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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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1) "Vejetaryen, vegan" nedir? Tartışınız.

2) "Sağlıklı beslenme, sağlıklı çocukluk; sağlıklı çocukluk ise 

sağlıklı yetişkinlik demektir."  sözü ile anlatılmak istenen nedir? 

Açıklayınız.

3) Gülse Birsel yazdığı yazılarda ve senaryolarda hangi toplumsal 

konuları işlemektedir?

HAZIRLIK ÇALIŞMASI
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Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun, kafanızın peşinden gidin! 

Etlerde şarbon var korkusunu atlatmaya çalışırken bu konunun meraklıları ve vejetaryenler; yediğimiz et-

lerin nasıl elde edildiğini, hayvanların nasıl yaşadığını, sütlerin nasıl sağıldığını deşifre ettiler.

Gerçekten birkaç video daha seyretsem kebaba tövbe edebilirdim! Zaten etlerimizin antibiyotik dolu ol-

duğunu biliyorduk da... Tavukların gezenini geçtik, ayakta durabileni bile çok azmış. E, onların yumurtaların-

dan ne hayır gelecek?

Hamur işi zaten uzun süredir büyük töhmet altında! Ekmeği suçluluk duygusuyla ve buğdayının özgeçmi-

şini sorarak yiyoruz. Siyez buğdayı mı? Peki, ekşi maya mı? Ekmek birkaç sayfada hayat hikâyesini özetleyebi-

lir mi ?!

Balıklardan da bir mülakat istememe çok az kaldığını hissediyorum. Çiftlik balıkları makbul değil; kim bilir 

neyle besleniyorlarmış. Somonlar hep yalan dolanmış. İstanbul deniz balıkları ise mazot ve cıva doluymuş. 

Küçük balık yiyin, en sağlıklı o dediler, dört gündür her akşam sardalya yiyorum ve eğer sardalyada bir arıza 

varsa bittim!

Sebze ve meyvelerin tarım ilaçlarından, üzerlerindeki cilalardan lan bahsetmeme gerek yok sanırım. 

Eee? Yabani semizotu, ceviz ve organik kerle geçiremem ki ben hayatımı...

Spor işi iyice karıştı zaten. Pilates mi yapacağız, ağırlık mı çalışalım, crosst işine mi girelim... Ben bu 

konu tam olarak çözülene kadar sadece yürümek ve yüzmekle yetineceğim!

New York Times'ta üç-beş ay önce çok eğlenceli bir yazı çıktı. Sağlıklı, uzun yaşam ve doğru diyet savunu-

cularının kaç yaşlarına kadar yaşadıklarına dair örnekler var.

Biraz detaylandırarak anlatacağım.

Dr. Clive McCay, kalori azaltılması konusunda yıllarca fareler üzerinde deney yapmış. Bakmış ki neredey-

se aç yaşayan fareler beslenenlere göre gittikçe gençleşiyor, insan ömründe 130 yıla tekabül edecek yaşları 

görüyorlar. Malumunuz bu aralar az yemenin, aç kalmanın büyüme hormonuna çok pozitif etkileri olduğu ko-

nuşuluyor. Aralıklı oruç, 16-18 saat aç kalmalar, tek öğün yemeler lan deneniyor. Bu aç kalmanın kitabını yaz-

mış. “Beslenme Araştırmalarının Tarihi Üzerine Notlar” eseriyle beslenme tarihine altın harflerle yazılan 

McCay, maalesef 69 yaşında dünyayı terk etmiş.

Bu yaz Bodrum'da yabani semizotu toplayıp yedim ben! Ve yerken vücuduma çok iyi geldiğini, hücreleri-

min mutlulukla dans ettiğini hisseder gibi oldum. Maalesef “Yabani Kuşkonmazın Peşinde” kitabını yazan ve 

yüzbinlere yabani bitkilerden oluşan bir diyet tavsiye eden Euell Gibbons, 1975'te, 64 yaşında hayatını kay-

betmiş!

“Doğru Yiyelim ki Fit Kalalım” kitabının yazarı, nişastalı gıdalardan uzak durulması gerektiğini savunan ilk 

beslenme uzmanlarından Adele Davis, 70 yaşına kadar yaşayabilmiş.

“Pritikin Programı” adındaki kitabında diyet ve egzersiz tavsiyelerini toplayan; yağlara, yumurtaya karşı 

tam tahıllı ekmek ve makarnayı şiddetle savunan, Nathan Pritikin, 69 yaşında ölmüş.

Tam tersi, karbonhidratı azaltan, protein ve yağ sever “Atkins Diyeti”nin mucidi Dr. Robert Atkins ise 

72'sinde.

Bakın bu adam önemlidir, zira Montignac diyetiyle gençliğimize damga vurmuştur. Protein ve yağlarla kar-
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bonhidratları ayırmaya, farklı öğünlerde yemeye çalışırken yarı doktor çıkan insanlar gördük o yıllarda. Ancak 

Michelle Montignac, 66 yaşında hayatını kaybetmiş.

Bu bilgi ise çok vurucu ve benim az ve sakin spor tezimi doğruluyor: Koşmanın Eksiksiz Kitabı nın yazarı, 

koşunun en şahane egzersiz olduğunu savunan ames Fi , henüz 52 yaşındayken koşarken kalbinin durması 

suretiyle hayatını kaybetmiş!

Tabii bu saydığım ölümlerin hepsi metabolizmanın i as etmesinden lan olmamış. Genetik hastalığı olan-

lar var, düşüp başını çarpan var vs...

Ama demek ki sihirli bir formül yok işte! Az az her şeyden yiyip, biraz hareket edip, ölçülü çalışıp, ölçülü 

tatil yapıp, kafanın peşinden gideceksin!

Kafanın peşinden gitme önemli. Zira uzmanlar affetsin ama kanımca beyin en önemli organ. Ve beyin eg-

zersizini ihmal etmeyenler, beynini aktif tutanlar, vücut egzersizini birinci plana koyanlardan daha uzun ve iyi 

yaşıyor, ampirik bilgimdir!

Kayıp düşmemeye de dikkat edeceğiz tabii!

Bir de sardalya çok güzel bu ara, bol bol sardalya yiyin.

Yıllar sonra ben planladığım gibi 120 yaşında öldüğümde bu çok değerli belge olacak bak, kesip saklayın 

bunu!

Gülse BİRSEL

S CÜK VE S CÜK GR B  ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki söz ük ve söz ük ruplarının anlamlarını sözlükten bulup yazınız.

Şarbon  ......................................................................................................................................

Deşifre etmek  ...........................................................................................................................

Tövbe etmek  .............................................................................................................................

Töhmet altında olmak  ..............................................................................................................

Siyez buğdayı  ..........................................................................................................................

Tekabül etmek  .........................................................................................................................

Ampirik bil i  .............................................................................................................................

Kafanın peşinden itmek  .........................................................................................................

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

1  Yazının genelinde yazar hangi konularda, niçin endişe duyduğumuzu söylüyor?

2   Yazar, vejetaryanlerin neyi deşifre ettiklerini söylüyor?

 Ekmeği suçluluk duygusuyla ve buğdayının özgeçmişini sorarak yiyoruz.  Balıklardan da bir mülakat 

istememe çok az kaldığını hissediyorum.  gibi cümleler kullanması yazarın hangi yönünü ve özelliğini 

göstermektedir?

4  Yazar spor konusunda neler söylemektedir?

5  Yazar, birçok uzmanın sağlıklı beslenme önerilerine karşın kendilerinin yaşamlarının çok kısa sürdüğünü 

söylüyor? Kendisi bu konuda bizlere hangi önerilerde bulunuyor?

6  Yazar en önemli organ olarak hangi organımızı görüyor? Bu organın yaşamımızı nasıl etkilediğini 

söylüyor?

 Yazının konusu ve ana düşüncesi nedir? 

YEDİĞİNİ  İÇTİĞİNİ  

Sİ İN OLS N
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Siyez buğdayı  ..........................................................................................................................

Tekabül etmek  .........................................................................................................................

Ampirik bil i  .............................................................................................................................

Kafanın peşinden itmek  .........................................................................................................

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

1  Yazının genelinde yazar hangi konularda, niçin endişe duyduğumuzu söylüyor?

2   Yazar, vejetaryanlerin neyi deşifre ettiklerini söylüyor?

 Ekmeği suçluluk duygusuyla ve buğdayının özgeçmişini sorarak yiyoruz.  Balıklardan da bir mülakat 

istememe çok az kaldığını hissediyorum.  gibi cümleler kullanması yazarın hangi yönünü ve özelliğini 

göstermektedir?

4  Yazar spor konusunda neler söylemektedir?

5  Yazar, birçok uzmanın sağlıklı beslenme önerilerine karşın kendilerinin yaşamlarının çok kısa sürdüğünü 

söylüyor? Kendisi bu konuda bizlere hangi önerilerde bulunuyor?

6  Yazar en önemli organ olarak hangi organımızı görüyor? Bu organın yaşamımızı nasıl etkilediğini 

söylüyor?

 Yazının konusu ve ana düşüncesi nedir? 

YEDİĞİNİ  İÇTİĞİNİ  
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4. TEMA

İLETİŞİM

TÜR ÇALIŞMASI

1  Okuduğunuz yazı Gülse Birsel'in gazeteden alınmış bir köşe yazısıdır. Bu yazının türü nedir? Bu türü iki 

özelliği ile açıklayınız. 

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

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

B  .........................................................................................................................................

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

2  Fıkra türünü deneme ve sohbet yazıları ile karşılaştınız.

 Aşağıya Nasrettin Hoca ile ilgili bir fıkra yazıp tür özelliklerini belirleyiniz ve bu türü Gülse Birsel’in fıkra 

yazısı ile karşılaştırınız.

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

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

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

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

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

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

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

Türler

ıkra  Sohbet

ıkra  Deneme

Benzerlik ark

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ETKİNLİK 1

Yukarıda sağlıklı beslenme ile il ili bir a ş hazırlanmıştır. Sizler de spor ve sağlıklı 

beslenme konusunda bir slo an yazıp buna uy un bir a ş hazırlayınız.

YEDİĞİNİ  İÇTİĞİNİ  

Sİ İN OLS N

Reklam ve a ş  en etkili iletişim yollarındandır. 
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ETKİNLİK 2

irveye çıkan bir kadın  Gülse Birsel

Hep sıkıntı ve güçlüklerden çıkmaz ya başarı öyküleri; Gülse Birsel'in hayatı da kendi tabiriyle bir tür 

Meg Ryan lmi. Komediyi çevreleyen aşk hikayeleri de var, başarı da

Kendisini bildi bileli alışıktı beğenilip onaylanmaya. Evin en küçüğü olarak ne yapsa en az dört yetişkin 

tarafından alkışlanıyordu. Annesi, babası, ablası, abisi  Bütün komik lafları, yazdığı kompozisyonlar, oy-

nadığı oyunlar her birinden ayrı ayrı tezahürat alırdı.

Biraz başka yerlerde dönüp dolandıktan sonra hayat onu tam da istediği gibi izlenip alkışlanabileceği 

yere getirdi. Hep sıkıntılardan, güçlüklerden çıkmaz ya başarı hikâyeleri, Gülse Birsel'inki de bir 'Küçük 

Prenses masalı'

Şener ailesinin küçük kızı Gülse, kendisinden 15 yaş büyük abisinin ve 13 yaş büyük ablasının ardın-

dan 11 Mart 1971'de Cihangir'de dünyaya gelir. Avukat Gültekin Bey ile ev kadını Semiha Hanım'ın isimleri-

nin ilk hecelerinden oluşur Gülse  adı. Ve bu temenninin hakkını verir, hep güler gerçekten Gayet 'hok-

kabaz' bir çocuktur, hele misa r gelince bütün numaralarını sergiler peş peşe. Taklitler, şarkılar  Flor-

ya'daki yazlıklarında akşamüstü mangallar yakıldı mı Gülse'nin de sahne alma vakti gelir. Annesinin allı 

pullu şalını omzuna alıp önce ev ahalisini eğlendirir, ardından konu komşuya turneye çıkar.

Ortaokul ve liseyi Beyoğlu Anadolu Lisesinde bitirir. Son sınıfın yazında İsviçre'de 'Leydi Okulu’na 

devam eder üç ay. Oradan yemek, çiçek aranjmanı gibi konularda uzmanlaşmış ideal bir eş adayı olarak çık-

maz belki ama bir sürü komik anı biriktirir.

Lisenin ardından biraz dolduruşa gelerek ve pek de bayılmayarak Boğaziçi Üniversitesinde ekonomi 

okur. Bir başarı simgesidir Boğaziçi Ekonomi  ve buna erişmiştir işte. İkinci sınıftayken bakar ki öğleden 

sonraları boş geçiyor, bir iş bulmaya karar verir. Tam da o sırada bir arkadaşı Ercan Arıklı'nın Boğaziçi öğ-

rencisi gazeteci adayları aradığını söyler. Birkaç gün sonra Aktüel dergisinde başlar Gülse Şener. Derginin 

'çömezleri' Kürşat Başar, Ayşe Arman ve odur. Okul bitene kadar Aktüel'deki 'stajyerliği' devam eder, 

mezun olunca da Columbia Üniversitesinin yolunu tutar. Ailenin gönlü yapılmıştır, sırada kendi istekleri var-

dır artık.

13

L KOLLEKSİYON
1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

14 1716

Metinle il ili sorular hazırlayıp yanıtlayınız

1    Soru ..................................................................................................................................... 

Cevabı ..................................................................................................................................

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

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

2    Soru ..................................................................................................................................... 

Cevabı ..................................................................................................................................

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

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

   Soru ..................................................................................................................................... 

Cevabı ..................................................................................................................................

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

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

4    Soru ..................................................................................................................................... 

Cevabı ..................................................................................................................................

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

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

Gülse Birsel'in çalışmalarından üç tanesini yazıp birini tanıtınız. 

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................
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4. TEMA

İLETİŞİM

ETKİNLİK 

Aşağıda Sağlıklı yaşam için 10 altın kural   konulu seminerin  altın kuralı verilmiştir. Siz 

de eriye kalan altın kuralları yazınız.

A   Sağlıklı bir yaşam için uyulması ereken kurallar

      SAĞLIK İÇİN B NLARA DİKKAT

1  Spor yapmaya özen gösterilmeli.

2  Sağlıklı beslenmeli; yağlı yemekler ve aşırı yemek yenmemeli, sabah kahvaltısı mutlaka  

 yapılmalı, meyve-sebze tüketimine özen gösterilmeli. 

 Alkol ve sigara tüketilmemeli.

4  .........................................................................................................................................

5  .........................................................................................................................................

6  .........................................................................................................................................

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

8  .........................................................................................................................................

9  .........................................................................................................................................

10  .........................................................................................................................................

  

B  Sunumunuz için kurallardan birini seçip arkadaşlarınıza bil ilerinizi aktarınız.
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ETKİNLİK 4

Sağlıklı yaşam bir alışkanlık işidir. Bu konuda kitle iletişim araçlarının yanında ailelere de büyük bir 

görev düşmektedir. 

Ailenizde sağlıklı yaşam için yapılanları ve konuşulanları diyalog şeklinde yazınız.
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S LÜ VE YA ILI ANLATIM ÇALIŞMASI

Yaşam koçu, danışanında yeni, üçlü, pozitif duy u ve düşün eler yaratarak onun 

değişimini destekler.

Siz bir yaşam koçu olsaydınız danışanınızda güçlü, pozitif duygu ve düşünceler yaratmak için ona ne 

gibi tavsiyelerde bulunurdunuz? 

...

..

...

...

..

...

..

...

ARAGRA

Bir düşün eyi, bir duy uyu, bir olayı tam olarak anlatabilmek için bir araya etirilen 

ümleler topluluğuna para raf denir. ara ra ar enellikle bir ana düşün e ve yardım ı 

düşün elerden oluşan ümle veya ümleler kümesidir.

ara ara ar yapı bakımından üçe ayrılır

1  GİRİŞ BÖLÜMÜ                 

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

 SONUÇ BÖLÜMÜ

Aşağıda, para rafın bölümleri ile il ili verilen ümlelerin numaralarını tabloda il ili 

yerlere yazınız.

1  Genellikle paragrafın ana düşüncesini yansıtır.

2  Genellikle konu ortaya konur.

 Konuyu ayrıntıyla dile getirir.

4  Konu açıklanıp geliştirilir.

5  Oysa, çünkü, bundan dolayı  gibi bağlantı ögeleriyle başlamaz.

6  Paragrafta anlatılanları bir yargıya bağlar.

 Paragrafın ortasında yer alan cümlelerdir.

8  Bu bölümdeki cümleler, dil ve düşünce bakımından önceki ve sonraki cümlelerle bağlantılıdır.

9  Bu cümle, paragrafta anlatılanların özetidir.

10  Çoğunlukla demek ki, sonuç olarak, öyleyse, kısaca  gibi ifadeler ile başlar.

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI
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1  Sağlıktan büyük zen inlik yoktur.  EMERSON

      Bu sözün ne anlatmak istediğini arkadaşlarınızla tartışınız.

2   Mutlu olmak için neler yaparsınız? Kimlerle iletişim kurarsınız?

 Sizce insan hayatı nasıl yaşamalı, hayatta neler yapmamalıdır?

HA IRLIK ÇALIŞMASI

4. TEMA

İLETİŞİM

23

Öyle sabah uyanır uyanmaz yataktan fırlama

Yarım saat erkene kurulsun saatin.

Kedi gibi gerin, Ohh ne güzel yine uyandım !  diye sevin.

Pencerini aç; yağmur da olsa, fırtına da olsa nefes al derin derin...

Yüzüne su çarpma, adamakıllı yıka yüzünü serin serin...

Geceden hazır olsun, yarın ne giyeceğin.

Ona harcayacağın vakitte bir dilim ekmek kızart,

Çek kızarmış ekmek kokusunu içine,

Bak güzelim kahvaltının key ne.

Ayakkabıların boyalı olsun, kokun mis,

Önce sana güzel gelsin aynadaki siluetin.

Çık evinden neşeyle, karşına ilk çıkana gülümse, aydınlık bir gün dile.

Sonra koş git işine, dünden, önceki günden, 

Hatta daha da eskiden yarım ne kadar işin varsa hepsini tamamla,

Ohhh şöyle bir ha e,

Bir güzel kahve ısmarla kendine, seni mutlu eden sesi duymak için "alo "de

Hiç işin olmasa da öğle üzeri dışarı çık

Yağmur varsa ıslan, güneş varsa ısın hatta üşü hava soğuksa...

Yürü, yürürken sağa sola bak, öylesine değil, görerek bak

Çiçek görürsen kokla, köpek görürsen okşa, çocuk görürsen yanağından makas al.

Sonra, şöyle bir düşün Kimler sana yol açtı, sen çok darda iken kimler seni ferahlattı?  

Hani kapını kimsenin çalmadığı günlerde kimler kapını tıklattı?

Ne kadar uzun zamandır aramadın onları değil mi? Hadi hemen uğrayabilirsen uğra, arayabilirsen ara

Hatırlarını sor, öyle laf olsun diye değil, kucaklar gibi sor.

Bu sadece onların değil, senin de yüreğini ısıtacak, yüzünde güller açtıracak.

Günün güzeldi değil mi? Akşamın da güzel olsun.

Yemeğin ne olursa olsun, masanda illaki kumaş örtü olsun.

Saklama tabakları, bardakları misa re

Sizden ala misa r mi var bu dünyada

Ailecek kurulun sofraya, öyle acele acele değil, vazife yapar gibi hiç değil,

Şöyle keyfe keyif katar gibi, lezzete lezzet katar gibi, eksik bıraktıklarını tamamlar gibi tadına var 

akşamının.

Gece evinde, dostların olsun,

Sohbetin yemeğin, kahkahan içeceğin olsun.

Arkadaşım, hayat bu daha ne olsun?

Ama en önce ve illaki sağlık olsun!

          Can YÜCEL

SAĞLIK OLS N

SAĞLIK OLS N



1  Sağlıktan büyük zen inlik yoktur.  EMERSON

      Bu sözün ne anlatmak istediğini arkadaşlarınızla tartışınız.

2   Mutlu olmak için neler yaparsınız? Kimlerle iletişim kurarsınız?

 Sizce insan hayatı nasıl yaşamalı, hayatta neler yapmamalıdır?
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Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının şiirdeki anlamlarını sözlük kullanmadan açıklayınız.

Siluet  .........................................................................................................................................

Ha emek  ................................................................................................................................

Yol açmak  .................................................................................................................................

Darda olmak  .............................................................................................................................

Yüreğini ısıtmak  .......................................................................................................................

Yüzünde üller açmak  ..............................................................................................................

Akşamın tadına varmak  ............................................................................................................

Vazife yapar ibi değil  ...............................................................................................................

Lezzete lezzet katmak ...............................................................................................................

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

1   Şair sabah uyandığımız zaman neler yapmamızı öneriyor?

2   Sizce şair neden evden neşe ile çıkmamızı, karşımıza çıkana gülümsememizi, onlara aydınlık gün dile-

memizi söylüyor?

 Seni mutlu eden sesi duymak için 'alo'  de.  sözü ile şair insanlarla iletişimimiz konusunda hangi 

gerçeği vurguluyor?

4  İnsan yağmurdan ve güneşten korunmak için şemsiye şapka kullanır; üşümemek için de tedbirini alır. 

Ancak şair yağmurda ıslanmamızı, güneşten kaçmamamızı, üşümemizi söylüyor. Sizce böyle söyleyen 

şair bize hangi mesajları vermek istiyor?

5  Yazar evde kullandığımız eşyalarla ilgili neler söylüyor? Siz bu konuda nasıl davranıyorsunuz?

6   Şair Ge e evinde, dostların olsun/Sohbet mezen, kahkahan içe eğin olsun.  dizeleri ile ne 

anlatmak istiyor?

 Şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız.

25

TÜR ÇALIŞMASI

...

İnsan konuşmalıdır çatır çatır,

Tanıdığın insanda olur hatır.

Konuşmak insanları rahatlatır,

İnsanlarla iletişim kurmalı.

İyi insanlara göz kırpmalıyız,

İnsanlardan iyi şey kapmalıyız.

İnsanlarla empati yapmalıyız,

İnsanlarla iletişim kurmalı.

A  Yukarıdaki şiir ile Sağlık Olsun  şiirini  ölçü, ka ye  bakımından  karşılaştırınız. 

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

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

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

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

B  Ka ye ve ölçü bakımından değelendirildiğinde bu şiirler nasıl adlandırılmaktadırlar?

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

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

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

.....................................................................................................................................................
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1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

14 1526

ETKİNLİK 1

MEŞG LÜM
      Birkaç gün önce yolda çok sevdiğim bir arkadaşımı gördüm. Durup nasıl 

olduğunu, ailesinin nasıl olduğunu sordum. Bana baktı, alçak bir sesle sızlanmaya 

başladı: Çok meşgulüm  Çok meşgulüm  Yapmam gereken o kadar çok şey var 

ki!
     Hemen ardından tesadüfen bir başka arkadaşıma daha rastladım. Ona da nasıl 

olduğunu sorduğumda aynı ses tonuyla, aynı cevabı verdi: Çok meşgulüm  

Yapmam gereken bir sürü şey var.
    Sinirli, yorgun ve hatta bitkinlerdi.  Ve bu durumda olan sadece yetişkinler değil. 

On yıl önce büyük şehre taşındığımızda çok heyecanlıydık. Güzel bir mahalle ve okul 

bulduk. Her şey harikaydı. Taşındıktan sonra oldukça cana yakın komşularımızdan birine gidip, onların 

kızıyla bizim kızımızın birlikte oynayıp oynayamayacağını sorduk. Çok tatlı bir insan olan anne, telefonunu 

eline aldı ve takvimine baktı. Baktı, baktı  Nihayet bize dönüp: İki buçuk hafta sonra 45 dakikalık bir 

boşluğu var. Kalan zamanı jimnastik, piyano ve şan dersleriyle dolu. Çok meşgul.
     Aşırı derecede yıkıcı alışkanlıklar erken yaşlarda ediniliyor, gerçekten erken.
     Nasıl bu hale geldik biz? Bunu kendimize neden yapıyoruz? Bunu çocuklarımıza neden yapıyoruz?
Çocukların çamur ve kir içinde kaldığı, etrafı dağıtarak eğlendiği, sıkıldığı dünyaya ne oldu? Çocuklarımızı 

çok sevdiğimiz için mi onlara bu kadar yüklü programlar yapıp sürekli meşgul ve dolayısıyla stresli 

olmalarına sebep oluyoruz? Tıpkı bizim gibi mi yapmaya çalışıyoruz onları da?
                                      zman sikolo  Esra AYDINLI

A  Sağlık Olsun  şiiri ile Meş ulüm  adlı metinde anlatılanları karşılaştırınız. Nasıl bir sonuca 

vardığınızı yazınız.

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

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

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

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

....................................................................................................................................................
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B  Aşağıdaki bölümü Meş ulüm  metnine göre tamamlayınız.

Çok meş ulüm  Çok meş ulüm  Yapmam ereken o kadar çok şey var ki

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

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

.....................................................................................................................................................
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meş ulüm  Çok meş ulüm  Yapmam ereken o kadar çok şey var 
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ETKİNLİK 2

Kişinin bir gün boyunca gördüklerini, yaşadıklarını, gün içinde hissettiklerini günü gününe yazdığı kısa ve 

samimi yazılara ünlük ya da ün e denir. 

Siz de bir hafta sonunuzu cumartesi ve pazar  nasıl geçirdiğinizi günlük şeklinde yazınız.
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.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
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SAĞLIK OLS N
4. TEMA

İLETİŞİM

ETKİNLİK 

Vücut dilini okuyabilmek ne kadar önemliyse aynı şekilde kendimizi ifade ederken bu dilden yararlanmak 

da bir o kadar önemlidir. Vücut dili, sağlıklı bir iletişim kurmak ve anlatımları güçlendirmek için önemli bir 

fonksiyon icra eder. 

Resimdeki kişilerin hareketleri siz e neleri anlatmaktadır

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

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

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

4  ................................................................................................................................................

 5  ................................................................................................................................................

6  ................................................................................................................................................

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

8  ................................................................................................................................................

9  ...............................................................................................................................................
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SAĞLIK OLS N
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İLETİŞİM

 Aşağıda bir para rafın iriş, elişme, sonuç bölümleri karışık olarak verilmiştir.

Bölümleri sıralayarak bir paragraf oluşturunuz ve bu bölümleri adlandırınız.

................  Böylece  sosyalleşmek ve insanlar arasındaki bağımızı kuvvetlendirmek için iletişim kurarız.

................  Dolayısı ile kir, görüş ve duygularımızı düşüncelerimizi hep iletişim unsurları ile aktarırız.

................  Kişi duygu ve düşüncelerini aktarması için iletişime ihtiyaç duyar.

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI

Konu Ana Düşün e Yardım ı Düşün eler

Yukarıda verilen bil ilerden hareketle aşağıdaki para rafın  konusunu, ana düşün esini 

ve yardım ı düşün elerini yazınız.

Sigaraya hayır!  kampanyası başladı. Başlatanları tebrik ederim ama tutacağını hiç sanmıyorum. Her 

şeye karşı çıkarsın zaten!  demeyin. Durun açıklayayım: Sigara içmeyin!  diyenler, kendileri sigara 

içiyorlar. Öğretmen, öğrenciye: Sakın ha!  diyor, kendisi içiyor. Evde baba içiyor; çocuğuna: İçme!  diyor. 

Yapılmadan yaptırılan bir uygulamanın başarıya ulaştığını nerede gördünüz? Her konuda böyle değil midir? 

BAŞLIK  .......................................................................................................................................

KON  .........................................................................................................................................

ANA DÜŞÜNCE  ...........................................................................................................................

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

YARDIMCI DÜŞÜNCELER  ..........................................................................................................

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

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

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

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

1  Parçada en çok tekrar edilen 

sözcükler üzerinde yoğunlaşıl-

malıdır.

