olarak okumalıyız. Arka kapak ya-

zıları da bir eserin önemli noktalarına dikkat çeker niteliktedir. Bu yüzden, okuyacağımız eserleri elimize alır-

ken, esere dair açıklamaları da dikkatle okumalıyız ki eseri daha doğru değerlendirebilelim. Şu Çılgın Türkler 

hakkında, yayımlandığı yıl ve sonraki yıllarda, "Sıkıcı bir eser", "Hep tarihi bilgiler var." şeklinde olumsuz eleşti-

riler de yapılmıştı. Tarihimizin önemli ve büyük bir mücadelesini gerçeklerden, belgelerden yola çıkarak öykü-

leştiren Turgut Özakman, eserin ön sözünde esere ne kadar ciddi bir emek harcadığına dair önemli bilgiler ve-

riyor: "Milli Mücadele ile ilgili bilgi ve belge toplama tutkum elli küsur yıldır sürüyor. Gençlerimize uzun zaman-

dır Milli Mücadele'yi gerektiği gibi anlatamıyoruz. O görkemli olayı eski, soluk fotoğraflara benzettik. Oysa 

cumhuriyetimiz o mücadelenin ürünü ve kaçınılmaz sonucudur." Ne yazık ki çoğu okur bu önemli açıklamala-

rın yer aldığı ön sözü okuma sabrını gösteremediği için eseri eksik bir birikimle ve bilgilenmeyle değerlendir-

mişti. Tarihimizin önemli bir dönemini anlatan böyle bir eseri okurken öğrenmeyi ve aydınlanmayı öne çıkar-

malıyız. Yazarın üslubunu akıcı bulup bulmamanız elbette ayrı bir konu. Ama eseri okuyan birçok kişiden de şu 

değerlendirmeleri duymuştum:"Eser, tarihi bilgilerin verildiği sayfalardan sonra oldukça akıcılık kazanıyor ve 

okurken çok etkilendiğiniz bölümler oluyor." 

Türk milletinin ve Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın sabrı ve büyük fedakarlıklarıyla zafere ulaşılmış ve Milli Mü-

cadele, milletimizin tarihine altın harflerle yazılmıştır. Turgut Özakman da tarihimizin bu altın sayfasını başa-

rıyla öyküleştirmiştir. Gerçeklerden kopmadan ve ince ince işleyerek... Bu değerli eser o yıllarda, okullarda da 

okunması tavsiye edilen eserler arasında yerini almıştır. Hepimiz bu eseri sabırla ve dikkatle okumalıyız. 

ŞU ÇILGIN TÜRKLER
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ŞU ÇILGIN TÜRKLER



Milli Mücadele'yi sadece tarih kitaplarından değil böyle değerli eserlerden de okumalıyız. Böylece, tarihi-

mizin bu ve benzeri dönüm noktası olarak nitelendirilecek olaylarından dersler çıkarmalıyız. 

Eserde anlatılanlar bir kişinin macerası, öyküsü, hayatı değil; bir milletin onurlu, azimli, kararlı ve "çılgın" 

mücadelesidir. Bu günlere nasıl gelindiğini, vatan aşkının ne kadar büyük bir aşk olduğunu; insanın, milleti, va-

tanı, bağımsızlığı için nelerden vazgeçebileceğini; tarihini bilmenin önemini anlıyorsunuz. Şu Çılgın Türkler  

bunun gibi daha birçok önemli kazanım elde edebileceğiniz bir eser. Eseri okurken ne şerefli ve ne kadar zorlu 

bir mücadele verildiğini bir kez daha anlıyorsunuz. Vatanına emek vermiş, can vermiş, kanıyla bu topraklara 

hayat vermiş ne kadar değerli bir milletin evlatları olduğunuzu dolu dolu hissediyorsunuz. 

Ve belki de en önemlisi: "Ne mutlu Türküm diyene!" sözünün gerçek anlamını, bu kitabı okuduktan sonra 

daha iyi anlıyor ve daha güçlü bir şekilde haykırıyorsunuz. İnançla, sabırla ve büyük özverilerle kazanılan 

güzel vatanımızı ve bağımsızlığımızı, tarih bilincimizi arttırarak, vatanımıza emek vererek, gerektiğinde de uğ-

runa canımızı vererek korumalıyız. Öncelikle yüce milletimize ve Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçluyuz. 

Her şeyden önce tarihimizi iyi okumalı ve doğru değerlendirmeliyiz. Bunun için de tarih bilincinin oluşmasına 

önemli katkılar sağlayan eserleri kaleme alan, kalemini bu önemli hizmete adayan yazarlarımızın eserlerini dik-

katle ve sabırla okumalıyız.

Sevim KINALISevim KINALI

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

50 51

ŞU ÇILGIN TÜRKLER

S ZCÜK VE S ZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

1  Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını yazınız.

n söz: ........... .

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

l u: ........... ... .

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

Görkemli: ...........

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

Soluk: ........... .

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

Üslup: ........... .

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

2  Aşağıdaki sözcük gruplarını cümle içinde kullanınız.

Tarihe altın harflerle yazmak: ...................................................................................................  

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

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

İnce ince işlemek: .......................................................................................................................  

... ..... ...

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

Dönüm noktası:...........................................................................................................................  

... ........

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

Kaleme almak: ...........................................................................................................................  

... ... .....

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

1) Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

a) Eleştiri yazılarının yazılış amacı nedir?

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

b) Bir eser eleştirilken zayıf/güçlü yanlarından hangileri verilmelidir?

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

c) Herkes eleştiri yazabilir mi?

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

d) Eleştiri yazarken öznel yaklaşım mı nesnel yaklaşım mı tercih edilmelidir? Açıklayınız.

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

2) Yukarıda okuduğunuz metnin türü eleştiridir. Tür hakkında yaptığınız araştırmalardan da yola çıkarak 

eleştiri türünün özelliklerini yazınız.

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

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

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

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

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

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

1) “Şu Çılgın Türkler” eserinin ön sözünde hangi açıklamalara yer veriliyor?

2) Yazar, ön sözün önemini nasıl açıklıyor?

3) “Şu Çılgın Türkler” eserine ne gibi eleştiriler yapılmıştır?

4) Yazar “Şu Çılgın Türkler” eserinin üslubuyla ilgili neler söylüyor?

5) Yazar, “Şu Çılgın Türkler” eserini neden okumamız gerektiğini söylüyor?

6) “Şu Çılgın Türkler” adlı eserde neler anlatılıyor?

7) Yazara göre bu eseri okumak bizlere hangi bilincin oluşmasında yarar sağlayacaktır?
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ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 1

Okuduğunuz bir romanla ilgili eleştiri türünün özelliklerine bağlı kalarak bir paragraık bir eleştiri yazısı 

yazınız.
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Yukarıdaki tabloyu kendinizce yorumlayınız?

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

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

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

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

Toplum

Ben Dayanışma

ÖzgürlükMilli Mücadele
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ETKİNLİK 3

Nurettin Paşa : Bence derhal Çanakkale ve İstanbul üzerine yürüyerek İngilizleri de defedelim.  dedi.

İsmet Paşa Nurettin Paşa'nın kolunu tuttu:

Ben size bir şey söyleyeyim mi ? Osmanlı İmparatorluğu'nu da Enver Paşa'nın buna benzer hesapsız ve 

aceleci niyetleri yıktı. Zafer sırça kadehe benzer. Ancak dikkatli kullanılırsa işe yarar. Yoksa kırılır. Bir daha 

eski hale getirilemez.

Mustafa Kemal Paşa , Çanakkale'ye yürüyeceğiz dedi. ama savaş aramak için değil. Müttefikleri , 

özellikle de İngilizleri, istediğimiz gibi mütarekeye zorlamak için. Eğer İngilizler savaşmayı göze almışlar-

sa, ilk ateşi onlar açsınlar o zaman savaşırız.

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

Türk Birliklerinin Çanakkale'ye yaklaştıkları haberi üzerine İngiliz küçük kabinesi toplandı ve karar aldı.

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

Churchill: Türkleri, adımını Avrupa yakasına atmadan, barış masasına oturtmak zorundayız.  dedi.

Şu Çıl ın Türkler

1  İngilizlerin, Türklere karşı tutumu nasıldı? 

. .

...

2  Yönetimler, hesapsız ve aceleci davrandıklarında ne gibi sonuçlar ortaya çıkabilir? 

3  Metinden hareketle Mustafa Kemal'ın nasıl bir başkomutan olduğunu belirtiniz?

 Churcill'in barış masasına oturulma zorunluluğuna dikkat çekmesinin sebebleri neler olabilir?
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ETKİNLİK 

Yukarıdaki paragraf eleştiridir. Şu Çıl ın Türkler  parçası ile yukarıdaki metnin yazarlarını eserleri 

değerlendirme yönünden karşılaştırınız.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Kahramanların olaylar karşısındaki duyguları hiç anlatılmıyor. Sadece birkaç sözcükle kişilerin dış 

görünümlerine değiniliyor. Sanırım acı, nefret, sevinç gibi duyguların kahramanlarla pek ilgisi yok. 

Kahramanların birbirine, topluma, doğaya duydukları hislerden hiç söz edilmiyor.
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 iş, me, mek  eklerini alan iller kök anlanını korursa ilimsi  korumazsa kalıcı isim olur.

 Aşağıda verilen cümlelerde bu ekleri alan sözcüklerden hangisinin ilimsi, hangisinin kalıcı isim olduğunu 

yazınız.  

1  Dedem beni marketten ekmek almaya gönderdi. ............................................

2  Ailece tatlı olarak dondurmayı çok severiz.  ............................................ 

3  Toprağı kazmaya bir ekip geldi.   ............................................

 Çocuğun büyüklerine danışmasını takdir ettik.  ............................................

 Mavi uçurtmasını kimseyle paylaşmıyor.  ............................................

 Onun gidişi hepimizi üzdü.    ............................................

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI

 

  

İsim

Annem dolma yaptı.  Kovanın dolması bir saat aldı.   

iilimsi

Ör: Dolma

Yakacak

Sarma

İşletme

 
 

  

iil

Duvar ansızın yıkılmış. Yıkılmış evler arasında dolaştık.

iilimsi

Ör: Yıkılmış

Çözülecek

Bilmiş

Tanıdık

A  Aşağıdaki sözcükleri isim ve fiilimsi olacak şekilde örnekteki gibi kullanınız.

B  Aşağıdaki sözcükleri fiil ve fiilimsi olacak şekilde örnekteki gibi kullanınız.
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S ZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

Yakın geçmişimizde verdiğimiz milli mücadelemizle ilgili bir büyüğünüzden dinlediğiniz bir anıyı yazınız.

...

..

...
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..

...

..

...

..
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DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI

 

  

İsim

Annem dolma yaptı.  Kovanın dolması bir saat aldı.   

iilimsi

Ör: Dolma

Yakacak

Sarma

İşletme

 
 

  

iil

Duvar ansızın yıkılmış. Yıkılmış evler arasında dolaştık.

iilimsi

Ör: Yıkılmış

Çözülecek

Bilmiş

Tanıdık

A  Aşağıdaki sözcükleri isim ve fiilimsi olacak şekilde örnekteki gibi kullanınız.

B  Aşağıdaki sözcükleri fiil ve fiilimsi olacak şekilde örnekteki gibi kullanınız.

1. TEMA

BEN VE ÇEVREM
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S ZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

Yakın geçmişimizde verdiğimiz milli mücadelemizle ilgili bir büyüğünüzden dinlediğiniz bir anıyı yazınız.
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...

...

..

...

..

...

..
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SABIR

Bugünkü gazeteleri okurken Sabır  başlıklı bir köşe yazısı gördüm. Önce Boş ver!  dedim kendi kendime 

Geç bunu!  sonra merak edip geri döndüm ve okumaya başladım.

Şöyle diyordu. Sabır  başlıklı yazıyı kaleme alan yazar:

Bambu ağacı, zahmetli bir şekilde yetiştirilirmiş. Çinlilerin neredeyse felsefeye dönüştürdüğü bambu 

ağacı ekimi, yağmur mevsiminde yapılırmış. Çekirdek derin bir çukur kazılarak toprağa bırakılır ve bolca sula-

nırmış. Bu işlem bir yıl boyunca sürdürülür, kazılan çukur gübrelenir ve suyu da ihmal edilmezmiş. Birinci yılın 

sonunda bambu çekirdeğinin filiz atacağını sananlar boşuna beklermiş. İki yıl, üç yıl, dört yıl ve nihayette 

bambu çekirdeği zahmetli bir bekleyişle birlikte beşinci yılın sonunda topraktan filiz atarmış. Filizlenen bambu, 

ilk iki yıl sadece beş santim boy salarmış. İki yılın sonunda boyu hızla büyümeye başlar yirmi yedi metreye va-

rırmış. Yani bambu ekenler toplam dokuz yıl bekledikten sonra bambunun bir ağaç olduğunu ancak görebili-

yormuş. Bu yüzden Çin'de bu iş kutsal sayılıyormuş.

Emek isteyen, itinayla bakım gerektiren ve bambu tahtasından yapılacak harikulade güzel, dekoratif mal-

zemeleri görmek için sabırla beklemek gerekiyormuş. Çin'de bambu, sabrın diğer adıymış.

Ulan  dedim kendi kendime. Kıbrıs'ta Kıbrıslı bir yazar sabrın simgesi olarak bambuyu mu göstermeliydi?

Küçücük bir çocuktum ilkokula yeni başlamıştım, yaz tatilindeydik. Dedemin bir eşeği vardı. Ufak tefek bir 

eşecik. Bir gün dedem: Gel!  dedi bana. Seni gezmeye götüreceğim.  Nasıl sevindim bilemezsiniz. Dört tank 

su doldurdu. Bunların ikisini eşeğin sağ ve solundaki sirizaya(küfe) yerleştirdi. Diğer ikisini de eşeğin semerine 

iyice bağladı. Beni de eşeğin sırtına bindirdi. İpi eline aldı ve yürüdü. Epeyce engebeli ve dik, dağlı tepeli bir 

yola düştük. Eşeğin sırtında olduğum için benim keyfim gıcırdı. Gerçi epeyce sallanıyordum ama olsun!

Zavallı dedem ise soluk soluğa kalmıştı, buna karşın durmadan dinlenmeden yürüyordu. Gide gide yem-

yeşil bir vadiye ulaştık. Ortasındaki tarıma elverişli düzlüklerin dışında harnıp, zeytin ağaçları ve makiliklerle 
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kaplıydı vadi. Bu vadiye Voligari derler, en çok kuş yakalanan yerlerden birisidir burası, büyüyünce sen de ge-

lirsin buralara.  dedi dedem.

Vadi içinde bir süre gittikten sonra yamaca yakın bir yerde durduk. Burası bizim!  dedi dedem. Beni 

eşekten indirdi. İple bağlı su dolu tankları çözüp yere koydu. Eşek sırılsıklamdı, dedem onu bir harnıp ağacına 

bağladı. Az ileride yamacın başladığı yere gittik. Orada birkaç küçük zeytin fidanı vardı. Bunlar genç fidanlar.  

diye konuştu. Bir yandan da fidanları okşuyordu. Yeni ektim bu fidanları. Büyüyüp koskoca zeytin ağacı ola-

caklar. Ben belki göremeyeceğim. Meyvelerini toplarken beni hatırlarsın.  

Su tanklarını tek tek fidanların yanına taşıdı ve bana fidanları sulattırdı. Bunlar senin ağaçların. Sen sula-

dın. Can verdin onlara.  dedi. O yaz tatilinde birkaç kez daha aynı şekilde, eşek sırtında millerce öteden su ta-

şıyarak o fidanları suladığımızı anımsıyorum. 

Bu arada yıllar akıp gitti. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite derken köyden, köy yaşamından epeyce kop-

tum. Üniversiteyi bitirdiğim yıl Kıbrıs'ta savaş başladı. Köyümüzden tam koptum. Bir daha gidemedim Voligari 

denen o güzel vadiye!

Dedemin ömrü, birlikte ektiğimiz fidanların büyüdüğünü ve meyve verdiğini görmeye yetti. Bir gün köye 

gittiğimde fidanları unutmadığını gösterdi bana dedem. Senin zeytinlerin büyüyüp kocaman ağaç oldu. 

Meyve vermeye de başladı. Ne zaman gidip göreceksin onları?

Bir gün birlikte gidelim dede.  diye yanıtladım. 

Ne yazık ki dedemle birlikte gitmek mümkün olmadı. Bu konuşmamızın üzerinden çok geçmeden kaybet-

tik onu. Dedemi kaç kez rüyamda gördüm ondan sonra. Hep Zeytinlerini gör!  diyordu bana. Sonunda gidip 

gördüm. Gerçekten de fidanlar, kocaman ağaç olmuşlardı. Tek tek dolaştım onları. Okşadım, gölgelerinde 

oturdum. Dedemin, babamın, başka köylülerin zeytin ağaçları, harnıp ağaçları üzerine konuşmalarını anımsa-

dım. O insanlar için her ağacın bir kimliği, kişiliği vardı. Birlikte yaşadığı hayvanlarının birer kimliği, kişiliği ol-

duğu gibi!

Üstelik zeytin fidanları yıllarca süren çabaların, sabırlı çabaların sonunda ağaç olabiliyor ve meyve vere-

bilmeleri için sekiz on yıl gerekiyordu. Onun da ötesinde zeytin ağacı yetiştirmek özverili bir işti. Dedem, o zey-

tin ağaçlarını ekerken ve onların tutması, kök salması için millerce yol yürüyerek eşeğin sırtında su taşırken 

büyük olasılıkla o fidanların ağaç olup meyve vereceğini göremeyeceğini biliyordu.

Kısacası Kıbrıs'ta zeytin varken Sabır  ın simgesi olarak Bambu  yu göstermek olacak iş mi?

                    

          İsmail B ZKURT
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yola düştük. Eşeğin sırtında olduğum için benim keyfim gıcırdı. Gerçi epeyce sallanıyordum ama olsun!

Zavallı dedem ise soluk soluğa kalmıştı, buna karşın durmadan dinlenmeden yürüyordu. Gide gide yem-
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kaplıydı vadi. Bu vadiye Voligari derler, en çok kuş yakalanan yerlerden birisidir burası, büyüyünce sen de ge-
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Dedemin ömrü, birlikte ektiğimiz fidanların büyüdüğünü ve meyve verdiğini görmeye yetti. Bir gün köye 

gittiğimde fidanları unutmadığını gösterdi bana dedem. Senin zeytinlerin büyüyüp kocaman ağaç oldu. 
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oturdum. Dedemin, babamın, başka köylülerin zeytin ağaçları, harnıp ağaçları üzerine konuşmalarını anımsa-

dım. O insanlar için her ağacın bir kimliği, kişiliği vardı. Birlikte yaşadığı hayvanlarının birer kimliği, kişiliği ol-

duğu gibi!

Üstelik zeytin fidanları yıllarca süren çabaların, sabırlı çabaların sonunda ağaç olabiliyor ve meyve vere-

bilmeleri için sekiz on yıl gerekiyordu. Onun da ötesinde zeytin ağacı yetiştirmek özverili bir işti. Dedem, o zey-

tin ağaçlarını ekerken ve onların tutması, kök salması için millerce yol yürüyerek eşeğin sırtında su taşırken 
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          İsmail B ZKURT

59



60

“Bugünlerde neredeyse tüm gündem Pokemon Go oyunu üzerinde yoğunlaşmış. 90'lı yılların vazgeçilmez

çizgi filmi, şimdilerde bir oyun olarak geri döndü. Hem de tüm dünyayı bir anda yerinden sarsarak. Daha kısa 

bir süre içinde bu oyun dünya çapında yayıldı ve Twitter gibi dev sosyal medya unsurunu geçecek hale geldi. 

İnsanlar, adeta bu oyunun bağımlısı haline geldi. Peki, Pokemon Go'yu bu seviyeye getiren etken neydi? 

Elbette ki kendinden öncekilerden tamamen farklı olmasıydı. İnsanlar pokemon avlamak için aynı zamanda 

dışarı çıkmalı ve insan kalabalıklarının arasına girmeli. Yani bir tür sanal gerçekçilik durumu söz konusu...”

1) Yukarıdaki paragraf hangi yazı türünden alınmıştır?

A) Fıkra  B) Anı  C) Makale  D) Sohbet

“Adıvar'ın "Sinekli Bakkal" romanında yeni bir aşamaya vardığını, sanatında ileri bir adım attığını görürüz. 

Daha önceki yapıtlarının bireysel konularını, dar sınırlarını aşarak topluma ve sorunlarına felsefî bir açıdan 

bakmaya çalıştığı bir roman bu. "Sinekli Bakkal" yazarın diğer romanlarından farklı özellikler gösterir. Adıvar 

ilk romanlarında, kafasındaki bir kadın kahramandan çıkar yola. Yapıtın yazılmasının nedeni bu kadın imgesi 

olduğundan, olay örgüsü, kadının merkez olduğu aşk ilişkilerine bağlı olarak gelişirken, romanın öğeleri onun 

kişiliğini belirtmek için kullanılır.”

2) Yukarıdaki paragraf hangi yazı türünden alınmıştır?

A) Eleştiri  B) Sohbet C) Anı  D) Biyografi

Davulun nağmesiyle çeyiz taşınır bir bir 

Ağla gelin, yan gelin! Yüreğin pare pare

Oğlan anası evde, döğme, zerde pişirir

 Varın gidin bir haber, götürün nazlı yâre…

3) Yukarıdaki dörtlükle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 14'lü hece ölçüsü kullanılmıştır.

B) Tam uyak kullanılmıştır.

C) Redif kullanılmamıştır.

D) Düz uyak sistemi kullanılmıştır.

“ Tamer Öncül 1960'da Lefkoşa'da doğdu. 1975'te düzenli olarak başlayan şiir yaşamı; 1978'de üniversite 

yaşamıyla birlikte yeni bir öz ve biçim kazandı. 1984'te İstanbul Üniversitesini bitiren Tamer Öncül'ün 

şiirlerinde doğup büyüdüğü coğrafyanın renklerini, duyarlılıklarını görürüz.”

4) Yukarıdaki paragrafla ilgili hangisi söylenemez? 

A) Şairin şiirlerinde, doğup büyüdüğü yerle ilgili izler görülür.

B) Şair kendi yaşam öyküsünü kendisi anlatmıştır.

C) Yukarıdaki paragraf biyografiden alınmış bir bölümdür.

D) Şairin üniversite döneminde, şiirinde değişiklikler olmuştur.

Zümrütten bir ışık renk ve çiçeksin

Akdeniz'in süsü sensin ve teksin

Daha yükseklere yükseleceksin

Geçmişin davana ağlıyor Kıbrıs

5) Yukarıdaki dörtlükle ilgili hangisi söylenemez?

A) Kişileştirme vardır.

B) -ek tam uyaktır.

C) Benzetme vardır.

D) Epik şiirdir.

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil kullanılmamıştır?

A) Hicranla solsa da gök ufukların

B) Başımızın tacısın sen Kıbrıs  

C) Elbette gün, güneş doğacak yarın

D) Her an göğsündeki imana sarın

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil kullanılmıştır?

A) Konuşmacı, küçük bir öyküyle sözünü bağladı.    

B) Virüsler, vücudumuzdaki hücrelerden daha küçüktür.