2  İlk cümlelere dikkat edilmeli, 

çünkü konu ilk cümlelerde 

verilebilir.

 Konu, parçanın tamamını kap-

sar nitelikte olmalıdır. Ancak 

konuyu ararken genellemeye 

gidilmemelidir.

1  Ana düşünce bir yargı bildirir.

2  Parça okunduğunda herkesin 

vardığı ortak düşüncedir.

 Parçayı kapsar nitelikte genel 

bir yargıdır.

4  Parça tek cümle ile özetlene-

cek olsa bu ana düşünce 

cümlesi olur.

1  Parçada sayı olarak birden faz-

ladır.

2  Parçayı tam olarak kapsamaz.

 Ana düşüncenin sınırlarını 

çizer.

4  Ana düşüncenin anlaşılmasını 

sağlayıcı niteliktedir.

 Artık bir arkadaşım daha 'Çok meş ulüm ' dediğinde ona  'Biliyorum anım. Hepimiz 

öyleyiz. Ama kalbin nasıl onu merak ediyorum.' diye eğim.  düşüncesi ile hareket eden birinin 

ağzından iletişim konulu bir yazı yazınız.

...

..

...

...

..

...

..

...

..

..
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4. TEMA

İLETİŞİM
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ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI
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1  Hak  ve Haksızlık  kavramları size neler çağrıştırmaktadır?

2  İnsanlar, kendilerinden daha güçsüz olanlara karşı nasıl 

davranmalıdırlar? Neden?

 Sorun yaşadığınız birine nasıl davranırsınız? Küsmek doğru mudur? 
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SEBEBİMİ  YOK M  KAVGAYA

Önceden sokakta oyunlar oynarken haksızlığı kabul etmeyen, alaya fırsat vermeyen ve hakkına sahip 

çıkan, kavgaya gücü yetsin yetmesin gözünü kırpmadan giren, mahallesini -mahallelisini, köyünü- köylüsünü 

önemseyen, değer veren, sahip çıkan ve birlik beraberliğine azami özen gösteren bir toplumduk. Dayanışma 

duygusuna sahiptik. Şimdi ailesi, komşusu göç yollarına düşüp parçalanıp yok olmakla karşı karşıya kaldığın-

da onların acısı karşısında suskun kalabilen, her türlü kötü ve zor koşullara rağmen yıllarca verdiği mücadele 

ile sahip olduğu varlıkları, değerleri koruyamaz duruma gelen bir toplum olduk. 

Yıllar önce çocukların birbirinin yakasına yapışıp itiştiğini görünce ayırmaya gitmiştim. Nedir yaptığınız 

yakışıyor mu size? Komşu, akraba, aynı köylü en önemlisi arkadaşsınız.  dedim. "Abi oyunda kalleşlik yapar. 

Kendinden küçükleri döver, topumuzu aldı vermez." dedi, daha küçük, zayıf görünümlü olan. Konuştuk biraz 

ve anlaştılar, özürler dilendi; tokalaştılar, bir daha yapmamak için söz aldılar; aynı şekilde devam ederse dav-

ranışlarına, bir daha konuşmayacaklarını söylediler, yaşça ve zikçe büyük olana. 

Herkes yoluna giderken çocukluk yıllarım geldi aklıma. Yıllar öncesi mahalle aralarına  Okul yıllarına  

Okula giderken teneffüslere, okul çıkışlarına  Çocukluk ilişkilerine döndüm. Neden tartışılır? Neden kavga edi-

lirdi? Anlamsız bir inatlaşmanın uzun süre kesintiye uğrattığı arkadaşlıklara, kavgalarla başlayan, hiçbir gücün 

yıkamayacağı, temelleri sağlam, bugünlere taşınmış kardeşlikle eşdeğer arkadaşlıklara  O zamanlar yemek, 

ders ve uyku dışında genellikle evin dışında zaman geçirirdi çocuklar. Neşeli, güzel, mutluluklar yanında, tar-

tışmalar, gerginlikler, çekişmeler, inatlaşmalar, tehditler ve kavgalar da vardı kuşkusuz, yaşamın doğallığında. 

Kavgaların çıkışının ve ters düşüşlerin nedeni; haksızlığa uğradığına inanmak ve haksızlığı kabullenme-

mekti. Kalleşliğe, çıkarcılığa hemen tepki konurdu. Orada, anında haksızlığı yapana karşı durulurdu. Fırsat ve-

rilmezdi devamına ve çözmek için müdahale edilirdi yanlış gelişen olaya. 

Arkadaşlar arasında yaşananları evlere taşımak ve büyüklerini de kendi kavgalarına karıştırmak korkak-

lık sayılır, hoş karşılanmazdı. Hatalarına rağmen bunu kabul etmeyen ve inatla buna direnenler yalnız kalırlar-

dı ya da yanlışı bilerek savunan ve doğruyu söylemeyenlerle birlikte dışlanırlardı. İlişkiler düzelene kadar; 

sorun çıkaranlar oyunlara alınmaz, aynı ortam paylaşılmazdı.

Tepkisiz kalınmazdı suça ve suçlulara. Haksızlığa uğradığına inanan; haksızlık yapana, yapanlara tepkisi-

ni koyardı anında. Konuşmaz, küserdi; gücü yetsin veya yetmesin buna karşı durur, onurlu bir duruş sergiler 

ezdirmezdi kendini ve haklılığını. 

Bugüne, yaşananlara ve insanımızın çok daha önemli olaylar karşısındaki duruşuna, değişen davranış 

alışkanlıklarına takıldım, üzüldüm. O onurlu çocuk duruşlarını unutanlar adına utandım. Birçok tanıdığım 

insan geçti gözümün önünden; çocukluğundaki cesareti, haksızlığa boyun eğmeyen davranışları  

Tarladaki çiftçi, ağıldaki hayvancı, bahçedeki narenciyeci, dükkandaki esnaf ve zanaatkar, okullardaki 

eğitimci, turizmci, işçi, işveren, sokaktaki çocuk  Tüm insanlar birbirini anlayabilmeli, kimse kimseye haksız-

lık yapmamalı. 

Yaşanan bunca soruna, haksızlığa rağmen toplum olarak eski günlerdeki bilinçle hareket etmeli; hak-

sızlıklara boyun eğmemeli, sessiz kalmamalıyız. 

         Tahsin MERTEKÇİ

                               Düzenlenmiştir
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Aşağıda verilen sözcük gruplarının anlamını yazıp birer cümlede kullanınız.

Kalleşlik yapmak  .......................................................................................................................

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

Söz almak   .................................................................................................................................

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

Kesintiye uğratmak  ...................................................................................................................

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

Ters düşmek:  .............................................................................................................................

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

Tepki koymak   ...........................................................................................................................

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

Karşı durmak   ............................................................................................................................

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

Müdahale etmek   ......................................................................................................................

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

Onurlu duruş ser ilemek   .........................................................................................................

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

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

1  Yazarın çocukluk yılları ile yazıyı yazdığı dönem arasında ne gibi farklılıklar vardır?

2  Yazarı çocukluk yıllarına götüren olay neydi?

 Eskiden çocuklar zamanlarını nasıl geçirirlerdi?

4  Yazarın çocukluk yıllarında hoş karşılanmayan durum neydi? Neden?

5  Eskiden haksızlık yapanlara karşı nasıl davranılırdı?

6  Yazar günümüzde yaşanan hangi durumlardan yakınmaktadır?

 Metnin konusunu ve ana düşüncesini yazınız.
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TÜR ÇALIŞMASI

Yazarın; geçmişte yaşanan kavgaları, çocukların tepkilerini, bunlarla ilgili  kendi görüşlerini ve çözüm 

önerilerini  dile getirdiği Sebebimiz Yok mu Kavgaya?  metninin türü nedir,  bu türün üç özelliğini yazınız.

Türü  ............................................

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

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

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

ETKİNLİK 1

 Ah Bir Ço uk Kalsam

Biz hep çocuk kalmalıydık aslında. 

Üç taş, üç cam olmalıydı hayat. 

En büyük kavgamız gazoz kapağından çıkmalıydı 

Ve en büyük acımız 

Öğretmenimizin başka şehre tayini olmalıydı. 

Biz hep çocuk kalmalıydık aslında. 

Büyümeye özenmeliydik büyümeden... 

İnsan dediğin, 

Yürüdükçe yorulan, yoruldukça ağlayan bir taş değil mi? 

Çözmesi zor değil. 

Sen ansın, yaşanan zaman...

 Erhan GÜLERYÜ

A  Biz hep ço uk kalmalıydık aslında.

     Büyümeye özenmeliydik büyümeden...   mısralarını açıklayınız.

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

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

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

B  Sebebimiz Yok mu Kav aya  ve Ah Bir Ço uk Kalsam  metinlerini konuları ve iletileri 

mesaj  yönünden karşılaştırınız.

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

......................................................................................................................................................
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ETKİNLİK 2

TO L MSAL DEĞERLER

Toplumsal değerler, belli bir toplumda oluşan, ortaklaşa kabul gören, düşünce ve kuralların uygulama 

biçimlerini yansıtan ölçütlerdir. Genellikle beğeniye, ahlak ve inançlara dayanır. İnsan davranışlarının 

hangilerinin iyi, hangilerinin doğru ve yararlı olduğunu belirtir. Değerler, bireyin davranışını 

değerlendirmesinde bir ölçüttür ve bireyin davranışlarına yön veren kurallar ve kanılar bütünüdür. 

Toplumsal değerler, toplumların tarihsel gelişim sürecinde oluşur. Birey toplumsal değerleri, içinde 

doğduğu toplumda, gruplarda hazır bulur. Değerler, bir toplumdaki bireyler ve gruplar tarafından 

benimsenen, değerli kabul edilen düşünceler, kurallar, uygulamalar ve maddi unsurlardan oluştuğundan; 

maddi ve manevi niteliklere de sahiptir. Dürüstlük, çalışkanlık, başkasını düşünme, yiğitlik, yardımseverlik, 

hoşgörü, sevgi, saygı, alçak gönüllülük, sadakat, dayanışma, bilinen toplumsal değerlerdir. Toplumsal 

değerler toplumdan topluma değiştiği gibi zamanla farklı anlamlar yüklenebilmektedir.

Değişim kültürü mevcut değerler dışında yeni değerlerin de ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. 

Demokrasi, insan hakları, verimlilik, toplam kalite, girişimcilik, bilgi, rekabet kültürü yeni değişimin ortaya 

çıkardığı değerlerdir. Bunlar bütün toplumların benimsediği oranda evrensel boyutlar kazanır.
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İLETİŞİM
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ETKİNLİK 

Zaman hızla akarken toplumsal değerlerin yanında teknolojik alanda da birçok değişimin yaşandığına 

tanık oluyoruz. Bu değişim rüzgarı beraberinde birçok yeniliği getirmiştir. Bu değişim bilgisayar ve internet 

çağını açmış, çocukların sokaktaki oyun kültürüne de darbe vurmuştur. Çok değil daha 20 yıl önce çocuklar 

sokaklarda saklambaç, tutmaca, pirili, beş taş oynar ip atlarken şimdiki çocuklar evlerinde oturmuş başını 

bilgisayardan, play station oyunlarından kaldıramıyor. Eskiden sokaklarda duygularını ve isteklerini dolu 

dolu yaşayan, koşan oynayan çocuklar vardı şimdi onların yerini sanal alemde gezinti yapan çocuklar aldı.

1  Yukarıdaki metinde verilen oyunlar dışında Kıbrıs'ta oynanan oyunları araştırıp yazınız.

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

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

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

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

2  Karl Groos’un  Oyun hayata hazırlıktır.   sözünü açıklayıp arkadaşlarınızla tartışınız.

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

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

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

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

 Anne ve babanızla konuşup onların çocukluk dönemlerinde nasıl bir sokak kültürü olduğunu öğreniniz ve 

günümüzle karşılaştırınız.

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

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

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

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

SEBEBİMİ  YOK M

KAVGAYA

1  Yukarıdaki metne göre toplumsal değerlerimiz nelerdir?

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

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

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

2  Günümüze baktığımızda insanlar eskiye göre hangi değerleri kaybetmişlerdir? Kaybedilen değerleri 

tekrar kazanmak için sizce neler yapılabilir?

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

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

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

 Değişim in toplumsal yaşamdaki etkileri nelerdir?

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

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

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

4  Sizce insanlığın sahip olması gereken Evrensel Değerler  neler olmalıdır?

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

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

.....................................................................................................................................................
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SEBEBİMİ  YOK M

KAVGAYA

ETKİNLİK 4

A   . . Rousseau’nun Hiçbir zaman haklarını aşma çünkü başkalarının sınırlarına saldırmış 

olursun.   sözünü açıklayınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

B  Haksızlık ve adaletle ilgili söylenmiş birer söz yazınız.

1  .. ... ....

... ..

... ..

2  ... .... ..

... ..

... ..

Anlatım biçimleri teknikleri  betimleme, öyküleme, açıklama ve tartışma  olmak üzere 

dört başlıkta in elenir.

Aşağıda verilen tanımların han i anlatım biçimine ait olabile eğini yazınız.

1  Varlıkların okuyucunun gözünde, zihninde canlanacak şekilde ayırt edici nitelikleriyle resim çizer gibi 

anlatılmasına .............................. denir.

2  Bu anlatım biçimi, herhangi bir düşünceyi savunmak, okuyucuyu ya da dinleyiciyi bu düşünceye 

inandırmak amacıyla kullanılan anlatım biçimine ................................. denir.

 Her türlü konuya uygulanabilen bu anlatım biçiminde amaç bilgi vermek, herhangi bir düşünceyi 

aydınlatmaktır. Bu bakımdan en çok kullanılan anlatım biçimidir. Üzerinde durulan konuyla ilgili 'Niçin?, 

Nedir?, Nasıl?" gibi soruların yanıtını vermeye yarayan bu anlatım biçimine .........................................

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

4  Bu anlatımda düşünceler, olaylar aracılığıyla anlatılır. Bu anlatım biçiminde amaç, olmuş ya da olabilecek 

bir olayı oluşuyla, gelişmesiyle vermektir. Olayların yer ve zaman belirtilerek anlatıldığı anlatım 

biçimine..................................denir.

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI

Aşağıda verilen para rafların han i anlatım biçimine ait olduğunu nedenleri ile yazınız.

1  Bir gün, adam ormanda gezerken bir kelebeğin kozasından çıkmaya çalıştığını gördü. Kozasındaki 

küçük delikten çıkmaya çabalayan kelebeği saatlerce izledi. Sonra adam, kelebeğin kozadan çıkmak için ça-

balamaktan vazgeçtiğini, gücünün kalmadığını düşündü. Kelebeğe yardım edeyim de kolayca çıksın diye 

düşündü ve kozadaki deliği daha rahat çıksın diye büyüttü. Bu sayede kelebek kozasından kolayca çıkabil-

di. Fakat çıkmaya daha hazır değildi, bedeni hâlâ kuru ve kanatları buruş buruştu. Adam, kelebeğin gücü-

nü toplayıp, kanatlarını açıp, uçacağını düşünüyordu.

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

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

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

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

2  Sanat, toplumdaki sayısız iletişim yollarından biridir. Sanat eseri konuşursa, konuşurken de bir 

dünya koyarsa ortaya, bunu hiç kuşkusuz birileri için yapar. Sanatta güzellik, sanatçının, gerçeğin 

örtüsünü kaldırarak düşsel bir dünyayı bir biçim aracılığıyla görünür hâle getirmesinden doğar. 

Böylece sanat eseri de görünür kıldığı şeyin birilerince algılanmasıyla işlevini yerine getirmiş olur.

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

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

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

...........................................................................................................................................
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İyi olmak kolaydır  zor olan adil olmaktır.   Victor Hugo

Haksızlığa uğradığınız veya gözlemlediğiniz bir durum/olay karşısında nasıl davrandığınızı öyküleştire-

rek yazınız.
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1  Koleksiyonculuk sözcüğü size neler çağrıştırır? 

2  Postanenin günümüzdeki işlevini, önemini tartışınız.

 Pulların üzerinde neler vardır? Siz pul basacak olsanız üzerine ne 

koymak isterdiniz? Neden?

HA IRLIK ÇALIŞMASI
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  Bildiğiniz gibi toplamak, biriktirmek insana has bir duygudur. Toplamak, biriktirmek yani koleksiyonculuk 

insan ruhunun bir parçasıdır. Bir yerde bulduğunuz eski bir evrak ilginizi çeker, alır eve getirirsiniz; sahilde do-

laşırken bulduğunuz ilginç bir deniz kabuğunu alır, evde bir yere koyarsınız. Pul koleksiyonculuğu da aynen 

böyle değil mi? Bir toplama biriktirme işi değil mi? Hatta pul bir koleksiyoncu için her yerde kolay ulaşılabilen 

ve fazla pahalı olmaması nedeni ile dünyada koleksiyonu yapılan en yaygın ve uygun malzemedir. 

Pullardaki konular uzun araştırmalar sonucu seçilir. Bu yüzden olduğu ülkenin simgesi niteliğinde olması 

bakımından çok önemlidir. Pul bir ülkenin egemenliğinin kanıtıdır aslında. O zaman pulları ülkelerini en iyi şe-

kilde tanıtmaya yarayan, aynı zamanda da küçük mesajlar içeren birer sanat çalışması olarak görmemek müm-

kün mü? Siz de bilirsiniz milletler ülkelerini tanıtmak için kitaplar yazar, lmler çeker, kartlar basar  Ama pul-

lardaki tasarımlar ile aynı mesaj çok daha etkin ve ucuz bir şekilde verilmez mi? 

Pul koleksiyonu yapmak insanlara düzenli olma alışkanlığı kazandırır. Sizler de bu güzel özelliğe sahip 

olmak için pul koleksiyonu yaparak başlayabilirsiniz. Bu yüzden sevgili gençler önce kendi ülkenizin pullarını 

toplayarak bir koleksiyon hazırlayabilirsiniz. Mesela sevdiğiniz bir konuyu içeren pulları toplayarak koleksiyo-

nunuzu oluşturabilirsiniz. Örneğin spor, arabalar, gemiler, çiçekler, uzay, bilim, mimari gibi birçok konuda pul-

lar vardır. Koleksiyonunuza bir pul albümü ve aile büyüklerinden veya arkadaşlarınızdan temin edeceğiniz bir-

kaç pul ile başlayabilir; yeni pulları posta dairesine üye olarak, diğer koleksiyoncu arkadaşlarınızla takas ede-

rek veya internetteki mezat sitelerinden temin edebilirsiniz. 

Bilindiği üzere pul mektup tarifesinin ödendiğini göstermek için postanenin göndericiye verdiği bir tür mak-

buzdur. Koleksiyoncuların kullandığı en önemli malzeme pul dur, pul da postanındır. Kıbrıs Türk Filateli Der-

neği'nin de Posta Dairesiyle sıkı bir işbirliği içinde olduğunu yapılan çalışmalardan biliyoruz ve 1979' da kuru-

lan derneğin Kıbrıs Türk Postalarının kuruluşundan günümüze kadar olan döneminde geçirdiği aşamaları ve 

kullanılan posta damga materyallerini gösteren bir kitap yayınladığı bilinmektedir. Bu kitabın, 2017'de İngilte-

re'de ve 2018'de İsrail'de literatür sınıfında ödüle layık görülmesi de bu çalışmaların ülkemizi tanıtmak açısın-

dan ne kadar önemli olduğunun göstergesi değil mi aslında? 

Koleksiyonculuk, insanın araştırmacılık ruhunu besleyen, kendisine yeni ufuklar açan, paylaşımcılığını artı-

ran, aynı ruhu taşıyan yeni insanlarla tanışmasını sağlayan güzel bir hobidir. Bu güne kadar koleksiyonculuğu 

hiç düşünmemişseniz en kolay, ucuz ve zevkli olan pul koleksiyonculuğu ile bir başlangıç yapabilirsiniz. Bir de 

bakmışınız ki koleksiyonculuk sizde bir tutku haline gelmiş. Kim bilebilir?

       

       Kıbrıs Türk ilateli Derneği

                  Düzenlenmiştir

L KOLEKSİYON

L KOLEKSİYON
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       Kıbrıs Türk ilateli Derneği

                  Düzenlenmiştir

L KOLEKSİYON

L KOLEKSİYON



S CÜK VE S CÜK GR B  ÇALIŞMALARI
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Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını sözlükten bulup yazınız.

ilateli  .....................................................................................................................................

ilatelist  ....................................................................................................................................

Evrak  .....................................................................................................................................

Literatür  ....................................................................................................................................

Takas etmek  .............................................................................................................................

Gönül vermek  ...........................................................................................................................

Koleksiyon  ................................................................................................................................

Koleksiyoner  .............................................................................................................................

Mezat  ........................................................................................................................................

Temin etmek  .............................................................................................................................

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

43

TÜR ÇALIŞMASI

1  Aşağıda farklı yazı türlerinin özellikleri karışık olarak verilmiştir. ul Koleksiyonu  adlı yazının 

özellikleri bu maddelerden hangileridir? İşaretleyiniz. 

        Makale gibi düşünsel plânla yazılır. Fakat makaleden kısa yazılardır.

        Yazarın, okuyucu ile bir sohbet havası içinde senli benli konuştuğu yazı türüdür.

        Yazar anlattıklarını kanıtlamak zorundadır. 

        Yazıda bir olayın geçtiği yer ve zaman belirtilerek anlatılır.

        Bilimselden çok kişisel görüşünü açıklar, okuyucusunu kendisi gibi düşündürme kaygısı yoktur.

        Günübirlik yazılardır, en beğenileni bile birkaç gün sonra unutulur.  

        Herhangi bir konuda yazılabilir.

        Gerçek ya da düş ürünü bir olayı kısaca anlatır.

2  Bu özelliklere göre yazının türü nedir?

L KOLEKSİYON
4. TEMA

İLETİŞİM

1  Metinde koleksiyonculuk ve pul koleksiyonu hakkında neler söyleniyor?

2  Yazar pullar hakkında ne düşünüyor?

 Metne göre pul koleksiyonu yapmak insana neler kazandırır?  

4  Yazar pul koleksiyonu yapacak olan gençlere hangi önerilerde bulunuyor?

5  Zarflara yapıştırılan pullar neyin göstergesidir?

6  Metinde Kıbrıs Türk Filateli Derneği ile ilgili hangi bilgileri verilmektedir? Derneğin ne tür 

 organizasyonlar düzenlediği ve ne tür organizasyonlara katıldığı söyleniyor?

 Yazının konusu ve ana düşüncesi nedir?



S CÜK VE S CÜK GR B  ÇALIŞMALARI

42

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını sözlükten bulup yazınız.

ilateli  .....................................................................................................................................

ilatelist  ....................................................................................................................................

Evrak  .....................................................................................................................................

Literatür  ....................................................................................................................................

Takas etmek  .............................................................................................................................

Gönül vermek  ...........................................................................................................................

Koleksiyon  ................................................................................................................................

Koleksiyoner  .............................................................................................................................

Mezat  ........................................................................................................................................

Temin etmek  .............................................................................................................................

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

43

TÜR ÇALIŞMASI

1  Aşağıda farklı yazı türlerinin özellikleri karışık olarak verilmiştir. ul Koleksiyonu  adlı yazının 

özellikleri bu maddelerden hangileridir? İşaretleyiniz. 

        Makale gibi düşünsel plânla yazılır. Fakat makaleden kısa yazılardır.

        Yazarın, okuyucu ile bir sohbet havası içinde senli benli konuştuğu yazı türüdür.

        Yazar anlattıklarını kanıtlamak zorundadır. 

        Yazıda bir olayın geçtiği yer ve zaman belirtilerek anlatılır.

        Bilimselden çok kişisel görüşünü açıklar, okuyucusunu kendisi gibi düşündürme kaygısı yoktur.

        Günübirlik yazılardır, en beğenileni bile birkaç gün sonra unutulur.  

        Herhangi bir konuda yazılabilir.

        Gerçek ya da düş ürünü bir olayı kısaca anlatır.

2  Bu özelliklere göre yazının türü nedir?

L KOLEKSİYON
4. TEMA

İLETİŞİM

1  Metinde koleksiyonculuk ve pul koleksiyonu hakkında neler söyleniyor?

2  Yazar pullar hakkında ne düşünüyor?

 Metne göre pul koleksiyonu yapmak insana neler kazandırır?  

4  Yazar pul koleksiyonu yapacak olan gençlere hangi önerilerde bulunuyor?

5  Zarflara yapıştırılan pullar neyin göstergesidir?

6  Metinde Kıbrıs Türk Filateli Derneği ile ilgili hangi bilgileri verilmektedir? Derneğin ne tür 

 organizasyonlar düzenlediği ve ne tür organizasyonlara katıldığı söyleniyor?

 Yazının konusu ve ana düşüncesi nedir?



1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

14 1544

ETKİNLİK 1

İstanbul Oyuncak Müzesi 23 Nisan 2005 yılında şair/yazar 

Sunay Akın tarafından kurulmuştur. 1700’lü yıllardan günümüze 

oyuncak tarihinin en gözde örneklerinin sergilendiği müze, tarihi 

bir köşkte konumlanmıştır.

Sunay Akın’ın 20 yılda 40’ı aşkın ülkedeki antikacılardan ve 

açık arttırmalardan satın aldığı oyuncaklarla kurulan İstanbul 

Oyuncak Müzesi dünya tarihini daha eğlenceli, daha akılda kalıcı bir 

öğrenme yöntemi ile ziyaretçilere sunmaktadır. Örneğin, uzay oyuncaklarının sergilendiği bölümde Ay’a 

ulaşma çabası; tren oyuncakları bölümünde ise sanayi devrimi oyuncakların diliyle anlatılmaktadır. Müze-

nin dekoru da bu düşünceyle sahne tasarım sanatçısı Ayhan Doğan tarafından tasarlanmıştır. Müze bir 

şair tarafından açılmış olması ve bir sahne tasarım sanatçısı tarafından tasarlanmış olması özelliği ile de 

dünyada bir ilki teşkil etmektedir.

İstanbul Oyuncak Müzesi’nin en önemli özelliklerinden birisi de aileyi bütün üyeleri ile kucaklamasıdır. 

Müze bu özelliği ile 3 kuşağın bir arada vakit geçirebileceği ve ortak mutluluğu paylaşabileceği bir mekan-

dır. Dede, nine, baba, anne ve torun bir zaman makinesinde çocukluklarına doğru yola çıkarken, birbirleri-

ne kendi dönemlerini anlatmanın key ni çıkartırlar. Oyuncak Müzesi’nin koridorları Bundan bende vardı!’’ 

cümlesi ile başlayan ve çocukluk hatıralarının anlatıldığı sesler ile çınlamaktadır. 

1  Yazıda Oyuncak Müzesi’nin kuruluşu ile ilgili hangi bilgiler verilmektedir?

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

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

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

2  Sunay Akın’ın kurduğu Oyuncak Müzesi hangi özellikleri ile dikkat çekmektedir? 

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

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

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

 Oyuncak Müzesi aileleri nasıl etkilemektedir?

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

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

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

4  Siz bir müze kurmak isteseniz bu nasıl bir müze olurdu? Neden?

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

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

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

ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 

Sizin herhangi bir alanda koleksiyonunuz var mı? Bu koleksiyon hakkında bilgi veriniz. 

Ne zaman, nerede, nasıl başladınız? İçeriği nedir? Size neler kazandırdı?

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................
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4. TEMA

İLETİŞİM

A  Aşağıda verilen pul çeşitlerinin özelliklerini yazıp nerelerde kullanıldıklarını belirtiniz.

Dam a pulu  

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

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

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

osta pulu  

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

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

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

B  Aşağıya bir damga pulu bir de posta pulu tasarlayınız.

L KOLEKSİYON

    DAMGA L     OSTA L
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ETKİNLİK 4

Aşağıdaki boşluklara 

a) Bir açılış için bir davetiye

b) Herhangi özel bir gün için bir kart

c) Bir konuyu duyurmak için bir duyuru örneği hazırlayınız.