C) Çok çalışkan bir öğrencidir, karnesinde düşük not yoktur.

D) Yeni aldığı kırmızımsı kalemi çok güzeldi.

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?

A) Kaybolurken sönük sönük yıldızlar uzaklarda

B) Dalga dalga yönelir ürperen bucaklara

C) Masmavi yüzünde alev alev yanar bakışları

D) Yağmak için art arda saldırır kasırgalar burcuna

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi vardır?

A) Bu yollardan geçerken okul yıllarımı hatırlarım.

B) Proje ödevleri iki gün sonra toplanacak.

C) Kırık kapıdan içeri doluyordu kar.

D) Geliyorlar, geminin burnu gözüktü!

İLETİŞİM

TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI
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2) Yukarıdaki paragraf hangi yazı türünden alınmıştır?
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Ağla gelin, yan gelin! Yüreğin pare pare

Oğlan anası evde, döğme, zerde pişirir

 Varın gidin bir haber, götürün nazlı yâre…
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A) 14'lü hece ölçüsü kullanılmıştır.

B) Tam uyak kullanılmıştır.

C) Redif kullanılmamıştır.
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şiirlerinde doğup büyüdüğü coğrafyanın renklerini, duyarlılıklarını görürüz.”

4) Yukarıdaki paragrafla ilgili hangisi söylenemez? 

A) Şairin şiirlerinde, doğup büyüdüğü yerle ilgili izler görülür.

B) Şair kendi yaşam öyküsünü kendisi anlatmıştır.

C) Yukarıdaki paragraf biyografiden alınmış bir bölümdür.

D) Şairin üniversite döneminde, şiirinde değişiklikler olmuştur.

Zümrütten bir ışık renk ve çiçeksin

Akdeniz'in süsü sensin ve teksin

Daha yükseklere yükseleceksin

Geçmişin davana ağlıyor Kıbrıs

5) Yukarıdaki dörtlükle ilgili hangisi söylenemez?

A) Kişileştirme vardır.

B) -ek tam uyaktır.

C) Benzetme vardır.

D) Epik şiirdir.

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil kullanılmamıştır?

A) Hicranla solsa da gök ufukların

B) Başımızın tacısın sen Kıbrıs  

C) Elbette gün, güneş doğacak yarın
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7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil kullanılmıştır?

A) Konuşmacı, küçük bir öyküyle sözünü bağladı.    

B) Virüsler, vücudumuzdaki hücrelerden daha küçüktür.

C) Çok çalışkan bir öğrencidir, karnesinde düşük not yoktur.

D) Yeni aldığı kırmızımsı kalemi çok güzeldi.

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?

A) Kaybolurken sönük sönük yıldızlar uzaklarda

B) Dalga dalga yönelir ürperen bucaklara

C) Masmavi yüzünde alev alev yanar bakışları

D) Yağmak için art arda saldırır kasırgalar burcuna

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi vardır?

A) Bu yollardan geçerken okul yıllarımı hatırlarım.

B) Proje ödevleri iki gün sonra toplanacak.

C) Kırık kapıdan içeri doluyordu kar.

D) Geliyorlar, geminin burnu gözüktü!
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10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?

A) Konsere iyi hazırlandığı için çok beğenildi.

B) Konuşmaya başladı mı susmak bilmez.

C) Issız sokaklarda saatlerce amaçsız dolaşmış.

D) Yapacağı işi tamamlamadan kalkıp gitmiş.

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil (ulaç) yoktur?

A) Bahçeye çıkınca ilk iş çiçekleri suladık.

B) Bozulan telefonunu tamire verdi.

C) Köyden döner dönmez anılarını yazdı.

D) Spor yaptıkça insan gençleşiyor.

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil (ortaç) kullanılmıştır?

A) Elbette kötülük eden kişiler cezasını bulur.

B) Türk kültüründe süslemenin önemi büyüktür.

C) Kesin bir tavır koyup sizi kendi dışında bırakır…

D) Yemeden, içmeden hatta oyundan bile kesildi. 

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?

A) Onların verilmiş sadakaları varmış, ucuz atlattılar.

B) Suna doğru bildiği yoldan yürür her zaman.

C) Sıradaki insanlar sabırsızlanmaya, söylenmeye başladılar.

D) Lobideki turistler kendilerine bir yer bulup oturdular.

14)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil (ortaç) yoktur? 

A) Kirlenmemiş ırmağın sularında serinledik.

B) Geride kalan insanlara büyük sorumluluk verildi.

C) Bildiğimiz yollarda çok değişiklikler olmuştu.

D) Yıkık dökük evler arasında yürürken bir yüzük buldum.

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil (ulaç) kullanılmıştır?

A) Lacivert elbiseli, güzel bakan çocuğu tanıyorum.

B) Tüm kovaları çeşmeden doldurunca eve doğru yürüdü. 

C) Balıkçıların istavrit yakalamasına herkes sevinmişti.

D) Bu dönemde, kazandığı tüm parayı yoksullara harcadı. 

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem isim-fiil hem de sıfat -fiil vardır?

A) Ansızın hastalanan arkadaşını ağlayarak doktora götürmüş.

B) Kerem kediye tekme savurunca kedi miyavlayarak kaçtı.

C) Kuşlar uçmak için yaratılan canlılardır.

D) Babam, onlara kahve yapmamı söyleyince mutlu oldum.

BEN VE ÇEVREM

1. TEMA

17)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem zarf-fiil hem de sıfat-fiil vardır?

A) Haksızlıklara karşı cesurca direnen büyük şair göçüp gitti.

B) Bir mumun sönüşü gibi sessizce kalkıp ayrıldı.

C) En sevdiği arkadaşını aramayı unutmuştu akşamki etkinliğe.

D) Yolcuların sığınacağı salonu olmayan bir alandaydık.

18)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem isim- fiil hem sıfat-fiil hem de zarf fiil vardır?

A) Eve gelen misafirleri tuhaf sözler söyleyip kaçırınca ceza aldı. 

B) Büyük Han'a uğrayan öğrenciler müzik dinlemenin güzelliğini yaşadılar.

C) Lokantanın denize bakan köşesine oturup uzun uzun dertleşmeyi özledim.

D) Onlar da yönetemeyince gazete gelir kaybetmeye, batmaya başladı.

19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Gözünde ne sis var ne de bir gölge izi

B) Doğmuş gibi olsun yaşıyanlar yeniden    

C) Ey Marmara, ey denizlerin en temizi

D) Evlat gibi bir bir yıkayıp süsle bizi

Gustave Flabert ( ) ( ) Ben Don Kişot'u okumadan önce ezbere biliyordum ( )  ( ) demiş (  )

20) Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (“) (.) (!) (.)

B) (:) (“) (.) (“) (.)

C) (.) (-) (,) (-) (.)

D) (:) (-) (,) (“) (.)
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İĞDE AĞACI

1  Kimin ki ormanı çoktur  sırtı pek, karnı toktur.  sözünü 

açıklayınız.

2  Kendi yaptığımız işlerin değerini bilmeden başkalarının yaptıklarına 

hayran olmak ne kadar doğrudur? Tartışınız.

3  Çevreyi korumak aklın ereğidir.  sözünü tartışınız.

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

2. TEMA

ÜLKEM VE KÜLTÜREL

DEĞERLERİM

Atatürk'ü ağlarken çok ender görürüz. İlki, Çanakkale'de topçu ateşimiz başladığı zaman diğeri ise bir 

tek iğde ağacı için. Çankaya Köşkü'nden Meclis Binası'na giderken o günün Ankara'sında bir tek iğde ağacı 

vardır. Mustafa Kemal her gün o ağacın önünden geçerken arabasını yavaşlatır ve soluduğu havanın, yediği 

meyvenin, sığındığı gölgenin bir neferi olarak gördüğü bu ağacı selamlar. Bir gün arabada oturan misafirine: 

Bakın bu benim!  derken ağacın yerinde olmadığını görür. Büyük bir telaşla otomobili durdurur. İşçilere: Ne 

oldu buradaki ağaca?  der. Efendim yolu genişletmek için ağacı kestik.  cevabını alır. Büyük bir üzüntüyle: 

Bunun başka bir yolu yok muydu? Hiç olmazsa bana sorsaydınız, ben bir çare bulurdum mutlaka!  diyerek 

arabasına biner ve hüngür hüngür ağlar. Bir tek iğde ağacı için. Çünkü ona göre bu ağaç, kurtardığı bu top-

rakların bir ferdidir ve ondan sorumludur. Çünkü o, yok etmeyi bozmayı değil, yapmayı ve yaşatmayı seven 

bir liderdir. 

Sahi siz hiç bunu yapıyor musunuz? Dışarı çıktığınızda bir ağaca: Sen sığınıdığım gölge, soluduğum 

hava, ısındığım odun, elimdeki kalemimsin.  diye düşünerek gönüllerden bir merhaba diyor musunuz? Ben 

bu araştırmanın sonunda her gün bunu yapıyorum. Çünkü anladım ki toprağı ve tabiatı sevmeyen Atatürkçü 

olmaz. Kim bilir belki de şimdi tanık olacağınız bu inanılmaz planı o gün o iğde ağacı ile düşünmeye başladı ve 

aynı durumla bir çınar ağacının karşılaştığını görünce de uygulamaya koydu. 

İĞDE AĞACI
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Gelelim hikayeye:

Tarih 2 Mart 1998. Ulasal televizyon kanallarından biri, ana haber bülteninde ikinci haber olarak Ameri-

ka'da bir tarihi müzikholün hiç yıkılmadan raylar üzerinde kenara çekilerek, yerine yeni binanın yapıldığı ha-

berini dünyada ilk kez  diyerek beş defa üst üste yayınladı. Yanımdaki gençler: Şu tekniğe bakın be hocam! 

Hayran olmamak elde değil.  deyince hemen arşivimden dört kare resim çıkardım. Ve daha 1930'larda aynı 

olayın o günkü teknikle Atatürk'ün düşüncesi olarak Yalova'da uygulandığını -hem de aynı şekilde uygulandı-

ğını gösterdim. Ama esas önemli olan bu eylemin ne için yapıldığı idi. Bir köşkün 1930'da raylar üzerinde 4m 

80 cm çekilmesinin nedeni bir çınar ağacının kesilmekten kurtarılması içindi. Yani yerine yeni bir bina yapmak 

için değil. 

Daha dünyada hiçbir yerde çevre lafının bile edilmediği bir dönemde, Atatürk'ün tüm dünyaya verdiği bu 

somut çevre dersini görelim mi? Olay şudur:

Atatürk, 1930 yılında gittiği yazlık köşkün bahçesinde ağaç dalı kesmeye çalışan bir bahçıvanla karşılaşır. 

Hemen bir doğa katliamını durdurur ve kesimin nedenini öğrenmek ister. Görevli bahçıvanın gerekçesi, bu 

ulu çınar ağacının gelişip uzayarak köşkün duvarlarına müdahale ettiğidir. Dallar yapının penceresinden içeri 

girmektedir. Atatürk, düşünülmesi bile olanaksız gibi görünen bir karar verir ve: Ağaç kesilmeyecek, gerekir-

se köşk ağaçtan uzaklaştırılacaktır.  der. Etraftakilerin aklı bunu bir türlü almaz. O planını açıklar ve görev 

İstanbul Belediyesine intikal eder. Belediye Fen İşleri, Yollar, Köprüler Şubesi sorumluluğu üstlenir. Atatürk ya-

nında Afet ve Makbule Hanımlar ve Yunus Nadi ile birlikte çalışmaları incelemeye gider. Gelin gerisini Makbule 

Hanım’dan dinleyelim:

Paşa, projesini anlattığında pek aklım yatmamıştı. Birlikte Yalova Köşkü’ne gittik. Kendisi çok heyecan-

lıydı. Baş Mühendis Ali Galip Alnar, yanına aldığı yetkin elemanlarıyla gelip planlar yaparak çalışmaları başlat-

tı. Önce bina çevresindeki toprak büyük bir dikkatle kazılıp temel seviyesine inildi. Daha sonra İstanbul Köp-

rüaltı'nda getirilen tramvay rayları, altına döşendi. Santim santim çalışılarak yapı altında sokulan raylara otur-

tuldu. Aaa o ne? Köşk yürüyordu. Rüyamda bile görsem inanamayacağım şey karşımda gerçekleşiyordu. Ata-

türk tüm işlemler boyunca binanın başındaydı. Kaydırma işlemi tamamlandı. Kurtulan çınarın gölgesinde 

onun yüzünde mutluluk ve gurur ifadesi hep birlikte gönül rahatlığı içinde kahvemi yudumladım.

İşte bu yüzden yetişmekte olan neslimiz 1930'da Türkiye'de o günün tekniği ile Ata'sı tarafından düşü-

nülmüş ve uygulanmış inanılmaz bir çevre mesajı taşıyan bu ilk örneğe değil, bu günün tekniği ile ancak 

1998'de mesajsız yapılabilene -ABD'de dünyadaki ilk örnek olarak lanse edilen örneğe- hayranlık duymakta. 

Ne diyeyim: Sen bizi sakın affetme Ata’m!

Yalnız Atatürk'ün hayatında bu belge tek bir örnek değildir. Çankaya'daki bahçesini yapan müdürden bir 

anıyı da dinleyelim mi?

Bahçeyi dolaşıyorduk. Çok ihtiyar ve çok geniş bir ağaç Atatürk'ün geçeceği yolu kaplıyordu. Ağacın bir 

yanı havuz, bir yanı dik bir yokuştu. Atatürk ağaca yaslanarak güçlükle karşı tarafa geçti. Atıldım: Emreder-

seniz hemen keseyim efendim.  dedim. Yüzüme baktı, kızgın bir sesle: 

Yahu!' dedi. 'Sen hayatında böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki keseceksin?

Çünkü ona göre Ormansız ve ağaçsız toprak vatan değildir.  ve yine onun sözleriyle: Çevreyi korumak 

aklın gereğidir.  

Onun için, Mehmetçiğiyle yaptığı Kurtuluş Savaşı'yla şimdi tabiatın neferleri ile yaptığı savaş arasında bir 

fark yoktur. O, bu savaşta yine kararlı, inatçı, azimli ve inançlıydı.

         Derleyen : 

İlknur Güntürkün KALIPÇI

Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını bulup yazınız.

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

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

Müzikhol: ...............................................................................................................................

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

Arşiv: ...........................................................................................................................

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

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

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

İntikal etmek: ...........................................................................................................................

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

: ......................................................................................................................

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

Yetkin:  ......................................................................................................................................

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

Gönül rahatlığı: .........................................................................................................................

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

: .......................................................................................................................................

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

Lanse etmek:  ............................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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Gelelim hikayeye:

Tarih 2 Mart 1998. Ulasal televizyon kanallarından biri, ana haber bülteninde ikinci haber olarak Ameri-

ka'da bir tarihi müzikholün hiç yıkılmadan raylar üzerinde kenara çekilerek, yerine yeni binanın yapıldığı ha-
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somut çevre dersini görelim mi? Olay şudur:

Atatürk, 1930 yılında gittiği yazlık köşkün bahçesinde ağaç dalı kesmeye çalışan bir bahçıvanla karşılaşır. 
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1998'de mesajsız yapılabilene -ABD'de dünyadaki ilk örnek olarak lanse edilen örneğe- hayranlık duymakta. 
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yanı havuz, bir yanı dik bir yokuştu. Atatürk ağaca yaslanarak güçlükle karşı tarafa geçti. Atıldım: Emreder-

seniz hemen keseyim efendim.  dedim. Yüzüme baktı, kızgın bir sesle: 

Yahu!' dedi. 'Sen hayatında böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki keseceksin?

Çünkü ona göre Ormansız ve ağaçsız toprak vatan değildir.  ve yine onun sözleriyle: Çevreyi korumak 

aklın gereğidir.  

Onun için, Mehmetçiğiyle yaptığı Kurtuluş Savaşı'yla şimdi tabiatın neferleri ile yaptığı savaş arasında bir 

fark yoktur. O, bu savaşta yine kararlı, inatçı, azimli ve inançlıydı.
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68 69
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1  Yaşamı boyunca çok az ağlayan Atatürk, hangi olaylar karşısında gözyaşlarını tutamadı? Neden?

2  Toprağı ve tabiatı sevmeyen Atatürkçü olamaz.  sözü ile ne anlatılmak istenmiştir?

3  Dünyada ilk kez diyerek beş defa üst üste yayınlanan haber neydi? Hoca buna neden karşı çıkıyor?

 Çınar ağacını kesmemek için Atatürk ve İstanbul Belediyesi neler yapmıştır?

 İğde Ağacı  adlı metinde Atatürk'ün hangi özellikleri ön plana çıkmıştır?

 Metnin konusunu ve ana düşüncesini yazınız.

ETKİNLİK 1

Ülkemiz için büyük bir zenginlik olan zeytin ağaçlarının tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Güzelyurt 

bölgesinde yer alan anıt zeytin ağaçları hakkında bilgi veriniz. 

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

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

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

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

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

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

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

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

TÜR ÇALIŞMASI

İğde Ağacı  adlı metnin türü anıdır. Anı (Hatıra) türünü tanımlayıp bu türün özelliklerini yazınız.

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

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

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

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

.....................................................................................................................................................
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ÜLKEM VE KÜLTÜREL

DEĞERLERİM

70 71
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ETKİNLİK 2

Atatürk ileri örüşlü, demokrat, hümanist, medeni, hoş örülü  bir liderdir. Bu 

özelliklerini gösteren olaylara kısaca örnek veriniz.  

ETKİNLİK 3

İleri örüşlü

Demokrat

Hümanist

Medeni

Hoş örülü

Atatürk'ün başlattığı tabiat neferliğini günümüzde hangi kurum veya kuruluşlar yapmaktadır? 

İstediğiniz bir tanesinin çalışmalarına örnek veriniz.
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..................................................................................................................................................

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

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

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

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

nun için, Mehmetçiğiyle yaptığı Kurtuluş Savaşı'yla şimdi tabiatın neferleri ile yap

tığı savaş arasında bir fark yoktur. , bu savaşta yine kararlı, inatçı, azimli ve inançlıydı.
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nun için, Mehmetçiğiyle yaptığı Kurtuluş Savaşı'yla şimdi tabiatın neferleri ile yap

tığı savaş arasında bir fark yoktur. , bu savaşta yine kararlı, inatçı, azimli ve inançlıydı.



DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI

İGDE AĞACI

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

Bir cümleyi oluşturan sözcük veya sözcük gruplarına öge denir. Ögeler bulurken önce temel 

ö eleri .................ve .........................., daha sonra ...........................ö eleri (dolaylı tümleç, zarf 

tümleci, belirtili nesne ve belirtisiz nesne) bulmamız gerekir.    

CÜMLENİN GELERİ

Temel eler Yardımcı eler

Yüklem zne Nesneler

Dolaylı 
Tümleç      

Tümleçler

Zarf 
Tümleci

Belirtisiz
Nesne

Belirtili
Nesne

Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

1  Cümlede anlatılan iş, oluş ve hareketi ya da yargıyı üzerinde taşıyan ögeye 

.....................................denir.

2  Bir cümlede yüklemin bildirdiği işi yapan ya da yargıyı üstüne alan ögeye 

.....................................denir.

3  Cümlede özneler ........................, ...................................., ................................şeklinde 

bulunurlar.

 Adın -e,-de,-den  durum eklerini alan sözcüklerin cümlede üstlendikleri göreve 

.......................................... denir.

 Yüklemi yön, zaman, durum, vasıta, sebep, şart, miktar yönüyle etkileyen sözcüklere 

............................. denir.

 ...........................................ismin belirtme (-i) hal ekini alan nesne türüdür.

 .......................................... ismin yalın durumda bulunan nesne türüdür.
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Aşağıda verilen diyaloğu tamamlayınız.

Güneş altında uzun süre yürümek onu çok yormuştu. Etrafına baktı. Sığınacak bir yer 
ararken uzakta örkemli bir ağaç ördü ve oraya iderek onun serin öl esinde uzanıp 
uyuyakaldı. 

Adam rüyasında bu ağacın dile eldiğini örür ve adamla ağaç arasında sohbet baş
lar: 

Ağaç: .. .....................................................

Adam: ..

Ağaç:

..

Adam: .. ...

. . .

Ağaç:

..

Adam: ...

..

Ağaç:

...

S ZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI
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S ZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI



NUNCU YIL NUTKU

1  Büyük kitleleri harekete geçirmek, etkilemek için insanda 

bulunması gereken özellikler nelerdir?

2  Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet 

yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet 

ilimdir.  sözünde verilmek istenen mesajı tartışınız.

3  Hitap  ve Hatip  sözcükleri size neler çağrıştırıyor?

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

2. TEMA

ÜLKEM VE KÜLTÜREL

DEĞERLERİM

75

NUNCU YIL NUTKU

Cumhuriyetin nuncu Yıl Nutku

Türk Milleti  

Kurtuluş Savaşı'na başladığımızın on beşinci yılındayız. Bu gün Cumhuriyetimizin onuncu yılını doldur-

duğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun! Şu anda, büyük Türk milletinin bir ferdi olarak, bu kutlu güne kavuş-

manın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. 

Yurttaşlarım  

Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve yüksek Türk 

kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti, Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir 

ve beraber olarak, azimkârane yürümesine borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz çünkü daha 

çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. 

Yurdumuzu, dünyanın en mamur ve en medenî memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi, en 

geniş, refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne 

çıkaracağız. Bunun için, bizce zaman ölçüsü, geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat 

ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız, daha az zamanda 

daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. 
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Çünkü,Türk milletinin karakteri yüksektir; Türk milleti çalışkandır; Türk milleti zekidir. Çünkü, Türk milleti 

millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü, Türk milletinin, yürümekte olduğu terakki 

ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir. Şunu da ehemmiyetle tebarüz et-

tirmeliyim ki, yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihî bir vasfı da, güzel sanatları sevmek ve onda 

yükselmektir. Bunun içindir ki milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtrî zekâsını, ilme bağlılı-

ğını, güzel sanatlara sevgisini ve millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleye-

rek inkişaf ettirmek millî ülkümüzdür. Türk milletine çok yakışan bu ülkü, onu, bütün beşeriyette, hakikî huzu-

run temini yolunda, kendine düşen medenî vazifeyi yapmakta muvaffak kılacaktır. 

Büyük Türk milleti  

On beş yıldan beri, giriştiğimiz işlerde muvaffakiyet vâdeden çok sözlerimi işittin. Bahtiyarım ki bu sözleri-

min hiçbirinde milletimin hakkımdaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım. Bugün, aynı iman ve kati-

yetle söylüyorum ki millî ülküye, tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu, 

bütün medenî âlem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük 

medenî vasfı ve büyük medenî kabiliyeti, bundan sonraki inkişafı ile atinin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir 

güneş gibi doğacaktır. 

Türk milleti  

Ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur 

ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. 

Ne mutlu Türküm diyene! 

Ankara, 29 Ekim 1933

Mustafa Kemal ATATÜRKMustafa Kemal ATATÜRK
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2. Aşağıdaki sözcükleri örnekteki gibi eş anlamları ile eşleştiriniz.