47

Düşünceyi geliştirme yolları; tanımlama, karşılaştırma, örneklendirme, tanık gösterme, 

sayısal verilerden yararlanma ve benzetme başlıkları altında incelenir.

1) Bir düşüncenin somut hâle getirilerek daha anlaşılır kılınması için anlatılan konuyla ilgili örnekler ve-

rilmesine ......................................denir. Düşüncenin anlaşılır ve akılda kalıcı olması amaçlanır.

2) Yazarın, savunduğu düşüncenin doğruluğuna okuyucuyu inandırabilmek için tanınan ve görüşlerine 

itibar edilen kişilerin sözlerinden alıntı yapılmasına .................................................. denir.

3) Bir kavramı ya da varlığı başka bir kavram ya da varlığın özellikleriyle anlatmaya .......................... denir.

4) Bir kavram veya varlığın ne olduğunun açıklanmasına ...................................denir. Genelde açıklayıcı 

ve tartışmacı anlatım tekniklerinde kullanılır. Varlık ya da kavramın okuyucunun zihninde daha 

belirginleşmesi amaçlanır. “Bu nedir?” sorusuna cevap verir.

5) Birden fazla varlık ya da kavram arasındaki benzerlik veya farklılıkları ortaya koymak için kullanılan an-

latım yoluna ........................................ denir. Daha çok tartışmacı ve açıklayıcı anlatım içinde 

kullanılan bu yöntemde, varlıkların farklı ya da ortak yönleri ele alınır.

6) Düşüncenin kanıtlanabilmesi için .........................................anlatım şeklinde istatistiksel bilgilerden, 

anketlerden ya da graklerden yararlanılmasıdır.

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki paragraflarda düşünceyi geliştirme yollarından hangisinin kullanıldığını yazınız.

1) Türk ve Japon milletleri tarih boyunca birbirine yakın coğrafî bölgelerde yaşamışlardır. Asırlar boyunca 

birbirine komşu olmuş ya da birbirine yakın bölgelerde yaşamış olan farklı milletlerin değişik kültürel 

ögelerinde olduğu gibi mitolojilerinde de çeşitli ortaklık ve benzerlikler bulunması çok doğal bir durum 

olarak görülebilir. Bu bağlamda Türk ve Japon milletleri de coğrafî yakınlıkları dolayısıyla hem kültürel 

açıdan hem de mitolojik öge açısından benzerlik ve ortaklıklar gösteren iki topluluktur.

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

2) KKTC ekonomisinin lokomotif sektörü olarak kabul edilen turizmde 2017 yılındaki gelişmeler yüzleri 

güldürdü. Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Devlet Planlama Örgütü verilerine göre, turizm sektöründe 

geçen yıl her alanda rekor verilere ulaşıldı. KKTC'de tesislerin doluluk oranının yıllar itibariyle yükselişe 

geçtiği ancak 2016 yılında 2015 yılına göre düşüş yaşandığı görüldü. 2017 yılında ise bu durum 2016 

yılına göre yüzde 17'lik artışla tersine döndü. 2007 yılı itibariyle yüzde 32,50 olan doluluk oranının 2013 

yılında yüzde 47,90'a ulaşıp 2015'te ise yüzde 48,80 oranı ile o yıla kadarki en yüksek değere ulaşıldı. 

2016 yılında yüzde 48,6'ya düşen doluluk oranları, 2017 yılına rekor bir doluluk oranı olan yüzde 58,5'e 

ulaştı.

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

2) İnsan doğal olarak iyidir ama toplumun kurumları yozlaştırır onu. Rousseau, felsefesinin bu temel 

ilkesini şu önermeyle ortaya koymuştu: Tanrı elinden çıkan her şey iyidir, insan elinde her şey yozlaşır. 

O, sanat ve kültürün zararlı olduğuna inandığı için Emile adlı kitabında çocukların nasıl kendi kendini 

yetiştireceklerini anlatır.  

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

4. TEMA

İLETİŞİM

DAVETİYE

KART

DUYURU

PUL KOLEKSİYONU
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................................................................................................................................................

2) İnsan doğal olarak iyidir ama toplumun kurumları yozlaştırır onu. Rousseau, felsefesinin bu temel 

ilkesini şu önermeyle ortaya koymuştu: Tanrı elinden çıkan her şey iyidir, insan elinde her şey yozlaşır. 

O, sanat ve kültürün zararlı olduğuna inandığı için Emile adlı kitabında çocukların nasıl kendi kendini 

yetiştireceklerini anlatır.  

..............................................................................................................................................
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4. TEMA

İLETİŞİM
L KOLEKSİYON



1  Kültür  bir millete ait maddi ve manevi değerler bütünüdür  

sözü size ne düşündürüyor?

2  Leyla ile Me nun , Kerem ile Aslı  isimleri size ne çağrıştırıyor?

 Dede Korkut  adını duydunuz mu?

HA IRLIK ÇALIŞMASI

4. TEMA

İLETİŞİM

51

erhat yaşadığı dönemin en iyi nakkaşıdır. Sultan Mehmene B nu'nun kız kardeşi Şirin için 

sarayın süslemelerini yaparken, Şirin'i örür ve aşık olur. Mehmene B nu da erhat'ı sevmekte

dir. Bu nedenle Şirin'le evlenmesini istemez, karşı çıkar. 

Sultan Mehmene Bânu ve kız kardeşi Şirin'in Ferhat ile karşılaşma anı verilmektedir.

Mehmene Banu, Şirin'e seslenir:

Şirin'im, bir müjdem var sana.

Her sözün müjdedir Ablacığım.

Sana bir saray yaptıracağım. Demirdağ'ın yamacında.

Ben burada mutluyum abla. Sarayınızdaki köşem yeter bana.

Öyle bir saray olacak ki, güzelliğini sarabilsin. Gül Sarayı olacak.

Malzeme toplandı, ustalar geldi. Aylar geçti, saray yükseldi. Mehmene Bânu, görmek için yanına Şirin'i de 

aldı. Gördüklerine ikisi de hayran kaldı. Her taraf oya gibi işlenmişti. Duvarlar, tavanlar rengarenk süslenmişti. 

Hele bir gül avlu vardı, görenin parmağı ağzında kalır. Hint sarayları bunun yanında kulübe sanılır. Sanki biraz-

dan kuşlarla dolacak gibi. Güllere bir dokunsanız solacak gibi. Mehmene Bânu güllerin karşısında hayran ola-

rak durdu. Bu güzel işleri hangi ustanın yaptığını sordu.

Behzat Ustayla oğlu.  dediler.

Gelsinler, göreyim.

Behzat Usta’nın oğlu geldi. Nakışları işleyen bu hünerli eldi. Çizgileri kendi çizmiş, çiçekleri o seçmiş, nak-

kaşlıkta babasını da geçmiş. Mehmene Bânu, bu geniş omuzlu, güzel yüzlü aslan gibi delikanlıya sordu:

Adın ne senin?

Ferhat.

Ferhat'ın sesi Şirin'in kalbinde yankılandı. Ferhat ise Şirin'in güzelliğiyle yandı. Ilgıt ılgıt bir sıcaklık içine 

aktı. Kara gözleriyle o da Şirin'e baktı. Yanıyordu içleri ikisinin. Kara sevdadır adı böylesinin.

Demek bu nakışları sen yaptın?  Ses yok. Mehmene Bânu tekrarladı:

Sen mi yaptın bu nakışları diyorum?  Ferhat toparlandı:

Evet Sultanım.

Güller ne kadar canlı. Niye kokmuyorlar diye şaşıyor insan. Dışarıya da bir gül bahçesi yaptıracağım. Fer-

hat, yarın saraya gel. Emeğinin karşılığını alacaksın.

Sağ olun Sultanım.

Ferhat diz vurup çıktı. Ertesi gün, sarayın bahçesinde, elinde sazı bekliyordu. Güzel sesine tatlı nağmeler 

ekliyordu. Şirin bahçeye çıkmıştı. Kim söylüyor diye bakmıştı. Ferhat'ı görünce aydınlandı yüzü. Attı ona elin-

deki gülü. Gül yanına düşünce Ferhat meraklandı. O dönüp bakarken Şirin bir ağaç arkasına saklandı. Ferhat 

vurdu sazına:

Bahçede bir gül açtı

Bir göründü bir kaçtı

Bu nasıl güzel imiş

Görünmeden dolaştı

ERHAT İLE ŞİRİN

ERHAT İLE ŞİRİN
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Şirin gülümseyerek çıktı ağacın arkasından:

Sen saz da mı çalıyorsun Ozan mısın?

Evet. Aşık derler. Ama düne kadar aşk nedir bilmezdim.

Şirin'in yanağı pembeleşti. Daha da bir güzelleşti. Utanıp, yan durdu. Sonra utanarak kaçtı. Bu ara Mehme-

ne Bânu'nun Ferhat'ı beklediğini haber verdiler. Banu ona bir kese uzattı:

Yaptığın nakışların karşılığı bu Ferhat. Şimdi gidebilirsin. Seninle sonra yine görüşeceğim.

Emir sultanımın.

erhat bir ezi sırasında Amasya kentinin hükümdarı Hürmüz Şah ile tanışır. Hürmüz Şah, 

erhat'ın başına elenleri dinleyin e onu yanına alır. Birlikte Erzen'e iderler. Hürmüz Şah, 

Şirin'i erhat için Mehmene B nu'dan ister. Mehmene B nu karşı çıkın a iki hükümdar birbirle

rine savaş açarlar. Savaş sırasında Hürmüz Şah'ın oğlu da Şirin'e şık olur. Savaş sonunda yeni

len Mehmene B nu her şeyi bırakarak kaçar. Şirin Amasya'ya etirilir. Oğlunun da Şirin'e şık ol

duğunu öğrenen Hürmüz Şah üç durumda kalır. En sonunda erhat'a başarılması üç bir iş 

verir ve bu işi başarması koşuluyla Şirin'e kavuşabile eğini söyler. erhat, Amasya yakınların

daki bir dağı dele ek ve kente oradan su etire ektir. An ak bu işi başarırsa Şirin'le evlenebile

ektir. 

 erhat'ın önlündeki Şirin aşkı bu zorluğu dinler mi  Alır külün ü eline, vurur kayaların 

böğrüne böğrüne. Kayalar yarılır, yol verir suya. aman eçtikçe açılan kayalardan elen suyun 

sesi işitilir sanki şehirde.

Mehmene B nu, bakar ki kız kardeşi elden ide ek, sinsi e planlar kurarak bir adı buldurur, 

yollar erhat'a. Su kanallarını takip edip, külün ün sesini dinleyerek erhat'a ulaşır. erhat'ın 

dağları delen külün ünün sesi adıyı korkutur korkutmasına da, a ı a ı üler sonra da. Ne 

vurursun kayalara böyle hırsla, Şirin'in öldü. Bak sana helvasını etirdim.  der. erhat bu 

sözlerle beyninden vurulmuşa döner. Şirin yoksa dünyada yaşamak bana haramdır.  der. 

Elindeki külün ü fırlatır havaya, külün  elir başının üzerine bütün ağırlığıyla oturur. erhat'ın 

başı döner, dünyası yıkılmıştır zaten ŞİRİN  seslenişleri yankılanır kayalarda. erhat'ın 

öldüğünü duyan Şirin, koşar kayalıklara bakar ki erhat ansız yatıyor. Atar kendini 

kayalıklardan aşağıya. Cansız vü udu uzanır erhat'ın yanına. Su elmiştir, akar bütün 

oşkusuyla ama iki seven enç yoktur artık bu dünyada. İkisini de ömerler yan yana. Her 

mevsim iki mezarda da birer ül bitermiş, sevenlerin anısına ama iki mezar arasında bir de kara 

çalı çıkarmış. İki sev iliyi, iki ülü ayırmak için.

           ANONİM

Aşağıdaki sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını bularak birer cümlede kullanınız.

Nakkaş  ......................................................................................................................................

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

Oya ibi işlemek  .......................................................................................................................

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

armağı ağzında kalmak  .........................................................................................................

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

Diz vurup çıkmak  .....................................................................................................................

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

Aşık  ..........................................................................................................................................

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

1  Ferhat'ın, Sultan Mehmene Bânu ve kız kardeşi Şirin'le tanışmasına ne sebep oldu?

2  Karşılaşma anında neler yaşandı?

 Ferhat'ın sarayın duvarlarında ve tavanında yaptığı süslemeler karşısında Mehmene Banu'nun ve   

     Şirin'in tavrı ne oldu ? 

Bahçede bir ül açtı

Bir öründü bir kaçtı

Bu nasıl üzel imiş

Görünmeden dolaştı

4   Saz eşliğinde Ferhat'ın söylediği bu dörtlük hangi gelenek özelliğimizi yansıtır?

5   Ferhat, Şirin ile evlenmesine izin verilmeyince ne yaptı?

6  Hürmüz Şah, Ferhat ve Şirin'in kavuşmaması için ne yapıyor?

 Hikayenin sonunda aşıklar nasıl kavuşuyor?
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Gıl amış Destanı 

Yılan figürünün tıp sembolü olarak kabul edilmesi çok anlamlıdır. 

Çünkü yılan binlerce yıldır bir tür iyileştirme ve gençleşme sembolü ol-

muştur.

Gılgamış Destanı, Sümerlerin yazıyı bulduğu M.Ö. 3200 yıllarında 

kil tabletlere yazılana dek, 3-4 bin yıl kadar, söylenceler halinde kulak-

tan kulağa aktarılmıştır. Gılgamış'ın destansı efsanesine göre Uruk'un 

güçlü kralı Gılgamış gün geçtikçe zorbalaşır, halkına eziyet etmeye başlar. Bunun üzerine halk, tanrılardan, 

ona denk olan ve haddini bildirecek birisini yaratmasını ister. Bu isteği yerinde bulan tanrılar Gılgamış'a eşit 

güçte olan Enkidu'yu doğaya salarlar. Doğada hayvanlarla birlikte yaşayan Enkidu'nun gücü dilden dile yayılır 

ve Gılgamış'a kadar ulaşır. Enkidu, Gılgamış'la dövüşmeye Uruk'a gider. Dövüşürler ancak birbirlerini öldüre-

mezler, tam tersine aralarında güçlü bir dostluk kurulur. Ancak Tanrı İştar'ı kızdıran Enkidu hastalanır ve ölür. 

Gılgamış, dostunun ölümü ile kendi ölümlülüğünün de farkına varmıştır. Ölümsüzlük Tanrısı Utnapiştim'e 

ulaşmak ve ondan ölümsüzlük otunun yerini öğrenmek üzere uzun ve zorlu bir yolculuğa çıkar. Sonunda 

ölümsüzlük otunun yerini öğrenir, onu ele geçirir ve bu zahmetin sonucunda dinlenmek için suya girer, yıkan-

dığı sırada bir yılan ölümsüzlük otunu alır ve yer. Gılgamış bir hışımla yılana hamle yapar ancak yılan deri de-

ğiştirmiş ve kaçmıştır, kentine geri döner, ölümden kaçamayacağını anlamıştır. Bu söylenceden sonra, deri de-

ğiştirerek gençleşen ve ölümsüzlük otunu yiyen yılan ölümsüz kabul edilmiştir.

1  ruk Kralı Gıl amış ın özelliklerini yazınız.

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

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

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

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

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

2  Yılan fi ürü tıpta neyi ifade eder  lümsüzlük otu ve yılan arasında kurulan ilişki ünümüze 

kadar nasıl elmiştir

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

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

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

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

1  Aşağıda verilen bil ilerden halk hik yesine ait olan özellikleri işaretleyiniz.

          Aşk, sevgi ve kahramanlık gibi konular işlenir.

          Ortaya çıktıkları dönemin sosyal, siyasal ve kültürel özelliklerini yansıtmaz.

          Olaylar halkın anlayacağı, sade bir dille anlatılır.

          Âşıklar, olayları saz çalarak taklitler yaparak anlatırlar.

          Kişiler ve olaylar tamamen olağanüstüdür. 

          Anlatıcıları halk ozanları, şairler, âşıklar gibi kültürü olan kişilerdir. Anlatımda nazım 

ve nesir birlikte kullanılır. 

 

2  Aşağıda verilen tabloya halk hikayesi, efsane ve destanın özelliklerini yazınız.

ETKİNLİK 1
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4. TEMA

İLETİŞİM
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İyi bir anlatımı yakalayabilmek için anlatımın özelliklerini bilmek erekir. Anlatım 

özellikleri, anlatımın nasıllığı ile il ilidir.

İyi, üzel, doğru bir anlatımın şu özelliklere sahip olması için anlatım niteliklerine 

uyulması erekir.

Aşağıda verilen anahtar söz üklerin  anlatım niteliklerinden han isi ile eşleştiğini belirtiniz.

1  Açıklık        Yapaylıktan uzak, samimi olması

2  Duruluk        Başkasına benzememe

 Yalınlık        Belirsizlik olmaması

4  Özlülük        Az şeyle çok söz anlatma

5  Akıcılık        Süsten, gösterişten uzak olması

6  Doğallık        Merak uyandırma

 Sürükleyicilik        Gereksiz sözcük olmaması

8  Özgünlük        Kolay okunabilmesi, söylenebilmesi

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI

  Etkinlik 1'de verilen anlatım niteliklerini örnekleyen beş ümle yazınız.

ETKİNLİK 2

A  Aşağıda açıklamaları ve özellikleri verilen sanatları uygun boşluklara yerleştiriniz.

ERHAT İLE ŞİRİN
4. TEMA

İLETİŞİM

Renklerin suda dansı diyebiliriz .................... sanatı için. 

Var oluşu yüzyıllar öncesine dayanan bu sanat özel olarak hazırlanmış 

su üzerine, fırça darbeleri ve yardımcı aletlerle yapılan desenlerin, 

kağıt üzerine aktarılma işlemidir.

Geleneksel Türk sanatı denildiğinde ilk akla gelenlerden biri olan 

................... , biraz daha modern ifade etmek gerekirse 

kaligrafi  olarak da adlandırılabilir. İşaretlere anlamlı, ahenkli ve hünerli 

bir şekilde biçim verilmesi sanatı  olarak tanımlanan bu sanat  matbaanın 

keşfinin de öncesine dayanıyor.

 İnce işlenmiş küçük boyutlu resimlere .................  denir. Bu 

sanat, önce Doğu sonra Batı'da olmak üzere çok eski yıllardan beri 

yapılmaktadır. Bu sanat hassas çizgi ve desenlerle yapılıyor. Bir toplumun 

kültürünün direkt yansımalarını görebileceğimiz bu sanat dalı genellikle; 

savaş, düğün, tören, destan, aşk ve felaket konularını ele alır. 

Cami, çeşme, türbe, köşk vb. yapıların iç ve dış süslemeleri için 

kullanılan seramiklerle yapılan sanata  ....................  

sanatı denir. Geçmişi Karahanlılara dek uzanan bu sanat dalı; 

pişirildikten sonra toprağa şekil verilerek elde edilir. Aynı zamanda 

fayans, porselen tabak, seramik gibi eşyaların süslenmesinde 

kullanılan kaplama malzemesi ve bu malzemeyle işlenmiş eşyalar da bu sanat dalının sınıfına girmektedir.

B  Sizlerin yaşadığı yerde de unutulmaya yüz tutmuş han i sanat dalları vardır

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

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

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

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

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

Minyatür HatEbru Çini
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S LÜ VE YA ILI ANLATIM ÇALIŞMASI S LÜ VE YA ILI ANLATIM ÇALIŞMASI

Bulunduğunuz çevreye ait bir efsaneyi araştırarak  yazınız.
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ERHAT İLE ŞİRİN
4. TEMA

İLETİŞİM
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S LÜ VE YA ILI ANLATIM ÇALIŞMASI S LÜ VE YA ILI ANLATIM ÇALIŞMASI

Bulunduğunuz çevreye ait bir efsaneyi araştırarak  yazınız.
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ERHAT İLE ŞİRİN
4. TEMA

İLETİŞİM



Bedia Okan'ın Hayat Hikayesi

Kıbrıs Türklerinin İngiliz Sömürge yönetiminde, milli birliklerinin ve anavata-

na bağlılıklarının en büyük destekçisi olan Söz Gazetesi, Kıbrıs Türk mücadele-

sinde önemli rol üstlendi. Mehmet Remzi Bey'in kalemiyle başlattığı gazete-

cilik mücadelesinde en büyük destekçileri kızları Beria, Vedia ve Bedia'dır. 

Kıbrıs'ta yaşayan Türk ve Rum toplumları açısından ilk kadın gazetecileri 

yetiştirmesi ise ayrıca önemlidir. Beria, Vedia ve Bedia hanımlar Kıbrıs-

’ta yaşayan çağdaş kadının da öncüsü oldu. 

Mehmet Remzi Bey hastalanınca kızı Beria Okan babasının te-

davisi için İstanbul'a gider. Kısa bir süre sonra Mehmet Remzi 

Okan'ın ölüm haberi gelir. Beria Okan babasının ölümünden 

sonra Ankara'da yaşamaya başlar. Ablasının basın yayında ça-

lıştığını öğrenen Vedia Okan heves ederek yanına gitmeye karar 

verir. Ve gazetenin idaresini küçük kız kardeşi Bedia Okan'a bırakır. 

Bedia Okan o günleri şöyle anlatıyor:

Sabah kalktım anneme: Gazeteyi nasıl hazırlayacağım?  Ne yapacağım bugün?  diye sorular soruyor, 

ağlıyordum. Nasıl giderim anne? Daha hiçbir şey yapmadım hep başımda biri varken iş görürdüm. Evet, ha-

berleri alıyordum, onlardan alıştığımı da yazıyordum, veriyordum ablama. Yalnız ona yardımcı oluyordum.  di-

yordum. Annem ise: Basbayağı gideceksin. Bu vazifeyi aldın yapacaksın.  Yanıtını vermişti. Annem çok yu-

muşak bir insan ama sırasında da kuvvet vermek için tersleniyordu. Nasıl gideceğimi soruğumda: Kahvaltını 

yaptıktan sonra elini yüzünü tertemiz yıka. Polise, Cemal Efendiye git; ben Remzi Beyin kızıyım de. Anlat ona.  

Sana yardım edecek. Babanı tanırdı, ölmüş olan babanın hatırı vardır.  dedi. Bisiklete binip polise gittim. Aaa 

dedi birisi, bütün polisler ayağa kalktı, Rum Türk hepsi. Bir genç kız gitmiş oraya ne istiyor? Cemal Efendi'yi 

görmek istiyorum.  dedim. Bu merdiveni çık ilk odada otur. Çıktım vurdum kapıya: Gir!  diye bir ses, girdim 

içeri iri yarı bir adam. Adam yüzüme baktı: Ne var kızım?  diye sordu. Gazeteci Remzi Beyin üçüncü kızı oldu-

ğumu söyledim. Ha, bizim Remzi Bey!  dedi. Gazeteyi çıkarmak için yardım istediğimi anlattım. Bütün gaze-

teciler burada alıyorlardı yerli haberleri. Sen şimdi merdivenlerden ininceye kadar ben onlara telefon ede-

rim, Allah yardımcın olsun git.  dedi ve hepsi çok kolaylık gösterdi. Allah razı olsun. Hepsi bir kardeşleri gelmiş 

gibi davranıyor, yazdığım şeyleri kontrol ediyor, ertesi gün gazeteyi alıp nasıl yazdığıma bakıyorlar ve nasihat 

ediyorlar, yanlışlarımı gösteriyorlardı. Ben kurs görmedim, okula da gitmedim, esnaftan kundurucasına, ilan 

parası topladığım insanlardan bu böyle olmaz, böyle olur uyarıları ile işi temas kurduğum insanlardan öğren-

dim.

Kıbrıs'ta genç kız olmak çok zordur hâlâ öyle midir bilmiyorum? Ben artık serbest çalışmaya başladıktan 

sonra ya aç kalacağım para kazanmayacağım, yahutta gerekeni yapacağım diye düşünüyordum. Ben kimseyi 

dinlemedim. Eğer ben bisiklete binip, bana lazım olan geçim paramı toplamasaydım, anneme bakmasaydım, 

hatta o paradan bir miktar biriktirip kardeşlerime de hediyeler almak, para vermek zevkini tatmasaydım, ya-

şamasaydım daha iyiydi. 

    Söz'ün Son Kadını Bedia  adlı belgeselden alınmıştır.

           Düzenlenmiştir
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Bedia'dır. edia'dır. edia'dır

gazetecileri 
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te-

İLETİŞİM

TEMA DEĞERLENDİRME SOR LARI

Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak 

yorumlayan yazılardır. Bu türde, yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın 

görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir.

1   Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden han isidir

A   Sohbet

B   Makale

C   Fıkra

D   Röportaj

Ÿ Olmuş ya da olma ihtimali bulunan olayları anlatır.

Ÿ Olay fazla genişletilmez.

Ÿ Kahraman sayısı azdır, ikinci plandaki kişilere kahramanlık verilmez.

Ÿ Ele alınan kişiler çoğu kez, yaşamlarının belli ve kısa bir anı içinde anlatılır.

2   Yukarıda özellikleri verilen metin türü aşağıdakilerden han isidir

A   Roman

B   Masal

C   Hikaye

D   Destan

Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere;

Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.

Ormanlar koynunda bir serin dere

Dikenler içinde sarı gül vardır.

  Şiirin ana duy usu nedir

 A   Kuş sevgisi

B   Dağ sevgisi

C   Memleket özlemi

D   Doğa hasreti
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           Düzenlenmiştir
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Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak 

yorumlayan yazılardır. Bu türde, yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın 

görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir.

1   Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden han isidir

A   Sohbet

B   Makale

C   Fıkra

D   Röportaj

Ÿ Olmuş ya da olma ihtimali bulunan olayları anlatır.

Ÿ Olay fazla genişletilmez.

Ÿ Kahraman sayısı azdır, ikinci plandaki kişilere kahramanlık verilmez.

Ÿ Ele alınan kişiler çoğu kez, yaşamlarının belli ve kısa bir anı içinde anlatılır.

2   Yukarıda özellikleri verilen metin türü aşağıdakilerden han isidir

A   Roman

B   Masal

C   Hikaye

D   Destan

Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere;

Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.

Ormanlar koynunda bir serin dere

Dikenler içinde sarı gül vardır.

  Şiirin ana duy usu nedir

 A   Kuş sevgisi

B   Dağ sevgisi

C   Memleket özlemi

D   Doğa hasreti
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4)  Aşağıdaki ifadelerden hangisi “sohbet” türünün özelliklerinden biri değildir?

A)  Gazete ve dergi yazılarındandır.

B)  Yazarın, okuyucu ile sohbet havası içinde senli benli konuştuğu yazı türüdür.

C)  Yazar, düşüncelerinin doğruluğunda ısrar eder.

D)  Söyleşide, daha çok yazarın kişisel düşünceleri ağırlık kazanır.

 “Şair: “Nehirde durgun su/ Gökyüzünde yıldızlar…”demez. Şair: “Nehirde dalgın su/Gökyüzünde 

yıldızlar…” der. Çünkü suyun durgunluğunu herkes görür ama dalgınlığını yalnızca şair ruhlular görebilir.”

5)  Yukarıdaki paragrafta vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Şair, sözcükleri seçerek kullanmalıdır.

B) Şair, herkesin farklı yorumlayabileceği şiirler yazmalıdır.

C) Şair, görünenden yeni anlamlar çıkarıp onu doğru sözcüklerle dile getirebilendir.

D) Şairlik, yetenekten çok yeterli sözcük dağarcığına sahip olmayı gerektirir.

“Yazar, bu kitabındaki öykülerinde dış dünyada ne gördüyse onu yazmış. Öyküler uzun ve roman 

tadında. Anlatımdaki ustalık bir yana kurgu okuyucuyu şaşırtıyor. Kronolojik sıraya uyulmaması da 

anlatımı tekdüzelikten kurtarmış.”