1  ert   .....    A  Güven

2  Muvaffak  .....    B  Birey

3  Kafi   .....    C  Aralıksız, sürekli

 Müspet  .....    D  Sonsuzluk

 Ehemmiyet   .....    E  Yeterli

 Mütemadiyen .....     Gelecek

 Beşeriyet  .....    G  nem

8  İtimat  .....    H  lumlu

 Ati   .....    I  Başarı

10  Ebediyet  .....    İ  İnsanlık

S ZCÜK VE S ZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

1  Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını yazınız.

Kutlu: ........................................................................................................................................

Azimkarane: ............................................................................................................................

Mamur: ......................................................................................................................................

Muasır: ......................................................................................................................................

Mefhum: ...................................................................................................................................

Nispet: ......................................................................................................................................

Tebarüz etmek: .......................................................................................................................

ıtri: ...........................................................................................................................................

Mütemadiyen: .........................................................................................................................

İnkişaf ettirmek: .....................................................................................................................
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1   nuncu Yıl Nutku  kim tarafından, ne zaman yazılmıştır?

2  Atatürk neden sevinçli ve heyecanlıdır?

3  Atatürk neden başarılan işlerin yeterli olmadığını söylüyor?

 Bizde zaman ölçüsü, eçmiş asırların evşetici zihniyetine öre değil, asrımızın sürat 

ve hareket mefhumuna öre düşünülmelidir.  sözünden ne anlıyorsunuz?

 Atatürk'e göre milli ülkümüz nedir?

 Onuncu Yıl Nutku'ndan yola çıkarak Atatürk'ün kişilik özellikleri ile ilgili neler söyleyebiliriz?

 Metnin konusunu ve ana düşüncesini yazınız.

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

TÜR ÇALIŞMASI

Yukarıdaki metnin türü nutuk (söylev) tur. Nutuk hakkında bilgi veriniz.
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ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağanı, bu zamanda oturdum. Sözümü tamamiyle işit 

Dokuz Oğuz beyleri, milleti! Bu sözümü iyice işit, adamakıllı dinle: Doğuda gün doğusuna, güneyde 

gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar, onun içindeki millet hep bana tâbidir. 

Bunca milleti Demir Kapıya kadar ordu sevk ettim. Bunca yere kadar yürüttüm. Ötüken ormanından daha 

iyisi hiç yokmuş. İl tutacak yer Ötüken ormanı imiş. Bu yerde oturup Çin milleti ile anlaştım. Altını, gümüşü, 

ipeği ipekliyi sıkıntısız öylece veriyor. Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Tatlı sözle, yumu-

şak ipek kumaşla aldatıp uzak milleti öylece yaklaştırırmış. Yaklaştırıp, konduktan sonra, kötü şeyleri o 

zaman düşünürmüş. İyi bilgili insanı, iyi cesur insanı yürütmezmiş. Bir insan yanılsa, kabilesi, milleti, akra-

basına kadar barındırmazmış. Tatlı sözüne, yumuşak ipek kumaşına aldanıp çok çok, Türk milleti, öldün; 

Türk milleti, öleceksin! 

...

 Kül Ti in Yazıtı ve nuncu Yıl Nutku  Türk edebiyatı ve tarihi açısından çok büyük öneme sa-

hiptir. Kül Tigin Yazıtı ile Onuncu Yıl Nutku'nu üslup ve içerik bakımından karşılaştırınız.

Kül Ti in Yazıtı         nuncu Yıl Nutku

Üslup Dil

Konu İçerik

Türk tarihine ve geleceğine ışık tuttan Atatürk'ün Nutuk  adlı eseri hakkında bilgi veriniz.
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Kül Ti in Yazıtı 
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ETKİNLİK 3

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiye-

tinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazi-

neden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müda-

faa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünme-

yeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kaste-

decek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile 

aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin 

her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin da-

hilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri 

şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve 

bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini 

kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

Mustafa Kemal Atatürk

20 Ekim 1927 

A  Aşağıda verilen sözcükler Atatürkün Gençliğe Hitabesi’nde geçen sözcüklerin eş anlamlarıdır. Bu 

sözcükler hitabedeki hangi sözcükleri karşılamaktadır? Yazınız.

Görev :      Kurtuluş :       Sonsuz :          Varlık :

Gelecek :     Yoksun etmek :      İçeride :          Dışarıdan :

Düşmanlar :     Şartlar :       Ortaya çıkmak :         Benzer :

Temsilci :     İhtiyatsız :       Aracılık :          Çıkar :
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B  Atatürk, Gençliğe Hitabe ile Türk gençliğine hangi mesajları vermektedir?
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C  Türk Gençliğinin Ata'ya Andı nı bulup aşağıya yazınız.
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Aşağıdaki ifadeleri  Doğru/ Yanlış olarak değerlendiriniz.

1  Arkadaşım beni arayınca çok mutlu oldum.  cümlesi isim cümlesidir. (..............)

2  İçeri irince olup biteni anlamış.  cümlesinde zarf tümleci vardır.  (..............)

3  nemli kararlar almışlar son toplantıda çok.  cümlesinde zarf tümleci vardır. (..............)

 Geleceği siz kurtaracaksınız.  cümlesinin öznesi sözde öznedir. (..............)

 Atatürk, cumhuriyeti ençlere emanet etti.  cümlesinde özne gençlere  sözcüğüdür. (..........)

 Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.  cümlesi kurallı bir cümledir. (..............)

8  Körle yatan şaşı kalkar.  cümlesinde iki tane yüklem vardır. (..............)

 Ağlasam sesimi duyar mısınız, mısralarında  cümlesi devrik bir cümledir. (..............)

10  Emrah 'Ben de sizinle eleceğim.' dedi.  cümlesinin öznesi gizlidir. (................)

a  Ona  her konuda ............................................ öğretmişti. (belirtisiz nesne)

b bale yapmaktan inanılmaz zevk alıyor. (özne)

c  Bu güzel kıyıları  yatla gezdik. (zarf tümleci)

d  Günlerce düşündüm. (belirtili nesne)

e  Hata olmasın diye yaptıklarını .. gözden geçirdim. (zarf tümleci)

f  Daha önce kar yağdığını görmemişti ...(dolaylı tümleç)

 Sinemadaki film bana düşündürdü. (belirtili nesne)

h  İki gün önce yola çıkmalarına rağmen ..ancak vardılar. (dolaylı tümleç)

i  Bu kadar uzun bir süre amaçsızca beklemek insanı ................................... (yüklem)

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI

2. TEMA

ÜLKEM VE KÜLTÜREL

DEĞERLERİM

82 83

NUNCU YIL
NUTKU

Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara, verilen sözcük ya da sözcük gruplarından uygun olanı yerleşti-

rip cümleyi tamamlayınız.

ülkesinde

birçok şey

iki yıl önce

bir bir

hedeflerine

daraltıyor

eçmişimi

anlattıklarını

Asya

S ZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

Yaşamımız hızla akarken eçen zamana nispetle daha çok çalışacağız.  sözünden hareketle 
zamanın değerini anlatan bir şiir yazınız.
.......... ... ..................................................

..

...

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

..

...

..

...

..

..



 

Aşağıdaki ifadeleri  Doğru/ Yanlış olarak değerlendiriniz.

1  Arkadaşım beni arayınca çok mutlu oldum.  cümlesi isim cümlesidir. (..............)
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K Y DÜĞÜNÜ

1  Köy düğünü , kına ecesi  söz grupları size neler çağrıştırıyor?

2  Eğlencede kullanılan Kıbrıs'a özgü müzik aletleri nelerdir?

3  Sizce geleneklerin zaman içerisinde değişikliğe uğramasının 

nedenleri nelerdir? 

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

2. TEMA

ÜLKEM VE KÜLTÜREL

DEĞERLERİM

Beş gündür davul zurna kaynattı koca köyü
Kız evinde çalgıyla dikiliyor yorganlar
Gençler coşarak okur neş'eli bir türküyü
Böyle geçip gidiyor heyecan dolu anlar

Davulun nağmesiyle çeyiz taşınır bir bir 
Ağla gelin, yan gelin! Yüreğin pare pare
Oğlan anası evde, döğme, zerde pişirir
Varın gidin bir haber, götürün nazlı yâre

Kızlar hep çevre olmuş son akşam güneşinde
Gelin döner başında sırmalı al duvağı
Kadınlar desti kırar, kapının eşiğinde
Sözler uğur getirsin, kopmasın gönül bağı.

Çalınır sabahlara kadar, kına gecesi
Şakır şakır oynayan iki oyuncu kadın.
Bir köyü eğlendirir defin, debleğin sesi
Gelin niye ağlarsın kırık gibi kanadın!..

Parlıyor alınlarda şimdi gümüş şilinler
Bir uğultu duyulur bir an halk arasında.
Bu coşan fasılları gönül tâ içten dinler
Gelin kına yakınır tam gece yarısında

Ötede köy kahvesi, coştu akşamdan beri
Bu ne mes'ut gecedir, dem vuruyor ağalar.
Yanık yanık gazeller, oynak halk türküleri
Güvey mes'ut kalbinde bir sonsuz heyecan var.

Beyaz duvaklı gelin merdivenlerden iner
Şakır şakır saçılır ortalığa paralar.
Ellerinde buhurdan tütsü verir nineler
Ağlama nazlı gelin, arkandan ağlayan var!..

Bu düğün heyecanı söylenecek yarın da
İşte gelinle güvey artık el ele verdi.
İki hasretli mes'ut, sıcak yuvalarında
Böylece düğün bitti; onlar murada erdi. 

  Urkiye Mine BALMAN

K Y DÜĞÜNÜ
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A   Aşağıda verilen sözcüklerin anlamını bulup yazınız.

Nağme: .......................................................................................................................................

Pare pare: ...................................................................................................................................

Döğme: ............................................................................................................................

Zerde: .........................................................................................................................................

Sırma: .........................................................................................................................................

Def: .............................................................................................................................................

Deblek: .......................................................................................................................................

Şilin: ...........................................................................................................................................

asıl: ...........................................................................................................................................

Dem vurma: ................................................................................................................................

A  Aşağıda verilen sözcükleri şiirdeki anlamları ile birer cümlede kullanınız.

Kaynatmak: ................................................................................................................................

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

Yanmak:......................................................................................................................................

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

ynak:............................................................................................................................

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

Murada ermek: ..........................................................................................................................

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

S ZCÜK VE S ZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

2. TEMA

ÜLKEM VE KÜLTÜREL

DEĞERLERİM

86

1  Düğün öncesinde gelin ve güveyin evinde, köy kahvesinde neler yaşanmıştır?

2  Şiirin bütününde köy düğünlerindeki hangi geleneklerden bahsedilmiştir?

3  Ağlama nazlı elin, arkandan ağlayan var  mısrasını açıklayınız.

 Şiirde gelin ve güveyin düğün öncesi hissettiklerini karşılaştırınız.

 Çeyiz taşınır bir bir.  sözünü açıklayınız.

 Şiire göre köy düğünlerinde nasıl eğlenirlerdi?

 Şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız.

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

TÜR ÇALIŞMASI

A  Köy Düğünü  şiirinin ölçüsünü, uyak düzenini, nazım birimini yazınız.

lçü: ..........................................................................................................................................

Uyak Düzeni: ..............................................................................................................................

Nazım birimi: ..............................................................................................................................

B  İkinci ve yedinci bölümün uyak ve rediflerini bulunuz.

       

       

       

       

C  Köy Düğünü  ile Kazafanalı  şiirlerini ölçü, uyak düzeni ve nazım birimi yönünden 

karşılaştırınız.

K Y DÜĞÜNÜ

KAZA ANALI

( Arka Sayfada)

lçü Uyak Düzeni Nazım Birimi

87

K Y DÜĞÜNÜ
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ETKİNLİK 1

A  Günümüz düğünleri ile eski köy düğünlerini karşılaştıran bir para raf yazınız.

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

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

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

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

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

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

B  Şiirde bahsedilen eleneklerin han ileri ünümüz düğünlerinde devam etmektedir  

Han ileri değişmiş veya ortadan kalkmıştır

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

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

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

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

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

Kazafanalı

Bu yaz hava çok sıcak

Harnıplar tez kararacak

Şekerlene şekerlene ballanacak

Boz eşek, eyri bacak, dil kulak

(Anıra anıra koşacak)

Nallar tırnakta, semer arkada, çuval omuzda

Bir bu geçitten, bir bu geçitten

Taka tuka koşacak da koşacak

Beşparmak... Beşparmak!

Dağlar düz, günler yüz, gençler kız, arı vız, kollar hız

Vurun vurun değneklerinizi yüklü dallara be gençler

Dökülü dökülüversin semiz ballı harnıplarınız

Toplasın analarınız, bacılarınız, yavuklularınız!

Bu sene harnıplar çok ballı

Silkele şu zorlu dalı

Pekmez kralı

Bal kazafanalı!      sman TÜRKAY

2. TEMA

ÜLKEM VE KÜLTÜREL

DEĞERLERİM

88 89

K Y DÜĞÜNÜ

ETKİNLİK 2

A  Yukarıda Kıbrıs'a özgü bazı gelenekler verilmiştir. Bunlardan birini araştırıp aşağıya yazınız.

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

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

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

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

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

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

B  Sizce geleneklerimize neden sahip çıkmalıyız?  

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

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

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

C  Eski köy düğünlerini yansıtan bir fotoğraf bulup aşağıya yapıştırınız.

Bayram    Nişan     Kız isteme   Doğum    Kına
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ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI

 

    Aşağıdaki cümleleri ö elerine ayırınız.

A  Hayat  geç  kalanları  hiç  affetmez.

B  Mutluluğun  değerini  onu  kaybettikten  sonra  anlarız.

C  Hayatttan korkmayın  çocuklar;  iyi ve doğru  bir şey  yaptığınız  zaman  hayat  öyle  güzel  ki.

D  Her  şeyi  denerim  ama  yapabileceklerimi  yaparım.

E  Her  kitaplık  bir  hapishaneyi  kapatır.

Aşağıda verilen ö elerin sıralanışına öre her cümlede farklı sözcükler kullanarak 

cümleler yazınız.

1  belirtili nesne - özne  zarf tümleci-yüklem

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

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

2  zarf tümleci - özne - dolaylı tümleç- nesne-yüklem

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

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

3  özne - zarf tümleci - dolaylı tümleç - yüklem

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

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

 yüklem - nesne - zarf tümleci - dolaylı tümleç

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

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

 özne - yüklem - zarf tümleci

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

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

2. TEMA

ÜLKEM VE KÜLTÜREL

DEĞERLERİM

90 91

K Y DÜĞÜNÜ

S ZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

 Grup çalışması yaparak Kız isteme  geleneğimizle ilgili bir senaryo yazıp sınıfta canlandırınız.

.......... ... ..................................................
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MANİLER VE NİNNİLER

1)        

2)        

3) Anonim     

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

2. TEMA

ÜLKEM VE KÜLTÜREL

DEĞERLERİM

93

MANİLER VE NİNNİLER

Ağaçlar galem olsa       
Yaprağı kağıt olsa
Yazılmaz benim derdim
Deniz müreggeb olsa    

Megdubun dörd köşeli     
İçi gülle döşeli      
Hiş da yüzüm gülmedi    
Senden ayrı düşeli

Sen gül ben yaprag olsam
Saçına darag olsam
Seni hiç onudamam
Çürüsem toprag olsam

Garangil demedinan
Söyleyin nebedinan
Beni yardan ayıran
Dilensin sepedinan

Armud dalda sallanır
Yere düşer ballanır
Vezir oğlu olsa da
Oğlan gıza yalvarır

Şeher’e giden olsa
Yarimi gören olsa
Çifte megtublar yazdım
Götürüb veren olsa

Ay dovar sini gibi
Salınır selvi gibi
Bütün Gıbrıs’ı gezdim
Bulamadım senin gibi

Gökte yıldız az kaldı
Teller kobdu saz kaldı
Maraz edme güzelim
Gavışmamız az kaldı

Ovalarda gonnara
Ben varmam onlara
Beni yardan ayıran
Etişmesin yennara
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2 8
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 Akmasın da Kannıdere akmasın  

Yavruma da vuran eller galkmasın   

Ee eee yavruma nenni

Uyusun da böyüsün nenni   

Ee eee gızıma nenni

Uyusun da büyüsün nenni    

Tıpış tıpış yörüsün nenni

Beşiğini sallarım     

Düşmesin diye bağlarım

Bubası nerde galdı?

Giddi gelmez ağlarım

Ee eee oğluma nenni!! 

Ee eee dedim oğluma

Onu sardım goynuma

Uyusun da böyüsün

Mekdeplerde okusun 

 Ee eee oğluma nenni!

 Bahçeye gurdum salıncak

 Eline verdim oyuncak

Şimdi uyaycak yavrum

Uyuyup adam olacak

Ee eee eee nenni!!

Dağa vardım dağ uyur

Dağda tavşannar uyur    

Ben gızıma ee derim     

Yavrum beşikte uyur

Uyusun da böyüsün nenni   

Ee ee yavruma nenni      

Ee eee gızıma nenni!
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2  Sözlü geleneğe ait mani ve ninnilerde Kıbrıs ağzına ait birçok ses özelliği görülmektedir. 

 

rnek :  mektup  me tub  p ve b değişimi

  dört   dörd   t ve d değişimi

  hiç   hiş   ç ve ş değişimi

Siz de manilerde ve ninnilerde bulunan ses değişimlerini örnekleyen on sözcük bulunuz. Hangi seslerin 

değiştiğini yazınız.

     Standart Türkçe         Halk Ağzı        Ses Değişimi   

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

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

 3  ................................ ...................................  ..................................

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

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

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

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

8  ................................ ...................................  ..................................

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

          10  ................................ ...................................  ..................................

S ZCÜK VE S ZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

1  Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını bularak yazınız.

Sini: ............................................................................................................................................

Gonnara: ....................................................................................................................................

Yennar: .......................................................................................................................................

Vezir: ..........................................................................................................................................

Kuşluk: .......................................................................................................................................

Tıpış tıpış: ..................................................................................................................................

Mektep: ......................................................................................................................................

Şeher: .........................................................................................................................................
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ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

TÜR ÇALIŞMASI

1  Mektubun  eski dönemlerde, sevdalardaki önemi manilerde nasıl belirtilmiştir?

2  Maniler metninde verilen ikinci, beşinci, sekizinci manilerde hangi konular işlenmiştir? 

3  Beni yardan ayıran 

     Etişmesin yennara dizelerinde hangi duygular anlatılmaktadır? Bu duyguyu yansıtan başka hangi 

mani vardır?

 Manilerden  dönemin toplumsal yaşamıyla ilgili neler öğrenilmektedir? 

 Ninnilerde hangi sözcükler tekrarlanmıştır? 

 Ninni söyleyenlerin çocuklarıyla ilgili gelecekteki beklentileri nelerdir?

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

A  Genellikle aşk, sevgi, ayrılık, ölüm, gurbet gibi konuları işleyen, kafiye düzeni aa a şeklinde olan 

dörtlüklere .......................  denir.

B  Çocukları uyutmak veya ağlamalarını durdurmak amacıyla sade bir dille ve hece ölçüsüyle ezgili olarak 

söylenen şiirlere .....................  denir.

C  Yukarıda özellikleri verilen şiirler söyleyeni belli olmadığı için ................... 'dir.

ETKİNLİK 1

A  Büyüklerinizden öğrendiğiniz manilerden iki tanesini aşağıya yazınız. 

2. TEMA

ÜLKEM VE KÜLTÜREL

DEĞERLERİM
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ETKİNLİK 2

A  Günümüzde manilerin önemini kaybetmesinin nedenleri sizce nelerdir?
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.....................................................................................................................................................

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

.....................................................................................................................................................
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B  Eskiden insanlar duygularını manilerle ifade ederlerdi. Siz duygularınızı nasıl ifade edersiniz?
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.....................................................................................................................................................

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

.....................................................................................................................................................
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B  Maniler geçmişte sosyal yaşamın bir parçasıydı. Manilerin ne zaman, hangi durumlarda söylendiğini 

araştırıp yazınız.
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ETKİNLİK 3

Ninnilerin özelliklerini göz önünde bulundurarak 8 dizelik bir ninni oluşturunuz. 
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Aşağıda verilen cümlelerin öznelerini bulup han i çeşit özne olduklarını yazınız.

A  Bu konuyu en güzel Esra anlatabilir.                                                         

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

B  Sinemaya geç kaldıkları için filmi izleyemediler.                                      

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

C  19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.                                      

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

D  Sorunları yerinde tespit etmek için tüm ülke baştan başa dolaşıldı.    

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

E  Bade'yi de doğum günü partisine çağırmış.                                              

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

 Nehir her geçen gün İngilizce'sini geliştiriyordu.                                     

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

Aşağıdaki cümlelerin ö eleri yanlış ayrılmıştır. Cümlelerin ö elerini siz doğru 

şekilde bulunuz.

A  Çocukluk yıllarımı  hep özlemle  anıyorum.

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

B  Yolcuları geminin güvertesinde  kaptanımız güler yüzle  karşıladı.

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

C  En sevdiğim  yemek  çiçek  dolmasıdır.

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

D  Her geçen  gün  hayranları  artmaktaydı bir bir.  

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

E  Okulun tiyatro kulübünde  yer almak  onu çok  mutlu  etmişti.

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

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI
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S ZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

Ninnilerde ninni söyleyenlerin çocukları ile ilgili beklentileri vardır.

Siz de ailenizin sizden geleceğinizle ilgili beklentilerini anlatan bir kompozisyon yazınız.
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KIBRIS'TA Y K LAN HAYVANLARDAN DEVE

1   Sizce makineleşme ile teknolojinin hızla gelişmesi toplumları nasıl 

etkiler?

2  Geçmişte ulaşım nasıl sağlanmaktaydı, gelecekte sizce nasıl        

sağlanacak?

3  Katar  sözcüğü size neler çağrıştırıyor?

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

2. TEMA

ÜLKEM VE KÜLTÜREL

DEĞERLERİM
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KIBRIS'TA Y K LAN HAYVANLARDAN DEVE

Kıbrıs’ta bir zamanlar var olan develer hecin cinsindendi. Bunlar tek hörgüçlü iyi koşan, evcil, anavatanı 

Afrika olan develerdi ve Kıbrıs, Osmanlılar tarafından fethedildiği 1571 yılından önce de Kıbrıs’ta vardılar. Os-

manlı, İngiliz ve Cumhuriyet Devirlerinde çok sayıda bulunan develer 1974 sonrasında, sayıları az olsa da 

yine bulunabiliyorlardı. Şimdi ise soyları tükenmiştir. 

Kıbrıs’ta yalnız deve değil, diğer hayvan nüfüsu da makineleşme ve yem azlığı nedeniyle sayıca giderek 

azaldı.

Develer, 1930'lu 40'lı yıllara kadar hemen hemen Kıbrıs’ın tüm kazalarında ancak her kazanın belli köy-

lerinde bulunmaktaydı. Devesi olan bu köylerden bazıları ise, Lefkoşa Kazasında Kiracık, Perahorio, Voni 

(Gökhan); Leymosun Kazasında Zagaci; Mağusa Kazasında Paşaköy, Vadili Sınırüstü, Yedikonuk Geçitkale; 

Baf Kazasında Dimi idi.