6)  Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Öykülerin romanla benzerlikler taşıdığına

B) Anlatımdaki ustalığın kurgudan iyi olduğuna

C)  Olayların klasik akışın dışında verildiğine

D)  Gerçekçi bir anlatımın olduğuna

“Atatürk sadece bir komutan değil aynı zamanda bir fikir adamıydı. Atatürk'ün başarısının altında 

yatan temel sebep de fikir adamlığından ileri gelmektedir. Şimdi kılıçlarımızı değil, kalemlerimizi 

keskinleştirmenin vakti derken savaşın sadece topla tüfekle değil; fikirle, okumak ve yazmakla, ilim ve 

kültürle kazanılabildiğini tüm dünyaya ispatlamıştır.“

7)  Paragrafa göre Atatürk'ün başarısının altında yatan temel sebep nedir? 

A)  İyi bir komutan olması 

B)  İleri görüşlü olması 

C)  Çalışkan olması 

D)  Fikir adamı olması

“Tiyatro toplumumuzda özellikle okullarda daha çok yaygınlaştırılması gereken bir sanattır. Tiyatro 

okullarda sadece dışarıdan gelen oyuncuların yapacağı bir gösteri olmamalıdır. Okul içerisinde öğrenciler 

tarafından da hazırlanması gerekir. Çünkü tiyatroda yer alan öğrencilerin güzel konuşma becerisi artar, 

özgüvenlerinde artış görülür. Tiyatro, öğrencinin estetik ve sanat anlayışını geliştirir.”

8)  Verilen paragraftan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A)  Tiyatro okullarda öğrenciler tarafından hazırlanmalıdır. 

B)  Tiyatro öğrencilerin kendilerini geliştirmelerini sağlar. 

C)  Tiyatroyu sadece okullarda yaygınlaştırmalıyız. 

D)  Tiyatro öğrencilerin estetik ve sanat anlayışını geliştirir.

“Ben insanlara ümit veren, güç veren, neşe veren yazılardan hoşlanırım. İnsanları karamsarlığa düşü-

ren yazılardan hoşlanmam. Zaten tam bir refah içinde yaşamıyoruz. Bir de kötümser şeylerden bahseder-

lerse ne olur hâlimiz? Halbuki insanların içlerinde umut olmalı. Yaşama umudu aşılanmalı. Okudukları neşe 

vermeli insana.”

9)  Yukarıdaki paragrafta "okunan eserlerle" ilgili olarak asıl anlatılmak istenen 

aşağıdakilerden hangisidir?

A)  İnsanların tatlı hayallere dalması 

B)  İnsanlara yaşama sevinci vermesi 

C)  Toplumun kültür seviyesini yükseltmeli 

D)  İnsanları okumaya teşvik etmeli 

“Gelecekle ilgili elbette büyük düşünmekten korkmaman gerekiyor. Fakat hedeflerini belirlerken de ger-

çekçi olmalısın. Hayatta herkes her alanda başarılı olmayabilir ama önemli olan hedeflerinin ilgi ve yetenek-

lerine ne kadar denk düştüğüdür. Bu yüzden kendini çok iyi tanıman gerekiyor.”

10) Yukarıdaki paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 A)  Her An Düşün

B) Kendini Eğit

C)  Kendini Tanı ve Hedefini Belirle

D)  Düşlerini Gerçekleştir

11) Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya uygundur?

A) Bu nedenle sporcular küçük yaştan itibaren eğitilmelidir.

B) Sporda kalıcı başarılar ancak bu yolla elde edilir.

C) Daha önceki yıllara bakıldığında bunu açıkça görebiliriz.

D) Sporda başarılı olabilmek için uzun ve planlı bir çalışma yapılmalıdır.
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“Benlik saygısının eksikliği çocukları yalana sürükleyebilir. Başkaları tarafından takdir görmek, değer 

verilmek için benlik saygısı eksik çocuklar, dürüstlükten ayrılabilirler. Özellikle duygusal olan, başkalarının 

yorumuna çok önem veren çocuklarda yalan söyleme görülebilir. Yaptıkları beğenilmeyen çocuklarda da 

yalana meyil artar.”

12) Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır?

A) Çocukların olumsuz davranışları

B) Yalan söylemenin olumsuz sonuçları

C) Çocukların dürüstlükten ayrılma nedenleri

D) Çocukları yanlış yönlendirmenin sonuçları

“Sözcükleri temel anlamlarıyla kullanmak herkesin yapabileceği bir şeydir. Usta yazar, onlara yeni 

anlamlar kazandırır. Sözcükleri günlük anlamları dışında kullanmak, onlara yeni anlamlar yüklemek anlatımı 

zenginleştirir.”

13) Bu paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi usta bir anlatım örneği değildir?

A) Yağmur giderek hızlanıyordu.

B) Kısır topraklar barajla coştukça coştu.

C) Nedense ağır renkler tercih edilmiş.

D) Gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlatmalısın.

“Ben, sanatı ve edebiyatı insan varlığının en kutsal yaratılışlardan biri sayarım. Gerçek sanat eserlerinin 

de, yarına geçecek değerde olduğuna inanan sanatçıların ellerinden çıkacağına inanıyorum. Bana bu 

satırları yazdıran da bu inanış oldu.”

14) Yukarıdaki paragraf sorulan sorulardan hangisine verilmiş bir cevap olabilir?

A) Sizce gerçek sanat eseri hangi özellikleri taşımalıdır?

B) Sanatı nasıl tanımlarsınız?

C) Eserinizi yazmanıza sebep olan şey neydi?

D) Edebiyat ve sanata bakış açınız nasıl oluştu?

“Ben eserlerime kendimi koymam. Çekilirim bir köşeye uzaktan izlerim kahramanımı ve olayları. 

Nasılsa öyle anlatırım onu. Kendimin olmak istediği kişi değildir o. Objektifimdir kahramanımı anlatırken.”

15) Bu paragrafın  konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eserdeki kahramanların yazarı yansıtması

B) Bir eserde kahramanın önemi

C) Yazarın eserlerinde nesnel davranması

D) Yazarın kahramanlarını halktan seçmesi

“Gözlerinde ürkek, gergin bakışlar hâkimdi. Kalın siyah kaşları, kırılganlığın resmi gibiydi. Yarı açık göz 

kapakları, acının harmanında yoğrulmuşluğu yansıtıyordu. Kenarları iğne oyasıyla işlenmiş eşarbı vardı.”

16) Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

A) Anlatılanları okuyucunun zihninde canlandırmaya

B) Bir kavramı eksiksiz olarak açıklamaya

C) Anlatılanları bir hareket olgusu içinde vermeye

D) Konuyu örneklerle desteklemeye

“Sanatçı, yazdığının okunmasını, ilgi toplamasını ister. Yalnız kendisi için yazan şair veya hikâyeci 

düşünülemez. Bugün yazdığının hiç olmazsa yakın bir zamanda okunacağını ummayan bir yazarın eline 

kalemi almasına ihtimal verilemez.”

17) Bu paragrafta sanatçı ile ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

A) Yazdıklarının en azından yakın bir zamanda okunacağını umut ettiğine

B) Gerçek sanat adamının yazılarında halkın değil, kendi beğenisini ön planda tuttuğuna

C) Yazarı, eser vermeye iten eserlerinin okunacağı duygusu olduğuna

D) Eserlerinin ilgi toplamasını istediğine

“Odayı tatlı, sıcak bir kızarmış ekmek kokusu bürümüştü. Ekmeklerin üstü nar gibi kızarmıştı. 

Ağzıma attığım ilk lokma ile bal ve tereyağının tadını aldım.”

18) Bu paragrafta aşağıdaki duyu organlarının hangisinden yararlanılmamıştır?

A) İşitme   B) Koklama   C) Görme         D)  Dokunma

“Devamlı araştıran, sık sık sözlüklere ve ansiklopedilere başvuran, notlar alan, çeviriler yapan, 

özetler çıkaran, böylece biriken malzemeyi fişleyen, dosyalayan, fazla titiz, fazla çalışkan, fazla dürüst 

bir fikir işçisiydi.”

19) Aşağıdakilerden hangisi yukarıda tanıtılan kişinin özelliklerinden biri olamaz?

A) Aceleci   B) Araştırmacı  C) Sistemli     D)  Titiz

“İnsanları dış görünüşlerine, giyim kuşamlarına göre değil; yaptıkları işlere göre değerlendirmek 

gerekir, ilişki kurduğumuz insanlar hakkında ön yargılı olmamalıyız. Her ne kadar iyi bir kıyafet, en etkili 

tavsiye mektubu kabul edilse de imkânsızlıklar içinde boğulan yetenekli insanların varlığı da inkâr 

edilemez.”

20) Aşağıdakilerden hangisi paragrafta verilen öğütlerden biri değildir?

A) İnsanları yaptıkları işlere göre değerlendirmek

B) İnsanların yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak

C) İnsanlar hakkında ön yargılı davranmamak

D) İnsanları görünümlerine göre değerlendirmemek
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15) Bu paragrafın  konusu aşağıdakilerden hangisidir?
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B) Bir eserde kahramanın önemi

C) Yazarın eserlerinde nesnel davranması

D) Yazarın kahramanlarını halktan seçmesi

“Gözlerinde ürkek, gergin bakışlar hâkimdi. Kalın siyah kaşları, kırılganlığın resmi gibiydi. Yarı açık göz 
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19) Aşağıdakilerden hangisi yukarıda tanıtılan kişinin özelliklerinden biri olamaz?

A) Aceleci   B) Araştırmacı  C) Sistemli     D)  Titiz

“İnsanları dış görünüşlerine, giyim kuşamlarına göre değil; yaptıkları işlere göre değerlendirmek 

gerekir, ilişki kurduğumuz insanlar hakkında ön yargılı olmamalıyız. Her ne kadar iyi bir kıyafet, en etkili 

tavsiye mektubu kabul edilse de imkânsızlıklar içinde boğulan yetenekli insanların varlığı da inkâr 

edilemez.”

20) Aşağıdakilerden hangisi paragrafta verilen öğütlerden biri değildir?

A) İnsanları yaptıkları işlere göre değerlendirmek

B) İnsanların yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak

C) İnsanlar hakkında ön yargılı davranmamak

D) İnsanları görünümlerine göre değerlendirmemek
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şiir sanatıdır.  sözü ile ne anlatılmak isteniyor?

 Şiirin sizin hayatınızdaki yeri nedir? 
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Bir resim yapmak istiyorum

Gökyüzü mavisinde ak bulutlar

Afsun zamanlarında fırçam

Karanlıklardan çok uzak

Yosun yeşili bahar müjdesi

Papatya rengim aksederken yüreğe

Bir parça da kırmızı çalmak

Hazan sarısı düşlerine

Yansıtırken yıldızlar berraklığını

Özgür lacivert

Resimleşmiş huzurda

Biraz da duru beyaz damla damla

Yakamozların dansına

Resmetmek 

Hayallerini süsleyen dileklerini

Boyayarak güneş rengine

Al rengi de kalbimden 

Tuvalin üzerine...

Ve 

Bir resim 

Kimselerin ulaşamadığı yerlerde

'Seni' 

Saklayacak...
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ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI
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S CÜK VE S CÜK GR B  ÇALIŞMALARI

1  Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını bulunuz ve cümlede kullanınız.

Afsun  .........................................................................................................................................

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

Kırmızı çalmak  ...........................................................................................................................

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

Hazan sarısı  ...........................................................................................................................

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

Yakamoz  ....................................................................................................................................

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

Tuval  ..........................................................................................................................................

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

Aksetmek  ..................................................................................................................................

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

1  Şair ne yapmak istiyor?

2  Şaire göre baharı neler müjdeliyor?

 Özgür lacivert  ifadesi ile şair neyi anlatmak istiyor?

4  Şair tuvalin üzerine neleri resmetmek istiyor?

5  Şair, çizeceği resme neden kimsenin ulaşmasını istemiyor?

6  Şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız.

TÜR ÇALIŞMASI

 B   Bir Resim Yapmak  İstiyorum  şiirinin hangi şiir türüne ait olduğunu açıklayarak yazınız.

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

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

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

D YG LARLA

YAŞAMAK İSTİYOR M
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 A  Aşağıda açıklamaları verilen şiir türlerinin isimlerini yazınız.

a. ................................... : Aşk, ayrılık, özlem, acı bu şiir türünün konularıdır.

b. ................................... :Destanlar, savaş, yiğitlik, kahramanlık, vatan sevgisi  gibi konuları işleyen 

şiirlere  denir.

. ................................... :Çoban ve kır hayatını, tabiat güzelliklerini göstermek ve içimizde bunlara 

karşı bir ilgi, sevgi ve özlem uyandırmak amacıyla yazılan şiirlere denir.

d.................................... :Herhangi bir konu hakkında bilgi vermek, öğretmek, bir düşünce ve 

duyguyu aşılamak amacıyla yazılan şiirlere denir.

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI
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yazınız.
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ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 

Güzel sanatların resim, müzik, sahne sanatları gibi alanlarında yapmış olduğunuz, izlediğiniz ya da 

katıldığınız bir çalışmayla ilgili anınızı yazınız.   

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

.........................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................
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A  Yukarıda okuduğunuz mısralar Orhan Veli'nin Dalgacı Mahmut  isimli şiirinden alınmıştır.  Bu şiiri sizler 

kendi hayal dünyanıza göre tamamlayınız. 
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........................................................................................................................................................

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

B  Ünlü şairlerin şiirleri bestelenerek dinleyicilerle buluşuyor. Bu şarkılardan bir tanesinin sözlerini yazınız.

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

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

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

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

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

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

 İşim ü üm budur benim , 

Gökyüzünü boyarım her sabah 

Hepiniz uykudayken 
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DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI

BİR RESİM
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Cümlede, eylemin nesne alabilip alamamasına ya da öznenin, eylemde bildirilen işle ilgili olarak 

gösterdiği özelliğe .................... .denir. Dolayısıyla, yüklemi eylem olmayan cümlelerde 

................... ..aranmaz.

  A  znesine Göre iiller   B  ........ Göre iiller

 1.      -     1. Geçişli Fiil nesne alır

 2. Edilgen Fiil       -il/ -in     2. Geçişsiz Fiil nesne almaz

 3.     -il/ -in

 4. İşteş Fiil            -ış/-iş

Aşağıdaki fiilleri özne  yüklem ilişkisi  bakımından  in eleyiniz.

1  Onunla böyle konuşursan kalbi kırılır.

2  Çiçekler sulandı. 

 Seçtiği giysileri özenle paketledi. 

4  Polisleri görünce saklandı. 

5  Ağzından kötü sözler çıkacak diye konuşmaktan kaçındı.

6  Onunla her ay mektuplaşırız.

 Heyecandan etekleri tutuştu.

8  Çocuk evde ödevlerini yapıyormuş.

9  Alara, yeni yıl partisi için süsleniyordu.

10   Bu yaptığınla ödeşiriz artık.
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Ben Bir Gökkuşağıyım  başlıklı bir şiir yazınız.
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1  ''Antika'' sözcüğü size neler çağrıştırıyor?  

2  Sevdiklerinize hediye olarak neler almayı tercih edersiniz? Neden?

 azar ve bitpazarı  arasındaki benzerlikler ve farklılıklar 

nelerdir?
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ANNEMİN ANTİKA SEVDASI

77

ANNEMİN ANTİKA SEVDASI

Şu büyükleri hiç anlamıyorum. Eski eşyalara onca para verip alıyorlar. Neymiş efendim, antikaymış.  

Bizim evde de annem tam bir antika meraklısı. 

Bugün onunla çarşıya çıkmıştık, yine antikacı Asaf Amcanın dükkanına uğradık. Asaf Amca bize çini bir 

vazo gösterdi. Saraydan bilmem kimden kalmaymış! Annem, dünyanın sekizinci harikasına bakar gibi vazoyu 

hayranlıkla inceledi. ''Bu  bu olağanüstü!'' dedi. Acaba benim görmediğim ne görüyor bu vazoda diye 

düşünerek, vazoyu almış ben de dikkatle inceliyordum ki Asaf Amca '' Aman kırılmasın!'' diyerek elimden aldı 

onu. 

Pahalı olduğu için vazoyu alamadık ama dükkândan eli boş da çıkmadık. Eski bakır bir kase aldı annem. 

Almasına aldı da o antika vazoyu pahalı olduğu için alamadığına üzüldüğü de belliydi. Oysa neredeyse 

aynısından bir tane daha var bizim evdeki büfede. 

Babaannem, annemin antika merakını bildiğinden Sarman koştururken arkasından bağırıyor: ''Şişt 

Sarman, dur bakayım! Vazonun orada koşmak yasak! Antika o antika ''

'' Sarman ne anlar antikadan babaanne?''

'' Valla anlar mı anlamaz mı bilmem. Kırarsa yer azarı! ''

Annem, akşam yemeğinde ballandıra ballandıra başladı Asaf Amca’nın dükkanında gördüklerini 

anlatmaya: ''Güllü dallı bir koltuk var ki, bir görseniz bayılırsınız. Ama dünya para istiyor Asaf Efendi  Eee, ne 

de olsa Ethem Paşa'dan kalmış.'' 

'' Ethem Paşa mı, o da kim?''

Annem, babamı duymazdan gelip bu kez de gümüş sürahiyi anlatmaya başlıyor. ''Öyle ağır ki vallahi 

kalkmıyor yerden. Belli, saf gümüş '' 

'' E, ona su koyup içilmez ki kızım. Kolum ağrır kaldırayım derken.'' 

'' Aman anne su içmek için sürahimiz var ya! Onu alsak şuraya koyarız. Ah çok güzel şeyler var çook! Hele 

çini bir vazo var ki  Tam yüz elli yıllıkmış.''

'' Vah vah, pek de yaşlıymış!''

Babaannemin bu sözü hepimizi güldürdü.

Haftaya Anneler Günü. Anneme Asaf Amca’nın dükkanından şöyle antika bir şey alsam kim bilir ne çok 

sevinir. 

Ertesi gün okul çıkışı soluğu hemen Asaf Amca’da aldım. Ama dükkâna girmemle yüzümün asılması bir 

oldu. Asaf Amca anneme hediye alacağımı öğrenince indirim yaptı yapmasına da küçücük şeyler bile öyle 

pahalı ki, değil haftalığım, yıllık harçlığım bile almaya yetmez bunları  Onca parayı nereden bulacağım ben 

şimdi?

Eve gittiğimde İlhan amcam bizdeydi. Suratımı bir karış asık görünce Ne o yeğenim, Karadeniz'de 

gemilerin mi battı?'' diye sordu. 

'' Battı ya amca '' deyip anlattım. 

'' Hım  Demek annene şöyle eski bir şey almak istiyorsun.'' 



1  ''Antika'' sözcüğü size neler çağrıştırıyor?  
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Eve gittiğimde İlhan amcam bizdeydi. Suratımı bir karış asık görünce Ne o yeğenim, Karadeniz'de 
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'' Battı ya amca '' deyip anlattım. 

'' Hım  Demek annene şöyle eski bir şey almak istiyorsun.'' 
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78 79

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

S CÜK VE S CÜK GR B  ÇALIŞMALARI

1   Aşağıda verilen sözcük ve sözcük gruplarının anlamını bulunuz.

Çini  ....................................................................................................................................

Duymazdan elmek  .................................................................................................................

Takdir etmek  .............................................................................................................................

Bitpazarı  .........................................................................................................................

Yok yoktu  ..................................................................................................................................

Eli boş çıkmak ........................................................................................................................ 

Ballandıra ballandıra anlatmak  ............................................................................................. 

Yüzü asılmak ..........................................................................................................................

Meteliğe kurşun atmak ..........................................................................................................

5. TEMA

SANAT VE HAYALLERİM

'' Ne yapayım, annem çok seviyor antikayı.''

'' O halde merak etme, yarın annene vazo da alırız, sürahi de '' 

Nasıl alacaktık ki? Amcam bana para mı verecekti? 

Ama benim bildiğim amcam meteliğe kurşun atardı. 

'' Amca yoksa piyango mu çıktı sana?'' 

'' Nerede bizde o şans yeğenim!''

'' O zaman nasıl alacağız hediyeyi?''

'' Yarın görürsün. Sabah erkenden hazır ol sen.''

Ertesi sabah erkenden kalktım. Kahvaltıya yeni oturmuştuk ki amcam geldi. Annemlere dolaşmaya 

çıkacağımızı söyledi. 

Birlikte çarşıyı geçip dar bir sokağa saptık. 

'' Ama Asaf Amca’nın dükkânı burada değil ki?'' dedim. 

' Kim söyledi o dükkâna gideceğimizi?''

Anlaşılan İlhan amcam beni başka bir antikacıya götürüyordu. Acaba parayı nereden bulmuştu? Ben 

düşüncelere dalmış, dalgın peşi sıra yürüyordum. Birlikte ara sokakları geçip eski bir mahalleye ulaştık. 

Neredeyse şehrin dışına çıkmıştık. Biraz daha yürüdükten sonra pazar yeri gibi bir yere geldik. Ama burada 

meyve sebze değil de eşya satıyorlardı. 

'' İşte geldik!'' dedi amcam. 

Tezgahlarda yok yoktu. Cep saatleri, ncanlar, cezveler, küpeler, dürbün  Ama hepsi de eskiydi bunların. 

Hatta birçoğu kırık döküktü. Amcam beni bitpazarına götürmüştü. 

''Eskiyse buradaki şeyler de eski. Üstelik cebindeki parayla buradan değil bir vazo, on vazo bile alırsın. 

Üste de paran artar!'' 

''Ama bunlar antika değil ki amca?'' 

''Aman yeğenim. Önemli olan anneni sevindirmek değil mi? Eskiye eski, ha paşa kullanmış bunları ha bir 

başkası.'' 

Çok güzel bir çini vazo gördük. O kadar çok benziyordu ki Asaf Amca’nın dükkanındakine  Amcamın 

dediği gibi çok da ucuza aldık. Bitpazarından kendime de teleskop aldım. Gerçi benim teleskobum bozuk çıktı 

ama olsun. Öyle olmasa hiç teleskobum olmayacaktı. 

Annem vazoyu çok beğendi. Üstelik o eski vazo sayesinde babam  Vallahi şaşırttın beni Arda. Ben de 

seni hiç tutumlu bilmezdim oğlum. Aferin sana!'' diyerek beni takdir etmekle kalmadı, bir de harçlığıma zam 

yaptı.

Koray Av ı ÇAKMAN 

          

1  Yazarın annesi nelere meraklıymış?

2  Yazarın annesi Asaf Amca’nın dükkânında neler beğeniyor? 

 Yazarın annesi beğendiklerini neden alamıyor?

4  Yazar neden kendisini ''Karadeniz'de gemileri batmış'' gibi hissediyor? 

5  İlhan amcası yazarın sorununa nasıl çözüm buluyor? Siz olsaydınız nasıl bir çözüm bulurdunuz?

6  Babası neden Arda’yı takdir ediyor?
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A  Eski eşyalar/ antika satan yerlere gittiniz mi? Neler gözlemlediniz?

...

...
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B  Evinizde antika eşyalar var mı? Nelerdir? Ne zamandan kaldı? 
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C  Çevrenizde antika eşya toplayan tanıdıklarınız var mı? Neler topluyorlar? 

...

...

...

...

ETKİNLİK 1

A  ''Dünyanın yedi harikası nelerdir?'' Araştırıp yazınız.
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B  Araştırdığınız yerlerden hangisini görmek istersiniz? Neden? 
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C  Sizce ''Dünyanın sekizinci harikası'' nedir? Neden? 
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A   Annemin Antika Sevdası  adlı metin bir hikaye öykü dir. Aşağıya bu hikayenin unsurlarını yazınız.  
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B  Annemin Antika Sevdası  adlı öykü ile daha önce okuduğunuz erhat ile Şirin  adlı halk 

hikayesini şekil ve tür yönünden karşılaştırarak ulaştığınız sonuçları aşağıya yazınız.
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ETKİNLİK 4

A)  Antika bir eşyanın görselini bulup aşağıya yapıştırınız.

ETKİNLİK 3

A) ''Müzayede'' sözcüğünü araştırıp hangi alanlarda yapıldığını yazınız. 
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.........................................................................................................................................................

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

B) Siz bir müzayedeye katılacak olsanız ne almak isterdiniz? Neden? 

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

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

ETKİNLİK 2

DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki illeri nesne-yüklem ilişkisine göre inceleyiniz.

1- Arkadaşını az önce eve götürmüş.

2- Kitabını yeni almış.

3-Tabağı o mu kırmış?

4- Yazın Kıbrıs'a gelecekler.

5- Onun üzülmesine ben de üzülüyorum.

6- Arkadaşları ile hiçbir problemi olmamıştı.

7- Olayı duyar duymaz çok ağladı.

8- Hayat hikayesini nihayet yazdı.

9- Onun yaptıklarına çok güldük.

10- Sonbaharda yapraklar sarardı.  

Çatı özelliği aranmayan cümlelerin karşılarındaki boşluklara ( X ) işareti koyunuz. Geriye 

kalan cümlelerin de özne ve nesnesine göre çatısını yazınız.

ANNEMİN

ANTİKA SEVDASI

5. TEMA

SANAT VE HAYALLERİM

1) Hepimiz aç ve perişandık.     (  ) 

2) Artık bu ailenin reisi bendim.     (  )

3) Ümidimi tamamıyla yitirmiştim.    (  )

4) Hava her geçen gün kötüleşiyordu.   (  )

5) Bakkal oldukça sert ve kaba bir adamdı.  (  )

6) Yaşlı adam beni görünce her şeyi anladı.   (  )

7) Bizleri alkışlayanlar bunlardı.     (  )

8) Çok geçmeden kapı açıldı.     (  )

9) Geminin güvertesi adeta bir çiçek bahçesi gibiydi. (  )

10) Bu şartlarda onları aramamız imkânsız.  (  ) 

Geçişli Geçişsiz
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1 Kasetçalar  sözcüğü size neler çağrıştırıyor? 

2 Hangi müzik türünü seviyorsunuz? Neden?  

 Hiç konsere gittiniz mi? Orada neler hissettiniz? 

HA IRLIK ÇALIŞMASI

5. TEMA

SANAT VE HAYALLERİM

KAMRAN A İ

87

KAMRAN A İ

 Kıbrıs Türk tarihinin mihenk taşlarından biri.

Kıbrıs Türkü'nün çok değerli beste i, söz yazarı. Kıbrıs Türk halk müziğine yaptığı katkılarla 

bu müzik türünün çağdaş ön ülerinden oldu. Bunun yanı sıra Kıbrıs Türkleri arasında halk 

içinde müzik i ra eden ilk kadınlardan biri olarak Jale Derviş'le birlikte Batı müziğinin i rasını ve 

öğrenimini yaydı.

Kamran Aziz, 1950'li yıllarda arkadaşlarıyla kurduğu 'Kamran Aziz Topluluğu' ile sahneye 

çıkarak o dönemin ön yar ılarını kırarak adını tarihe altın har erle yazdırdı. 

Kamran Aziz'in yeğeni Ayşe Karaca'nın teyzesi ile ilgili anıları:
Onu anlatmak güzel olduğu kadar, çok da zor benim için. O benim hem büyük ama kendi deyimimle 

'küçücük teyzemdi'. O kadar narin o kadar naifti ki karıncaya zarar vermekten bile korkardı. Hayatı boyunca 
en korktuğu şey de zaten kalp kırmaktı. Onunla zaman geçirmek paha biçilmezdi. Saatlerce sohbet eder, 
şarkılar söyler, kedileriyle oynardık. Yemyeşil limon ağaçlarıyla dolu bahçede oradan oraya koşar ağaçlara 
tırmanır onu da hep peşimden koşturturdum. Bir şey olmayayım diye gözünü üzerimden bir an olsun 
ayırmazdı. Adeta onun torunu gibiydim. Bana özel günlerde yazdığı iyi dileklerle bezeli kartlarını hâlâ 
saklıyorum. 