Deveciler, develerle yük taşıyarak geçimini sağlayan köylülerdi. Genellikle saman taşınırdı. Ama nar, 

tuz, harup, küfeler içinde üzüm de taşındığı olurdu. Bir deve katarında beş ile on arası deve bulunabilirdi ve 

katarın önde giden ilk devesi, genelde peşenk  adı verilen bir erkek deve idi. Deveci develeri ya tek başına, 

ya da bir yardımcısı ile birlikte güderdi. Deveciler, yüklerini aldıktan sonra, peşenge biner ve yolculuğa çıkar-

dı.

Devecilerin elinde 10-12 inç büyüklüğünde ve boru olarak kullanılan bir deniz kabuğu veya geyik boy-

nuzundan yapılmış bir boru bulunurdu. Bir köyden uzaklaşınca ve yaklaşınca, hep aynı mesafeden bu boru-

yu çalarak geliş ve gidişlerini haber verirlerdi.
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katarın önde giden ilk devesi, genelde peşenk  adı verilen bir erkek deve idi. Deveci develeri ya tek başına, 

ya da bir yardımcısı ile birlikte güderdi. Deveciler, yüklerini aldıktan sonra, peşenge biner ve yolculuğa çıkar-

dı.

Devecilerin elinde 10-12 inç büyüklüğünde ve boru olarak kullanılan bir deniz kabuğu veya geyik boy-

nuzundan yapılmış bir boru bulunurdu. Bir köyden uzaklaşınca ve yaklaşınca, hep aynı mesafeden bu boru-

yu çalarak geliş ve gidişlerini haber verirlerdi.



DEVECİLER HANI

Devecilik, Kıbrıs’ta bir zamanlar yüzlerce ailenin geçim kaynağıydı. O kadar ki onlara Lefkoşa’nın en mer-

kezi yerinde Selimiye Camii’nin hemen yanında bir de han ayrılmıştı. Deveciler Lefkoşa’ya genelde Mağusa Ka-

pısı’ndan girerlerdi. Mağusa Kapısı’na yaklaşan deveci, önce borusunu öttürür, daha sonra bu kapıdan surlar 

içine girerdi. Hisar üzerinden, Tantinin Hamamı’nın yanından, Deveciler Sokağı adlı sokaktan, Haydarpaşa 

Okulu önünden geçtiktan sonra, sola dönüp Sultan Mahmut Kütüphanesi’nden geçer ve Cami arkasındaki, 

halen bir bölümü ayakta kalan kemerli kapıdan hana girerdi. Hana gelen deveci, yükünü boşaltır ve alıcılara sa-

tardı. Bazı deveciler getirdikleri samanı Lefkoşa civarındaki hayvan sahiplerine satarlar ama konaklamak için 

yine hana gelirlerdi. Lefkoşa’da birkaç gün kalındığında develer, surlar altındaki hendeklerde otlatılırdı.

Deveciler Hanı, develerin ulaşımda kullanıldığı günlerde cıvıl cıvıldı. Handa büyük bir kalabalık oluşurdu. 

Eskiden Hanın etrafı duvarlarla çevirli olup ortasında bir havuz, havuzun yanında kocaman bir dut ağacı vardı. 

Deveciler, havuzun suyundan develerini suvarır ve kendileri de oradaki bir tulumba ile kuyudan çektikleri 

sudan içerlerdi. Deveciler Hanı ile Selimiye Camii arasında olan ve halen yaya geçidi olarak kullanılan yerde, 

kocaman bir kuyu vardı ve bu kuyunun suyundan da faydalanılırdı. Hanın batısında Rifat Hüseyin Bicen isimli 

bir kasap, güneyindeki giriş kapısında Demirci Abdurahman ve bir büyük kahvehane vardı. Hanın diğer bir si-

ması da 1940'lı 1950'li yıllarda 50-60 yaşlarında olan hanın sorumlusu Hasan Efendi idi. Hasan Efendi aynı za-

manda bölgenin uzun yıllar muhtarlığını yapmıştı. Emin Aba olarak bilinen orta yaşlı ve güçlü kuvvetli bir kadın 

ise, handaki yem teknelerini temizler, taze yem koyar ve herkesle şakalaşırdı. Güneyden girişin yanında ke-

babcı dükkanları vardı. 1950'li - 1960'lı yılların mahallebicisi İbrahim Ağa da Deveciler Hanı’nda çalışmaktayı-

dı. Hanın kemerli giriş kapısının yanında ise 1940'larda yaşlı, fesli bir Türk kunduracı, açıkta kurduğu tezgahı 

üzerinde eski ayakkabıları ve çizmeleri tamir ederdi.

Handa iş yapan diğer kişiler ise nalbantlardı. Kendilerine getirilen eşek ve katırların ayaklarına nal çakıp 

geçimlerini bu işten sağlıyorlardı.

DEVE Y K LUY R

Adamızda motorlu araç sayısının giderek artmasıyla deveciler taşımacılıktaki önemlerini yitirdiler ve 

1940'lı yıllardan başlamak üzere, ellerindeki develeri sattılar. Develerin alıcıları, etinden pastırma yapan ka-

saplarla o yıllarda Kıbrıs’a gelen Araplardı. Hecin tipi develer, Kıbrıs’ın bir ada olmasından ötürü başka deve 

cinsleriyle çiftleşememelerinden, safkan olarak kalmışlardı. Bu yüzden Araplar Kıbrıs’a gelip develerimizi, 

eşeklerimizi, katırlarımızı satın alıp ülkelerine götürmekteydi.

DİLİMİZDE DEVE

Yazımızın sonunda deve ile ilgili bazı deyimlere değinmek istiyoruz. Örneğin deve bir kuruşa, deve 

bin kuruşa  denildiğinde; deve için ucuz da olsa gerekmedikçe para verilmeye değmediği ancak gerektiği 

zaman bin kuruş bile vermeye değdiği anlatılmak istenir. Bir anlamda da hiç parası olmayan kişinin bir kuruşa 

alamadığı deveyi, günü geldiğinde bin kuruşa aldığını vurgular.

Devede kulak  deyimi, büyük bir bütünde ufacık önemsiz bir parçayı belirtir.

Deve kini  geçmeyen kin anlamındadır.

Yok devenin nalı  ile daveye ot lazım olunca boynunu uzatır  da bilinen Kıbrıs deyimleridir.

Altay SAYIL

2. TEMA

ÜLKEM VE KÜLTÜREL

DEĞERLERİM

104

S ZCÜK VE S ZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

1  Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını yazınız.

Koşut: ........................................................................................................................................

Kaza: ...........................................................................................................................................

Küfe: ...........................................................................................................................................

Katar : .........................................................................................................................................

Han: ............................................................................................................................................

Tulumba: ....................................................................................................................................

Nalbant: ......................................................................................................................................

Hör üç: ......................................................................................................................................

2  Aşağıdaki deyimleri cümle içinde kullanınız.

Devede kulak: ............................................................................................................................

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

Deve kini: ...............................................................................................................................

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

Yok devenin nalı: ......................................................................................................................

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

KIBRIS'TA Y K LAN

 HAYVANLARDAN DEVE
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DEVECİLER HANI

Devecilik, Kıbrıs’ta bir zamanlar yüzlerce ailenin geçim kaynağıydı. O kadar ki onlara Lefkoşa’nın en mer-

kezi yerinde Selimiye Camii’nin hemen yanında bir de han ayrılmıştı. Deveciler Lefkoşa’ya genelde Mağusa Ka-

pısı’ndan girerlerdi. Mağusa Kapısı’na yaklaşan deveci, önce borusunu öttürür, daha sonra bu kapıdan surlar 

içine girerdi. Hisar üzerinden, Tantinin Hamamı’nın yanından, Deveciler Sokağı adlı sokaktan, Haydarpaşa 

Okulu önünden geçtiktan sonra, sola dönüp Sultan Mahmut Kütüphanesi’nden geçer ve Cami arkasındaki, 

halen bir bölümü ayakta kalan kemerli kapıdan hana girerdi. Hana gelen deveci, yükünü boşaltır ve alıcılara sa-

tardı. Bazı deveciler getirdikleri samanı Lefkoşa civarındaki hayvan sahiplerine satarlar ama konaklamak için 

yine hana gelirlerdi. Lefkoşa’da birkaç gün kalındığında develer, surlar altındaki hendeklerde otlatılırdı.

Deveciler Hanı, develerin ulaşımda kullanıldığı günlerde cıvıl cıvıldı. Handa büyük bir kalabalık oluşurdu. 

Eskiden Hanın etrafı duvarlarla çevirli olup ortasında bir havuz, havuzun yanında kocaman bir dut ağacı vardı. 

Deveciler, havuzun suyundan develerini suvarır ve kendileri de oradaki bir tulumba ile kuyudan çektikleri 

sudan içerlerdi. Deveciler Hanı ile Selimiye Camii arasında olan ve halen yaya geçidi olarak kullanılan yerde, 

kocaman bir kuyu vardı ve bu kuyunun suyundan da faydalanılırdı. Hanın batısında Rifat Hüseyin Bicen isimli 

bir kasap, güneyindeki giriş kapısında Demirci Abdurahman ve bir büyük kahvehane vardı. Hanın diğer bir si-

ması da 1940'lı 1950'li yıllarda 50-60 yaşlarında olan hanın sorumlusu Hasan Efendi idi. Hasan Efendi aynı za-

manda bölgenin uzun yıllar muhtarlığını yapmıştı. Emin Aba olarak bilinen orta yaşlı ve güçlü kuvvetli bir kadın 

ise, handaki yem teknelerini temizler, taze yem koyar ve herkesle şakalaşırdı. Güneyden girişin yanında ke-

babcı dükkanları vardı. 1950'li - 1960'lı yılların mahallebicisi İbrahim Ağa da Deveciler Hanı’nda çalışmaktayı-

dı. Hanın kemerli giriş kapısının yanında ise 1940'larda yaşlı, fesli bir Türk kunduracı, açıkta kurduğu tezgahı 

üzerinde eski ayakkabıları ve çizmeleri tamir ederdi.

Handa iş yapan diğer kişiler ise nalbantlardı. Kendilerine getirilen eşek ve katırların ayaklarına nal çakıp 

geçimlerini bu işten sağlıyorlardı.

DEVE Y K LUY R

Adamızda motorlu araç sayısının giderek artmasıyla deveciler taşımacılıktaki önemlerini yitirdiler ve 

1940'lı yıllardan başlamak üzere, ellerindeki develeri sattılar. Develerin alıcıları, etinden pastırma yapan ka-

saplarla o yıllarda Kıbrıs’a gelen Araplardı. Hecin tipi develer, Kıbrıs’ın bir ada olmasından ötürü başka deve 

cinsleriyle çiftleşememelerinden, safkan olarak kalmışlardı. Bu yüzden Araplar Kıbrıs’a gelip develerimizi, 

eşeklerimizi, katırlarımızı satın alıp ülkelerine götürmekteydi.

DİLİMİZDE DEVE

Yazımızın sonunda deve ile ilgili bazı deyimlere değinmek istiyoruz. Örneğin deve bir kuruşa, deve 

bin kuruşa  denildiğinde; deve için ucuz da olsa gerekmedikçe para verilmeye değmediği ancak gerektiği 

zaman bin kuruş bile vermeye değdiği anlatılmak istenir. Bir anlamda da hiç parası olmayan kişinin bir kuruşa 

alamadığı deveyi, günü geldiğinde bin kuruşa aldığını vurgular.

Devede kulak  deyimi, büyük bir bütünde ufacık önemsiz bir parçayı belirtir.

Deve kini  geçmeyen kin anlamındadır.

Yok devenin nalı  ile daveye ot lazım olunca boynunu uzatır  da bilinen Kıbrıs deyimleridir.

Altay SAYIL

2. TEMA

ÜLKEM VE KÜLTÜREL

DEĞERLERİM

104

S ZCÜK VE S ZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

1  Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını yazınız.

Koşut: ........................................................................................................................................

Kaza: ...........................................................................................................................................

Küfe: ...........................................................................................................................................

Katar : .........................................................................................................................................

Han: ............................................................................................................................................

Tulumba: ....................................................................................................................................

Nalbant: ......................................................................................................................................

Hör üç: ......................................................................................................................................

2  Aşağıdaki deyimleri cümle içinde kullanınız.

Devede kulak: ............................................................................................................................

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

Deve kini: ...............................................................................................................................

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

Yok devenin nalı: ......................................................................................................................

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

KIBRIS'TA Y K LAN

 HAYVANLARDAN DEVE

....................................................................................................................................................
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ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

TÜR ÇALIŞMASI

Okuduğunuz metnin türü makaledir. Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak metnin türünün makale olduğunu  

gösteren dört cümlenin altını çiziniz.

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

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

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

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

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

1  Kıbrıs'ta develer ne için kullanılırdı?

2  Kıbrıst'taki develerin geçmişi ile ilgili bilgi veriniz.

3  Kıbrıs'ta develerin ve diğer binek hayvanların giderek azalmasının sebebi nedir?

 Deveci kimlere denirdi? Bu devecilerin görevleri nelerdir?

 Peşnek  neye denirdi ve Peşnek  ile ne yapılırdı?

 Develerin, Deveciler Hanı’na geldiği günlerde neler yaşanırdı?

 Hanın içinde ne tür dükkanlar bulunuyordu?

Herhan i bir konuda bil i vermek, bir erçeği ortaya koymak, bir tezi 

kanıtlamak veya bir düşünceyi savunmak amacıyla kaleme alınan ve 

temel öğesi  fikir olan yazılara makale  denir.

2. TEMA

ÜLKEM VE KÜLTÜREL

DEĞERLERİM

106 107

KIBRIS'TA Y K LAN

 HAYVANLARDAN DEVE

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

A  Bu ün, Lefkoşa Surları içinde han i hanlar bulunmaktadır

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

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

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

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

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

B  Bu hanlar eskiden han i amaçla kullanılıyordu  Bu ün han i amaçla kullanılıyor

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

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

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

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

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

Aşağıda verilen deyimler ve açıklamalarını eşleştiriniz.

Deyimler 

(       )  Deve kuşu gibi başını kuma sokmak

(       )  Deveye hendek atlatmak

(       )  Pireyi  deve yapmak

(       )  Yok devenin başı (pabucu veya nalı)

(       )  Deveyi düze çıkarmak 

(       )  Deve nalbanda bakar gibi

Anlamları

1  Birine yapılması çok zor, hemen hemen imkansız olan işleri yaptırabilmek.

2  Önemsiz bir olayı büyütmek.

3  Çok abartılı bir söz karşısında söylenir.

 Güçlükleri giderip işleri yoluna koymak.

 Hiç görmediği bir şeye bakar gibi.

 Bir tehlike, bir olay karşısında yararlı olamayacağı apaçık ortada olan kaçamak bir yola sapmak.



ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

TÜR ÇALIŞMASI

Okuduğunuz metnin türü makaledir. Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak metnin türünün makale olduğunu  

gösteren dört cümlenin altını çiziniz.

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

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

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

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

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

1  Kıbrıs'ta develer ne için kullanılırdı?

2  Kıbrıst'taki develerin geçmişi ile ilgili bilgi veriniz.

3  Kıbrıs'ta develerin ve diğer binek hayvanların giderek azalmasının sebebi nedir?

 Deveci kimlere denirdi? Bu devecilerin görevleri nelerdir?

 Peşnek  neye denirdi ve Peşnek  ile ne yapılırdı?

 Develerin, Deveciler Hanı’na geldiği günlerde neler yaşanırdı?

 Hanın içinde ne tür dükkanlar bulunuyordu?

Herhan i bir konuda bil i vermek, bir erçeği ortaya koymak, bir tezi 

kanıtlamak veya bir düşünceyi savunmak amacıyla kaleme alınan ve 

temel öğesi  fikir olan yazılara makale  denir.

2. TEMA

ÜLKEM VE KÜLTÜREL

DEĞERLERİM

106 107

KIBRIS'TA Y K LAN

 HAYVANLARDAN DEVE

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

A  Bu ün, Lefkoşa Surları içinde han i hanlar bulunmaktadır

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

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

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

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

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

B  Bu hanlar eskiden han i amaçla kullanılıyordu  Bu ün han i amaçla kullanılıyor

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

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

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

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

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

Aşağıda verilen deyimler ve açıklamalarını eşleştiriniz.

Deyimler 

(       )  Deve kuşu gibi başını kuma sokmak

(       )  Deveye hendek atlatmak

(       )  Pireyi  deve yapmak

(       )  Yok devenin başı (pabucu veya nalı)

(       )  Deveyi düze çıkarmak 

(       )  Deve nalbanda bakar gibi

Anlamları

1  Birine yapılması çok zor, hemen hemen imkansız olan işleri yaptırabilmek.

2  Önemsiz bir olayı büyütmek.

3  Çok abartılı bir söz karşısında söylenir.

 Güçlükleri giderip işleri yoluna koymak.

 Hiç görmediği bir şeye bakar gibi.

 Bir tehlike, bir olay karşısında yararlı olamayacağı apaçık ortada olan kaçamak bir yola sapmak.



ETKİNLİK 3

A  Devenin sahibi deveden neden af diliyor ? Ona karşı hangi yanlışları vardır?

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

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

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

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

 Zevk aldın bizi kışkırtıp sen

Köyde meydanda döğüştürmekten

B  Yukarıdaki dizeleri hayvan hakları açısından yorumlayınız.

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

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

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

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

C  Yukarıdaki metin fabldır. Parçada fabl türüne ait özellikleri bulunuz.

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

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

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

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

D  Yukarıdaki fablın ana fikrini belirtiniz.  

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

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

Nice yıllar deve yük nakletmiş

Önde merkep köye gelmiş gitmiş 

Kalmamış takati, almış yaşını 

Ölümün pençesi tutmuş başını

Anlamış sahibi, kurtulmak yok 

Benim üstümde demiş hakkın çok

Gel helal et seni incittimse

Beni affet ne kusur ettimse

Deve güçlükle açıp gözlerini 

Dinlemiş sahibinin sözlerini: 

Bak, demiş kumluk için doğmuşken 

Hizmet ettim bu kadar yıl sana ben

Taşlar üstünde dolaştım gezdim

Yükler altında canımdan bezdim

Yine lakin bana kızdın sövdün

O da az geldi nihayet dövdün

Zevk alırdın bizi kışkırtıp sen

Köyde meydanda döğüştürmekten

Ya ezildim ya günah ettirdin

Bana hemcinsimi incittirdin

Sonra ihvanımı kestin durdun

Bizi tâ can evimizden vurdun

Bunların hepsini ben affederim

İnsanın tıyneti icabı derim

Sâde affedemeyeceğim bir şey var

Senden Allah elbet bunu sorar

Develik hakkını inkar ettin 

Bize bir merkebi serdar ettin

Siraceddin

DEVENİN UKDESİ

2. TEMA

ÜLKEM VE KÜLTÜREL

DEĞERLERİM

108 109

KIBRIS'TA Y K LAN

 HAYVANLARDAN DEVE

 

Aşağıdaki cümlelerdeki soruların han i ö eyi buldurmaya yönelik olduğunu yazınız.

A  Tahtayı kim sildi?         (............................)

B  Etkinlikte kimi gördün?   (............................) 

C  Yarın nereye gidiyorsun?   (............................) 

D  Dün ne zaman görüştünüz?   (............................)

E  Sen ne okudun?    (............................)

 Arabayı kime sattınız?   (............................)

G  Aliler nasıl geldi?    (............................)

H  Bu kitabı masadan alan kimdir?  (............................)

I  Yarın okula mı gideceksiniz?   (............................)

Aşağıdaki cümlelerde han i ö e vur ulanmıştır  Bulunuz.

A  Yağmur yaz tatilinde Paris'e gidecek.  (............................................)

B  Nevin'in en sevdiği ders Türkçe'dir.  (............................................)                              

C  Bu soruyu kim çözebildi?    (............................................)                                        

D  Bu kitabı ilk Erin bitirmiş.    (............................................)

E  Randevusuna zamanında gelmiş.  (............................................)        

 Öğretmen ödevleri kontrol ediyordu.  (............................................)

G  Galiba kaybediyorum ben bu oyunu.  (............................................)                                                 

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI

ukde: İçe dert olan şey     ihvan: Yakın dostlar, arkadaşlar    tıynet: Yaradılış , huy     merkep : Eşek

Serdar etmek: Başkomutanlık etmek



ETKİNLİK 3

A  Devenin sahibi deveden neden af diliyor ? Ona karşı hangi yanlışları vardır?

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

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

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

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

 Zevk aldın bizi kışkırtıp sen

Köyde meydanda döğüştürmekten

B  Yukarıdaki dizeleri hayvan hakları açısından yorumlayınız.

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

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

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

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

C  Yukarıdaki metin fabldır. Parçada fabl türüne ait özellikleri bulunuz.

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

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

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

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

D  Yukarıdaki fablın ana fikrini belirtiniz.  

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

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

Nice yıllar deve yük nakletmiş

Önde merkep köye gelmiş gitmiş 

Kalmamış takati, almış yaşını 

Ölümün pençesi tutmuş başını

Anlamış sahibi, kurtulmak yok 

Benim üstümde demiş hakkın çok

Gel helal et seni incittimse

Beni affet ne kusur ettimse

Deve güçlükle açıp gözlerini 

Dinlemiş sahibinin sözlerini: 

Bak, demiş kumluk için doğmuşken 

Hizmet ettim bu kadar yıl sana ben

Taşlar üstünde dolaştım gezdim

Yükler altında canımdan bezdim

Yine lakin bana kızdın sövdün

O da az geldi nihayet dövdün

Zevk alırdın bizi kışkırtıp sen

Köyde meydanda döğüştürmekten

Ya ezildim ya günah ettirdin

Bana hemcinsimi incittirdin

Sonra ihvanımı kestin durdun

Bizi tâ can evimizden vurdun

Bunların hepsini ben affederim

İnsanın tıyneti icabı derim

Sâde affedemeyeceğim bir şey var

Senden Allah elbet bunu sorar

Develik hakkını inkar ettin 

Bize bir merkebi serdar ettin

Siraceddin
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Aşağıdaki cümlelerdeki soruların han i ö eyi buldurmaya yönelik olduğunu yazınız.

A  Tahtayı kim sildi?         (............................)

B  Etkinlikte kimi gördün?   (............................) 

C  Yarın nereye gidiyorsun?   (............................) 

D  Dün ne zaman görüştünüz?   (............................)

E  Sen ne okudun?    (............................)

 Arabayı kime sattınız?   (............................)

G  Aliler nasıl geldi?    (............................)

H  Bu kitabı masadan alan kimdir?  (............................)

I  Yarın okula mı gideceksiniz?   (............................)

Aşağıdaki cümlelerde han i ö e vur ulanmıştır  Bulunuz.

A  Yağmur yaz tatilinde Paris'e gidecek.  (............................................)

B  Nevin'in en sevdiği ders Türkçe'dir.  (............................................)                              

C  Bu soruyu kim çözebildi?    (............................................)                                        

D  Bu kitabı ilk Erin bitirmiş.    (............................................)

E  Randevusuna zamanında gelmiş.  (............................................)        

 Öğretmen ödevleri kontrol ediyordu.  (............................................)

G  Galiba kaybediyorum ben bu oyunu.  (............................................)                                                 

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI

ukde: İçe dert olan şey     ihvan: Yakın dostlar, arkadaşlar    tıynet: Yaradılış , huy     merkep : Eşek

Serdar etmek: Başkomutanlık etmek



S ZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

Bir devecinin hana varışı ve yolda yaşadıklarını anlatan bir hikaye kurgulayınız. 
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DA VİNCİ KEŞ ETTİ, SIRA DÜNYADA

Lefkaritika

Kıbrıs'ta Venedik döneminde, Venedik asilzadelerinin tatil yeri olarak 

Larnaka-Limasol arasında bulunan denize yakın fakat dağların ve yeşilin 

arasında saklı bulunan Lefkara köyüne sık sık geliyorlardı. Bu dönem zarfında 

Venedik asilzadelerin getirdiği dantel ile yerli halkın nakışının birbirinden 

etkilenmesinden Lefkara işi ortaya çıktı. Toplum yaşamı içinde bulunan geometrik ve tarihi motifler, 

Lefkara Nakşına karakter verdi. Kıbrıs'a özgü olan nakış, farklı motifler yer alırken sadece beyaz ve yeşil 

(ekru) olan iki renk ip ile hayat buldu.

112

SERBEST KUMA

O yıllardan itibaren kadınlar tarafından üretilen bu iş, erkekler tarafından yurt dışına pazarlanır ve 

dünyaca bilinen bir marka olur. 14'üncü yüzyılda Kıbrıs adasını ziyaret eden Leonardo Da Vinci, Lefkara 

köyünde de bulunur. Dere motifi olarak bilinen Lefkara işinin masa örtüsünden alır. Bu örtüyü daha sonra 

Milano Katedraline hediye eder. Ayni zamanda Son Akşam Yemeği The Last Supper  tablosunda 

nakşı çizer. Bu çalışma Lefkara Nakşı hakkında tarihsel bilgi veren somut bir olaydır.

Ada içinde yaşanan iç göçler ile iş tümden yayıldı. Daha sonra nesilden nesile aktarılarak bugünlere 

geldi. Fakat buna rağmen yıllar içinde Lefkara işine şekil veren birçok motif yok oldu.

Şu an önemli bir turistik obje olarak vitrinlerde yer almaktadır. teknoloji, seri üretim ve baskın 

kültürler karşısında Kıbrıs kültürünün önemli bir parçası olan Lefkara Nakşı ayakta durmaya çalışmaktadır. 

Buna bağlı müşterinin ihtiyaç, istek ve beklentilerine kendini günümüze göre yenileyip sunuma çıkmıştır.

 

 Lefkoşa’da ağırlıklı olarak Büyüh Han ve Arasta Çarşısı’nda satılan Lefkara işinin günümüzde sekiz 

kadar değişik modeli bulunmaktadır. 
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Bir gün ana sınıfı öğrencilerim sınıftaki erkekleri ve kızları sayıyordu. Bir öğrencim beni de sayarak sınıfta 

6 kız 5 erkek var dedi. Aslında 5 kız öğrenci vardı sınıfta. Bir öğrencim: “Hayır sınıfta 5 kız var.” diyerek itiraz 

etti. Bunun üzerine öğrencim, beni de saydığını söyleyince itiraz eden öğrencim: “Akıllım, o kız mı, o 

öğretmen!” dedi. Gülmekten karnıma ağrılar girdi.

1) Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anı  B) Söyleşi  C) Deneme  D) Otobiyografi

Piller, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Başka bir deyişle, pillerin her biri birer enerji 

kaynağıdır. Yapıları bakımından türlere ayrılır: kuru piller, sıvı piller gibi. Ayrıca silisyum gibi yarı iletken 

maddelerden yapılmış, ışık aldığı zaman enerji üreten güneş pilleri de vardır. Bu tür piller hesap 

makinelerinde, uzay istasyonlarında ve uydularda kullanılır.

2) Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eleştiri  B) Makale  C) Fıkra   D) Deneme

"(…) Efendiler! Düşmanlarımız bir aralık, bizim için uydurdukları kara çalmalarını bir aralık Paris 

Konferansı'nda da kabul ettirir gibi oldular. Belki bunun sonucu olarak daha savaş sırasında birbirleriyle 

yaptıkları gizli antlaşmaların, alıp verdikleri sözlerin uygulanmasına başlanmıştı. (…)”

3) Bu metin aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?

A) Söylev     B) Seminer     C) Röportaj     D) Mülakat   

4) Mani türüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Uyak düzeniyle diğer şiir biçimlerinden ayrılır; çoğunlukla yedi hecelidir.

B) Dört dizeden oluşmuş yedili manilere 'düz mani' adı verilir.

C) Uyaklanışı 'abab' biçimindedir.

D) Sona iki dize eklenerek oluşturulanlara 'yedekli, ayaklı mani' denir. 

 I.    Babam her zaman bize uyar.

II.   Amacını bir türlü karşısındakine anlatamamıştı.

III.  Çocuklar üç ay sonra okula alışabildiler.

IV.  Gönüllülerden ikisi az sonra hazır olsun.

5) Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri ögeleri ve ögelerinin sıralanışı bakımından 

aynıdır?

A) I. ve II.                             B) II. ve III. 

C) I. ve III.                             D) I. ve IV.  

6) ”Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethiyle yeni bir çağ açmıştır.” cümlesinin ögeleri aşağıdakilerden 

hangisinde sırasıyla doğru bir şekilde verilmiştir?

A) Nesne-özne-Dolaylı-tümleç-yüklem   B) Özne-zarf tümleci-belirtili nesne-yüklem

C) Özne-zarf tümleci-belirtisiz nesne-yüklem  D) Özne-dolaylı tümleç-belirtisiz nesne-yüklem

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci yoktur?

A) Biz bu geziye gideceğiz.     

B) Geceyi uyuyarak geçirdik.     

C) Erkenden yola çıkacağız.       

D) Sabah çok geç kalktım.

8) “Gurbete giden insan sevdiklerini düşünür.” cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) insan                                   

C) sevdiklerini                 

B) gurbete giden                  

D) gurbete giden insan

9) “Bu akşam televizyonda güzel bir film varmış.” cümlesinde ögelerin sıralanışı, aşağıdakilerden 

hangisidir?

A) Özne – dolaylı tümleç – zarf tümleci – yüklem B) Zarf tümleci – özne – dolaylı tümleç – yüklem

C) Dolaylı tümleç – zarf tümleci – yüklem – özne D) Zarf tümleci – dolaylı tümleç – özne – yüklem
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DEĞERLENDİRME
SORULARI

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad tamlaması nesne görevindedir?

A) Çocuğun elinde kalınca bir kitap vardı.

B) Yazdığı şiirlerden hiç zevk almıyordum.

C) Türkçe ödevimi az önce bitirdim.

D) Reşat Nuri'nin yazılarında buram buram Anadolu vardır.

11) “Bu gemi beni Afrika'ya götürecek.” cümlesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 A)  Belirtili nesne      B) Özne

 C)  Zarf tümleci      D) Dolaylı Tümleç

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne kullanılmamıştır?

A) Onun denemelerindeki anlatımda, kişisel olmayan, özlü, betimleyici, nesnel bir ses göze çarpar.

B) Köşenin başında durup bakarsanız, her pencerede kırmızı toprak saksılar görürsünüz.

C) Bir şair herhangi olayı anlatmak istese, bize salt gerçeği yansıtır.

D) Sanatçı, bazı eserlerini sadece çocuklar için kaleme almıştır.

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögeler “özne-dolaylı tümleç- yüklem” şeklinde sıralanmıştır?

A) Kâzım Efendi, sokağın köşesindeki küçük dükkânı kiraladı.

B) O, müşterinin her istediğini karşılamayı düşündü.

C) Ekmekten pirince kadar her şey bu dükkânda bulunacaktı.

D) Alışverişe gelen herkes dükkânın yeni sahibini kutladı.

14) “Duygularının seline kapılan kişiye sanatçı diyemeyiz.” cümlesinde altı çizili öge cümlenin hangi 

ögesidir?

A) Nesne                  B) Özne  C) Dolaylı tümleç                D) Zarf tümleci

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögeler  “Öğrenciler, dönem ödevlerini kütüphanede yapıyorlardı.” 

cümlesindeki ögelerin sıralanışıyla özdeştir? 

A) Gemiciler, güneşin batışını uzaktan seyrettiler.

B) Karıncalar, durmadan yuvalarına yiyecek taşıyorlardı.

C) Kuşlar, ağacın dalına yuva yapmış.

D) Yolcular uçaktan birer birer indiler.

16) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi ve yüklemi isim tamlamasıdır?

A) Yakın dostlarım, bütün kitaplardır.

B) Babamın arabası evin önündeydi.

C) Cebindeki paraların hesabını bilmez.

D) Ayrılık acısı çekilecek dert değil.

17) Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 

A) Mimar Sinan Mahallesi'ne yeni bir park yapılıyor. 

B) Daha önceden Tuz Gölü'ne gittiniz mi? 

C) Hürriyet Gazetesi'ni hiç okudunuz mu? 

D) Kurban Bayramı yaklaşıyor.

18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışlığı yapılmıştır?

A) Cumartesi akşamı yola çıkmayı planlıyorum.

B) Yağmurdan sonra her yer toprak koktu.

C) Selim'in kolundaki yarayı yeni farkettim.

D) Aşırı gürültülü bu yerde kalamayacağımı belirtmeliyim.

19) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konulmalıdır? 

A) Benimle sinemaya gelir misin dedi 

B) Tatlı mı tatlı bir bebek sevdik 

C) Neden okula gelmediğini uzun uzun açıkladı 

D) Aylar sonra niçin seni aramış

Bütün ilişkilerimizin temelinde üç şey vardır ( ) Karşımızdakini dinlemek ( ) saygı göstermek ( ) değer 

vermek ( ) 

20) Yukarıda yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? 

A) (;) (,) (,) (.) 

B) (:) (,) (,) (.) 

C) (:) (,) (,) (…) 

D) (;) (,) (,) (…)
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C) Türkçe ödevimi az önce bitirdim.
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B) Köşenin başında durup bakarsanız, her pencerede kırmızı toprak saksılar görürsünüz.

C) Bir şair herhangi olayı anlatmak istese, bize salt gerçeği yansıtır.

D) Sanatçı, bazı eserlerini sadece çocuklar için kaleme almıştır.

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögeler “özne-dolaylı tümleç- yüklem” şeklinde sıralanmıştır?

A) Kâzım Efendi, sokağın köşesindeki küçük dükkânı kiraladı.

B) O, müşterinin her istediğini karşılamayı düşündü.

C) Ekmekten pirince kadar her şey bu dükkânda bulunacaktı.

D) Alışverişe gelen herkes dükkânın yeni sahibini kutladı.

14) “Duygularının seline kapılan kişiye sanatçı diyemeyiz.” cümlesinde altı çizili öge cümlenin hangi 

ögesidir?

A) Nesne                  B) Özne  C) Dolaylı tümleç                D) Zarf tümleci

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögeler  “Öğrenciler, dönem ödevlerini kütüphanede yapıyorlardı.” 

cümlesindeki ögelerin sıralanışıyla özdeştir? 

A) Gemiciler, güneşin batışını uzaktan seyrettiler.

B) Karıncalar, durmadan yuvalarına yiyecek taşıyorlardı.

C) Kuşlar, ağacın dalına yuva yapmış.

D) Yolcular uçaktan birer birer indiler.

16) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi ve yüklemi isim tamlamasıdır?

A) Yakın dostlarım, bütün kitaplardır.

B) Babamın arabası evin önündeydi.

C) Cebindeki paraların hesabını bilmez.

D) Ayrılık acısı çekilecek dert değil.

17) Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 

A) Mimar Sinan Mahallesi'ne yeni bir park yapılıyor. 

B) Daha önceden Tuz Gölü'ne gittiniz mi? 

C) Hürriyet Gazetesi'ni hiç okudunuz mu? 

D) Kurban Bayramı yaklaşıyor.

18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışlığı yapılmıştır?

A) Cumartesi akşamı yola çıkmayı planlıyorum.

B) Yağmurdan sonra her yer toprak koktu.

C) Selim'in kolundaki yarayı yeni farkettim.

D) Aşırı gürültülü bu yerde kalamayacağımı belirtmeliyim.

19) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konulmalıdır? 

A) Benimle sinemaya gelir misin dedi 

B) Tatlı mı tatlı bir bebek sevdik 

C) Neden okula gelmediğini uzun uzun açıkladı 

D) Aylar sonra niçin seni aramış

Bütün ilişkilerimizin temelinde üç şey vardır ( ) Karşımızdakini dinlemek ( ) saygı göstermek ( ) değer 

vermek ( ) 

20) Yukarıda yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? 

A) (;) (,) (,) (.) 

B) (:) (,) (,) (.) 

C) (:) (,) (,) (…) 

D) (;) (,) (,) (…)
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D STLUĞUN GÜCÜ

1  Başaranlar hiç hata yapmayanlar değil asla pes 

etmeyenlerdir.  sözünü açıklayınız.

2  Size bir hayvan hediye edilecek olsa ne istersiniz? Neden?

3  Dostluğun Gücü  kavramı size neler çağrıştırıyor?

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

3. TEMA
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121

Damien, her zaman bir köpeği olsun istiyordu. Onuncu yaş gününde sabah uyandığında başucunda hare-

ket eden ve havlayan bir kutu buldu.

Yaşasın! Bu bir köpek!  diye bağırıp sevinçten zıplayarak kutuya doğru yöneldi.

Damien sabırsızlanarak kutuyu açtı. Kutuda, sürekli hoplayıp zıplayan, dili dışarıda sevimli bir yavru Gol-

den köpek vardır. Damien'i gören köpek sevinçle kuyruğunu sallamaya başladı. 

Damien, köpek yavrusu onun kucağına atlayıp yüzünü yalarken kahkahalar atıyordu. Anne babasının ya-

nına gidip: Bu çok güzel bir köpek! Kız mı yoksa erkek mi?  diye sordu. 

O bir kız.  diye cevap verdi annesi.

Tüyleri aynı plajdaki kumlar ve çakıl taşları gibi. Ona Çakıl adını vereceğim.

Çok geçmeden Damien ve Çakıl, çok yakın iki dost oldular. Damien bisikletiyle gezintilere çıkarken Çakıl, 

onun yanında koşmaya başlıyordu. Arada bir durup ıslak burnuyla etrafı kokluyor, tüylü kulaklarını sallıyor ve 

bisiklet ile yarışıyordu. Bu Çakıl için dünyadaki en eğlenceli oyun olmalıydı. Damien durup bisikletinden indiği 

zaman, ona doğru koşuyor, neşe içinde havlıyor ve dili bir karış dışarıda onun yanına oturuyordu. Onun bu hal-

leri Damien'i her zaman güldürüyordu. Onun gibi bir dostu olduğu için gerçekten çok şanslıydı. Çakıl, Damien 

için bir köpekten çok daha fazla şey ifade ediyordu.

Böylece birlikte iki sene daha geçirdiler. Bir yaz deniz kenarında geçirdikleri eğlenceli bir günden sonra Da-

mien eve geldiğinde kendisini iyi hissetmiyordu. Başı ağrıyordu ve boynu tutulmuş gibi sertleşmişti. Ertesi gün 

durumu daha da kötüleşmişti. Yataktan bile kalkamıyordu. Annesi doktor çağırdığında, boynu öylesine sert-

leşmişti ki hareket ettiremiyordu. Gerçekten ters giden bir şeyler olmalıydı. 

Doktor: Üzgünüm ama sanırım oğlunuz çocuk felcine yakalanmış.  dediğinde herkes neye uğradığına şa-

şırmıştı. 

Damien beş ay boyunca hastanede yattı ve yoğun bir tedavi süreci geçirdi. En sonunda eve döndüğünde 

bacaklarından birinde birtakım çubuklar bağlıyordu ve koltuk değneklerinden yardım alarak yürüyebiliyordu. 

Onu çok özleyen Çakıl, Damien'in dönmesiyle birlikte o kadar mutlu olmuştu ki çocuğun yanından bir an bile 

ayrılmıyor, ayaklarının dibinde yatıyordu. Babası bir gün şaşkın ama bir o kadar da üzgün bir şekilde Damien'in 

odasına gelip: Çakıl, ne zaman bisikletli birisini görse bahçede havlayarak bir ileri bir geri koşuyor, sonra da 

yere yatıp kendi kendine sızlıyor. Birlikte geçirdiğiniz günleri hala hatırlıyor olmalı.  dedi. 

Damien gözleri dolarken fısıldayarak: Bundan sonra bisiklete asla binemeyecek olmam ne kadar da 

kötü!  dedi. Babası, oğlunun başını okşayıp alnından öptükten sonra odadan çıktı. Ertesi sabah Damien, kol-

tuk değnekleriyle garaja kadar gidip kullanılmamaktan tozlanmış kırmızı bisikletine baktı. Onu gören Çakıl kuy-

ruğunu sallaya sallaya koşarak yanına geldi. Herhalde yeni oyun oynayacaklarını zannetmişti. Ama bu artık 

mümkün değildi.

Damien: Hayır Çakıl, yapamam. Yapamam!  derken gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. Çakıl sızlan-

maya başladı. Bir türlü anlamıyordu. Hem nasıl anlasındı ki? 

Çakıl, o günden sonra her gün garaj ve Damien arasında bir ileri bir geri koşup Damien'i ikna etmeye çalı-

şıyordu. Sanki Yapamam!  cümlesini anlamamakta ısrar ediyordu. 

D STLUĞUN GÜCÜ
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Yaşasın! Bu bir köpek!  diye bağırıp sevinçten zıplayarak kutuya doğru yöneldi.

Damien sabırsızlanarak kutuyu açtı. Kutuda, sürekli hoplayıp zıplayan, dili dışarıda sevimli bir yavru Gol-

den köpek vardır. Damien'i gören köpek sevinçle kuyruğunu sallamaya başladı. 

Damien, köpek yavrusu onun kucağına atlayıp yüzünü yalarken kahkahalar atıyordu. Anne babasının ya-

nına gidip: Bu çok güzel bir köpek! Kız mı yoksa erkek mi?  diye sordu. 

O bir kız.  diye cevap verdi annesi.

Tüyleri aynı plajdaki kumlar ve çakıl taşları gibi. Ona Çakıl adını vereceğim.

Çok geçmeden Damien ve Çakıl, çok yakın iki dost oldular. Damien bisikletiyle gezintilere çıkarken Çakıl, 

onun yanında koşmaya başlıyordu. Arada bir durup ıslak burnuyla etrafı kokluyor, tüylü kulaklarını sallıyor ve 

bisiklet ile yarışıyordu. Bu Çakıl için dünyadaki en eğlenceli oyun olmalıydı. Damien durup bisikletinden indiği 

zaman, ona doğru koşuyor, neşe içinde havlıyor ve dili bir karış dışarıda onun yanına oturuyordu. Onun bu hal-

leri Damien'i her zaman güldürüyordu. Onun gibi bir dostu olduğu için gerçekten çok şanslıydı. Çakıl, Damien 

için bir köpekten çok daha fazla şey ifade ediyordu.

Böylece birlikte iki sene daha geçirdiler. Bir yaz deniz kenarında geçirdikleri eğlenceli bir günden sonra Da-

mien eve geldiğinde kendisini iyi hissetmiyordu. Başı ağrıyordu ve boynu tutulmuş gibi sertleşmişti. Ertesi gün 

durumu daha da kötüleşmişti. Yataktan bile kalkamıyordu. Annesi doktor çağırdığında, boynu öylesine sert-

leşmişti ki hareket ettiremiyordu. Gerçekten ters giden bir şeyler olmalıydı. 

Doktor: Üzgünüm ama sanırım oğlunuz çocuk felcine yakalanmış.  dediğinde herkes neye uğradığına şa-

şırmıştı. 

Damien beş ay boyunca hastanede yattı ve yoğun bir tedavi süreci geçirdi. En sonunda eve döndüğünde 

bacaklarından birinde birtakım çubuklar bağlıyordu ve koltuk değneklerinden yardım alarak yürüyebiliyordu. 

Onu çok özleyen Çakıl, Damien'in dönmesiyle birlikte o kadar mutlu olmuştu ki çocuğun yanından bir an bile 

ayrılmıyor, ayaklarının dibinde yatıyordu. Babası bir gün şaşkın ama bir o kadar da üzgün bir şekilde Damien'in 

odasına gelip: Çakıl, ne zaman bisikletli birisini görse bahçede havlayarak bir ileri bir geri koşuyor, sonra da 

yere yatıp kendi kendine sızlıyor. Birlikte geçirdiğiniz günleri hala hatırlıyor olmalı.  dedi. 

Damien gözleri dolarken fısıldayarak: Bundan sonra bisiklete asla binemeyecek olmam ne kadar da 

kötü!  dedi. Babası, oğlunun başını okşayıp alnından öptükten sonra odadan çıktı. Ertesi sabah Damien, kol-

tuk değnekleriyle garaja kadar gidip kullanılmamaktan tozlanmış kırmızı bisikletine baktı. Onu gören Çakıl kuy-

ruğunu sallaya sallaya koşarak yanına geldi. Herhalde yeni oyun oynayacaklarını zannetmişti. Ama bu artık 

mümkün değildi.

Damien: Hayır Çakıl, yapamam. Yapamam!  derken gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. Çakıl sızlan-

maya başladı. Bir türlü anlamıyordu. Hem nasıl anlasındı ki? 

Çakıl, o günden sonra her gün garaj ve Damien arasında bir ileri bir geri koşup Damien'i ikna etmeye çalı-

şıyordu. Sanki Yapamam!  cümlesini anlamamakta ısrar ediyordu. 

D STLUĞUN GÜCÜ



Nihayet Damien bir gün, daha fazla dayanamayıp: Pekala Çakıl, senin için bunu deneyeceğim. Ama ba-

cağım gerçekten çok zayıf. Yapabileceğimi sanmıyorum.  dedi ve yavaş yavaş garaja doğru ilerledi. İkisi için 

de büyük bir hayal kırıklığı olacağını biliyordu. 

Damien zorlukla bisikletine tırmanırken Çakıl neşeyle havlıyor, mutluluktan bisikletin etrafında deli gibi 

zıplıyordu. Sonunda eskisi gibi oyun oynayabileceklerdi! Damien bisikleti sürmeyi denedi ama ne olduğunu an-

lamadan kendini yerde yatarken buldu. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Olmuyordu işte! Olmayacaktı  Çakıl 

onun yattığı yere telaşla koştu ve yüzünü, gözyaşlarını yalamaya başladı. Çok geçmeden Damien'in hıçkırıkları 

kahkahalara dönüşmüştü çünkü Çakıl'ın dili onu gıdıklıyordu. 

Peki, seni inatçı şey, yeniden deneyeceğim.  İkinci kez denediğinde, sonuç değişmemişti. Ancak ilk se-

ferki kadar sert bir şekilde düşmemişti. Bu iyi bir şeydi. Sonra bir kez daha düştü. Bir kez daha  ama artık ağ-

lamıyordu. Her düştüğünde kahkahalar atarak gülüyordu.

Ah, Çakıl, bunlar hep senin yüzünden. Görüyor musun ne hallere düştüm?  