En çok da piyano başında geçirdiğimiz zamanları unutamam. Ne zaman evine gitsem o piyano başında 
beste yapardı ben de onu büyük bir keyi e dinlerdim. Bana müziği sevdiren, iliklerime kadar nota tınılarını 
dolduran kadını ve onunla geçirdiğim zamanları nasıl unutabilirim ki. Beni görünce hemen yanına çağırır 
piyanonun sağına oturturdu. Ona kalın seslerle eşlik etmemi isterdi. Ben de büyük bir keyi e yanına oturur, 
onun şarkılarına uygun, doğru tuşlara basarak çalmaya çalışırdım.

Onun sayesinde 8 yaşında piyano çalmaya başladım. En yakın arkadaşı ve meslektaşı olan ale Derviş'ten 
9 yıl boyunca piyano dersleri aldım. İkisiyle de piyano çalmak muhteşemdi. Onları tanımak o kadar güzel bir 
duygu ki. Bu güzel duygularla ilk şiirimi anneme yazdım ve Kamran teyzem ile bu şiiri besteledik.

Canım annem
Anneciğim canım benim,
Damarımda kanım benim,
Yemyeşil gözlerin,
Denizler kadar engin. 

Olamam ben sensiz, 
Canım annemsiz,  
Allah’ım ne olur, 
Bırakma kimseyi annesiz.

Bu besteyi ölümsüzleştirmeye karar vermiştik. Teyzem piyano başında, annem elinde davulla bense 
elimde mikrofonla bastık kasetçaların kaydına. Çaldık söyledik. Harika bir enerjiyle yapmıştık kaydımızı. En 
büyük hayalim gerçekleşmiş, teyzemle birlikte şarkı bestelemiştim. Daha mutlu olamazdım! 

Onun bestelerini ise yıllarca dilimden düşürmedim hâlâ da düşürmem. İlkokuldan, lise yıllarıma kadar 
koroda solistlik yaptığım yıllarda teyzemin bestelerini büyük bir gururla seslendirdim. AL YEMENİ, MOR 
YEMENİ  ve KIBRIS'IM  şarkılarının önemi bu yüzden bende bambaşka. Kamran Aziz ise benim için 
hayatımın en önemli ve unutulmaz eseri olarak kalacak. 
                         Ayşe KARACA 



1 Kasetçalar  sözcüğü size neler çağrıştırıyor? 
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TÜR ÇALIŞMASI

ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

1  Kamran Aziz hangi çalışmaları ile tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır?

2  Anıyı anlatan yeğeni Kamran Aziz'le nasıl vakit geçirirdi?

 Kamran Aziz'in hayatında en korktuğu şey neydi? Bu onun hangi yönünü gösterir?

4  Kamran Aziz ve yeğeninin birlikte yaptığı beste hangisidir? Bu besteyi ölümsüzleştirmek için ne 

yaptılar?

5  Kamran Aziz benim için hayatımın en önemli ve unutulmaz eseri olarak kala ak.  sözü ile 

yazar ne anlatmak istemiştir?

S CÜK VE S CÜK GR B  ÇALIŞMALARI

A   Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının  anlamlarını bulunuz.

Naif  ............................................................................................................................................

Kalp kırmak  ...............................................................................................................................

aha biçilmez  ............................................................................................................................

Bezeli  .........................................................................................................................................

Mihenk taşı  ................................................................................................................................

Beste yapmak  ........................................................................................................................... 

Tını  ........................................................................................................................................... 

Kasetçalar  .................................................................................................................................

Dilinden düşürmemek ...............................................................................................................

B  Karın aya zarar vermekten korkmak  deyiminin anlamını bulup yazınız.

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

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

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

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

5. TEMA

SANAT VE HAYALLERİM

Yukarıdaki metnin türü anıdır. Anının tanımını yaparak özelliklerini yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O, müzisyen kimliğinin yanı sıra ilk Türk kadın eczacılarımızdandır. İlk Kıbrıslı Türk kadın eczacılardan 

biri olarak 1997'ye kadar hizmet verdiği Aziz Eczanesi'ni açtı. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği'nin kurucuları 

arasında yer alan Kamran Aziz'in eczanesindeki eşyaları, halen birlik binasında müze olarak düzenlenen 

bölümde sergileniyor.

İnsanlara yardım etmeyi seven, sosyal kimliği güçlü ve müthiş bir hayvansever. Hiç çocuğu olmayan 

bu güzel yürekli kadın Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu'nu kurarak, yıllarca çocuklara anne, sıcak bir 

yuva ve aş oldu. Kamran Aziz ayrıca kedilere olan tutkusuyla da bilinirdi.

A  Yukarıda Kamran Aziz'le ilgili verilen bilgilerden hareketle Kamran Aziz'in kişiliği hakkında neler 

söylenebilir?

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

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

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

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

B  Kamran Aziz'in bestelerini araştırıp üç tanesinin adını yazınız.

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

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

 .................................................................
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İlk gençlik yıllarımdan geriye kalanlar  Duygu ve düşüncelerimi aktarmadaki 

en etkili yolun Edebiyat, özellikle de şiir olduğuna inanıyorum.

Gayem, edebiyat öğretmeni olmak ve Kıbrıs'a dönüp çalışmaktı. Meslek olarak 

öğretmenliği seçme nedenlerimin başında; annemle babamın öğretmen olması, 

bana ders veren öğretmenlerimin etkileri ve de tüm olumsuzluklara rağmen bu gün 

de değişmeyen kararımla Öğretmenliğin en yüce meslek olduğu  inancımdır. 

Dünyaya yine gelsem, yine öğretmen olurdum, yine aynı sını arda ders vermek 

isterdim. Çünkü benim, bir değil, binlerce çocuğum var ve gerek ailemi, gerekse 

öğrencilerimin tümünü sevgiyle kucaklayacak bir yüreğim  

          GÜLGÜN SERDAR

A  Gülgün Serdar kimdir? Biyogra sini kısaca yazınız.

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

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

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

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

B  Gülgün Serdar'ın Kıbrıs Türk Edebiyatı'na ve eğitimine katkılarını araştırıp yazınız.

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

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

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

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

C  Yazar sizce neden ğretmenliğin en yü e meslek olduğunu  düşünüyor? 

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

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

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

D  Doku  kitabı hakkında araştırma yapıp öğrendiklerinizi aşağıya yazınız.

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

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

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

ETKİNLİK 2

Üçüncü sınıfa geçince kendimi Lefkoşa'da o günkü adı ile Ayasofya İlkokulu'nda buluyorum. Kardeşle-

rim ortaokula başlayacağı için biz, annemle birlikte Lefkoşa'ya geliyoruz. Zira tek ortaokul lise burada. 

Babam, sadece pazar günleri Lefkoşa'ya o günkü deyişle Şeher’e  gelebiliyor. Lefkoşa-Baf arasındaki yüz 

millik kıvrımlı yoldan kurtulduğum için mutluyum ama her gün babamı göremiyorum. Eğitimin gerekliliği-

ne inandığımız için hepimiz bazı fedakarlıklara katlanıyoruz.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahta çıkması nedeniyle bastırılan ve kraliçenin resmini taşıyan büyük 

bardaklarda her sabah süt içmemiz, tüm canlılığı ile hâlâ hafızalarımızda  Sevgili Özden Selenge'nin Fin-

candaki Kraliçe  isimli eseri, işte bu anının bir belgesi  Okulumuzu, o yılların bir geleneği olarak İngiliz va-

linin eşi ziyaret ediyor. Biz son sınıfken Vali Sir Hugh Foot'un eşi sınıfımıza gelip bizlere sorular sormuş, 

doğru cevaplar alınca da bizleri kutlamıştı.

         

          Gül ün SERDAR

                 Doku

Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne öre evaplayınız.

1  Eskiden eğitim için insanlar hangi fedakarlıkları yapıyordu? Hangi zorluklarla mücadele ediyordu?

...

...

...

2  Yukarıdaki metinde anlatılanlarla günümüzdeki eğitimi karşılaştırınız.

...

...

...

 Yukarıdaki metinde anlatılanlar Özden Selenge'nin in andaki Kraliçe  eserinde belgelenmiştir. 

Anıların  insan ve toplum yaşamındaki önemi nedir? Açıklayınız.

...

...

...

.. ...

...
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D  Doku  kitabı hakkında arD  Doku  kitabı hakkında arD  Doku aştırma yapıp öğrendiklerinizi aşağıya yazınız.

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

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

....................................................................................................................................................
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A) Eskiden müzik dinlemek için kasetçalar kullanılırdı? Günümüzde kasetçaların yerini 

neler almıştır?

B) Kamran Aziz’in yeğeni, Kamran Aziz’in hangi eserlerini seslendirmiştir? Bunlardan 

bir tanesinin bir dörtlüğünü yazınız. 
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ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI

KAMRAN AZİZ
5. TEMA

SANAT VE HAYALLERİM

Her cümle belli bir düşünceyi, duyguyu aktarmak için kurulur. Bir cümlenin, ifade edeceği anlamı açık ve 

anlaşılır bir biçimde ortaya koyması gerekir. Ayrıca cümle mümkün olduğunca gereksiz unsurlardan arın-

dırılmış olmalıdır. İşte bu özelliği göstermeyen cümlelerde ………………….................... olur.

Aşağıdaki tabloda anlatım bozuklukları ve tanımları verilmiştir. Parantezlerde boş bırakılan yerlere 

uygun olan harfi yazınız.

(...….) Birbirlerine yazılış ve okunuş 
bakımından çok benzeyen veya aralarında 
ilgi ya da yakınlık bulunan fakat anlamları 
farklı olan sözcüklerden kaynaklanır.

(...….)  Bir sözcük cümleden çıkarıldığında 
cümlenin anlamında bir daralma, bir 
değişme olmuyorsa o sözcük gereksiz 
kullanılmış demektir.

(...….) Anlatımı düzgün bir cümlede 
okuyucuyu şüpheye düşürecek, şaşırtacak, 
yanıltacak birbiriyle çelişen ifadeler 
bulunmamalıdır.   

(...….) Kalıplaşmış anlamları vardır, bu 
yüzden cümlede kendi anlamlarının dışında 
kullanıldıklarında da anlatım bozukluğuna 
sebep olur.

(...….) Anlatımda sözcüklerin gerektiği yerde 
kullanılmaması, cümlede anlam karışıklığı 
yaratır ve söylenilenlerin ters ya da yanlış 
anlaşılmasına yol açar.

(...….) Birden çok zamir çağrışımı anlam 
belirsizliğine yol açar.

(...….) Anlatılanların mantığa ters düşmesi 
de bir anlatım bozukluğu nedenidir. 

A) Sözcüğün Gereksiz Kullanılması 

B) Anlamca Çelişen Sözcüklerin Bir 

Arada Kullanılması

C) Kişi Zamirinin Yanlış Kullanılması

D) Atasözü ve Deyimlerin Yanlış 

Anlamda Kullanılması

E) Anlamca Birbiriyle Karıştırılan ve 

Yanlış Anlamda Kullanılan 

Sözcükler

F) Mantık Hatalarından Kaynaklanan 

Anlatım Bozuklukları

G) Sözcüğün Yanlış Yerde 

Kullanılması
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Al Yemeni Mor Yemeni  şarkısının sözlerini yazıp size neler hissettirdiğini belirtiniz. 
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AH Ş  BÜYÜKLER

1  İleride hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsunuz? Neden?

2  Büyüklerinizle en çok hangi konularda fikir ayrılıkları yaşıyorsunuz?

 Toplumumuzda aileler çocuklarının sanatçı olmasına nasıl 

bakmaktadır?

HA IRLIK ÇALIŞMASI

5. TEMA

SANAT VE HAYALLERİM

97

10. SAHNE

Işıklar değişir. 2. Oyuncu ders çalışır

ANNE  Söyle bakalım kızım

BABA  Liseyi bitirince ne yapacaksın?

1. OY NC  Başını uzatır  İşte zurnanın son deliği burası!

2. OY NC  Şey offf, puffff !...

1. OY NC   Yandan  İşte beklenen sesler!

ANNE  Evet ?

BABA  Seni dinliyoruz?

2. OY NC   Şey, sanırım bu konuyu henüz düşünmedim!

1. OY NC  Yandan  İşte birinci kötü yanıt!

ANNE  Nasıl yani?

BABA  Hiç mi düşünmedin?

ANNE  Ayıp ayıp!

BABA  Büyük kayıp!

ANNE  Çocukluk!

BABA  Sorumsuzluk!

ANNE  Ne demek?

BABA  Boşa emek!

2. OY NC  Aslında hiç düşünmedim demek de çok doğru değil  Çok düşündüm de, aslında, 

  doğrusunu söylemek gerekirse, karar verip birini seçemedim!...

ANNE  Bu seçeneklerden birini de

BABA  Biz öğrenebilir miyiz?

2. OY NC  Mesela, anketörlük düşünüyorum!

1. OY NC  Yandan  İşte ikinci kötü yanıt!

ANNE  Ciddi misin?

BABA  Dalga mı geçiyorsun?

ANNE  Yoksa adam mı seçiyorsun?

BABA  Ne demek anketörlük?

ANNE  Animatörlük gibi.

BABA  Armatörlük duydum, fabrikatör de duydum ama bunu ilk defa duyuyorum. Anketörlük!...

ANNE  Ne yani şimdi sen bize hayatın boyunca kapı kapı dolaşıp millete anket yapacağını mı 

  söylemek istiyorsun?

BABA  Öyleyse niye okula gidiyorsun kızım? Bırak okulu gir o işe çalış bu kadar meraklıysan.

2. OY NC  Aslında oyuncu da olabilirim!

1. OY NC  Yandan  Batıyorsun!... İşte üçüncü kötü yanıt.

AH Ş  BÜYÜKLER
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ANNE  Kızım senin annen mi oyuncu, baban mı oyuncu?

BABA  Ekonomik güvencesi olmayan bir kariyer ne işe yarar?

ANNE  Kendisini kurtarmış büyük sanatçılar dışında çoğu karnını zor doyuruyormuş kızım onların.

BABA  Tamam, liselerarası tiyatro yarışmalarında üst üste üç yıl ödül aldın, yeteneğin de var, yok 

değil. Daha geçenlerde sen demiyor muydun, çoğu oyuncular işsizlikten sürünüyor diye.

ANNE  Eğer amacın beni üzüntüden hasta etmekse bu mesleği seçerek; sen oyuncu olursun belki 

kızım, ama yüreğime indirirsin.

BABA  Oyunculuğu seçip de bizim kararımıza rağmen, bizi çiğneyerek bu işe başlarsan eğer  

ANNE  Kendimize şimdi zor bakıyoruz kızım  Sen de tam da bize bakacağın çağda, biz bir de seni 

  taşıyamayız sırtımızda.

BABA   Otur, düşün. Aklını başına al oyunculuğu seçersen sakın bize güvenme.

ANNE   Biz seni uyarıyoruz. Sonra bize söylemedi deme.

2. OY NC   Ağlar.

Çıkar. Işıklar değişir

11. SAHNE

KORO  Vay anasına sayın seyirciler.

2. OY NC  İşte bana aynen böyle dediler.

KORO  Ah şu aileler.

2. OY NC  İnsanı canından bezdirirler.

1. OY NC  Ders üç: Sen okulu bitirdiğin zaman ne olmak istiyorsun?  sorusuna kesinlikle 

  hazırlanılmış cevap verin.

.OY NC  Nasıl hazırlanılmış?

1. Oyuncu, 2. Oyuncunun kulağına bir şeyler fısıldar

12. SAHNE

Işıklar değişir. Bir önceki sahnenin başı

ANNE  Söyle bakalım kızım

BABA  Liseyi bitirince ne yapacaksın? Sessizlik

2. OY NC   Aktif-  Hiv virüsleri üzerine çalışmak istiyorum. Sessizlik

ANNE  Şaşkın, anlamamış  Çok güzel  kulağa hoş geliyor.

BABA  Evet ama vedir şu Aktif-  Hiv bilmecesi?

2. OY NC  Kısaca, doktor olmak istiyorum yani.

ANNE   Hah şöyle desene kızım.

BABA   Biz de sanmıştık ki

AH Ş  BÜYÜKLER

2. OY NC  Ne sanmıştınız?

ANNE  Bak yavrum, yemedik yedirdik, içmedik içirdik, seni okuttuk. Tek kızımız okusun istedik.

BABA  Toplum içinde saygın bir mesleğinin olmasını arzu ettik. Bir an yanılmaktan korktuk.

ANNE   Gel sana bir sarılayım doktor hanımcığım!...

BABA   Benim sırt ağrılarım için de bir ilaç yazar mısınız doktor hanım!...

  Işıklar değişir

         Savaş AYKILIÇ

         Düzenlenmiştir

5. TEMA

SANAT VE HAYALLERİM
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ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

TÜR ÇALIŞMASI

 2   Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun olan sözcüğü yazınız.

D YG LARLA

YAŞAMAK İSTİYOR M

101100

 1  Okuduğunuz metnin türü tiyatrodur. Tiyatro hakkında bilgi veriniz.

...........

...........

...........

S CÜK VE S CÜK GR B  ÇALIŞMALARI

1  Aşağıdaki sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını bulunuz ve birer cümlede kullanınız.

urnanın son deliği  ..................................................................................................................

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

Boşa emek  .................................................................................................................................

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

Anketörlük  ................................................................................................................................

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

Animatörlük  .............................................................................................................................

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

Armatörlük  ................................................................................................................................

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

Aklını başına almak  ...................................................................................................................

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

1  10. sahnede anne ve babanın çocuğuna sorduğu soru neydi? Çocuğun verdiği yanıtı anne ve baba 

nasıl karşıladı?

2  Meslek konusunda çocuk hangi seçenekler üzerinde durdu? Ailesi bu seçeneklere nasıl tepki verdi?

 Siz bu çocuğun yerinde olsaydınız sizin aileniz cevaplarınıza nasıl tepki verirdi?

4  Anne ve babaya göre sanatçılar ne gibi sorunlarla karşılaşıyor?

5  Anne ve babanın çocuğu hakkındaki beklentileri nelerdir?

6  Çocuk doktor olacağını söylediğinde sizce aile neden mutlu olmuştur?

 Yazının konusu ve ana düşüncesi nedir?

                                     Dram                 Komedi 

Tra edi 

A  .:Amacı acıklı olayları sahnede göstererek izleyicide ibret ve acıma duygusu 

uyandırmaktır. Üç birlik kuralına uyulur.

B  .:Bireylerin ve toplumun gülünç ve aksayan yönlerini sahnede canlandıran bir tiyatro 

oyunudur. Türün en büyük ustası Moliere'dir. 

C  .: Hayatın hem komik hem de acıklı yönünün birleşiminden oluşur. Hayat sahnede 

tüm yönleriyle gösterilir. Konular günlük hayattan seçilir. 

  Tiyatroda üç birlik kuralı nedir? Araştırıp Yazınız.

...........

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

...........

...........

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

...........

AH Ş  BÜYÜKLER
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uyandırmaktır. Üç birlik kuralına uyulur.

B  .:Bireylerin ve toplumun gülünç ve aksayan yönlerini sahnede canlandıran bir tiyatro 

oyunudur. Türün en büyük ustası Moliere'dir. 

C  .: Hayatın hem komik hem de acıklı yönünün birleşiminden oluşur. Hayat sahnede 

tüm yönleriyle gösterilir. Konular günlük hayattan seçilir. 

  Tiyatroda üç birlik kuralı nedir? Araştırıp Yazınız.

...........

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

...........

...........

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

...........

1  Okuduğunuz metnin türü tiyatrodur. atrodur. atrodur Tiyatro hakkında bilgi veriniz.

...........

...........

...........
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ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 

Çatışma  Kişiler arasındaki iç ve dış mücadeleler ile ilgili anlaşmazlıklardır. Karşıt duygu, düşünce ve 

isteklerin; kişilik özelliklerinin bir arada sergilenmesi ile ortaya çıkar.

A  Çatışmanın tanımından yola çıkarak Ah Şu Büyükler  metnindeki çatışma noktalarını bularak  

değerlendiriniz.

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

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

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

B  Metnin sonunda bu çatışmaların nasıl çözümlendiğini yazınız.

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

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

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

C  Siz olsaydınız metinde yaşanan çatışmaya nasıl bir çözüm yolu bulurdunuz?

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

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

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

BEYA  SAY A

Beyaz bir sayfayım ben 

Karalamasın beni büyükler

İlle çizeceklerse beni 

Bir zeytin ağacı çizsinler içime

Barışı anlatan!

Bir çatışma resmi değil 

Savaşı anlatan

Rengarenk bir çiçek boyasınlar hayalime

Kardeşliği anlatan

Cumhuriyet çizsinler beynime

Eşitliği anlatan

Atatürk'ü işlesinler yüreğime

A  Ah Şu Büyükler  isimli tiyatro oyunun son bölümde yer alan Beyaz Sayfa  isimli şarkının bir bölümünü 

okudunuz. Bu şarkının sözleri sizlerde hangi duyguları uyandırmıştır?

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

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

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

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

B   Beyaz Sayfa  adlı şarkıda gençler özellikle hangi konulara vurgu yapıyor?

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

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

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

Genç oyun yazarı Savaş Aykılıç, yazdığı  Ah Şu Büyükler  tiyatro oyunu ile usta yazar Turgut 

Özakman'ın Ah Şu Gençler  oyununa nazire yaptı benzeriyle karşılık vermek  Aykılıç, oyunda gençlerin 

gözüyle büyükleri eleştirdi. Aşağıda da büyüklerin gözüyle eleştirilen gençlerin anlatıldığı Ah Şu Gençler  

oyunundan bir bölüme yer verilmiştir.

1. OYUNCU: Şimdi de çocuğu ile çooook yakından ilgilenen bir anne. Nerede? Diyelim bir 

çocuk parkında.

ANNE: Bunca işimin arasında seni elinden tutup buraya getiriyorum. Neden? Böyle süklüm 

püklüm olma, biraz girişken, canlı kanlı ol diye. Haydi bak, herkes ne güzel oynuyor. Sen de oyna 

bakayım. Aaaaaaaa, o kadar hızlı koşma terleyeceksin. Oğlum önüne bak. Ooo, yooo salıncak 

yok. Terli terli zatürree olursun.  Gel bu tarafa.  Oooo katiyen kaydırağa binemezsin. Geçen 

sefer bir kaydın, pantolonun cart diye yırtıldı. Yaaaa oğlum. Konuşma o çocukla… Sen kendi 

başına oyna çocuğum. Gel geeel şapkanı giydireyim. Güneş çarpar tepe sersemi olursun. Hah 

haydi oyna güzelim rahat rahat. Oğlum hayır, kum havuzu yok. Çöp batar kazıklı humma 

olursun. En iyisi biz yine evimize gidelim, çok oynadın. Ben bu çocuğu hayatın zorluklarına nasıl 

alıştıracağım bilmem ki…

A  Yukarıda okuduğunuz metindeki anne çocuğunu hayata nasıl hazırlamayı amaçlıyor ? Sizce bunu başarıyor 

mu? Neden?

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

..........................................................................................................................................................
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B  Metindeki mizah unsurları nelerdir? Yazınız.
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Aşağıdaki ümlelerde eçen anlatım bozukluklarının sebeplerini bularak karşılarına 
yazınız.

Aşağıda anlatımı bozuk ümleler yer almaktadır. Bu ümlelerdeki anlatım bozukluklarını 

düzeltip ümleleri yeniden yazınız. 

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI
S LÜ VE YA ILI ANLATIM ÇALIŞMASI

ÇİVİLİ TAHTA HİKAYESİ

Arkadaşları ile devamlı kavga eden sorunlu bir genç varmış. Babası bir gün ona ders vermek iste-

miş. Ona çivilerle dolu bir torba ve boş bir tahta vermiş. Oğluna:

 Arkadaşların ile tartışıp kavga ettiğin zaman her sefer bu tahtaya bir çivi çakacaksın.

Genç, arkadaşları ile yine kavga etmiş ve birinci günde tahta perdeye 30 çivi çakmış. Sonraki zamanlar-

da arkadaşları ile iyi geçinmeye çalışmış ve her geçen gün daha az çivi çakmış.

Bir gün gelmiş ki hiç çivi çakmamış. Babası onu yeniden tahtanın önüne götürmüş ve demiş ki:

 Bugünden başlayarak tartışmayıp kavga etmediğin her gün için tahtadan bir çivi sökeceksin.

Günler sonra bir gün gelmiş ki tahtadaki her çivi çıkarılmış. Babası oğluna:

 Aferin, arkadaşlarınla iyi geçiniyorsun. Bütün çivileri tahtadan söktün ama tahtada artık çok delik var. 

Eskisi gibi olmayacak. Her delik arkadaşlarınla kavga ettiğin zaman söylediğin kötü sözlerdir. Arkadaşların 

seni affetse de izleri hep kalacak ve bu delikler kapanmayacak. Arkadaşlarına değer vermelisin. Unutma ki 

her zaman onların yardımına, dostluğuna ihtiyacın olacak.

Hayat akarken, arkadaşlarınızın, dostlarınızın, sevdiklerinizin kalbini incitirseniz, kendinizi sonrasında 

affettirseniz de kalplerinin bir köşesinde hep bir sızı kalacaktır.

Yukarıda okuduğunuz hikayeyi bir tiyatro oyununa dönüştürünüz.

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

..

...

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

..
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SANAT VE HAYALLERİM

1  Sağlığınız, sıhhatiniz umarım her şey yolundadır.    ..................................................  

2  Damayla damlaya dere olur.  der büyüklerimiz.     ..................................................  

 O kadar sinirlendi ki kan başına sıçradı.                ..................................................  

4  Bugünlerde çok başım ağrıyor.                             ..................................................       

5  İradesi sağlam olan kimseler diyet yapamaz.         ..................................................    

6  Onunla tanışalı aşağı yukarı tam 5 yıl oldu.           ..................................................  

1  İkisi arasındaki en büyük ayrıntı; küçüğün yanağındaki bendi.  

2  Filmleri izleyerek, takip ederek İngilizcesini geliştirdi. 

 Çantayı tıka basa ağzına kadar doldurdu. 

4  Bu tohumları siz mi diktiniz? 
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1  İdol  sözcüğü size neler çağrıştırır? Siz kimleri idol olarak 

görürsünüz?

2  Don Kişotluk yapmak  söz grubu hangi durumlarda kullanılır? 

Çevrenizde böyle birileri var mı?

 Sizce başarı  nedir? Başarıya ulaşmak için neler yapılmalıdır?

HA IRLIK ÇALIŞMASI

5. TEMA

SANAT VE HAYALLERİM

107

ÜL Ü LİVANELİ İLE MÜLAKAT

ÜL Ü LİVANELİ İLE MÜLAKAT

Barnes and Noble  Hayatınızı ve bir yazar olarak kariyerinizi etkileyen en önemli kitap 

han isidir

ülfü Livaneli  Ernest Heming ay'in bütün eserleri, özellikle de İhtiyar Adam ve Deniz, hayatımı ve 

kariyerimi büyük ölçüde etkiledi. Çünkü Heming ay'i çocuk yaşlarımda okudum ve hemen benim idolüm 

haline geldi. Onu sadece bir yazar olarak değil, dünya gençliğinde uyandırdığı macera duygusu nedeniyle de 

çok sevdim. İhtiyar Adam ve Deniz'i birçok kez okuduktan sonra bazı bölümlerini ezberlemiştim. Yazar olmaya 

ve onun gibi maceralarla dolu bir hayat sürmeye karar verdim. Ankara'daki baba evimde, odamın duvarları 

sinema ve müzik starlarının değil, Heming ay'in resimleriyle doluydu. Onun hakkında yazılan bütün 

biyogra leri okudum. Her cumartesi, Ankara'daki Amerikan Kütüphanesi'ne gider, gazetelerde onunla ilgili 

yeni bir haber olup olmadığını araştırırdım. Bendeki Heming ay etkisi o kadar büyüdü ki 16 yaşına bastığım 

yaz, aileme haber vermeden bir balıkçı köyüne gittim. Balıkçı teknelerinde çalışmaya başladım. Geceleri 

teknede, başımın altına kitabı koyarak yatıyordum. İki ay sonra ailemin yanına döndüm ama artık kesinlikle bir 

yazar olacağımı biliyordum.