Sonra birden bir şey oldu. Damien düşmemişti. Evet bisikleti sürebiliyordu! 

Çakıl, yere oturdu ve dili dışarıda onu izledi. Eğer köpekler konuşabiliyor olsaydı, o an muhtemelen: Gör-

dün mü? Başaracağını biliyordum.  derdi.

Tabi ki her şey hemen olmadı. Zorlu ve yavaş bir süreç Damien'i bekliyordu. Her gün, bir önceki günden 

biraz daha fazla ilerlemeye çalışarak yavaş yavaş bisikletini eskisi kadar zorlanmadan sürebilmeye başlamıştı. 

Ayrıca bacağındaki çubuklar da çıkartılmıştı ve artık yalnızca değnekten yardım alması gerekiyordu. 

Çakıl, büyük ihtimalle Damien'in bugün tamamen sağlıklı bir yetişkin olmasındaki en büyük rolün kendi-

sinde olduğunun farkında değildi. Farkında olmadan birinin hayatını kurtarmıştı. Sonuçta o bir köpekti ve bazı 

şeyleri anlaması mümkün değildi. 

Yoksa mümkün müydü? 

Ender Haluk DERİNCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

A  Aşağıda verilen sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını bulup yazınız.

Süreç: .........................................................................................................................................

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

Çocuk felci: .................................................................................................................................

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

Sızlanmak: .................................................................................................................................

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

Dili bir karış dışarıda olmak: .....................................................................................................

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

Neye uğradığını şaşırmak: ........................................................................................................

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

Deli ibi zıplamak: .....................................................................................................................

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

B  Aşağıda verilen sözcük gruplarını birer cümlede kullanınız.

İkna etmek: ...............................................................................................................................

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

Israr etmek: ...............................................................................................................................

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

Hayal kırıklığı: ............................................................................................................................

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

Kahkaha atmak: .........................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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Kahkaha atmak: .........................................................................................................................

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

S ZCÜK VE S ZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

123

D STLUĞUN GÜCÜ

3. TEMA

DUYGULARIMIZ

122



1  Damien'in 10. yaş gününde karşılaştığı sürpriz neydi? Bu sürpriz ona neler hissettirdi? 

2  Damien'in en iyi dostu neydi, onunla neler yapıyordu?

3  Damien'in hayatını değiştiren olay neydi? Bu olaydan sonra Damien'in nasıl bir yaşamı oldu?

 Damien’in hastalığı kendini ve Çakıl’ı nasıl etkiledi?

 Çakıl, Damien'i ne yapmaya zorladı?

 Çakıl'ın ısrarlı davranışları Damien'in yaşamını nasıl etkiledi?

 Metnin konusu ve ana düşüncesini yazınız.

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

TÜR ÇALIŞMASI

Dostluğun Gücü  metninin türü hikaye (öykü) dir. Hikayede bir olay ya da durum; kişi, yer ve 

zamana bağlı olarak ele alınır. Hikayeyi dört öğesine göre inceleyiniz. 

KİŞİLER:

ZAMAN:YER:

LAY : 

D STLUĞUN GÜCÜ

200

ETKİNLİK 1

A  UNESC 'nun yayınladığı Hayvan Hakları Bildir esi  nin ne zaman, nerede yayınlandığını 

araştırıp yazınız.

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

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

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

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

B  Hayvan Hakları Bildir esi nde sizi etkileyen maddeyi nedeni ile birlikte yazınız. 

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

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

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

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

ETKİNLİK 2

Damien'in zor günlerdeki umutsuzluğunu, Çakıl'ın ise onu yalnız bırakmayıp iyileşmesini sağlayan 

kararlılığını yansıtan bir resim çiziniz.
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ETKİNLİK 3

A  Christy Bro n'un Sol Ayağım  adlı romanını araştırıp aşağıya özetini yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B  Sol Ayağım  romanı ile Dostluğun Gücü  öyküsünü konuları ve ana düşünceleri yönünden 

karşılaştırınız.

Sol Ayağım

Dostluğun Gücü
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DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

YÜKLEMİN TÜRÜNE G RE CÜMLELER

1

2

3

8

10

Yaşlı adam çok hastaydı.

İlk önce sen başla.

Onun hiçbir suçu yoktu.

Büyüklerimizi sık sık ziyaret etmeliyiz.

Bu işin başında o vardı.

En büyük dileği buymuş.

Keşke savaşlar hiç yaşanmasa!

Çok güzel bir bestedir çaldığı.

Çevremiz giderek güzelleşiyor.

Yarın sen de gelecek misin?

AD 
İSİM

EYLEM 
İİL  

   
 

  1  ................... Cümlesi  (yüklemi fiil olan cümle)

                               Örnek: Atatürk 1881 yılında doğdu.  

     

  2  ................... Cümlesi (yüklemi isim olan cümle)

         Örnek: ..................................................
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S ZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

Yaşamda büyük acılarla, yıkımlarla karşılaşmış ancak pes etmeyip başarıya ulaşmış insanlardan birinin 
biyografisini aşağıya yazınız.
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G Ç DESTANI

1  Geçmişteki insanlar acılarını, sevinçlerini, savaşlarını, avlarını, 

toplumlarında iz bırakan olayları gelecek nesillere hangi yollarla 

aktarmışlardır?

2  Sözlü anlatımın, yazılı anlatıma göre üstün ve zayıf yönlerini 

tartışınız.

3  Göç  olayı toplumların ve insanların yaşamında nasıl etkiler 

bırakmaktadır?

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

3. TEMA

DUYGULARIMIZ

131

Uygur ülkesinde, Tuğla ve Selenge ırmaklarının birleştiği yerde Kumlançu denilen bir tepe vardır. Adına 

Hulin Dağı derlerdi. Hulin Dağı’nda da birbirine çok yakın iki ağaç büyümüştü. Biri kayın ağacıydı. Bir gece, 

kayın ağacının arasında yaşayan halk bu ışığı gördü ve ürpererek takip etti. Kutsal bir ışıktı, kayın ağacının üs-

tünde kaldığı müddetçe kayın ağacının gövdesi büyüdükçe büyüdü, kabardı. Oradan çok güzel türküler gel-

meye başladı. Gece oldu mu ağacın otuz adım ötesinden bütün çevre ışıklar içinde kalıyordu.

Bir gün ağacın gövdesi ansızın yarıldı. İçinden beş küçük çadır, beş küçük odacık halinde meydana çıktı. 

Her odacığın içinde bir çocuk vardı. Çocukların ağızlarının üstünde asılı birer emzik vardı ve onlar bu mukad-

des çocuklara halk ve halkın ileri gelenleri çok büyük saygı gösterdiler. 

Çocukların en küçüğünün adı Sungur Tekin'di, ondan sonrakinin adı Kutur Tigin, üçüncüsününki Türek 

Tekin, dördüncüsünün Us Tekin ve beşincisinin adı Bögü Tekin'di. Beş çocuğun beşinin de Tanrı tarafından 

gönderildiğine inanan halk, içlerinden birini hakan yapmak istedi. Bögü Han en büyükleri idi hem de ötekiler-

den daha güzel, daha zeki ve daha yiğit görünüyordu. Bögü Tekin'in hepsinden, her hususta üstün olduğunu 

anlayan halk onu hakan olarak seçti. Büyük bir törenle Bögü Han’ı tahta oturttular.

Böylece yıllar yılları kovalamış ve bir gün gelmiş Uygurlara bir başkası hakan olmuş. Bu hakanın da Galı 

Tekin adında bir oğlu varmış. Hakan oğlu Galı Tekin' e, Çin prenseslerinden birini, Kiu-Lien' i almayı uygun gör-

müş. Evlendikten sonra Prenses Kiu-Lien, sarayını Hatun Dağı’nda kurdu. Hatun Dağı’nın çevre yanı da dağ-

lıktı ve bu dağlardan birinin adı da Tanrı Dağı’ydı. Tanrı Dağı’nın güneyinde de Kutlu Dağ derler bir başka dağ 

vardı, kocaman bir kaya parçası.

Bir gün elçileri, falcılarıyla birlikte Kiu-Lien' in sarayına geldiler. Kendi aralarında konuşup dediler ki:

 Hatun Dağı’nın varı yoğu, bütün bahtiyarlığı Kutlu Dağ denilen bu kaya parçasına bağlıdır. Türkleri za-

yıflatıp yıkmak istiyorsak bu kayayı onların elinden almalıyız.

Bu konuşmadan sonra varılan karar üzerine Çinliler, Kui-Lien' e karşılık olarak o kayanın kendilerine veril-

mesini istediler. Yeni Hakan, isteğin nereye varacağını düşünmeden ve umursamadan Çinlilerin arzusunu 

kabul etti, yurdunun bir parçası olan bu kayayı onlara verdi. Hâlbuki Kutlu Dağ, bir kutsal kayaydı; bütün 

Uygur ülkesinin saadeti bu kayaya bağlıydı. Bu tılsımlı taş Türk yurdunun bölünmez bütünlüğünü temsil edi-

yordu düşmana verilirse bu bütünlük parçalanarak ve Türkelinin bütün saadeti de yok olacaktı.

Hakan kayayı vermesine verdi ama kaya öyle kolay kolay sökülüp götürülecek cinsten değildi. Bunu an-

layan Çinliler, kayanın çevresine odun ve kömür yığıp ateşlediler. Kaya iyice kızınca da üzerine sirke döküp 

parça parça ettiler. Her bir parçayı da ülkelerine taşıdılar.

Olan o zaman oldu işte. Türkelinin bütün kurdu kuşu, bütün hayvanları dile geldi, kendi dillerince kaya-

nın düşmana verilişine ağladılar. Yedi gün sonra da bu düşüncesiz Hakan öldü. Ama onun ölümüyle ülke fela-

ketten kurtulamadı. Bir Çin prensesi uğruna çekinmeden feda edilen yurdun bir kayası, Türkelinin felaketine 

sebep oldu. Halk rahat ve huzur yüzü görmedi. Irmaklar birbiri ardınca kurudu. Göllerin suyu buhar olup 

uçtu. Topraklar yarıldı, mahsuller yeşermez oldu.

Günlerden sonra Türk tahtına, Bögü Han'ın torunlarından biri hakan olarak oturdu. O zaman canlı cansız, 

ehli yaban, çoluk çocuk bütün yurtta soluk alan almayan ne varsa hepsi birden:

 Göç!.. Göç!.. diye çığrışmaya başladı. Derinden, inilti, hüzün dolu, çaresiz bir çığrışmaydı bu. 

Uygurlar bunu bir ilahi emir diye bildiler. Toparlandılar, yollara düştüler; yurtlarını yuvalarını bırakıp bilin-

medik ülkelere doğru göç etmeye başladılar. Nihayet bir yere gelip durdular, orada sesler de kesildi. Uygurlar, 

seslerin kesilip duyulmaz olduğu bu yerde kondular, beş mahalle kurup yerleştiler ve bunun için bu yerin adını 

da Beş-Balık koydular. Burada yaşayıp çoğaldılar. 

Kaynakça: Türk Destanları M.Necati Sepetçioğlu
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Kaynakça: Türk Destanları M.Necati Sepetçioğlu

G Ç DESTANI



1  Metinde anlatılan olay nerede geçmektedir?

2  Halkın bir gece, ışığı görmesinin ardından neler yaşanmıştır?

3  Ağacın gövdesinin yarılmasından sonra görülen olağanüstü olaylar nelerdir?

 Halkın Bögü Tekin'i hakan olarak seçmesinin sebebi nedir?

 Çinlilerin, Kutlu Dağı  Türklerin elinden almak istemelerinin sebebi neydi? Bunu gerçekleştirmek 

için nasıl bir yol izlediler?

 Çinlilerin Kutlu Dağı  parçalayarak götürmelerinden sonra yaşananları kronolojik (olay örgüsü) 

olarak altı madde şeklinde sıralayınız.

 Okuduğunuz metnin konusunu ve ana düşüncesini yazınız.

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

Aşağıda verilen sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını sözlükten bakarak yazınız.

Mukaddes: ................................................................................................................................. 

Husus: ........................................................................................................................................ 

Hakan: .......................................................................................................................................

Umursamak: .............................................................................................................................. 

Dile etirmek: ............................................................................................................................ 

eda etmek: ............................................................................................................................... 

Mahsul: ...................................................................................................................................... 

Ehil: ............................................................................................................................................ 

Yaban: ........................................................................................................................................ 

S ZCÜK VE S ZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

ETKİNLİK 1

TÜR ÇALIŞMASI

1  Anonimdir.

2  Belli bir ulusun özelliklerini yansıtır.

3  Olağanüstü olaylara ve kişilere yer verir.

 Hep kötü sonla biter.

 Bireysel konuları ele alır.

 Toplumun hafızasında iz bırakmış önemli olayları anlatır.

 Genellikle şiir şeklindedir; günümüze düzyazı şekliyle ulaşır.

Evet Hayır

Yukarıdaki tabloda verilen bilgilere göre okuduğunuz metnin türü ......................... .dır.

Destanlarda kahramanların ve toplumların hareketlerini belirleyen motif ler vardır. Bu motifler ulusal 

özellik taşır. Türk destanlarında kurt, at, rüya  gibi  kullanılan motifler yer alır. Göç  adlı metinde buna 

benzer hangi motiflere rastlandığını yazınız.
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....................................................................................................................................................
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için nasıl bir yol izlediler?

 Çinlilerin Kutlu Dağı  parçalayarak götürmelerinden sonra yaşananları kronolojik (olay örgüsü) 

olarak altı madde şeklinde sıralayınız.

 Okuduğunuz metnin konusunu ve ana düşüncesini yazınız.

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

Aşağıda verilen sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını sözlükten bakarak yazınız.

Mukaddes: ................................................................................................................................. 

Husus: ........................................................................................................................................ 

Hakan: .......................................................................................................................................

Umursamak: .............................................................................................................................. 

Dile etirmek: ............................................................................................................................ 

eda etmek: ............................................................................................................................... 

Mahsul: ...................................................................................................................................... 
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ETKİNLİK 2

Gıl amış Manas İlyada ve dysseia

KalevalaRamayana

Yukarıda isimleri verilen destanların tabloda konuları verilmiştir. Verilenlerden hareketle istenilenleri 

yazınız. 

1  Truva Savaşı ve bu savaşta yer alan söylenceleri dile getirir.

Destanın adı: ..........................................................................................................................

Ait olduğu toplum: .................................................................................................................

2  Tarihin en eski yazılı destanı olup Urug Kralı'nın ölümsüzlüğü arayışının öyküsünü anlatır. 

Destanın adı: ..........................................................................................................................

Ait olduğu toplum: .................................................................................................................

3  İslamiyet Dönemi, Türk edebiyatında oluşan, dünyanın en uzun destanıdır. Kırgız Türkleriyle 

Karahitay ve Kurluklar arasındaki din savaşlarının mücadelesini anlatır. 

Destanın adı: ..........................................................................................................................

Ait olduğu toplum: .................................................................................................................

 Eserde, tabiata karşı dövüşen kuzey insanlarının mücadelesi, aile erdemleri, bilgelik ve sözün 

yaratıcı gücü övülür. Lemnin Kainen, Pohjola, İlmarinen ve Sampo destanda yer alan 

kahramanlardandır.

Destanın adı: ..........................................................................................................................

Ait olduğu toplum: .................................................................................................................

 Üç büyük Hindu Tanrı'sından biri olan Vishnu'nun yeniden doğumlarından biri olan  Prens 

Rama'nın yaşadıkları konu edilir.

Destanın adı: ..........................................................................................................................

Ait olduğu toplum: .................................................................................................................
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DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

    
Aşağıdaki tabloda istenilenlere örnek olarak üçer cümle yazınız.

İsim 
Cümlesi      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iil 
Cümlesi

Yükleminin Yerine Göre Cümleler

1  Kurallı (....................) Cümle: Yüklemi cümlenin sonundadır.                                                  

    Örnek: Eliz sinemaya gitti.

2  Kuralsız (.....................) Cümle: Yüklemi cümlenin .................değildir.                                                    

Örnek: ......................................................................................................

3  Eksiltili Cümle: Yüklemi  ...........................olan cümledir.                                                     

     Örnek: Dost başa düşman ayağa...
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S ZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

Yukarıda verilen sözcükler Türk destanlarında kullanılan motiflerdir. Siz de bu motifleri kullanarak bir 
destan yazınız.
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SE İLLER

1  Mevlana'nın Başkalarının kusurunu örtmede ece ibi ol.  

sözünde ne anlatılmak istendiğini tartışınız.

2  Dünya klasiği olmuş romanlardan hangilerini biliyorsunuz? 

Konularını tartışınız.

3  Vicdan, yüzleşme, çaresizlik, adalet, aşk  gibi kavramlar size 

neler çağrıştırır? Tartışınız. 

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

3. TEMA
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Kapı açıldı.  Birisi zorluyormuş gibi birdenbire ve tamamıyla açıldı. İçeriye bir adam girdi. Bu adamı tanı-

yoruz; bu, biraz evvel sığınacak bir yer arayıp duran yolcudur. Girdi, bir adım attı ve kapıyı arkasında açık bıra-

karak durdu. Torbası omzunda, sopası elindeydi. Gözlerinde sert, pervasız, yorgun ve şiddetli bir ifade vardı. 

İçeriye bir gulyabani gibi girmişti. Bayan Magloir (Magluar) o kadar korkmuştu ki, bağıramadı. Afalladı, titre-

meye başladı. Rahibe Baptistine (Baptistine) başını çevirip adamı görünce korkusundan ayağı kalktı ve yavaş 

yavaş başını ocak tarafına çevirdi kardeşinin yüzüne bakınca sakinleşti.

Rahip, adama ne istediğini sormaya hazırlanırken adam iki elini sopasına dayayarak gözlerini sırayla ihti-

yarın ve kadınların üzerinde gezdirdi ve rahibin konuşmasına meydan vermeden yüksek sesle:

- Dinleyin, dedi, adım ean Valjean. Kürek mahkumuyum. On dokuz sene hapiste yattım. Dört gün evvel 

serbest bırakıldım. Pontarlier'e gidiyorum. Toulon’dan (Tulon) buraya yürüyerek geldim. Bu gün on saat yol 

aldım. Buraya bu akşam geldim. Bir hana indim fakat yanımdaki sarı pasaportu belediyeye gösterince beni 

oradan kovdular. Başka bir yere müracaat etim, bana: Defol!  dediler. Sağa sola başvurdum, kimse beni 

kabul etmedi. Hapishaneye gittim, kapıcı kapıyı suratıma kapadı. Bir köpeğin yattığı kulübeye girdim, köpek 

beni ısırdı, bir adammış gibi kovdu. Sanki kim olduğumu anlamıştı. Geceyi açıkta geçirmek için başımı aldım 

kırlara çıktım. Gök yıldızsızdı. Yağmur yağması ihtimalini düşündüm. Bana acıyıp yağmur yağdırmayacak bir 

Tanrı da olmadığından, bir kapı eşiği bulmak ümidiyle tekrar kasabaya döndüm. Orada, meydanda, bir taş 

üzerinde yatacaktım. İyi kalpli bir kadın bana sizin evi gösterdi ve kapınızı çalmamı söyledi. Ben de gelip çal-

dım. Nedir burası? Bir misafirhane mi? Param var. Hapishanede biriktirdim. Yüz dokuz frank, yetmiş beş sen-

tim var. Bu parayı on dokuz senede alnımın teriyle kazandım. Ne isterseniz veririm. Param var, çok yorgunum, 

yaya olarak 12 fersahlık yol aldım. Çok açım. İstiyorsanız kalayım.

Rahip:

- Bayan Magloire, sofraya bir tabak daha korsunuz, dedi.

Adam üç adım attı, masanın üzerindeki lambaya yaklaştı, söylenen sözü iyi anlamamış gibi:

- Bakın, dedi, ne istediğimi anlamadınız galiba. Ben bir kürek mahkumuyum.

Cebinden kocaman sarı renkli bir kağıt çıkararak açtı:

- İşte kimliğim. Görüyorsunuz ki sarı renkte. Bu kağıt, nereye gitsem beni kapı dışı ettiriyor. Okumak ister 

SE İLLER

ean Valjean an Valjan  ekmek çalarken yakalanır ve beş yıl hapisle ceza

landırılır. Birkaç kez hapisten kaçmaya çalıştığı için cezası on dokuz yıla çı

karılır. Serbest bırakıldığı zaman ean Valjean'a eski bir kürek mahkumu ol

duğunu österen bir bel e verilir. Bu bel eyi örenler, ean Valjean'a kötü 

davranır. Yalnızca insanlara faydalı olmak ve onları iyi insan  yapma ide

aline sahip bir başpapaz onu evinde misafir eder. 

Aşağıdaki metinde eski mahkumun başpapaz tarafından misafir edilmesi an

latmaktadır.
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SE İLLER

misiniz? Ben de okuma bilirim. Hapishanede öğrendim. Okuma yazma öğrenmek isteyenler için orada bir 

mektep vardı. Bakın, kağıdın üzerine ne yazmışlar. Serbest bırakılmış kürek mahkumu. Doğduğu yer  Ne-

rede doğduğumu öğrenip de ne yapacaksınız?  On dokuz sene kürek cezası çekmiştir. Zor kullanarak hırsız-

lık yüzünden beş sene, dört defa hapishaneden firara teşebbüs suçundan on dört sene. Çok tehlikeli bir 

adamdır. İşte bu yüzden herkes beni dışarı attı, siz beni kabul etmek ister misiniz? Burası bir misafirhane mi? 

Bana yemek ve yatacak yer vermek ister misiniz? Bir ahırınız var mı?

-Bayan Magloire, dedi; misafir yatağına temiz çarşaflar koyun. İki kadının rahibe ne derece itaat ettikle-

rini söylemiştik. Bayan Magloire, verilen emirleri yerine getirmek için dışarı çıktı.

Rahip adama doğru dönerek: 

-Oturun, ısının mösyö, dedi, birazdan yemek yiyeceğiz. Siz yemek yerken yatağınız da yapılır. Bu söz 

üzerine adam artık her şeyi anladı. O zamana kadar yüzünde görülen o sert ve vahşi hayretin yerini, şüphe 

ve sevinç aldı. Bir deli gibi kesik kesik konuşmaya başladı:

- Ne? Nasıl? Sahi mi? Demek beni kabul ediyorsunuz? Beni kovmuyorsunuz? Bir kürek mahkumuna 

Mösyö  diyorsunuz. Bana sen  diye hitap ediyorsunuz. Bana her zaman Defol köpek!  derler. Beni kova-

cağınızdan şüphe etmiyordum. Bunun için derhal kim olduğumu söyledim, beni buraya yollayan kadından 

Allah razı olsun. Şimdi yemek yiyeceğim herkes gibi ben de sıcak bir yatakta yatacağım. Tam on dokuz sene-

dir bir yatakta yatmadım, sahiden gitmemi istemiyorsunuz değil mi? Ah, siz ne iyi insanlarsınız!

ean Valjean geceleyin uyanır, yattığı odada bulunan gümüş takımları alarak evi terk eder fakat şansı 

yaver gitmez, jandarmaya yakalanır. Biraz sonra rahip, bir akşam evvel ean Valjean' ın oturup karnını do-

yurduğu masada yemek yiyordu. Başrahip Bienvenu yemek yerken neşeli bir eda ile sessiz duran kız karde-

şine ve kendi kendine mırıldanmakta olan bayan Magloire'a bir fincan süte ekmek batırmak için çatala ve ka-

şığa lüzum olmadığını söylüyordu.