Barnes and Noble  Sizin için en önemli on kitap han ileridir ve onları özel kılan nedir

ülfü Livaneli   illiam aulkner, Ağustos Işığı. Faulkner'in Ağustos Işığı'nı gençliğimde okudum 

ve bu kitabın hayatımı değiştirebileceğini hissettim. Roman, yerel bir cinayeti evrensel bir trajedi boyutuna 

yükseltiyor ve okurda, bu olayın her yerde, her zaman olabileceği yönünde bir kimlik duygusu uyandırıyor. 

Eski Ahit'i hatırlatan arkaik bir hava yaratmasına rağmen, son derece modern bir roman kalitesine sahip. 

Faulkner, gün ışığında geçen sahnelerde bile gölgeli bir atmosfer yaratmayı biliyor ve böylece bilincimizin 

karanlık ve gölgeli yapısını temsil ediyor. Şunu da söylemem gerekir ki bir yazar olarak, Faulkner'in etkisinden 

kurtulmak için epey uğraştım. 19. yüzyılın roman geleneğindeki bazı karakteristik ögelerin, 20. yüzyıl 

Amerikan romanına taşınmış olduğu görüşündeyim. Dostoyevski, Tolstoy, Turgenyev gibi yazarlar ile 

Faulkner, Ershine Cald ell, Steinbeck arasında benzerlikler buluyorum. 

Dostoyevski, Suç ve Ceza. Bu romanda en çok hoşlandığım şeylerden biri, Dostoyevski'nin St. 

Petersburg'u anlatmadan  anlatışı. Şehir, karakterlerin iç dünyasını yansıtıyor. Bugün suç işleyenlerin çoğu, 

bu suç gizli kaldığı sürece rahatça hayatın key ni çıkarmaya devam ediyor. Bu açıdan Dostoyevski'nin insan 

kalbini idealize ettiği söylenebilir. Yine de bu durum, insan psikolojisinin derinliklerini analiz etmeyi 

önemseyen bu büyük yazarın, romanın sonunda bir umut ışığı göstermesiyle açıklanabilir. 

Ernest Hemin ay, İhtiyar Adam, ve Deniz. Yukarıda açıklandı.

Binbir Ge e Masalları. Doğu edebiyatının bu şaheseri, birçok hikâyeyi iç içe geçiren labirent şeklindeki 

yapısıyla, dünya yazarlarını derinden etkiledi. orge Luis Borges ve daha birçokları gibi. Bir kadın tarafından 

anlatılan bu hikâyelerin hepsi, ölümle hayat arasında sallanan kadınların yaşamı üzerinedir. Bu kitap her yazar 

için sonsuz bir ilham kaynağı.

Mevlana, Mesnevi. Doğu edebiyatının bir başka şaheseri. 13. yüzyılın büyük Su  şair ve düşünürü 

Mevlana Celaleddin Rumi tarafından yazılmış. Birbirinin içine geçen meselleri ve hikâyeleri birleştiren 

Mesnevi, derinliğinin yanında, modern kirlerle dolu oluşuyla da okuru şaşırtıyor. Daha 13. yüzyılda Mevlana 
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her türlü dini, etnik ve cinsel ayrımcılığa karşı çıkıyordu. Kitaplarımda sık sık Mesnevi'den alıntılar yapmayı 

severim. 

Ayrıca Lev Tolstoy’un Anna Karenina’sı, Gustave Flaubert’in Madame Bovary’si ve Garcia Mar uez’in 

Önceden Bildirilmiş Bir Cinayetin Alıntısı Kırmızı Pazartesi  beni ve yazın hayatımı etkileyen çok önemli 

kitaplardır.  

Yaşar Kemal, İn e Memed. Türk edebiyatının bu büyük klasiği, gençliğimizde bize adaletsizliğe ve 

zulme karşı başkaldırmanın gerekli olduğunu öğretmiştir.

Cervantes, Don ui ote. Tekrar tekrar okuduğum bu başyapıtta, Don Kişot'un değişen bir dünyada, 

kaybolmuş değerler için verdiği umutsuz mücadeleyi çok hüzünlü bulurum. Mutluluk romanımdaki bir bölüme 

Gece Don Kişot, Gündüz Sanço Panza  adını koymuş olmam rastlantı değil. Hepimiz bir parça böyleyiz. 

Geceleri idealizmle ve yüce duygularla dolup taşarız ama sabah, hayatın gerçekleri bizi birer Sanço Panza 

haline getirir.

Barnes and Noble  avori lmleriniz han ileridir ve bunları sizin için unutulmaz kılan nedir

ülfü Livaneli  Aklıma ilk gelenler Fellini'nin Amarcord ve Fred Zinnemann'ın High Noon Kahraman 

Şerif  adlı lmleri. İlki, Fellini'nin gençliğini hatırladığı son derece kişisel bir lm. Bir karnavalı andıran lmi 

Fellini'nin mizah duygusu ve Ni o Rota'nın müziği unutulmaz kılıyor. High Noon ise harika karakterler ve 

müthiş bir senaryoyla unutamadığım lmler arasında.

Barnes and Noble  Han i müzik tarzından hoşlanırsınız  Yazarken dinlediğiniz özel bir 

müzik tarzı var mı

ülfü Livaneli  Klasik müzik, caz ve dünya müziğini çok severim.

Barnes and Noble  Bir kitap kulübünüz olsaydı orada han i kitap okunurdu

ülfü Livaneli  Eğer böyle bir imkânım olsaydı mutlaka Don uijote'yi okutmakla başlardım. Herkesin 

bildiği gibi bu eser, roman sanatının başlangıcını temsil ediyor.

Barnes and Noble  Hediye olarak han i türde kitapları seçersiniz

ülfü Livaneli  İnsanların zevkleri ve ilgi alanlarına göre her tür kitabı hediye ederim. Bana da tarih, 

anılar ve biyogra ler hediye edilmesinden hoşlanırım.

Barnes and Noble  Bir yazma ritüeliniz var mı  Mesela yazarken masanızda neler bulunur

ülfü Livaneli  Gerçekten hiçbir ritüel yok. Masamda genellikle aldığım notlar, başvuru kitapları ve bir 

ncan kahve olur.

Barnes and Noble  Birçok yazar bir ünde başarılı olmak  konusunda zorlanır. Bu ün 

bulunduğunuz noktaya elmeniz ne kadar sürdü

ülfü Livaneli  İlk hikâye kitabımı 1978'de yayımlamıştım. Yazmaya ise çok daha önceleri başladım. 

Yani benimki hiç de bir günde başarı  değil.

Barnes and Noble  H l  keşfedilmemiş yazarlara han i tavsiyelerde bulunursunuz

ülfü Livaneli  Bence yazarlar, kendi gerçek tarzını ve sesini bulana kadar sürekli yazmalı.

       Barnes and Noble

                             Zülfü Livaneli'nin Edebiyat Mutluluktur kitabından alınmıştır.

S CÜK VE S CÜK GR B  ÇALIŞMALARI
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Yukarıda okuduğunuz metnin türü mülakattır. Mülakat; herhangi bir konu üzerinde sanat, edebiyat, spor, 

siyaset, bilim gibi alanlarda ün yapmış kişilerle yapılan görüşme ve konuşmalara denir.

A  Mülakatın özelliklerini araştırıp maddeler halinde yazınız.
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B  Okuduğunuz metnin türü röportaj olsaydı yazıda ne gibi farklılıklar olurdu? Belirtiniz.
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ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

1  İhtiyar Adam ve Deniz  romanı Zülfü Livaneli'nin kariyerinde neden önemlidir?

2  Suç ve Ceza  romanındaki Raskolnikov, Zülfü Livaneli'yi nasıl etkilemiştir? Livaneli Dostoyovski'nin 

yazarlığı ile ilgili neler söylüyor?

 İnsan kalbini idealize etmek  sizce ne demektir?

4  Zülfü Livaneli, kitaplarında hangi yazarın hangi eserinden alıntılar yapmaktadır?

5  İn e Memed  romanı dönemin gençliğine neyin gerekli olduğunu öğretiyor? Sizce zamanın 

gençliğine neler gereklidir?

6  Ge eleri idealizmle ve yü e duy ularla dolup taşarız ama sabah, hayatın erçekleri bizi 

birer Sanço anza haline etirir.  sözünü açıklayınız, Sanço Panza haline gelmenin ne olduğunu 

araştırınız.  

  Zülfü Livaneli'nin keşfedilmemiş yazarlara tavsiyeleri nedir?

8   Sizin favori filmleriniz hangileridir? Size bunları unutulmaz kılan nedir?

A  Aşağıda Zülfü Livaneli'nin biyogra si karışık olarak verilmiştir. Siz de yazarın biyogra sini araştırıp 

verilenleri kronolojik olarak sıralayınız.

1   Senaryosunu da yazdığı  Yer Demir Gök Bakır  için kamera arkasına geçti.

2   Ankara Cumhuriyet Lisesi mezunudur. Daha sonraki tarihlerde ABD Fairfa  Konservatuarı'nı   

 bitirmiştir.

 1996 yılında Paris'te merkezi bulunan UNESCO Birleşmiş Milletlerin Eğitim Kültür Bilim Kurulu  

 tarafından büyükelçi seçildi.

4  Türkiye'den ansızın ayrılarak İsveçre’ye gitti, sürgün yıllarında bulaşıkçılık dahil muhtelif işlerde çalıştı.

5   Livaneli, 2002 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili seçildi.

6   1964 yılında Ülker Tunçay ile evlendi, 1966'da kızları Aylin Livaneli dünyaya geldi.

   Zülfü Livaneli, 20 Haziran 1946'da Konya'nın Ilgın ilçesinde dünyaya geldi.

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

B  Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak Zülfü Livaneli'nin kişiliği ve sanatçı yönüyle ilgili neler 

söylenebilir?
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A   Zülfü Livaneli ile ilgili aşağıda istenilenleri araştırıp her birine üçer örnek yazınız.
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B   Yukarıda yazdığınız eserlerden bir tanesini tanıtınız.
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A   1001 Ge e Masalları ile il ili istenilenleri araştırıp aşağıya yazınız.

Hangi kültüre ait olduğu: ....................................................................................................................

Yazarı: ..............................................................................................................................................

Dönemi: ...........................................................................................................................................

Konuları: ..........................................................................................................................................

Üç masalın adı:...................................................................................................................................

Masalları anlatan kişi:.........................................................................................................................

Masalların anlatıldığı kişi:.....................................................................................................................

A   Türk masallarının kahramanları genel olarak insanlar, hayvanlar ve doğa üstü varlıklardır. Cadılar, devler, 

vezir vs. kötü kahramanlarken padişah, kral, hükümdar, hızır, derviş vs. iyi kahramanlardır. Tilki, aslan, Anka 

kuşu, papağan gibi hayvan kahramanların olduğu masalların yanı sıra derviş, hızır, peri, cin gibi doğaüstü 

varlıkların yer aldığı masallar da bulunmaktadır. Türk masallarında en önemli tiplerden biri Keloğlan'dır. 

Keloğlan tipi Türk zekâ gücünün en iyi temsilcisidir.

Türk masallarından bir tanesinin özetini kısa a yazınız.
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ÜL Ü LİVANELİ

İLE MÜLAKAT

5. TEMA

SANAT VE HAYALLERİM
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ETKİNLİK 
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ETKİNLİK 2
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ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI

Aşağıda verilen anlatım bozukluklarına örnek oluştura ak birer ümle yazınız.

1  Gereksiz söz ük kullanımı  

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

2  Çelişen ifadelerin bir arada kullanılması  

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

 Yanlış anlamda söz ük kullanımı

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

4  Mantık yanlışlığı

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

S LÜ VE YA ILI ANLATIM ÇALIŞMASI

 Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz.  mısrasından yola çıkarak bir masal yazınız.

...

..

...

...

..

...

..

...

..

..

ÜL Ü LİVANELİ

İLE MÜLAKAT

Aşağıdaki cümlelerde bulunan özne yüklem uyuşmazlıklarını düzeltiniz. Cümlelerin doğru şekillerini 

yazınız.

1  Arkadaşım ve ben sinemaya gitti.

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

2  Son günlerde kollarım çok ağrıyorlar.

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

 Sen, Ahmet ve Hüseyin bu turnuvaya katılmayacaksınız.

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

4  Bahar gelince ağaçlar yeşerirler. 

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

5  Cumhurbaşkanı salona girince herkes ayağa kalktılar.

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

6  Yarın yapılacak toplantıya ben ve sen  mutlaka geleceğim.

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

5. TEMA

SANAT VE HAYALLERİM
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Samed Behren i  19 9 196

 Yüzlerce yıllık komşumuz İran'ın dünyaya hediyesi. Henüz 

yirmi sekiz yaşındayken hayatını kaybetmiş ama geride hiç 

ölmeyen minik kara bir balık bırakmış. Öyle tahmin ediyorum ki 

sen de okumuşsundur Küçük Kara Balık'ı  Okumadıysan da ben 

reklamını yaptıktan sonra okuyacaksın.

 Hayattan korkmaz Küçük Kara Balık. Yaşadığı dar dünyanın 

ötesini merak eder ve güvenli suları terk etmekten çekinmez. Yaşamın peşinden gidip tehlikelere karşı 

kararlılıkla savaşır. Yaklaşık elli yıl önce Behrengi'nin kaleminde can bulan Küçük Kara Balık bugün dünyanın 

birçok ülkesinde genç okurların hayal denizlerinde dolaşmaya devam etmektedir.

 Pardon, Behrengi'den fazla Küçük Kara Balık'ı tanıttım sana. Çünkü Küçük Kara Balık çok eski dostum. 

Birçoğu gibi ben de onu henüz çocukken tanıdım. Behrengi'nin gözleri bu satırlara değseydi eminim 

yaptığımdan rahatsızlık duymazdı. Sadece şanslı yazarların başına gelir bu: Kendi yarattığı kahramanın ünü, 

onun tanınmışlığını aşar.

 Ben Samed Behrengi'nin yaşam hikayesini, kitaplarını okuduktan çok sonra öğrendim ve ardından 

Küçük Kara Balık'ı daha da sevdim. Hayatını öğretmenlik yaparak kazanan Behrengi yalnızca Küçük Kara 

Balık'ı hediye etmiş değil okurlarına. Hepi topu yirmi sekiz yıl süren ömrünü edebiyata ve çocukları 

aydınlatmaya adamış. Halk masallarını derleyerek engin İran kültürünü özümsemiş. Haksızlıklara başkaldıran 

kahramanları konuk etmiş öykülerine.

 

Toprak IŞIK

116 117

Cen iz Aytmatov 1928 2008

 Annene Selvi Boylum Al Yazmalım'ı sorsana. Mutlaka 

izlemiştir o filmi. Belki sen de biliyorsundur. Başrolde Türkan Şoray 

ile Kadir İnanır vardı. İşte o filmin kaynağı olan romanın yazarıdır 

Cengiz Aytmatov. Bence en güzel romanı Toprak Ana'dır. Ama tabii 

bu konuda annenle tartışmak istemem.

 Aytmatov Kırgızistanlı bir yazar. Yani akraba sayılırız. Belki bu yüzden romanları bize çok sıcak geliyor. 

Eminim tanısan sen de seversin. Öyle usta bir yazardır ki, bir adamın atına duyduğu sevgiyi anlatarak seni bir 

duygu selinin içine düşürebilir. Onun romanlarında çocuklar çok önemlidir. Bir çocuğun hayatını kurtarmak 

için bir sürü yetişkin kendini feda edebilir. Selvi Boylum Al Yazmalım'da da vardır biraz bu. Sen onun kitaplarını 

okuduğunda ne düşünürsün bilmiyorum, bence bunun sebebi Aytmatov'un yaşama çok değer vermesi  

Yaşam devam etsin diye çocukları her şeyin üstünde tutar Aytmatov.

 Sen hiç hissettin mi bilmiyorum, bazen bende olur. Yaşam üstüne üstüne gelir. Şanssızlıklar peşini 

bırakmaz. O zaman ne yapacaksın? Şanssızlıklar benim peşimi bırakmıyorsa ben de yaşamın peşini bırakırım 

mı diyeceksin? Öyle diyenlerin olduğunu biliyorum. Aytmatov yazdıklarında bunu asla söylemez. Özellikle de 

Toprak Ana'da yaşama bağlanmanın büyüsünü anlatır. Kitabı kapattığında başıma her ne gelirse gelsin hiçbir 

şey yaşamla aramı bozamaz, dersin.

 Yeri gelmişken söyleyeyim. Ben umudu hep canlı tutan yazarları seviyorum. Öte yandan bir yazarın 

böyle bir zorunluluğu olmadığını da biliyorum. Umutsuz kitaplar yazan ve iyi edebiyatçı olan yazarlar da var. 

Aytmatov kesinlikle onlardan biri değil.

Toprak IŞIK         
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I. Biyografi    II. Anı    III. Günlük          IV. Masal

6) Yukarıdaki edebi türlerden hangisi gerçek yaşamdan kaynaklanan yazı türlerine girmez?

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

Bir adın kalmalı geriye
bütün kırılmış şeylerin nihayetinde
aynaların ardında sır
yalnızlığın peşinde kuvvet
evet nihayet
bir adın kalmalı geriye
bir de o kahreden gurbet
7 ) Yukarıdaki şiirle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Serbest şiirdir.    B) Lirik şiirdir.
C) Şiirde yalnızlık ve hüzün işlenmiştir. D) Şair geleceğe umutla bakmaktadır.

8)  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

 A) Okuldan gelince hemen ödevlerini yapmalısın.

B) Ressam fırçayı aldı, boyaya daldırdı.

C) Birçok romancılar, yazı hayatına hikâyeyle başlamıştır.

D) Artık ona kimse yardım edemez.

9)  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Kalabalıktan biri, yavaşça ellerini kaldırdı. 

B) Senin ve onun fikirleri oldukça mantıklıydı.

C) Şiirlerimi ve öykülerimi yeniden yayımlayacağım.

D) Dün akşam rüzgâr ortalığı alt üst etti.

10) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Ben ve yayıncı arkadaş kapının önünde duruyordu.

B) Bu işin ayrıntılarını ben ve sen biliriz.

C) Ben ve Oğuz da olayın olduğu yerdeydik. 

D) Sen ve arkadaşın büroda bizi bekleyeceksiniz. 

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?

A) Hızlı değişen yaşama ayak uyduramamıştık.

B) Derslerinde başarılı ama yaramaz değildi. 

C) Neşeli, unutulmaz bir yolculuk yapmıştık. 

D) Uzun bir süre kimsenin ağzını bıçak açmadı.

 

Ölürüz de kömür gözlüm ölürüz

 Dost ağlasın zalim felek utansın

 Kıyamette kavuşmak var biliriz

 Dost ağlasın kahpe felek utansın

1) Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

A) Didaktik şiir   B) Lirik şiir   C) Epik şiir D ) Dramatik şiir

2) Hikâyeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Gerçek ya da gerçeğe uygun olayları konu edinir.

B) Konuları ayrıntıya girmeden anlatır.

C) Hikayelerde yer, zaman kişi ve olay unsurları vardır.

D) Hikâyelerde olağanüstü olaylara ve kişilere sıkça yer verilir.

Hayatın acı ve komik yönlerinin bir arada işlendiği tiyatro türüdür. Her sınıftan kişiler seçilebilir. Her 

türlü olay sahnede gösterilir. Üç birlik kuralına uyulmaz.

3) Yukarıda hakkında bilgi verilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Tragedya    B) Dram    C) Komedya    D) Karagöz

 

Herhangi bir sosyal konu ya da sorun üzerinde, uzman kişi ya da kişilerle yapılmış konuşmalardır. 

Toplumun tamamını ya da bir kısmını ilgilendiren her alanda "görüşme" yapılabilir. Bu konuşmalar, genellikle 

yazıya geçirilip gazete ve dergilerde yayımlanmaktadır.

4) Bu paragrafta özellikleri verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tartışma      B) Mülakat   C) Panel        D) Sunum

Onunla ilk tanıştığımız günleri hatırlıyorum. Ben, müzisyenlerin, çalışma koşullarının ağırlığından 

dolayı dışa biraz kapalı olduğunu biliyordum. O, öyle değildi. Arkadaş canlısı, hareketliliği seven bir 

müzisyendi. Sizi kendisine yakın bulur bulmaz, sizinle dost olur. Duygularını, düşüncelerini anlatıverirdi. 

Çok konuşur ama yapmadığı bir şeyi yaptığını asla söylemezdi. Sizin yanlışlarınızı görmezlikten gelir, özür 

dilediğinizde, insanın her zaman hata yapabileceğini söylerdi. Oysa kendisine karşı acımasızdı. Çok küçük 

bir hatasını gözünde büyütür. Kendisini kınardı.

5) Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafta söz edilen kişinin bir özelliği değildir?

A) Başkalarına karşı hoşgörülü olmak

B) Çevresindeki insanlarla çabuk kaynaşmak

C) Kendisini başkalarından üstün görmek

D) Özeleştiride aşırı gitmek

SANAT VE HAYALLERİM

TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI
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I. Biyografi    II. Anı    III. Günlük          IV. Masal
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SANAT VE HAYALLERİM

TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI
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18) Aşağıda hangi cümledeki deyimin anlamı, birlikte verilen durum ya da davranışla 

 çelişmektedir?

A) O işten başı ağrımış, günlerce sıkıntı çekmişti.

B) O kadar hastaydı ki yüzünden kan damlıyordu.

C) Misafirini el üstünde tutar, ikramda kusur etmezdi. 

D) Pişkinliğe vurarak konuşmasına devam etti. 

19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? 

A) O, yurdunu hatta evini terk etti. 

B) Hayatta bütün zorluklara göğüs geçirdim. 

C) Ali, ailede herkesin güvenini kazanmıştı. 

D) Konukseverlik Türklere özel bir davranıştır. 

20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu insanların hepsi sevinçli ve gururlu.

B) Amcam, hayat dolu bir insandı.

C) Ne benim ne senin bileceğin işler değil bunlar. 

D) Karar, takımları pek memnun etmedi. 

  I. Şüphesiz bu olay babamı da üzmüş olsa gerek. 

     II. Eminim ki siz de büyük sıkıntılar çekmiş olmalısınız.

     III. Aklına gelenler kesinlikle başına gelebilir.

     IV. Size tanınan olanaklar burada hiç kimseye tanınmadı. 

12) Yukarıdakilerden hangisinde, anlamca birbiriyle çelişen sözler yoktur?  

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

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir 

anlatım bozukluğu vardır?

A) Yörenin tanıtımı için ellerinden geleni yapıyorlar.

B) Ancak uygulamada ise bize hiç danışmadı. 

C) Kurumdaki sorumluluğumuz bir kat daha arttı. 

D) Sorunlara daha nesnel bir tavırla yaklaşıyor.

14) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, altı çizili sözcüğün atılması, anlatım bozukluğunu 

 giderir? 

A) Sizleri sağlıklı, neşeli görmek isteriz.

B) Çocuklarımız ne kadar mutlu mesuttular. 

C) O daima planlı, düzenli bir insandır.

D) Bol kazançlı, umut dolu yarınlar dileriz.

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yanlış yerde sözcük kullanmaktan kaynaklanan  

 anlatım bozukluğu vardır?

A) Ben de yeni konferans salonuna geldim; Ayşe'yi göremedim.

B) Ben onunla ilk kez sizin okulda karşılaştım. 

C) Böylesine sıcak bir karşılama beklemiyordum.

D) Bu sözü duyunca gözlerimdeki yaşlar kurudu.

16) Sıcak havalarda, sadece, sağlıklı ve yaşlı olmayan kişiler yolculuk edebilir. 

Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

A) "sadece" sözcüğü atılarak 

B) "sağlıklı'' ile ''yaşı'' sözcüklerinin yerleri değiştirilerek

C) "olmayan'' sözcüğü atılarak

D) "sağlıklı'' sözcüğünden sonra ''olan'' sözcüğü getirilerek 

17) Hangi cümleden ''ben'' kelimesi çıkarılırsa anlamda bir değişme olur?

A) Ben geçen yıl tatile çıkmadım.

B) Müdürden diplomamı ben aldım.

C) Ben, kardeşimden daha önce geldim.

D) Soruya sadece ben cevap verdim.
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1  Aziz San ar  ismi size neleri çağrıştırmaktadır? 

2  Thomas Edison'un Hiçbir başarımı tesadüfe borçlu değilim, 

buluşlarım da tesadüf değil çalışmalarımın eseridir.  sözünü 

tartışınız.

 Vakıf kurma nın bir toplum için önemi sizce nedir? 

HA IRLIK ÇALIŞMASI
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Aziz Sancar, 1946'da Mardin'in Savur ilçesinde, orta gelirli bir çiftçi ailenin sekiz çocuğundan yedincisi ola-

rak dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Mardin'de tamamladı. Lise yıllarında futbolla ilgilendi ancak son sı-

nıfta futbolcu olmaktan vazgeçerek yüksek öğrenimine devam etmek üzere İstanbul'a gitti. 

1963 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'den 1969 yılında birincilikle mezun oldu. İki yıl 

Savur'da bir sağlık ocağında hekimlik yaptıktan sonra NATO-TÜBİTAK bursu ile önce ohns Hopkins Üniversi-

tesi, ardından Dallas Teksas Üniversitesine gitti.  Dallas'ta üniversitenin moleküler biyoloji programına ve 

Caude Rupert'in laboratuvarına katıldı. Bu laboratuvarda Sancar, danışmanı Claud Rupert ile fotoliyaz olarak 

adlandırılan bir geni klonlamış ve genetik mühendisliği ile bakterilerde çok yüksek oranlarda çoğaltmıştır. Bu 

genin kodladığı enzim, ultraviyole ışıkları ile haraplanan DNA'nın onarımını yapar. Bu buluş Dr. Sancar'ın önce 

yüksek lisans, ardından doktora derecesi 1977  almasını sağladı. 

Sancar, 1977-1982 yılları arasında Yale Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalıştı. Bu dönemde fotoliyaz enzi-

mi çalışmalarına ara verip nükleotid kesim onarımı araştırmaları başladı. DNA onarımı dalında doçentlik tezini 

tamamladı. 1997 yılından itibaren araştırmalarını biyokimya ve biyo zik alanında yaptığı çalışmalarla tanınan 

Amerika Birleşik Devletleri North Carolina-Chapel Hill'de North Carolina Üniversitesi Biyokimya ve Biyo zik Bö-

lümü'nde Sarah Graham Kenan Profesörü olarak sürdürmektedir. 

DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalarını sürdüren Sancar, 

415 bilimsel makale ve 33 kitap yayınladı. Sancar kanser tedavisinde sirkadiyen saat kullanımıyla ödüller al-

mıştır. 2001 yılında Amerikan Kimya Cemiyeti tarafından verilen Kuzey Carolina Seçkin Kimyager Ödülü'nü al-

maya hak kazanan Sancar, 2005 yılında bilim dünyasının en prestijli üyelikleri arasında yer alan ABD Ulusal Bi-

limler Akademisi'ne seçilerek bu akademiye seçilen ilk Amerikalı Türk oldu. Bu ödülü aldıktan sonra, ABD'de 

okuyan Türk öğrencilerine yardım etmek ve Türk-Amerikan ilişkilerini geliştirmek amacıyla eşiyle birlikte 

Aziz G en Sancar Vakfı'nı kurarak ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde "Carolina Türk Evi" isimli bir öğrenci mi-

sa rhanesi açtı. 2006 yılında Türkiye Bilimler Akademisi'ne asli üye olarak seçildi. 

Sancar, DNA'nın onarılması ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı Amerikalı Paul Modrich ve İsveçli Tomas 

Lindahl ile birlikte 2015 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü. Bu üç araştırmacı 30 yıldan uzun süre birbirlerin-

den bağımsız olarak ve büyük oranda bakteri hücrelerinde çalışmaktadır. Sancar nükleotid kesim onarımı ala-

nında buluşlar yapmış, Tomas Lindahl ve Paul Modrich ise diğer DNA onarımı mekanizmaları olan bazı kesim 

onarımı ve yanlış eşleşme onarımını keşfetmişlerdir. Aydınlattıkları temel mekanizmalar daha sonra insanlar 

dahil olmak üzere kompleks organizmalarda da gösterilmiştir. Örneğin, nükleotid kesim onarımı bozuklukları 

ile deri kanserleri arasında doğrudan nedensel ilişki bulunmuştur. Sancar'a, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi 

tarafından verilen Nobel Kimya Ödülü Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törende 

verildi. Ödül, İsveç Kralı VI. Carl Gustaf tarafından takdim edildi. Sancar Beni ödüle götüren Atatürk'ün ve 

Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı eğitim devrimidir. Dolayısıyla bu ödülün sahibi Atatürk ve Türkiye Cumhuriye-

ti'ni temsil eden Anıtkabir Müzesi'dir.  diyerek Nobel Ödülü ile madalya ve serti kasını Anıtkabir'e teslim etmiş-

tir. Ödül, Anıtkabir'deki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde kendisine ayrılan özel alanda sergilenmektedir.
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ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

1   Aziz Sancar nerede, ne zaman doğdu ve nasıl bir ailenin çocuğuydu?

2   Aziz Sancar çalışmalarını hangi konular üzerinde yaptı?

  Aziz Sancar'ın aldığı ödüller nelerdir?

4   Aziz Sancar ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçilmesi ona ne kazandırdı?

5   Aziz Sancar ABD'de okuyan Türk öğrencilerine yardım etmek ve Türk-Amerikan ilişkilerini geliştirmek 

amacıyla neler yaptı?

6   Aziz Sancar hangi çalışması ile 2015 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü?

  Aziz Sancar, Nobel Kimya Ödülünü alırken ne söyledi ve ödülünü nereye bağışladı?

S CÜK VE S CÜK GR B  ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını bulunuz.

Biyokimya er   ...........................................................................................................................

Moleküler   .................................................................................................................................

Biyolo   .....................................................................................................................................

otoliyaz   ...................................................................................................................................

ltraviyole ışıkları   ...................................................................................................................

Enzim   .......................................................................................................................................

Nükleotid   .................................................................................................................................

TÜR ÇALIŞMASI

A  Yukarıdaki metinden yola çıkarak aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Bir kişinin hayatının anlatıldığı yazılara . denir. Amaç o kişiyi tüm yönleriyle 

tanıtmaktır. Açık, sade bir dille anlatılır. 

 

B  Aşağıda verilen maddelerin hangisi yukarıdaki metnin türüne aittir.

1  Önemli şahısların hayatı başkası tarafından anlatılır.       

2  Anlatılan kişinin hayatı tarih sırasına göre ele alınmaz.      

 Tarafsız ve gerçekçi olunmalıdır.          

4  Kurgusaldır.            

5  Üçüncü kişinin ağzıyla anlatılır.          

C   Otobiyografi nasıl yazılır? Araştırıp yazınız.
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Tanışabilme şansınız olsaydı hangi bilim insanı ile tanışmak isterdiniz? Neden?
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Kara Karga unior Yayınevi, çocuklara bilim insanlarını tanıttığı 'Dünyaya Yön Verenler Serisi'nin yeni ki-

tabında Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın hayatını konu alıyor. Kitapta; Sancar'ın Mardin'de geçen çocukluğundan 

Nobel Kimya Ödülü'ne uzanan hayat hikâyesi Selin Feldman'ın yazıları ve Can Baytak'ın çizimleriyle anlatılı-

yor.

ETKİNLİK 1

A   Yukarıda verilen karikatürü yorumlayınız.
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B   Aşağıda bırakılan boş alana etkilendiğiniz bir bilim insanının karikatürünü çiziniz ya da resmini yapıştırınız.

Nobel Ödülü, her yıl 7-14 Ekim tarihleri arasında verilen prestijli ödüllerdir. Dünyanın merakla bekle-

diği ve akademik kariyeri olan yazar ve bilim adamlarının referans ödülü niteliğindedir.

Aşağıda Nobel ödülleriyle il ili sorulan soruları araştırıp yanıtlayınız. 

Nobel Ödülü hangi tarihten itibaren verilmeye başlandı ? .....................................................

Nobel Ödülleri hangi amaçla verilmeye başlanmıştır?  ......................................................

Hangi alanlarda Nobel ödülleri verilmektedir?    
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ETKİNLİK 4

A  Nobel Edebiyat Ödülü’ne iki kez aday gösterilen Kıbrıslı Türk şair kimdir? 

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

B  Nobel Edebiyat Ödülü’ne iki kez aday olan şairimizin Beşparmak Melodileri  isimli şiirinden alınan 

aşağıdaki mısraları yorumlayınız.

Şarkılarını dinliyorum ü e Beşparmak

Şarkılarını dinliyorum binler e kilometre uzakta

Taymis in süt mavi sisleri ortasında

Evrensel sev i, ümit ve erçekten

Beş bin müzik yılı sonra ele ekten

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Aşağıda verilen söz ük çiftlerinden doğru yazılanları daire içine alınız.

   Yalnız  Yanlız  Birkaç  Bir kaç

   Kirbit   Kibrit  ilm  ilim

   Yalnış  Yanlış  Yada  Ya da

   Hiç bir  Hiçbir  Raslantı Rastlantı

   Her şey Herşey  Sarımsak Sarmısak

Aşağıdaki ümlelerde yazım yanlışı olan söz üklerin altını çiziniz, doğru şeklini yazınız.

1  Bilimlerin guruplanması çok ciddi bir iştir.

2  Pekçoğuna göre gelmiş geçmiş en büyük bilim insanıdır Ne ton.

 Galileo, dünyanın evrenin merkezinde olmadığını söyleyen ilk kişi değildi.

4  Antik Çağ'da yaşamış ünlü tarihçi Heredot'u duydunmu?

5  Uluğ beyin dedesi tarihin en büyük imparatorluklarından birini kurmuş olan aksak Timurdur.

6  Sismograf depremin şiddedini ölçmekte kullanılan aletdir.

 Herşeyin hızla değiştiği dünyamızda biz değişime ne kadar ayak uydurabiliyoruz?

8  İnci'nin çok sosyal biri olduğunu farkettin mi?

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI
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Atatürk'ten Son Mektup

Beni seviyorsanız eğer ve anlıyorsanız,

Laboratuvarlarda sabahlayın, kahvelerde değil,

Bilim ağartsın saçlarınızı, kitaplar,

Ancak böyle aydınlanır o sonsuz karanlıklar.

Mustafa Kemal'i anlamak ağlamak değil,

Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil.

    Halim YAĞCIOĞL

Şiirde Atatürk'ün bilime verdiği önem anlatılıyor. Aziz Sancar da kazandığı Nobel Ödülü'nün Atatürk'e 

en yakın yere konulmasını istedi. Aziz Sancar'ın bu davranışı, Atatürk'ü çok iyi anladığını göstermektedir. 

Sizler de bu mısralardan hareketle bilimsel çalışmaların bir topluma neler kazandırdığı ile ilgili bir yazı 

yazınız.
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1  Herhangi bir alanda ilk olmak ister misiniz? Neden?

2  Kanser, kök hü re  sözcükleri hakkında neler biliyorsunuz?

  Hayallerinizi gerçekleştirmek için her şeyi arkanızda bırakır mısınız? 

Neden? 

HA IRLIK ÇALIŞMASI

6. TEMA

BİLİM VE TEKNOLOJİ
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Kanser ve kök hücre alanındaki çalışmalarıyla 4 defa dünya literatüründe ilk 10'a giren, Yakın Doğu Üniver-

sitesi, Center of E cellence Başkanı ve Genetik ve Kanser Tanı-Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Nedime Se-

rakıncı, yurt dışındaki imkanlarla karşılaştırıldığında adaya dönmek zor gelse de, yurt dışında eğitim alanların 

adaya dönmesinin önemine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Nedime Serakıncı, biyolojiye çocukluktan başlayan tutkusunu, tıp fakültesine girebilecek puanla 

tek tercih yaparak İstanbul Üniversitesi, Biyoloji bölümüne girişini, sonrasında ilk doktorasını yaparken çalış-

mak istediği metotla Türkiye'de çalışan olmadığı için metodu bulan kişi olduğunu sonradan öğrendiği profesö-

rün yanına Danimarka'ya gidişini ve adaya nasıl döndüğünü anlattı.

Prof. Dr. Nedime Serakıncı, dünya literatüründe kanser konusunda yaptığı bilimsel çalışma ve başarıları ne-

deniyle 2015 yılında Glasgo 'da düzenlenen Sirküle Biyomarker Toplantısı'na davet edilen elite bilim insan-

ları  arasında yer aldı.

İşte tüm bunlar azmin ve kararlılığın insan hayatında ne kadar büyük bir önem taşıdığını gösteren somut 

delillerdir. Pek çok gencimizin tıpkı Sayın Serakıncı gibi önümüzdeki yıllarda elde edeceği başarılarla bizleri 

onurlandıracağına inanıyorum.  

Biyolo i eğitimi sanırım doğduğumdan beri içimde olan bir şeydi.

Soru  1992 yılında İstanbul Üniversitesi, Biyolo i bölümünden mezun oldunuz, sonrasında 

199  yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp akültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Tıbbi Ge

netik üzerine master eğitimi aldınız ve özel öğren i olarak Tıp akültesi'ne devam ettiniz. 

rof. Dr. Serakın ı  Biyoloji eğitimi sanırım doğduğumdan beri içimde olan bir şeydi. Çocukluğumda sa-

atlerce Kediye niye kedi ismi verildi, örneğin neden köpek denilmedi, kim karar verdi?  gibi sorularla ailemi 

bunaltırdım. Hep sorgulayan, araştıran bir çocuktum. Eski pilleri açıp içine baktığımı, böcekleri yakalayıp içini 

açtığımı bilirim. Dolayısıyla liseye gelip, biyoloji okumaya başlayınca İşte bu!  dedim. Bunun yanı sıra meslek 

seçmeyle ilgili yaptığım her testte 50 ilim, 50 sözel çıkmıştı yani ya hukuk ya bilim-araştırma derken üni-

versitede biyolojiyi seçtim.

Doktora için burs arayışı...

Soru  Marmara Üniversitesinde Tıbbi Biyolo i ve Genetik bölümünde birin i doktoranızı 

1999 yılında tamamladınız... 

rof. Dr. Serakın ı  Evet, Marmara Üniversitesindeki doktora tezimde kanser ve özellikle lösemi geneti-

ğinde, genetik materyalimiz olan DNA üzerinde hücrelerimizin çoğalmak için bölünmesinde saat görevi yaptı-

ğı bilinen özel bölgelerin ki bunlara telomer diyoruz, kanserdeki rolünü çalışmaktaydım. İzlediğim metotta sı-

kıntılarım oldu. Bu konuda kullanmak istediğim özel metotla Türkiye'de çalışan kimse yoktu. Prof. Dr. oern 

Koch'un yanına Danimarka'ya gittim. 

Danimarka yolunda...

Soru  2000 yılında Danimarka Aarhus Üniversitesi İnsan Genetiği bölümünde ikin i doktora

nızı da tamamladınız. Danimarka'ya iderken bu ülke hakkında ne kadar bil iniz vardı

rof. Dr. Serakın ı  Daha önce de söylediğim gibi, ilk doktoramda kulanmak istediğim PRİNS methodu-

nu Türkiye'de çalışan yoktu. Bunu öğrenmek için Danimarka'ya gittim. 24 Kasım 1996 saat 23:00'de Dani-

marka Aarhus'a vardım. Uçağa binene dek hiç aklıma gelmeyen şey, Danimarka'yı hiç bilmediğimdi ama ilime 

NEDİME SERAKINCI
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kıntılarım oldu. Bu konuda kullanmak istediğim özel metotla Türkiye'de çalışan kimse yoktu. Prof. Dr. oern 

Koch'un yanına Danimarka'ya gittim. 

Danimarka yolunda...

Soru  2000 yılında Danimarka Aarhus Üniversitesi İnsan Genetiği bölümünde ikin i doktora

nızı da tamamladınız. Danimarka'ya iderken bu ülke hakkında ne kadar bil iniz vardı

rof. Dr. Serakın ı  Daha önce de söylediğim gibi, ilk doktoramda kulanmak istediğim PRİNS methodu-

nu Türkiye'de çalışan yoktu. Bunu öğrenmek için Danimarka'ya gittim. 24 Kasım 1996 saat 23:00'de Dani-

marka Aarhus'a vardım. Uçağa binene dek hiç aklıma gelmeyen şey, Danimarka'yı hiç bilmediğimdi ama ilime 
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o kadar odaklıydım ki bunu sadece uçakta düşündüm. Danimarka'ya giderken sadece bayrağını ve komşu ül-

kelerini biliyordum, dilinin bile farklı olduğunu inince anladım. Buradaki doktoramı bitirince, 1999 yılında 

adaya döndüm, 6 ay kaldım: Eğitiminiz çok yüksek bu seviyede kadromuz yok.  dendi, iş imkanı bulamadım 

ve geri Danimarka'ya döndüm. 

Dünya literatüründe ilk 10'da...

Soru  Tıbbi enetiğin yanı sıra ikin i çalışma ve il i alanınız da son yıllarda pek çok konuda 

ündeme elen kök hü re. 2011'de de tıbbi enetik ve kök hü re enetiği bölümlerinden profe

sörlüğünüzü aldınız. Kök hü re konusuna yönelmenizde ne etken oldu

rof. Dr. Serakın ı  Danimarka'da çift ana dal  double major  yapmak mümkün. Ben de orada kısmi 

tıp eğitimli tıbbi genetik uzmanı olarak geçiyorum. Tıbbi Genetik benim rutinde genetik danışman olarak 

hasta gördüğüm ve tanı testi yaptığım uzmanlık, araştırma alanım olan kanser ve kök hücre üzerine de çalış-

malarımı yaptım. Bu alanda ilerlerken kanser hücrelerinde uzun yaşamı, bir çeşit ölümsüzlüğü sağlayan enzim 

olarak bilinen telomeraz enziminin, hem sağlıklı kök hücrelerimizde hem de kanser hücrelerinde olduğunu gör-

düm ve bu iki alanı birleştirerek çalışmalarıma başladım. Bu arada dünyada ilk kez hücrelerimizde kansere 

karşı hücre bölünmesi sayacı olan telomerlerimizin bir çeşit kontrol noktası görevi yaparak kansere dönüşme-

yi kontrol eden rolü olduğunu keşfedip literatüre girmesini sağladım. Bunlar 2004 ve 2006'daki çalışmalarımdı 

ve dünya literatüründe ilk 10'na girdi. Sonra 2010'da kök hücrelerin kansere karşı güdümlü füze gibi kullanıla-

bileceklerini ve kanser hücrelerini gidip, bulup, bizim onlara verdiğimiz kemoterapotik ajanları kanserli hücre 

yanına götürerek, öldürebileceğini gösterdim ve bu çalışmam ile bir kez daha dünya literatüründe ilk 10'na gir-

dim.

Yarım kalmış tıp eğitimi...

Soru  Bu arada tıp eğitimi ne oldu

rof. Dr. Serakın ı  Tüm bu gelişmeler olurken, 2003 yılında evlendim ve 2006'da kızımı doğurdum. Bu 

başarılı çalışmaları yaparken Danimarka Ulusal Araştırma Komisyonu'nca çok nadir verilen ve prestiji çok yük-

sek olan Genç ve başarı vadeden bilim insanı  proje yarışmasına başvurarak başarılı oldum. Projem 5 yıllığına 

3.5 milyon Danimarka kronu ile desteklendi, ki o zaman 1 kron yaklaşık 4 TL idi yani oldukça büyük bir miktar-

dı. Bu para ile kazandığım projenin amacı olan Kök Hücre ve Genetik Tedavi Bölümü ve Eğitim-Araştırma 

Programı'nı kurdum. Burada amaç gen ve kök hücre tedavisini birleştirerek daha başarılı bir tedaviye yol aç-

maktı. Bölüm başkanı oldum, böylece yeni bir araştırma ekibi ve laboratuvarlar kurdum. Tüm bu araştırma yo-

ğunluğuna hamilelik de ilave olunca tıp eğitimimi 5'inci yılın ilk stajında yani mezuniyetime 8 ay kala dondur-

dum. 2006'da kızımı doğurdum. Kızımla birlikte her gün işe gittim, geldim, araştırmalarıma devam ettim, der-

ken 2007'de ikinci hamilelik devreye girdi ve 2008'de oğlum doğdu. Bizim tıp eğitimi yine ötelendi. Zaten araş-

tırmalarım ve kariyerimde ulaşmak istediğim yerde olmam, Danimarka'da ve Avrupa'da özel bir statü ile hali-

hazırda saygı görüp değerlendirilmem nedeniyle tıp eğitimime dönmemenin eksikliğini hiç hissetmedim. 

Çünkü olmak istediğim noktadaydım. Zaten tıp eğitimini sadece genetik danışmanlık için almaktaydım yani 

bilim insanı olarak gittiğim yolda benim için gerekli değildi, o nedenle de kararımdan pişman olmadım. Sanı-

rım artık sırf bitirmiş olmak için dönüp bitirmem.

Ailem ayaklarımın üzerinde bileğimin hakkı ve bilimimin ü üyle durmamı öğretti.

Soru  Aslında çok ön eden adaya dönseydiniz soyadınız pek çok kapıyı, siz talep etmeseniz 

de açabilirdi. Bunu neden yapmadınız

rof. Dr. Serakın ı  Belki de, olabilirdi. Ama ailem bana kendi ayaklarımın üzerinde soyadımla değil, bi-

leğimin hakkı ve bilimimin gücüyle durmamı öğretti. Burs konusunda olduğu gibi adaya döndüğümde de bir 

çok üniversiteden teklif aldım. Özellikle, babamın o dönemde mütevelli heyeti başkanlığını yaptığı bir üniver-

site çok istedi ama hem babam, hem de ben aynı üniversitede, hele de yüksek görevde yer almamızın etik ol-

mayacağını düşündük ve ben tekli  reddettim.

Kıbrıs'a elirken kendime bir yıl vermiştim.

Kıbrıs'a gelirken kendime bir yıl vermiştim. Bu nedenle Danimarka'dan istifa etmedim, hâlâ sabatikal yani 

maaş almadan ama pozisyonunu devam ettiren bir konumdayım. Bana orada verilen desteğe, emeğe açılan 

kapılara ve en önemlisi orada benim yetiştirdiğim öğrenci ve kurduğum bölümlere saygıdan devam ediyorum.

Buraya gelip bir yıl içinde önce Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim dalını ardından bu anabilim dalı altında 5 

farklı tanı laboratuvarı kurup Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında Tıbbi Biyoloji ve Genetik yüksek lisans ve dokto-

ra programlarını açarak gençler yetiştirmeye başladım. İleride yerime evlat yetiştirme, arkamda bu alanda ve 

bu adada dünya standartlarında iyi yetişmiş gençler bırakma isteği ve bunun yanı sıra yurt dışındaki gençlerin 

bulduğu desteği burada birilerinin de verebilmesi güdüsü sanırım beni burada tutuyor.

Bu sözleri Sayın Serakıncı’dan duydukça disiplinli çalışmanın insanı nasıl başarıya ulaştırdığını alıyor ve 

gençlerimize ilham kaynağı olması gerektiğine bir kez daha kanaat getiriyorum.

Genetik ile moleküler biyolo i farklı.

Halen Güney Danimarka Üniversitesi,Yaşlanma ve Telomer Genetiği bölüm başkanısınız. 

İtalya Sağlık Bakanlığı'na bilimsel danışmanlık yapıyorsunuz. Avrupa Birliği Çevrim i Araştır

malar Komisyonu iki eş başkanından birisiniz. İtalya Sağlık Bakanlığı davetini yaparken sizi ku

sursuz bir bilim insanı  olarak tanımlarken kendi ülkenizde bilim insanlarına erekli değerin ve

rildiğini söyleyebilir misiniz

rof. Dr. Serakın ı  Yavaş yavaş bunun öğrenildiğini söyleyebilirim... Ben buraya geldiğimde genetik ile 

moleküler biyoliojinin farkı bile bilinmemekteydi, hâlâ bazen karıştırılıyor. Moleküler biyoloji bilen ile insan ge-

netiği eğitimi almış olan aynı yöntemleri öğrense, uygulasa bile, aynı işi yapamıyor.

İnsan genetiği eğitimi alan neden, sonuç ve hastalık ilişkisiyle, kalıtım materyalinin yansımasıyla fenotip  

ilişki kurabilmek üzerine eğitim alan kişidir. Moleküler biyolog ise işin mutfağında olan, araştırma yapabilen, 

test yapabilen ama bunu yorumlama kısmında yer almayan kişidir. Bugün halen ülkemde bırakın anlayışı, ge-

netik uzmanın halk dilindeki şekliyle genetikçi tanımı ve kadroları maalesef olması gerektiği şekilde değildir. 

Her ün ilerleme örüyorum.

Soru  Yurt dışında eğitim almış ve almakta olan ençlere ne söylemek istersiniz

rof. Dr. Serakın ı  Yurt dışındaki imkanlar ile karşılaştırıldığında adaya dönmek zor gelse de, dönmenin 

boynumuzun borcu olduğunu, geleceğin gençlerini mutlu edecek imkanları hazırlamaya ön ayak olmamız ge-

rektiğini, yanlış veya eksik bilinenlerin ancak bu şekilde yerine oturabileceğini söylerim. Evet, ilk olmak her 

zaman zordur ben bunu yaşadım ve yaşıyorum. Ama her gün ilerleme görüyorum... 

dül Aşık ÜLKER
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o kadar odaklıydım ki bunu sadece uçakta düşündüm. Danimarka'ya giderken sadece bayrağını ve komşu ül-

kelerini biliyordum, dilinin bile farklı olduğunu inince anladım. Buradaki doktoramı bitirince, 1999 yılında 

adaya döndüm, 6 ay kaldım: Eğitiminiz çok yüksek bu seviyede kadromuz yok.  dendi, iş imkanı bulamadım 

ve geri Danimarka'ya döndüm. 

Dünya literatüründe ilk 10'da...

Soru  Tıbbi enetiğin yanı sıra ikin i çalışma ve il i alanınız da son yıllarda pek çok konuda 

ündeme elen kök hü re. 2011'de de tıbbi enetik ve kök hü re enetiği bölümlerinden profe

sörlüğünüzü aldınız. Kök hü re konusuna yönelmenizde ne etken oldu

rof. Dr. Serakın ı  Danimarka'da çift ana dal  double major  yapmak mümkün. Ben de orada kısmi 

tıp eğitimli tıbbi genetik uzmanı olarak geçiyorum. Tıbbi Genetik benim rutinde genetik danışman olarak 

hasta gördüğüm ve tanı testi yaptığım uzmanlık, araştırma alanım olan kanser ve kök hücre üzerine de çalış-

malarımı yaptım. Bu alanda ilerlerken kanser hücrelerinde uzun yaşamı, bir çeşit ölümsüzlüğü sağlayan enzim 

olarak bilinen telomeraz enziminin, hem sağlıklı kök hücrelerimizde hem de kanser hücrelerinde olduğunu gör-

düm ve bu iki alanı birleştirerek çalışmalarıma başladım. Bu arada dünyada ilk kez hücrelerimizde kansere 

karşı hücre bölünmesi sayacı olan telomerlerimizin bir çeşit kontrol noktası görevi yaparak kansere dönüşme-

yi kontrol eden rolü olduğunu keşfedip literatüre girmesini sağladım. Bunlar 2004 ve 2006'daki çalışmalarımdı 

ve dünya literatüründe ilk 10'na girdi. Sonra 2010'da kök hücrelerin kansere karşı güdümlü füze gibi kullanıla-

bileceklerini ve kanser hücrelerini gidip, bulup, bizim onlara verdiğimiz kemoterapotik ajanları kanserli hücre 

yanına götürerek, öldürebileceğini gösterdim ve bu çalışmam ile bir kez daha dünya literatüründe ilk 10'na gir-

dim.

Yarım kalmış tıp eğitimi...

Soru  Bu arada tıp eğitimi ne oldu

rof. Dr. Serakın ı  Tüm bu gelişmeler olurken, 2003 yılında evlendim ve 2006'da kızımı doğurdum. Bu 

başarılı çalışmaları yaparken Danimarka Ulusal Araştırma Komisyonu'nca çok nadir verilen ve prestiji çok yük-

sek olan Genç ve başarı vadeden bilim insanı  proje yarışmasına başvurarak başarılı oldum. Projem 5 yıllığına 

3.5 milyon Danimarka kronu ile desteklendi, ki o zaman 1 kron yaklaşık 4 TL idi yani oldukça büyük bir miktar-

dı. Bu para ile kazandığım projenin amacı olan Kök Hücre ve Genetik Tedavi Bölümü ve Eğitim-Araştırma 

Programı'nı kurdum. Burada amaç gen ve kök hücre tedavisini birleştirerek daha başarılı bir tedaviye yol aç-

maktı. Bölüm başkanı oldum, böylece yeni bir araştırma ekibi ve laboratuvarlar kurdum. Tüm bu araştırma yo-

ğunluğuna hamilelik de ilave olunca tıp eğitimimi 5'inci yılın ilk stajında yani mezuniyetime 8 ay kala dondur-

dum. 2006'da kızımı doğurdum. Kızımla birlikte her gün işe gittim, geldim, araştırmalarıma devam ettim, der-

ken 2007'de ikinci hamilelik devreye girdi ve 2008'de oğlum doğdu. Bizim tıp eğitimi yine ötelendi. Zaten araş-

tırmalarım ve kariyerimde ulaşmak istediğim yerde olmam, Danimarka'da ve Avrupa'da özel bir statü ile hali-

hazırda saygı görüp değerlendirilmem nedeniyle tıp eğitimime dönmemenin eksikliğini hiç hissetmedim. 

Çünkü olmak istediğim noktadaydım. Zaten tıp eğitimini sadece genetik danışmanlık için almaktaydım yani 

bilim insanı olarak gittiğim yolda benim için gerekli değildi, o nedenle de kararımdan pişman olmadım. Sanı-

rım artık sırf bitirmiş olmak için dönüp bitirmem.

Ailem ayaklarımın üzerinde bileğimin hakkı ve bilimimin ü üyle durmamı öğretti.

Soru  Aslında çok ön eden adaya dönseydiniz soyadınız pek çok kapıyı, siz talep etmeseniz 

de açabilirdi. Bunu neden yapmadınız

rof. Dr. Serakın ı  Belki de, olabilirdi. Ama ailem bana kendi ayaklarımın üzerinde soyadımla değil, bi-

leğimin hakkı ve bilimimin gücüyle durmamı öğretti. Burs konusunda olduğu gibi adaya döndüğümde de bir 

çok üniversiteden teklif aldım. Özellikle, babamın o dönemde mütevelli heyeti başkanlığını yaptığı bir üniver-

site çok istedi ama hem babam, hem de ben aynı üniversitede, hele de yüksek görevde yer almamızın etik ol-

mayacağını düşündük ve ben tekli  reddettim.

Kıbrıs'a elirken kendime bir yıl vermiştim.

Kıbrıs'a gelirken kendime bir yıl vermiştim. Bu nedenle Danimarka'dan istifa etmedim, hâlâ sabatikal yani 

maaş almadan ama pozisyonunu devam ettiren bir konumdayım. Bana orada verilen desteğe, emeğe açılan 

kapılara ve en önemlisi orada benim yetiştirdiğim öğrenci ve kurduğum bölümlere saygıdan devam ediyorum.