Bayan Magloire, gidip gelirken:

 Bu durum olur mu?  diyordu. Böyle bir adamı eve kabul etmek hem de odada yatırmak! Yalnız hırsız-

lıkla kaldığına yine şükredelim aman yarabbi! Düşündükçe içime fenalık geliyor.

Sofradan kalkacakları sırada kapı çalındı. Rahip:

- Giriniz, dedi.

Kapı açıldı eşikte birkaç kişi göründü üç adam, birisini yakalamış getiriyorlardı. Bunlar jandarmalardı. 

Yakalanan adam da ean Valjean'dı. Gelenlerin başında bir jandarma onbaşı vardı. Onbaşı içeriye girdi ve 

asker selamı vererek rahibin yanına yaklaştı:

- Monsenyör, dedi.

Bu kelime üzerine , bitap ve mütessir görünen ean Valjean hayretle başını kaldırıdı:

- Monsenyör'müş, rahip değil, diye mırıldandı.

andarmalardan biri:

-Sus! Bir başrahibin karşısında bulunuyorsun, dedi. 

Bu sırada Başrahip Bienvenu, geçkin yaşının müsaade ettiği bir çabuklukla gelenlerin yanına yaklaşmış-

tı. ean Valjean' a bakarak:

- Siz misiniz, dedi. Çok sevindim sizi gördüğüme. Ben size gümüş şamdanları da vermiştim; ne diye ta-

baklarla beraber alıp götürmediniz? Bunları satıp iki yüz frank alabilirdiniz.

ean Valjean, tarifi kabil olmayan bir hayretle gözlerini açtı, muhterem ihtiyara baktı. andarma çavuşu:

- Monsenyör, dedi. Bu adamın söyledikleri doğru idi demek? Ona giderken rastladık. Kaçıyor gibiydi. Ya-

kaladık, üzerinde gümüş takımlar çıktı.

Rahip gülümseyerek, çavuşun sözlerini kesti:

- Bunları kendisine, evinde geceyi geçirdiği ihtiyar bir rahibin verdiğini söylemedi mi? Anladım şimdi. 

Şüphelendiniz buraya getirdiniz bu işte bir yanlışlık var.  Şu halde onu serbest bırakabilirsiniz?

- Elbette.

andarmalar ean Valjean'ı bıraktılar. Rüyada konuşuyormuş gibi hafif bir sesle:

- Sahiden bırakıyorlar mı? dedi.

andarmalardan biri:

- Bırakıyoruz işte, dedi. Duymuyor musun?

Rahip:

- Dostum, dedi, gitmeden şamdanları almayı unutmayın.

Ocağa yaklaştı, iki gümüş şamdanı aldı. ean Valjean'a getirdi. İki kadın, sessiz ve hareketsiz ona bakı-

yorlardı.

ean Valjean'ın bütün vücudu titriyordu. Şaşkın şaşkın şamdanları aldı.

Rahip:

- Artık rahat rahat gidin, dedi. Bakın az daha unutuyordum:

Bir daha eve gelirseniz bahçeden girmeye hacet yok, sokak kapısından girip çıkabilirsiniz. Ne zaman is-

terseniz kapının mandalına açmak kafidir.

ean Valjean, başrahibin davranışından çok etkilenir, bütün olumsuzluklara karşın iyiye 

yönelmeyi amaçlar. Bay Madelaine odlen adıyla ticarete atılır, başarılı olur ve yaşadığı kent

te belediye başkanı seçilir. Kentin yoksun insanlarını korur. ontine ontin  adında düşkün 

ama ruhu temiz kadına yardım eder. Kendisinin yerine bir mahkumun küreğe mahkum edil

mesine önlü razı olmadığı için polis evert'e aver  teslim olur, ardından da zindandan 

kaçar. Bu kez ovchevelent uşlövan  adını alır ve evlatlığı  ölen ontine'nin kızı  Cosette 

Koset  ile bir manastıra sığınır.  Haziran 1832'deki bir ayaklanmanın içinde Cosette'nin sev

ilisi Marius da vardır. Ayaklanma sırasında isyancıların eline düşen polis memuru evert' in 

yaşamını kurtarır. evert, ean Valjean'ın yaralı Marius'u evine ötürmesi için izin verir, tes

lim olmak için döndüğünde polis memurunun intihar ettiğini öğrenir. Cosette ile Marius evle

nirler, ean Valjean öldüğünde yatağının başucunda başrahibin kendisine hediye ettiği şam

danlar yanmaktadır.

Victor HUG
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SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

1) Kadınlar Jan Valjan'ı görünce neden korkup titremeye başladı?

2) Bay Miryel, Jan Valjan'ı dinlediktan sonra ne yaptı? Jan Valjan Bay Miryel'in bu tutumu karşısında 

neden çok şaşırdı?

3) Jan Valjan sofrada gördüğü ilgi karşısında neler hissediyor?

4) Jan Valjan herkesin uyuduğu sırada ne yapıyor?

5) Jandarmaya yakalanan Jan Valjan, nasıl davranıyor?

6) Bay Miryel'in dostça davranması Jan Valjan'ı nasıl etkilemiştir?

7)   Gel, gel ne olursan ol yine gel

       …

       Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir.

       Yüz kere tövbeni  bozmuş olsan da yine gel. 

Sizce Mevlana’nın bu mısralarda vermek istediği mesaj nedir? 

8) Sefiller romanının konusu ve ana düşüncesi nedir?

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

A) Aşağıda verilen sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını bulup yazınız.

Pervasız: ....................................................................................................................................

Afallamak: ..................................................................................................................................

Fersah: .......................................................................................................................................

Bitap: ..........................................................................................................................................

Müteessir: ..................................................................................................................................

Kürek mahkumu: .......................................................................................................................

B) Aşağıdaki deyimleri birer cümlede kullanınız.

Meydan vermemek: ..................................................................................................................

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

Eline düşmek: ............................................................................................................................

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

Şansı yaver gitmek: ..................................................................................................................

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

Teşebbüs etmek: .......................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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2) Sefiller romanını aşağıda istenilenlere göre inceleyiniz.

Olay: .......................................................................................................................................

Kişiler: ....................................................................................................................................

Zaman: ...................................................................................................................................

Mekan: ....................................................................................................................................

Kimin ağzından anlatıldığı: ....................................................................................................

3) Romanlar konularına göre; tarihi roman, macera romanı, sosyal roman, psikolojik roman gibi çeşitli 
isimler alır. 

 A)  Aşağıda verilen roman türlerini araştırıp bilgi veriniz. 

I. Tarihi roman:……………………………..................................................................................……….

II. Macera romanı:……………................................................................................……………………..

III. Sosyal roman:……………………….............................................................................………………

IV. Psikolojik roman:……………………............................................................................………………

B) “Sefiller” hangi roman türüne girer? Neden? 

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

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

Yaşanması 

muhtemel 

olaylar

 anlatılır.
Hikayelere göre 

daha 

uzundur.

Olay, zaman, 

mekan ve kişi 

yapı unsurlarıdır.

Anlatıda üç

 farklı bakış 

açısı bulunmaktadır.
Bu tür eserlerde 

gözlem ön 

plandadır.

Eserde yer alan 

kahramanlar

 bütün yönleriyle 

anlatılır.

Mekanların 

ayrıntılı 

tasviri yapılır.

Konularına göre

 farklı roman

 çeşitleri 

bulunmaktadır.

TÜR ÇALIŞMASI

1) Tabloda verilen bilgilerin hangi türe ait olduğunu boş olan yere yazınız.
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A  Aşağıda dünya klasiği olmuş bazı eserler yer almaktadır. Bu eserler hakkında kısaca bilgi veriniz.

1  Robinson Cruiso: .......................................................................................................................

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

2  Seksen Günde Devr i Alem: ......................................................................................................

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

3  Romeo ve uliet: ........................................................................................................................

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

 Robin Hood: ...............................................................................................................................

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

B  Bir esere klasik olma özelliğini kazandıran nitelikler nelerdir? Yazınız.

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

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

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

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

 Aşağıda bazı sözcüklerin sözlük anlamları verilmiştir. Siz de örnekteki ibi söz konusu 

anlamların karşıladığı sözcükleri bularak bulmacada il ili yerlere yazınız.

1  Eli açıklık

2  Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey 

    için kendi çıkarlarından vazgeçme, fedakârlık

3  Ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet

 Kararlı olma durumu, istikrar

 İçten bağlılık

 İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve 

   bağlılık göstermeye yönelten duygu

 Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

8  Acıma

 Bölüşme

10  Müsamaha, tolerans

C

M

E

R

T

L

İ

K

1

10

2

3

8
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ETKİNLİK 3

ETKİNLİK 

Adalet  konulu akrostiş bir şiir yazınız.

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

D .................................................................................................................................................

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

L .................................................................................................................................................

E .................................................................................................................................................

T .................................................................................................................................................

Dünyada suçluları topluma kazandırmak için çeşitli projeler yapılmaktadır.

Ülkemiz şartları düşünüldüğünde siz bu konuda nasıl bir proje yapardınız? Bilgi veriniz.

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................
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 Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

8  Acıma

 Bölüşme

10  Müsamaha, tolerans
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ETKİNLİK 3

ETKİNLİK 

Adalet  konulu akrostiş bir şiir yazınız.

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

D .................................................................................................................................................

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

L .................................................................................................................................................

E .................................................................................................................................................

T .................................................................................................................................................

Dünyada suçluları topluma kazandırmak için çeşitli projeler yapılmaktadır.

Ülkemiz şartları düşünüldüğünde siz bu konuda nasıl bir proje yapardınız? Bilgi veriniz.
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8    Söylediklerimi heyecanla bir bir yazıyordu.

   Ağlattın yine beni.

   Ezelden beri tanışıyorlarmış. 

   Karşımızda muhteşem bir manzara...

   Görüşmeyeli ne kadar uzun zaman olmuş meğer.

3    Beni tanıdıkça bana olan güveninin arttığını 
       hissediyordum.

1    Dersi dikkatlice dinliyordu.

2    Unutulmuş birer birer eski dostlar.

   Ayaklarında yırtık pırtık ayakkabılar, 

      sırtında eski püskü bir gömlek...

   

Eksiltili 

Cümle

Kurallı 
Düz  Cümle

Kuralsız 
Devrik  Cümle

10  Yağmur, bugün yoktu yine sınıfta.

Aşağıdaki cümleleri ögelerinin dizilişine göre inceleyip tabloda işaretleyiniz.

1  lumlu Cümle   

2  lumsuz Cümle  

3  Soru Cümlesi   

 Ünlem Cümlesi  

(.....) İçinde soru eki ya da soru sözcüklerinden biri bulunan 

       ve soru anlamı taşıyan cümlelerdir.

(.....) Cümlede yüklem durumundaki eylemin gerçekleşmediğini 

        veya yüklem durumundaki varlık ya da kavramın var 

        olmadığını, bulunmadığını bildiren cümlelerdir.

(.....) İçinde ünlem ya da ünlem değeri taşıyan sözcükler bulunan 

       cümlelerdir.

(.....) Cümlede yüklem durumundaki eylemin gerçekleştiğini veya 

        yüklem durumundaki varlık ya da kavramın var olduğunu, 

        bulunduğunu bildiren cümlelerdir.

Aşağıdaki cümle türlerini tanımları ile eşleştiriniz.
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SE İLLER

S ZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

Roman okurken başka hayatları yaşar, başka insanlarla birlikte duygulanır, düşünür, heyecanlanır, 
mutlu olur, acı çekeriz. 

Roman bittikten sonra da kahramanlarıyla, onların yaşadıklarıyla hemhal olmaya devam eder; bazen 
uzun yıllar boyunca hiç unutmayız onları.  diyen bir kimse romanın insanı nasıl etkilediğini belirtmek 
istiyor? 

Siz kendinizi okuduğunuz han i romanın kahramanı ile özdeşleştirdiniz  Neden
.......... ... ..................................................
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DÜŞÜNCE DÜŞÜNCE

1  Bir düşünce bir ateşten daha çok ileriyi ısıtabilir.  Lon  ello  

sözünü açıklayınız.

2  Sizce insanlığın gelişiminde düşünme yetisinin önemi nedir?

3  Düşünmeden hareket eden insanlar nelerle karşılaşabilir? 

HAZIRLIK ÇALIŞMASI
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Düşünce önce tohum

Sonra bir ağaçtır gür

Düşünce usla tuttuğum

Dille sizlere sunduğum

Düşünce doğar önce

Sonra büyür.

Toprağımız onu istemezse

Hüzünle ölür.

Düşünce devdir

Karanlıklara ışık tutan

Düşünce bir evdir

Değildir yalan

Düşünce bir sevdâdır

Gün geçtikçe gönüllere dolan

İsterseniz yanı başınızdadır

Boyunuza dolanan

Düşünce ayağa düşerse

Ne tohumdur ne ağaçtır

Ne dildir ne de anaçtır.

Düşünce ayağa düşünce

Ne ışıktır ne evdir

Ne de bir devdir.

Ayağa düşünce düşünce

Ne sevdadır

Ne de yanı başınızdadır.

Hiçtir düşünce 

Ayağa düşünce.

Bener Hakkı HAKERİ

DÜŞÜNCE DÜŞÜNCE
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1  Şairin düşünceyi önce tohuma sonra da gür bir ağaca benzetmesinin nedeni nedir?

2  Düşünce usla tuttuğum / Dille sizlere sunduğum  dizelerinde şair düşünce ile dil arasındaki 

ilişkiye dikkat çekmiştir. Buna göre dilimize hakim olmak neden önemlidir?

3  Şiirin ikinci bölümünde yer alan Toprağımız onu istemezse  dizesi ile anlatılmak istenen nedir?

 Şiirin genelinde düşünce nelere benzetilmiştir?

 Düşünce, ayağa düşünce ne gibi durumlarla karşı karşıya kalırız?

 Şair düşünce devdir , düşünce sevd dır  diyerek neyi vurgulamak istemiştir?

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

TÜR ÇALIŞMASI

Şiirler işledikleri konulara öre adlandırılır:

Aşk, özlem, sevgi konularını işleyen şiirlere . .................................. . denir.

Kahramanlık konulu şiirlere .............................. .. denir.

Kır ve çoban yaşamını işleyen şiirlere ........................... .. . denir.

Toplumdaki bozuklukları eleştiren şiirlere ..................... ..denir.

Öğretici, ders verici bir amaçla yazılan şiirlere .... . denir ve öğretici şiirlerde 

ana duygudan değil ana düşünceden bahsedilir.

Aşağıda verilen sözcüklerin anlamını bulup yazınız.

Gür: ............................................................................................................................................

Us: .............................................................................................................................................. 

Anaç: .......................................................................................................................................... 

Hüzün: ........................................................................................................................................ 

Ayağa düşmek: ......................................................................................................................... 

Gönüllere dolmak: ..................................................................................................................... 

S ZCÜK VE S ZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI ETKİNLİK 1
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Düşünce Düşünce  adlı şiirin başlığının anlamı okunuşa göre farklı yorumlanabilir.

A  Bu başlık hangi anlamlarda yorumlanabilir? Yazınız.

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

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

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

B  Siz de yukarıdaki başlığa benzer, okunuşa göre yorumlanabilecek iki örnek yazınız. 

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

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

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

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

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

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

Aşağıdaki Çocuğum  adlı şiirde dizelerdeki bazı sözcükler verilmemiştir. Şiirin anlam bütünlüğünü göz 

önünde tutarak boşluklara siz uygun sözcükler yazınız.

                      Ç CUĞUM

O ......... . gözlerin asla görmesin

.....  kederi gamı çocuğum

Hayatın ..... .. . gölgelenmesin

..... . seni bulsun çocuğum.

Yüreğin .. .  asla bilmesin

..... ..  yüzün kederle çizgilenmesin

Sararan ömrümün ...  sensin 

Seninle ... . .. dünya çocuğum.

ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 3
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Aşağıdaki cümleleri anlamlarına göre inceleyiniz. 

1  Sen de bizimle gelmek ister misin?  (...............................)

2  Okuldan ayrılalı çok olmuş. (...............................)

3  Sokak oldukça kalabalık olduğu için onu göremedim. (...............................)

 Hırsızlar bütün evi soymuşlar. (...............................)

 Sakın derse geç kalmayın! (....................................)

 Toplantıda altı yedi kişi ancak vardı. (...........................)

 Hangisi senin için daha kolay olur? (...............................)

8  Sen çağırırsın da gelmez miyim? (...................................)

 Ayyy dikkat et, düşeceksin! (.....................................)

10  Dün gördüğüm sen değildin. (...............................)

Yapısına Göre Cümleler

Aşağıda verilen cümle türlerini tanımları ile eşleştiriniz.

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI

1. Sıralı Cümle   

2. Basit Cümle    

3. Bağlı Cümle

. Birleşik Cümle  

(...) Birden fazla cümlenin birbirine bağlaçla bağlandığı cümledir.

(...) Birden fazla yargının (yüklemin) birbirine virgül (,) ya da noktalı virgül 
(;) ile bağlanmasıyla oluşan cümledir.

(...) Temel bir cümle ile ona bağlı yan cümleden oluşan cümledir.

(...) Tek yargı bildiren cümledir. Bunlarda bir yüklem vardır, yan cümleler 

yoktur.
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S ZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

 Düşünce düşünce, duy ular yükselince  konulu bir yazı yazınız.
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DUYGULARLA YAŞAMAK İSTİY RUM

1  Duy u aklın eseridir fakat bil ki akıl da ruhun eseridir.  

sözünü tartışınız.

2  Güzel duy ular içinde hoş örü bereketli bir tohum 

ibidir.  sözünden ne anlıyorsunuz?

3  Masal dinlememiş çocuklar büyüyünce kendi resmini 

cetvelle çizerler.  Cemal Süreya 

Bu sözle vurgulanmak istenen düşünceyi belirtiniz.

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

3. TEMA
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Ah ne büyük aptalmışım...

Hep kendini akıllı zannedenlerin fikirlerine kanarak akıl, mantık, akıl-mantık  deyip durdum. Dahası, 

hem kendimin hem de bana inananların yaşamlarını mahvettim.

En büyük başarı neymiş: Duyguları engellemek. Halt etmişler.

Duygular... insanın içindeki en büyük cevher...

Duygular... ki onlar yaşamın en güçlü ışığı. Duygular... ki onlar sevgi, ilgi, aşk, coşku, içtenlik ve açıklık...

Duygular... Ki onlar dış dünya ile ilişkimizi kuran... ve bize bilmeyi sağlayan... ve yaşamı yaşam 

yapandır.

Ama ben ne yapmışım? Hep kendini akıllı zannedenlere kanarak içimdeki en büyük cevheri... 

duyguları...

Ve... Yaşama sevincini, ve...

Bilmek için, ve...

Sevmek için, ve...

İnsan olmak için... en güçlü... ve en güvenilir yeteneğimi mahvetmişim.

İşte şimdi duygusuz bir şey (insan değil) olan ben -ve de beni bu hale getiren sizler!

Boyasız ve renksiz... ve ışıksız bir bedenim artık.

Artık sadece yemeyi... ve nefes almayı... ve kazanmayız... ve de hep bana, hep bana’ demeyi öğrenmiş 

bir varlığım.

Oysa ben...

Bir zamanlar -yani bozulmadan önce en küçük güzellikler ve uyarıcılar ve en küçük bir gülümseyiş ve 

yapraklardaki en küçük bir kıpırdanış karşısında coşan, dopdolu, taptaze yaşam dolu bir insandım gerçek 

insandım.

Yaşam doluydum.

Duygu doluydum.

Hepimizin içinde aynı dost... aynı rehber... aynı kıvılcım vardı.

Duygular!

Artık kendimin olan şeylerle yaşamak istiyorum.

Artık sevmek... ve de sevdiğimi ve sevildiğimi bilmek ve haykırmak istiyorum.

Artık coşmak... ürpermek... araştırmak ve yaratmak istiyorum.

Artık içten bir dost kazanmak ve ona güvenmek istiyorum.

Artık duygularla yoğrulmuş bir insan olmak ve de öylece yaşamak istiyorum. 

Ey insanlar, ey dostlarım (Bilin ki sadece duygularını öldürmeyenlerin gerçek dostları vardır ve ancak 

onların dostluklarına güvenilebilir.)

DUYGULARLA YAŞAMAK İSTİY RUM



DUYGULARLA YAŞAMAK İSTİY RUM

1  Duy u aklın eseridir fakat bil ki akıl da ruhun eseridir.  

sözünü tartışınız.

2  Güzel duy ular içinde hoş örü bereketli bir tohum 

ibidir.  sözünden ne anlıyorsunuz?

3  Masal dinlememiş çocuklar büyüyünce kendi resmini 

cetvelle çizerler.  Cemal Süreya 

Bu sözle vurgulanmak istenen düşünceyi belirtiniz.

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

3. TEMA
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Ah ne büyük aptalmışım...

Hep kendini akıllı zannedenlerin fikirlerine kanarak akıl, mantık, akıl-mantık  deyip durdum. Dahası, 

hem kendimin hem de bana inananların yaşamlarını mahvettim.

En büyük başarı neymiş: Duyguları engellemek. Halt etmişler.

Duygular... insanın içindeki en büyük cevher...

Duygular... ki onlar yaşamın en güçlü ışığı. Duygular... ki onlar sevgi, ilgi, aşk, coşku, içtenlik ve açıklık...

Duygular... Ki onlar dış dünya ile ilişkimizi kuran... ve bize bilmeyi sağlayan... ve yaşamı yaşam 

yapandır.

Ama ben ne yapmışım? Hep kendini akıllı zannedenlere kanarak içimdeki en büyük cevheri... 

duyguları...

Ve... Yaşama sevincini, ve...

Bilmek için, ve...

Sevmek için, ve...

İnsan olmak için... en güçlü... ve en güvenilir yeteneğimi mahvetmişim.

İşte şimdi duygusuz bir şey (insan değil) olan ben -ve de beni bu hale getiren sizler!

Boyasız ve renksiz... ve ışıksız bir bedenim artık.

Artık sadece yemeyi... ve nefes almayı... ve kazanmayız... ve de hep bana, hep bana’ demeyi öğrenmiş 

bir varlığım.

Oysa ben...

Bir zamanlar -yani bozulmadan önce en küçük güzellikler ve uyarıcılar ve en küçük bir gülümseyiş ve 

yapraklardaki en küçük bir kıpırdanış karşısında coşan, dopdolu, taptaze yaşam dolu bir insandım gerçek 

insandım.

Yaşam doluydum.

Duygu doluydum.

Hepimizin içinde aynı dost... aynı rehber... aynı kıvılcım vardı.

Duygular!

Artık kendimin olan şeylerle yaşamak istiyorum.

Artık sevmek... ve de sevdiğimi ve sevildiğimi bilmek ve haykırmak istiyorum.

Artık coşmak... ürpermek... araştırmak ve yaratmak istiyorum.

Artık içten bir dost kazanmak ve ona güvenmek istiyorum.

Artık duygularla yoğrulmuş bir insan olmak ve de öylece yaşamak istiyorum. 

Ey insanlar, ey dostlarım (Bilin ki sadece duygularını öldürmeyenlerin gerçek dostları vardır ve ancak 

onların dostluklarına güvenilebilir.)

DUYGULARLA YAŞAMAK İSTİY RUM
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Tekrar ediyorum: Ey insanlar: Duygularla yaşayanlardan değil, akılla yaşadığını zannedenlerden 

korkalım! Ki onlar doğallıktan ve sevgiden ve apaçıklıktan ve insanlıktan uzaklaşmışlardır. Ki onlar sadece 

kendilerini ve çıkarlarını ve duygusuz kalmış yönlerini düşünürler. Onların arkadaşlıkları da ve aşkları da tek 

yönlüdür. Vermek yerine almayı düşünürler. Akıllı geçinirler fakat hep mantıklı olanlar çatışırlar... Bir 

numaralı toplumcu gözükürler ama toplumu içten kemiren birer kurtçukturlar. Ama gene de biz onlardan 

korkmayalım. Kendi kendilerinin yok oluşunu da hazırlamıştır. Çünkü onlar...

Artık duy ularla yaşamak istiyorum    

Güzellikler karşısında coşmak  sevmek ve sevilmek istiyorum         

Artık istiyorum ki  kahkahalarım daha ümbürtülü olsun        

Ve insanların elini daha içten sıkayım ve onları daha üçlü kucaklayayım    

Artık kendime dönmek ve duy ularla yaşamak istiyorum    

Artık tek şey istiyorum  İnsan olmak        

           Ali NESİM

(Düzenlenmiştir)

S ZCÜK VE S ZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

1  Aşağıda verilen sözcüklerin Duygularla Yaşamak İstiyorum  metninden zıt anlamlarını bulup 

yazınız.

Nefret: ........................................................................................................................................

Kaybetmek: ...............................................................................................................................

Susmak: .....................................................................................................................................

Düşman: .....................................................................................................................................

Sahte: .........................................................................................................................................

Çirkin: ........................................................................................................................................

Zayıf: ..........................................................................................................................................

2  Aşağıda verilen söz kalıplarını anlamlarına uygun bir şekilde birer cümlede kullanınız.

Halt etmek: .................................................................................................................................

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

Duy ularla yoğrulmak: .............................................................................................................

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

Akıllı eçinmek: .........................................................................................................................

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

İçten kemirmek: ........................................................................................................................

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

Kendine dönmek: ......................................................................................................................

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

DUYGULARLA

YAŞAMAK İSTİY RUM
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Tekrar ediyorum: Ey insanlar: Duygularla yaşayanlardan değil, akılla yaşadığını zannedenlerden 

korkalım! Ki onlar doğallıktan ve sevgiden ve apaçıklıktan ve insanlıktan uzaklaşmışlardır. Ki onlar sadece 

kendilerini ve çıkarlarını ve duygusuz kalmış yönlerini düşünürler. Onların arkadaşlıkları da ve aşkları da tek 

yönlüdür. Vermek yerine almayı düşünürler. Akıllı geçinirler fakat hep mantıklı olanlar çatışırlar... Bir 

numaralı toplumcu gözükürler ama toplumu içten kemiren birer kurtçukturlar. Ama gene de biz onlardan 

korkmayalım. Kendi kendilerinin yok oluşunu da hazırlamıştır. Çünkü onlar...

Artık duy ularla yaşamak istiyorum    

Güzellikler karşısında coşmak  sevmek ve sevilmek istiyorum         

Artık istiyorum ki  kahkahalarım daha ümbürtülü olsun        

Ve insanların elini daha içten sıkayım ve onları daha üçlü kucaklayayım    

Artık kendime dönmek ve duy ularla yaşamak istiyorum    

Artık tek şey istiyorum  İnsan olmak        

           Ali NESİM

(Düzenlenmiştir)

S ZCÜK VE S ZCÜK GRUBU ÇALIŞMALARI

1  Aşağıda verilen sözcüklerin Duygularla Yaşamak İstiyorum  metninden zıt anlamlarını bulup 

yazınız.

Nefret: ........................................................................................................................................

Kaybetmek: ...............................................................................................................................

Susmak: .....................................................................................................................................

Düşman: .....................................................................................................................................

Sahte: .........................................................................................................................................

Çirkin: ........................................................................................................................................

Zayıf: ..........................................................................................................................................

2  Aşağıda verilen söz kalıplarını anlamlarına uygun bir şekilde birer cümlede kullanınız.

Halt etmek: .................................................................................................................................

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

Duy ularla yoğrulmak: .............................................................................................................

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

Akıllı eçinmek: .........................................................................................................................

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

İçten kemirmek: ........................................................................................................................

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

Kendine dönmek: ......................................................................................................................

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

DUYGULARLA

YAŞAMAK İSTİY RUM



1  Yazar kendini neden aptal olarak görmektedir?

2  Yazar insan olabilmek için en güçlü ve güvenilir yeteneği olarak neyi görmektedir?

3  Yazar duygusuz bir insanı nasıl değerlendiriyor?

 Yazar, duygularını kaybetmeden önce nasıl biriydi?

 Duygularını kaybetmekten şikayetçi olan yazar, aslında nasıl bir yaşama özlem duymaktadır?

 Yazar duygularla yaşayanlardan değil; akılla yaşadığını zannedenlerden neden korkmamamız 

gerektiğini söylemektedir?

 Yazının konusu ve ana düşüncesi nedir?

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

TÜR ÇALIŞMASI

         Deneme türü için Cumhuriyet Dönemi’nin önemli yazar ve düşünürü Nurullah Ataç Deneme  

Ben’ in ülkesidir. Ben demekten çekinen, her görgüsüne, her görevine ister istemez bir parça kattığını 

kabul etmeyen kişi denemeciliğe özenmesin. der.

Nurullah Ataç'ın bu sözünden hareketle Duy ularımla Yaşamak İstiyorum  adlı metnin neden 

deneme olduğunu maddeler halinde yazınız.

...........

...........

...........

...........

...........

...........
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DUYGULARLA

YAŞAMAK İSTİY RUM

Dört tane üniversite öğrencisi, uyanamadıkları için matematik finaline geç kalırlar ve okula gidince 

hocaya arabalarının lastiğinin patladığını söylerler. Hoca, ilk başta inanmaz ama öğrencilerinin 

yalvarmalarına dayanamayarak onları üç gün sonra sınav yapacağını söyler. Sınav günü gelince hoca, 

dört öğrencinin hepsini boş bir salonun ayrı ayrı köşelerine oturtur. Sınav geçme sistemi şöyledir: Yüz 

üzerinden elli puan alan herkes sınavı geçebilir. 

Hocanın hazırladığı sınavda ise ön sayfada onar puanlık dört tane basit matematik sorusu vardır. 

Bunları kolayca çözerler. Arka sayfada ise altmış puanlık bir soru vardır: 

Hangi lastik patladı?

 

Sizce öğrenciler bu soruya nasıl bir cevap vermiş olabilirler. Metnin sonunu kur ulayınız.

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

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

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

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

ETKİNLİK 1

1) Parçada geçen düşünce ve duygu bildiren sözcükleri aşağıdaki tabloda ilgili yerlere yazınız. 

DÜŞÜNCE DUYGU

Örnek: Akıl   Örnek: Ürpermek

ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 3

Sizin de gördüğünüz gibi parçanın koyu yazılmış son bölümünde noktalama işaretleri kullanılmamıştır. Bu 

bölümde eksik bırakılan noktalama işaretlerini siz koyunuz.



1  Yazar kendini neden aptal olarak görmektedir?

2  Yazar insan olabilmek için en güçlü ve güvenilir yeteneği olarak neyi görmektedir?

3  Yazar duygusuz bir insanı nasıl değerlendiriyor?

 Yazar, duygularını kaybetmeden önce nasıl biriydi?

 Duygularını kaybetmekten şikayetçi olan yazar, aslında nasıl bir yaşama özlem duymaktadır?

 Yazar duygularla yaşayanlardan değil; akılla yaşadığını zannedenlerden neden korkmamamız 

gerektiğini söylemektedir?

 Yazının konusu ve ana düşüncesi nedir?

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

TÜR ÇALIŞMASI

         Deneme türü için Cumhuriyet Dönemi’nin önemli yazar ve düşünürü Nurullah Ataç Deneme  

Ben’ in ülkesidir. Ben demekten çekinen, her görgüsüne, her görevine ister istemez bir parça kattığını 

kabul etmeyen kişi denemeciliğe özenmesin. der.

Nurullah Ataç'ın bu sözünden hareketle Duy ularımla Yaşamak İstiyorum  adlı metnin neden 

deneme olduğunu maddeler halinde yazınız.
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...........

...........

...........

...........

...........
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DUYGULARLA

YAŞAMAK İSTİY RUM

Dört tane üniversite öğrencisi, uyanamadıkları için matematik finaline geç kalırlar ve okula gidince 

hocaya arabalarının lastiğinin patladığını söylerler. Hoca, ilk başta inanmaz ama öğrencilerinin 

yalvarmalarına dayanamayarak onları üç gün sonra sınav yapacağını söyler. Sınav günü gelince hoca, 

dört öğrencinin hepsini boş bir salonun ayrı ayrı köşelerine oturtur. Sınav geçme sistemi şöyledir: Yüz 

üzerinden elli puan alan herkes sınavı geçebilir. 

Hocanın hazırladığı sınavda ise ön sayfada onar puanlık dört tane basit matematik sorusu vardır. 

Bunları kolayca çözerler. Arka sayfada ise altmış puanlık bir soru vardır: 

Hangi lastik patladı?

 

Sizce öğrenciler bu soruya nasıl bir cevap vermiş olabilirler. Metnin sonunu kur ulayınız.

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

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

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

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

ETKİNLİK 1

1) Parçada geçen düşünce ve duygu bildiren sözcükleri aşağıdaki tabloda ilgili yerlere yazınız. 

DÜŞÜNCE DUYGU

Örnek: Akıl   Örnek: Ürpermek

ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 3

Sizin de gördüğünüz gibi parçanın koyu yazılmış son bölümünde noktalama işaretleri kullanılmamıştır. Bu 

bölümde eksik bırakılan noktalama işaretlerini siz koyunuz.



 

1. Böyle güzel bir günde evde oturulur mu?

2. Geldim fakat seni göremedim.

3. Camı kıran çocuklar korkudan kaçmışlar.

4. Çocuklar kitaplarını okuyordu; öğretmenleri tahtaya yazı yazıyordu.

5. Seni aradığımda henüz eve varmamıştık.

6. Kalabalığın arasında beni buldu.

7. Sınavı kazansa rahat bir hayatı olacak.

8. Mademki sen de gelecektin, niçin beni aramadın?

9. Çizgili Pijamalı Çocuk  çok etkisinde kaldığım bir kitaptır.

10. Ne konuyu biliyorsun ne de öğrenmeye çalışıyorsun.

Aşağıdaki cümleleri tabloda istenilen şekilde inceleyiniz.

Aşağıdaki cümleleri tabloda istenilenlere göre inceleyiniz.

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

Bağlı 
Cümle

 

Basit
Cümle

Birleşik 
Cümle

Sıralı
CümleCÜMLELER 

Çuvaldızı kendine iğneyi başkasına batır.

Böyle yalan sözlerle kandırma beni.

Bir soru daha çözemediğim için sınavı kazanamadım.

Çok mutlu olmuştu Ali'nin bütün arkadaşları, öğretmenleri.

Çanatasında ne kitabı ne de defteri var.

Dünkü etkinliğe o da katıldı ve o da herkes gibi çok eğlendi.

Emrah törende yanımdaydı, çok neşeliydi.

Yapısına 
öre

Anlamına
öre    

Yüklemin 
yerine 

öre  

Yüklemin 
türüne 

öre

DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI
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DUYGULARLA

YAŞAMAK İSTİY RUM

S ZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

Duy ularımla Yaşamak İstiyorum  metninde anlatılanları şiir olarak yazınız.
.......... ... ..................................................

..

...

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

..

...

..

...

..



 

1. Böyle güzel bir günde evde oturulur mu?

2. Geldim fakat seni göremedim.

3. Camı kıran çocuklar korkudan kaçmışlar.

4. Çocuklar kitaplarını okuyordu; öğretmenleri tahtaya yazı yazıyordu.

5. Seni aradığımda henüz eve varmamıştık.

6. Kalabalığın arasında beni buldu.

7. Sınavı kazansa rahat bir hayatı olacak.

8. Mademki sen de gelecektin, niçin beni aramadın?

9. Çizgili Pijamalı Çocuk  çok etkisinde kaldığım bir kitaptır.

10. Ne konuyu biliyorsun ne de öğrenmeye çalışıyorsun.

Aşağıdaki cümleleri tabloda istenilen şekilde inceleyiniz.

Aşağıdaki cümleleri tabloda istenilenlere göre inceleyiniz.

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

Bağlı 
Cümle

 

Basit
Cümle

Birleşik 
Cümle

Sıralı
CümleCÜMLELER 

Çuvaldızı kendine iğneyi başkasına batır.

Böyle yalan sözlerle kandırma beni.

Bir soru daha çözemediğim için sınavı kazanamadım.

Çok mutlu olmuştu Ali'nin bütün arkadaşları, öğretmenleri.

Çanatasında ne kitabı ne de defteri var.

Dünkü etkinliğe o da katıldı ve o da herkes gibi çok eğlendi.

Emrah törende yanımdaydı, çok neşeliydi.

Yapısına 
öre

Anlamına
öre    

Yüklemin 
yerine 

öre  

Yüklemin 
türüne 

öre
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DUYGULARLA

YAŞAMAK İSTİY RUM

S ZLÜ VE YAZILI ANLATIM ÇALIŞMASI

Duy ularımla Yaşamak İstiyorum  metninde anlatılanları şiir olarak yazınız.
.......... ... ..................................................

..

...

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

..

...

..

...

..



Y K EDİN

Tüm silahları yok edin!

Mermi değil, çiçek atsın namlular

Çocuklar ölmesin açlıktan,

Yaşlılar ölmesin sevgisizlikten.

Afrika'da insanlar

Utanmasın teninin renginden.

Vurulup düşmesin toprağa

Hiçbir canlı.

Yok edin, yok edin, yok edin

Tüm silahları

Gayrı ölüm kusmasın hiçbir demir.

Kardeşlik türküleri dururken

Ağıtlar yakılmasın

Sevenlerin ardından

Kana bulanmasın türküler,

Kana bulanmasın umutlar,

Kana bulanmasın sevgiler.

Yok edin, yok edin, yok edin

Tüm silahları

Mermi değil, çiçek atsın namlular.

      Neriman CAHİT          

164 165

 Dinle sana bir nasihat edeyim

 Hatırdan , önülden eçici olma

 Yiğidin başına bir iş elince

 Anı yad ellere açıcı olma

1  Yukarıdaki şiirin konusuna öre türü nedir

A   Didaktik  B  Lirik   C  Pastoral  D  Satirik

 Çocukluğum, çocukluğum...

 Bir çekmecede unutulmuş, 

 Senelerle ren i solmuş,

 Bir tek resim çocukluğum.

2  Yukarıda verilen dörtlükle il ili han isi yanlıştır

A  Redif kullanılmıştır.  B  Zengin uyak kullanılmıştır.  

C  Düzeni sarmal uyaktır.  D  Konusuna göre türü liriktir.

3  Aşağıdakilerden han isi deneme ve fıkra türlerinin ortak özelliklerinden biri değildir

A   Öznel bir anlatım sergilenir.

B   Okuyucuya farklı bir bakış açısı kazandırır.

C   Düşünce yazılarıdır.

D   Kanıta başvurulur.

 Yukarıda verilen bil iler han i türe aittir

A  Makale   B  Anı   C  Röportaj   D  Gezi yazısı

DUYGULARIMIZ

TEMA DEĞERLENDİRME S RULARI

Gazeteciliğin önemli dalıdır, soru-cevap yoluyla hazırlanır ve bir sorunu, olayı gerçeği araştırma ve 

inceleme yoluyla anlatan yazılardır.



Y K EDİN

Tüm silahları yok edin!

Mermi değil, çiçek atsın namlular

Çocuklar ölmesin açlıktan,

Yaşlılar ölmesin sevgisizlikten.

Afrika'da insanlar

Utanmasın teninin renginden.

Vurulup düşmesin toprağa

Hiçbir canlı.

Yok edin, yok edin, yok edin

Tüm silahları

Gayrı ölüm kusmasın hiçbir demir.

Kardeşlik türküleri dururken

Ağıtlar yakılmasın

Sevenlerin ardından

Kana bulanmasın türküler,

Kana bulanmasın umutlar,

Kana bulanmasın sevgiler.

Yok edin, yok edin, yok edin

Tüm silahları

Mermi değil, çiçek atsın namlular.

      Neriman CAHİT          
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 Dinle sana bir nasihat edeyim

 Hatırdan , önülden eçici olma

 Yiğidin başına bir iş elince

 Anı yad ellere açıcı olma

1  Yukarıdaki şiirin konusuna öre türü nedir

A   Didaktik  B  Lirik   C  Pastoral  D  Satirik

 Çocukluğum, çocukluğum...

 Bir çekmecede unutulmuş, 

 Senelerle ren i solmuş,

 Bir tek resim çocukluğum.

2  Yukarıda verilen dörtlükle il ili han isi yanlıştır

A  Redif kullanılmıştır.  B  Zengin uyak kullanılmıştır.  

C  Düzeni sarmal uyaktır.  D  Konusuna göre türü liriktir.

3  Aşağıdakilerden han isi deneme ve fıkra türlerinin ortak özelliklerinden biri değildir

A   Öznel bir anlatım sergilenir.

B   Okuyucuya farklı bir bakış açısı kazandırır.

C   Düşünce yazılarıdır.

D   Kanıta başvurulur.

 Yukarıda verilen bil iler han i türe aittir

A  Makale   B  Anı   C  Röportaj   D  Gezi yazısı
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Gazeteciliğin önemli dalıdır, soru-cevap yoluyla hazırlanır ve bir sorunu, olayı gerçeği araştırma ve 

inceleme yoluyla anlatan yazılardır.



5) Yukarıda özellikleri verilen metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Roman  B) Öykü  C) Masal  D) Destan

6) Aşağıda verilen hikaye ve romanla ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) Hikayede yaşanmış ya da yaşanabilecek olaylar kısa, romanda daha ayrıntılı anlatılır.

B) Hikayede tek olay bulunmasına karşılık romanda birbirini bağlayan olaylar zinciri vardır.

C) Hikayelerde çevre betimlemeleri azdır, romanlarda ayrıntılıdır.

D) Hikayede bölümler yoktur; romanda ise serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.

7) Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre farklı bir cümledir?

A) Lefkoşa'da korkunç bir kaza oldu.

B) Başarı, zannedildiği kadar kolay elde edilen bir şey değildir.

C) Törenimiz güzel geçti. 

D) Ülkemizde mi  film çekilecek?

8) Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin yerine göre diğerlerinden farklıdır?

A) Herkes, tiyatro grubundan yavaş yavaş ayrılmaya başladı.

B) Yemeğini kimseyle paylaşmıyor.

C) Çok küçük yaşta fark etmişler ondaki müzik yeteneğini.

D) Dersle ilgili görüşlerimizi dile getirdik.

9) Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumsuz anlamca olumludur?

A) Bu ülkeye alışmış değilim.  B) Teyzesine uğramıyor değil.

C) Sorunu hâlâ aşamadık.   D) Başarımızı artırdık.

Ÿ Bir ulusun kahramanlıklarını, savaşlarını, büyük toplumsal olaylarını anlatır.

Ÿ Genellikle şiir ve düzyazı iç içedir.

Ÿ Sözlü ürünlerdir ancak sonradan yazıya geçirilmiştir.

Ÿ Olağanüstü olaylar ve kahramanlar yer alır.
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10) Aşağıdakilerden hangisi eylem cümlesidir?

A) Biz çok gördük senin gibi uyanıkları. B) Senin yanında sürekli olan bendim.

C) Annem biraz hasta gibiymiş.  D) Ev şaşılacak kadar kirliydi.

11) Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin yerine göre diğerlerinden farklıdır?

A) İki köpek dolanıyor restoranın önünde.

B) Soğanları koyalım torbanın altına. 

C) Sen benim gözbebeğimsin.

D) Çabuk alıştım Lefke'nin sakin hayatına.

12) Aşağıdaki cümlelerden hangisi koşul cümlesidir?

A) Bu sınavı mutlaka kazanacağım.

B) Okula gitti, sınavına girdi.

C) Derslerinize çalışırsanız başarılı olursunuz.

D) Hem çalışmayı hem gezmeyi severim.

13) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Tatile birlikte gidelim -------------  İstek Cümlesi

B) Ne kadar güzel bir şiir yazmışsın ------ Soru Cümlesi

C) Neydi o güzellik öyle --------------- Ünlem Cümlesi

D) Herkes bunları not alsın ------------ Emir Cümlesi

14) Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türüne göre ad (isim) cümlesidir?

A) Kapı açık kalınca içeriye böcekler dolmuş.

B) Gemi bir o yana bir bu yana sallanıyor.

C) Çuvalları eve nasıl taşıyacağız?

D) Önceki evimiz çok genişti.

15) Aşağıdaki cümlelerden hangisi basit cümle değildir?

A) Yağmur yağıyor, insanlar sağa sola kaçışıyor.

B) Teyzem beş ayda on kilo verdi.

C) Tepelerin arasına köprü yapacakmış.

D) Sergi bir hafta açıkmış.
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16) Aşağıdakilerden hangisi bağlı cümle değildir ?

A) Peşinden gittim ama yetişemedim.

B) Yazımda toplumun sorunlarını, insanlarını anlattım.

C) Ön sıraya oturdu çünkü göremiyordu.

D) Beni bekleyin ya da eve gidin.

17) Aşağıdaki cümlelerden hangisi birleşik cümle değildir?

A) Kar yağınca okullar tatil oldu.

B) Arıza nedeniyle sular kesildi.

C) Kızarmış patates ve yoğurt yedik.

D) Seninle dolaşmak hoşuma gidiyor.

18) Aşağıdaki cümlelerden hangisi sıralı cümle değildir?

A) Evi temizledim, çocuklara yemek hazırladım.

B) Boğazı, sarayları, müzeleri gezdik.

C) Kedi, karnını doyurmuş; sobanın yanına kıvrılmış.

D) Güneş batıyor, işçiler evlerine dönüyordu.

19) Yukarıdaki cümleler yapısına göre incelendiğinde aşağıdakilerden hangisinin 

örneği yoktur ?

A) Sıralı cümle  B) Birleşik cümle

C) Basit cümle  D) Bağlı cümle

20) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Az yemek yersen zayıflarsın.   Koşul 

B) Hep birlikte tatile gidelim.    İstek 

C) Hemen gidip üzerini değiştir.   Dilek 

D) Her gün koşmalısın.     Gereklilik

Ÿ Bakıcı, hayvanı sakinleştirmeye çalışıyor.

Ÿ Fen lisesini kazanmış.

Ÿ Tepeye kadar çıktık fakat mantar bulamadık.

Ÿ Yazarın öykülerini, romanlarını okumuştum.
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