Buraya gelip bir yıl içinde önce Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim dalını ardından bu anabilim dalı altında 5 

farklı tanı laboratuvarı kurup Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında Tıbbi Biyoloji ve Genetik yüksek lisans ve dokto-

ra programlarını açarak gençler yetiştirmeye başladım. İleride yerime evlat yetiştirme, arkamda bu alanda ve 

bu adada dünya standartlarında iyi yetişmiş gençler bırakma isteği ve bunun yanı sıra yurt dışındaki gençlerin 

bulduğu desteği burada birilerinin de verebilmesi güdüsü sanırım beni burada tutuyor.

Bu sözleri Sayın Serakıncı’dan duydukça disiplinli çalışmanın insanı nasıl başarıya ulaştırdığını alıyor ve 

gençlerimize ilham kaynağı olması gerektiğine bir kez daha kanaat getiriyorum.

Genetik ile moleküler biyolo i farklı.

Halen Güney Danimarka Üniversitesi,Yaşlanma ve Telomer Genetiği bölüm başkanısınız. 

İtalya Sağlık Bakanlığı'na bilimsel danışmanlık yapıyorsunuz. Avrupa Birliği Çevrim i Araştır

malar Komisyonu iki eş başkanından birisiniz. İtalya Sağlık Bakanlığı davetini yaparken sizi ku

sursuz bir bilim insanı  olarak tanımlarken kendi ülkenizde bilim insanlarına erekli değerin ve

rildiğini söyleyebilir misiniz

rof. Dr. Serakın ı  Yavaş yavaş bunun öğrenildiğini söyleyebilirim... Ben buraya geldiğimde genetik ile 

moleküler biyoliojinin farkı bile bilinmemekteydi, hâlâ bazen karıştırılıyor. Moleküler biyoloji bilen ile insan ge-

netiği eğitimi almış olan aynı yöntemleri öğrense, uygulasa bile, aynı işi yapamıyor.

İnsan genetiği eğitimi alan neden, sonuç ve hastalık ilişkisiyle, kalıtım materyalinin yansımasıyla fenotip  

ilişki kurabilmek üzerine eğitim alan kişidir. Moleküler biyolog ise işin mutfağında olan, araştırma yapabilen, 

test yapabilen ama bunu yorumlama kısmında yer almayan kişidir. Bugün halen ülkemde bırakın anlayışı, ge-

netik uzmanın halk dilindeki şekliyle genetikçi tanımı ve kadroları maalesef olması gerektiği şekilde değildir. 

Her ün ilerleme örüyorum.

Soru  Yurt dışında eğitim almış ve almakta olan ençlere ne söylemek istersiniz

rof. Dr. Serakın ı  Yurt dışındaki imkanlar ile karşılaştırıldığında adaya dönmek zor gelse de, dönmenin 

boynumuzun borcu olduğunu, geleceğin gençlerini mutlu edecek imkanları hazırlamaya ön ayak olmamız ge-

rektiğini, yanlış veya eksik bilinenlerin ancak bu şekilde yerine oturabileceğini söylerim. Evet, ilk olmak her 

zaman zordur ben bunu yaşadım ve yaşıyorum. Ama her gün ilerleme görüyorum... 

dül Aşık ÜLKER



ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

1  Nedime Serakıncı Danimarka'ya neden gitti?

2  Nedime Serakıncı Danimarka'ya indiği zaman neyi fark etti? Siz bir ülkeye gitmeden önce neler yaparsı-

nız?

 Serakıncı'nın dünya literatüründe ilk 10'a girmesini sağlayan çalışması neydi? Bu nasıl bir çalışma idi?

4  Serakıncı’nın birçok imkana sahip, dünya çapında tanınan birisi olmasına rağmen ülkesine dönmesinde 

neler etkili olmuştu?

5  Serakıncı genetik ve moleküler biyoloji hakkında neler söylüyor? Bunların farkını nasıl anlatıyor?

6  Nedime Serakıncı yurt dışında eğitim alan ve alacak olanlara hangi mesajları vermektedir?

 Röportajın konusu ve ana düşüncesi nedir? Yazınız.

S CÜK VE S CÜK GR B  ÇALIŞMALARI
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A   Aşağıda verilen sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını bulup yazınız.

Genetik  .....................................................................................................................................

Rutin  .........................................................................................................................................

Enzim  ........................................................................................................................................

Güdü  .........................................................................................................................................

Etik  ............................................................................................................................................

B   Metinde geçen terimlerin üç tanesini yazıp açıklayınız.

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

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

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

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

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

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

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

A  Genç ve Başarı Vaad Eden Bilim İnsanı  proje yarışmasında başarılı olan Nedime Serakıncı’nın 

kazandığı para ile Kök Hücre ve Genetik Tedavi Bölümü ve Eğitim ve Araştırma Programı nı kurması araş-

tırmacımızın hangi yönünü göstermektedir? Bir paragraf halinde açıklayınız.

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

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

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

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

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

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

B  Siz herhangi bir yarışmada ödül kazansanız, bunu nasıl değerlendireceğinizi açıklayan bir paragraf 

yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

Mülakat ve röportaj yazı türleri sık sık karıştırılan türlerdir. Bu türlerin özelliklerini araştırarak Nedime 

Serakın ı  yazısının türünün hangisinin  olduğunu nedenleri ile yazınız.

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

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

.....................................................................................................................................................
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ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI
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 Röportajın konusu ve ana düşüncesi nedir? Yazınız.

S CÜK VE S CÜK GR B  ÇALIŞMALARI
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A   Aşağıda verilen sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını bulup yazınız.
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Enzim  ........................................................................................................................................

Güdü  .........................................................................................................................................

Etik  ............................................................................................................................................
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ETKİNLİK 1
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1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

14 15

ETKİNLİK 2

ABD, 'Çare Türk doktorlarda' diye bize yolladı, başardık

Doğuştan duymayan 26 aylık bebek, Amerikalı hekimlerin önerisi üzerine Ha ette

pe'deki ameliyatla sağlığına kavuştu. Aile zil sesini duyan ço uklarını örün e büyük mutlu

luk yaşadı.

ABD'de yaşayan Amerikalı anne ile Türk babanın işitme engelli dünyaya gelen bebeği, doktorlarının 

önerisi üzerine Türkiye'de yapılan beyin sapı implantı  ameliyatı sayesinde artık seslere tepki veriyor. Tür-

kiye'de sağlığına kavuşan Aylin Rose Ramelo 'un doktoru Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. 

Levent Sennaroğlu, hastada doğuştan işitme kaybı bulunduğunu bunun genetik bozukluktan kaynaklan-

dığını söyledi. 

İlk, zil sesine tepki verdi.

Aylin Rose'un operasyon sonrasında duymaya başladığını bildiren Prof. Dr. Sennaroğlu, hastanın ilk 

olarak zil sesine tepki verdiğini ve zamanla tüm sesleri algılayacağını vurgulayarak, yerleştirilen cihazların 

ömür boyu hasta tarafından kullanılacağını anlattı. Operasyonun başarısını ABD'li hekimlerle paylaştıkları-

nı ifade eden Sennaroğlu: Zaten başarılı olduğumuz için hastalar buraya yönlendiriliyor. Bu bizim için de 

gurur verici.  dedi. 

Anne Hoily Ramelo  Türk hekimlere çok teşekkür ederken: Çocuğumun sağlığını ve mutluluğumuzu 

Türk hekimlerine borçluyuz. Onlara, çok güveniyoruz, minnettarız.  diye konuştu. 

Aylin duydu annesi böyle sevindi.

Ramelo  ailesi bebeklerinin operas-

yondan sonra duymaya başlamasına böyle 

sevindi. Anne Ramelo : Türk hekimlere 

çok teşekkür ederim.  dedi.

Prof. Dr. Sennaroğlu'nun geçtiğimiz 

günlerde ameliyat ettiği Aylin Rose adlı 

küçük kızın Amerikalı annesi geçtiğimiz gün 

AA'ya yaptığı açıklamada, ABD'de bu ameli-

yat için Türkiye'nin adres gösterildiğini be-

lirterek: "Burayı araştırdık ve hocalarımla 

temas kurduk. Çok mutluyum. Bebeğim du-

yacak ve konuşacak. Bir gün bana 'Anne!' di-

yecek. O günü sabırsızlıkla bekliyorum." ifa-

desini kullandı.
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HER ALANDA İYİ VEYA BİR ALANDA ÇOK İYİ OLMAK

Levent Sennaroğlu 8 Eylül 1963 tarihinde Lefkoşa, Kıbrıs’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti’nde yaptıktan sonra 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimine 

başladı.

Tıp eğitiminin ardından meslek hayatını Ankara’da sürdüren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak 

Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi her alanda iyi olmak yerine bir alanda çok iyi olmak  hedefiyle 

özellikle kulakla ilgili sorunlara yöneldi. Yaklaşık 28 yıllık meslek hayatının son 20 yılında kulak, özellikle 

işitme kayıplarıyla ilgili tedavi yöntemlerine odaklanan Prof. Sennaroğlu, iç kulağa yerleştirilen implantlar 

sayesinde duyma kayıplarının tedavisinde dünyada otorite olmuş durumda. Zaman zaman KKTC’ye de 

davetli olarak gelen, KKTC’de ilk implant ameliyatını gerçekleştiren, ilgili hekimlere deneyimlerini aktaran, 

ameliyatlara katılan Dr. Sennaroğlu, Dünyada çocuklarda beyin sapı implantı konusunda Hacettepe 

başarılı olarak gösteriliyor. Bugüne kadar yaklaşık 75 çocuk hastaya uygulama yapıldı. Operasyon sonunda 

çok güzel konuşan hastalarımız var.  dedi.

A  Yan sayfada okuduğunuz haberin kahramanı Prof. Dr. Levent Sennaroğlu Kıbrıslı bir bilim 

insanımızdır. Dünya çapında birçok başarıya imza atan Sennaroğlu ile ilgili bu habere 5N1K haber yazma 

ilkelerine uygun sorular yazıp yanıtlayınız.

Ne  

......................................................................................................................................................
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Ne zaman  

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

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

Nerede  
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Niçin  
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Nasıl  
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B  Siz de 5N1K ilkesine göre bir başarı öyküsünün haberini yazınız.

    Haberinize il inç bir başlık  bulunuz,  haberini yaptığınız kişinin sözlerine yer veriniz.
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ETKİNLİK 

ETKİNLİK 4

Dünyaca ünlü, Kıbrıslı Türk bilim insanlarını araştırarak aşağıya bu isimlerle ilgili bulduklarınızı kısaca  

yazınız.  
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.........................................................................................................................................................

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

Klonlama, büyük bir özenle seçilerek izole edilmiş, il i çeki i özelliklere 

sahip tek bir hü reden bir hü re dizisi eliştirme tekniğidir.

  Sınıfta iki grup oluşturarak  İnsan klonlamak, insanlık yararına mıdır, zararına mıdır  konulu 

bir münazara yapınız.

6. TEMA

BİLİM VE TEKNOLOJİ



150

B  Siz de 5N1K ilkesine göre bir başarı öyküsünün haberini yazınız.

    Haberinize il inç bir başlık  bulunuz,  haberini yaptığınız kişinin sözlerine yer veriniz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

151

NEDİME SERAKINCI

ETKİNLİK 

ETKİNLİK 4

Dünyaca ünlü, Kıbrıslı Türk bilim insanlarını araştırarak aşağıya bu isimlerle ilgili bulduklarınızı kısaca  

yazınız.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Klonlama, büyük bir özenle seçilerek izole edilmiş, il i çeki i özelliklere 

sahip tek bir hü reden bir hü re dizisi eliştirme tekniğidir.

  Sınıfta iki grup oluşturarak  İnsan klonlamak, insanlık yararına mıdır, zararına mıdır  konulu 

bir münazara yapınız.

6. TEMA

BİLİM VE TEKNOLOJİ



152

S LÜ VE YA ILI ANLATIM ÇALIŞMASI

 Genetik alanında çalışacak olsanız hangi konu üzerinde araştırma yapmak istediğinizi nedenleri ile 

anlatan bir yazı yazınız.  

...

..

...

...

..

...

..

...

..

..
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NEDİME SERAKINCI

Aşağıdaki şiirde altı çizilen söz ükleri tabloda uy un yere yazınız.

GENÇLİK B YLEDİR İŞTE 

İçimi titreten bir sestir her gün.

Saat her çalışında tekrar eder:

'Ne yaptın tarlanı, nerede hasadın?

Elin boş mu gireceksin geceye?

Bir düşünsen yarıyı buldu ömrün.

Gençlik böyledir işte, gelir gider;

Ve kırılır sonra kolun kanadın;

Koşarsın pencereden pencereye.'

Ah o kadrini bilmediğim günler,

Koklamadan attığım gül demeti,

Suyunu sebil ettiğim o çeşme,

Eserken yelken açmadığım rüzgâr

Cahit Sıtkı Taran ı

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI

Aşağıda verilen para rafta altı çizili söz ükleri tabloda uy un olan yere yazınız.

Özel bir gün olunca asansöre binmedim. Sekiz kat merdivenleri hoplaya zıplaya indim. Sonra çılgınlığım 

sokakta da sürdü. Yaşlılara, gençlere, çocuklara, ağaçlara, otomobillere uzun lafın kısası uçan kuşa selam 

veriyordum. Yaşamak ne güzel! Kendimi özel hissettiğim anlarda çok mutlu oluyorum. Gülmenin, 

eğlenmenin tadına varıyorum.

                    İİL                                     İİLİMSİ

İsim Sıfat arf iil Sıfat fiil arf fiilİsim iil

6. TEMA

BİLİM VE TEKNOLOJİ



152

S LÜ VE YA ILI ANLATIM ÇALIŞMASI

 Genetik alanında çalışacak olsanız hangi konu üzerinde araştırma yapmak istediğinizi nedenleri ile 

anlatan bir yazı yazınız.  

...

..

...

...

..

...

..

...

..

..

153

NEDİME SERAKINCI

Aşağıdaki şiirde altı çizilen söz ükleri tabloda uy un yere yazınız.

GENÇLİK B YLEDİR İŞTE 

İçimi titreten bir sestir her gün.

Saat her çalışında tekrar eder:

'Ne yaptın tarlanı, nerede hasadın?

Elin boş mu gireceksin geceye?

Bir düşünsen yarıyı buldu ömrün.

Gençlik böyledir işte, gelir gider;

Ve kırılır sonra kolun kanadın;

Koşarsın pencereden pencereye.'

Ah o kadrini bilmediğim günler,

Koklamadan attığım gül demeti,

Suyunu sebil ettiğim o çeşme,

Eserken yelken açmadığım rüzgâr

Cahit Sıtkı Taran ı

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI

Aşağıda verilen para rafta altı çizili söz ükleri tabloda uy un olan yere yazınız.

Özel bir gün olunca asansöre binmedim. Sekiz kat merdivenleri hoplaya zıplaya indim. Sonra çılgınlığım 

sokakta da sürdü. Yaşlılara, gençlere, çocuklara, ağaçlara, otomobillere uzun lafın kısası uçan kuşa selam 

veriyordum. Yaşamak ne güzel! Kendimi özel hissettiğim anlarda çok mutlu oluyorum. Gülmenin, 

eğlenmenin tadına varıyorum.

                    İİL                                     İİLİMSİ

İsim Sıfat arf iil Sıfat fiil arf fiilİsim iil

6. TEMA

BİLİM VE TEKNOLOJİ



1  Sizce sağlıklı bir insan günde ne kadar uyumalıdır?

2  Siz rüya görür müsünüz? Neler görürsünüz?

 Günümüzde insanların uykuya gereken önemi verdiklerine inanıyor 

musunuz? Neden?

HA IRLIK ÇALIŞMASI
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İYİ YK LAR

İnsan uykusunun evrelerini adım adım takip et

Yetişkin bir insanın günde en az sekiz saat uyuması gerekir. Bu da demek oluyor ki hayatlarımızın büyük bir 

kısmını uyuyarak geçiririz.  

Dön ü başlıyor

İşte uykunun ilk evresi yaklaşık 90 dakika süren döngülerden meydana gelir. Uyurken bu döngüler birkaç 

kez tekrarlanır. Her döngü beş farklı evreden oluşur. Bu evreler günlük hayatta yapılan bir işin aşamaları gibi 

düşünülebilir. Uykunun ilk evresinde kolayca uyanılabilecek ha f bir uykuya dalınır. Yaklaşık beş dakika süren 

bu kısa aşamada uykuyla uyanıklık arasında olunur. Kaslarının çalışması yavaşlar ve çok geçmeden uykunun 

ikinci evresi başlar. Uykunun yaklaşık yarısının geçirildiği ikinci evrede vücut derin uykuya hazırlanır. Kalp 

atışları yavaşlar, vücut sıcaklığı düşer, bilinç kapanır ve dış dünyaya karşı olan farkındalık sona erer. Sonra da 

derin uykuya, yani üçüncü ve dördüncü evreye geçilir. 

Derin uyku

15'er dakika süren üçüncü ve dördüncü uyku evrelerinde derin bir uykuda olunduğu için uyanmak çok 

zordur, hatta insan aniden uyandırılırsa kendine gelmesi birkaç dakikayı bulabilir. Vücudun kendini yenilemesi 

ve toparlaması için bu evreler çok önemlidir. Bağışıklık sistemi bu aşamalarda güçlenir, salgılanan büyüme 

hormonuyla kasları, kemikleri ve zarar görmüş dokuları yenilenir. Yani uyku aynı zamanda büyümeyi ve 

iyileşmeyi sağlar. Dördüncü evrenin sonunda üçüncü, ikinci ve birinci evrelerden hızlıca geçilir, kısa bir 

süreliğine uyanıp tekrar uykuya dalınır. Bu o kadar hızlı olur ki insan uyandığını bile fark etmeden REM evresi 

devreye girer. 

Rüyaya dalış

Döngünün beşinci ve son evresi, ''hızlı göz hareketi'' anlamına gelen REM rapid eye movement  evresidir. 

5 ile 20 dakika arası süren bu evrede, adından da tahmin edilebileceği gibi gözler hızla hareket etmeye başlar. 

Rüyalar bu evrede görülür. Rüyada görülenler gerçek hayatta yapılmasın diye bütün kaslar kilitlenir. REM 

evresi sona erdiğinde uyku döngüsü baştan başlar. Sabah çalar saat olmadan doğal olarak uyanılır, uyku 

genellikle son rüyayla sonlanır. 

Beden saati

Vücutta, 24 saat içinde ne zaman uyanılacağını ve ne zaman enerjik olunacağını belirleyen bir sistem 

vardır. Buna beden saati denir. Peki, beden saati ne zaman gündüz ne zaman gece olduğunu nasıl anlar? Tabi 

ki ışık sayesinde! Gözlerin içinde bulunan alıcılar göze ışık vurduğunda bunu beyne iletir ve böylece vücut 

henüz gündüz olduğunu, uyumaması gerektiğini anlar. Aynı şekilde karanlıkta da uyumak gerektiğini iletir. 

Ancak günümüzde hayatlarımızda fazlasıyla bulunan ışık, vücudun karanlıkta bile gündüz olduğunu 

sanmasına neden olarak uyku düzenini bozabiliyor. Bu yüzden düzenli bir uyku çekmek için yatmadan en az 

bir saat önce telefonunun ya da oyun konsolunun bir kenara bırakılması ve televizyonun kapatılması 

gerekmektedir. 

Bilim Ço uk Der isi

Düzenlenmiştir



1  Sizce sağlıklı bir insan günde ne kadar uyumalıdır?

2  Siz rüya görür müsünüz? Neler görürsünüz?

 Günümüzde insanların uykuya gereken önemi verdiklerine inanıyor 

musunuz? Neden?

HA IRLIK ÇALIŞMASI
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ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

1  Metne göre bir insanın günde en az sekiz saati uyuyarak geçirmesi ne anlama geliyor?

2  Metne göre uykunun ilk evresi ne zaman başlıyor?

 Metne göre uykunun ikinci evresinde insan vücudunda ne gibi değişimler meydana gelmektedir?

4  İnsan vücudunun kendini yenilemesi uykunun hangi evrelerinde olur? Neden?

5  Metne göre yazar REM evresinde vücudun kilitlenmesini neye bağlamaktadır?

6  Metne göre beden saati ne zaman gündüz ne zaman gece olduğunu nasıl anlar? Açıklayınız.

 Metne göre düzenli uyku uyumamız neye bağlıdır? Açıklayınız.

S CÜK VE S CÜK GR B  ÇALIŞMALARI

a a    ua  a a a  bu a a  b   ua

Evre  ....................................................................................................................................

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

Dön ü  ........................................................................................................................................

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

arkındalık  ................................................................................................................................

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

Rem evresi  ................................................................................................................................

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

Kılını kırpırdatmamak  ...............................................................................................................

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

Beden Saati  ...............................................................................................................................

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

Or anizma  ................................................................................................................................

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

İLGİNÇ BİLGİLER

ZÜRAFALAR BEŞ SAATTEN AZ UYUR. 

DENİZANALARI BEDENLERİNİN NABIZ GİBİ ATAN HAREKETİNİ GÖZLE GÖRÜLÜR BİR BİÇİMDE 

YAVAŞLATARAK UYUR.

BİLİM İNSANLARI HAYVANLARIN DA İNSANLAR GİBİ RÜYA GÖRDÜ ÜNÜ DÜŞÜNÜYOR. 

ŞİMDİYE KADARKİ UYKUSUZ KALMA REKORU 11 GÜN 25 DAKİKADIR. 

PLANKTON VE MAYA GİBİ TEK HÜCRELİ ORGANİZMALARDA DA UYKU DÖNGÜSÜ 

GÖZLEMLENMİŞTİR. 

BİR İNSAN YILDA ORTALAMA 4 AY UYUR. 

BİLİM İNSANLARINA GÖRE İNSANLAR, ESKİYE GÖRE 2 SAAT AZ UYUYOR. 

TÜR ÇALIŞMASI

Okuduğunuz metin bilimsel, nesnel tarzda yazılmış bir metindir. Metnin yazılma amacı bilgi vermektir. 

Metnin yazılma şeklinden ve verilen bilgilerden hareketle metnin türünü yazıp tür hakkında bilgi veriniz. 

Aynı türde başka ilginç metinler bularak sınıfta okuyunuz.

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

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

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

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

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

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

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

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

ETKİNLİK 1

Metnin sonunda uyku ile ilgili ilginç, bilimsel bilgiler verilmiştir. Siz de uykuyla ilgili olarak ilginç ve 

bilimsel bilgiler bulup yazınız.

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

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

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

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

Notlar

6. TEMA
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ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 3

Dünyada ilk defa 4-6 Haziran 2016 tarihinde İzmir/Buca'da bir uyku festivali düzenlenmiştir. Siz de bir 

uyku festivali düzenleyecek olsanız içerik olarak neler koyardınız? Festivale uygun bir logo çalışması da 

yapınız.

Yukarıdaki haber gibi siz de uyku ile ilgili ilginç bir haber görseli bulup yapıştırınız.

Aşağıda verilen cümlelerin ögelerini bulunuz.

1) Şimdi bir bilim insanı olduğunu düşün.

2) Zhang Heng 2500'den fazla yıldızı incelemiş ve Ay tutulmasının nedenini bulmuştur.

3) 20. yy'da uzay eskisinden çok ayrıntılı biçimde incelendi.

4) Bilimin izlerine ilk olarak yaklaşık on bin yıl önce Orta Doğu'da rastlıyoruz.

5) Modern Evrim Teorisi'nin babasıdır Darwin.

6) Marie Curie Nobel'i iki kez alan tek kadındır.

7) Stephen Hawking uzay ve kara delikler üzerinde çalışmıştır.

8) Newton başına elma düşünce yer çekimini keşfetmiş.

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI

A) Aşağıda verilen cümleleri; anlamına, yükleminin yerine ve türüne göre inceleyiniz.

6. TEMA

BİLİM VE TEKNOLOJİ
İYİ UYKULAR

Yüklemin Türüne 
Göre

Anlamına Göre Yüklemin Yerine 
Göre

Ör: Bu kural benim için de geçerlidir. 

Çocuklar tüm çılgınlıklara hazırdı.

Birbirimize söz vereceğiz arkadaşlar.

Fırsatı kaçırmadık ablacığım.

Olumlu bir deyim değil bence.

İnanılmaz bir başarı bu!

Sana anlattıklarımı kime söyledin?

Olumlu Cümle    Kurallı Cümle       İsim Cümlesi
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S LÜ VE YA ILI ANLATIM ÇALIŞMASI

En sakin yol uluk uykudur.  

    Tevfik Fikret

sözünden yola çıkarak bir şiir yazınız.
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1) “Çağ” sözcüğü size neler çağrıştırmaktadır?

2) İnsanların hırslarının nelere sebep olabileceğini tartışınız.

3) Sizce silahlanma nasıl durdurulabilir?

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

6. TEMA
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İleri Görüşlüler Ülkesi'nde yeni doğan erkek çocukları kaçırılmaya başlanır. Kaçırılan bebekler insanlardan 

uzak ve çok iyi koşullar içerisinde “bebekler çiftliği” adı verilen yerde yetiştirilmektedir. Ülkenin başkanı bir bilim 

adamıdır ve bilginlerin toplumsal ilişkilerden yalıtılmış biçimde buluşlar yapmaları gerektiğine inanır. Başkan, 

dünyada nükleer bir savaşın olacağını, savaş bitiminde insanlığın açlıkla karşılaşacağını ve belki de insan soyunun 

tükeneceğini düşünmektedir. Bu felakete sürüklenmemek için dâhi bebeklerden kurulacak bir kurulun çalışmalar 

yapmasını önerir. Önerisi kabul edilir ve bin bebek doğar doğmaz özel koşullar altında yetiştirilmeye başlanır. Bu 

bebekler on beş yıl sonra amaçları doğrultusunda olağanüstü buluşlar yapmaya başlar.

Ertesi gün çekirdek, beş yüz genç dâhiyle birlikte, uzaya fırlatıldı. Planlanan biçimde, Dünya ile Mars 

arasında yörüngesine oturdu. Beş yüz dâhi, hemen, tarım küresini oluşturmaya giriştiler. Daha sonra, yapay 

uzay tarlaları gerçekleştirildi. Doygu tohumları ekildi. Çekirdekteki aygıtlarla bitki için gereken ısı, nem, hava 

sağlandı. Tohumların lizlenmesi için bekleyişe geçildi.

  Yeryüzündeki ülkelerin, casus uyduları, tarım küresinin yerini saptadılar. Yabancı başkanlar, yapay 

gezegeni, dünya barışını yok etmeye yönelik tehlikeli bir silah deposu olarak görüyorlardı. Sonunda, ileri 

görüşlü başkan, yapay gezegenin, gelecekte, insanlığı açlıktan kurtarma çalışmaları yapan, yararlı bir tarım 

gezegeni olduğunu açıkladı. Yabancı ulusların başkanları, ona inanmadılar. İleri Görüşlüler Ülkesi'nin dâhi 

başkanı, her ülkeden birer bilim adamının katılmasıyla oluşacak bir bilim kurulunun, tarım gezegenini 

inceleyebileceğini açıkladı. Hemen «Uluslararası Gözleyici Bilginler Kurulu» oluşturuldu. Kurul, “Nuh’un 

Gemisi” adlı uzay aracıyla tarım küresine yollandı. 

O sırada, doygu tohumları, yeni lizlenmeye başlamıştı. Gözleyici bilginler soluma başlıklarıyla 

donanmışlardı. Önce uzay tarlalarını gezdiler, sonra çekirdeğe girdiler. Orayı da iyice incelediler. Tarım 

küresinde tek bir silah bile bulunmadığını görünce pek sevindiler, İleri Görüşlüler Ülkesi'nin ileri görüşlü 

başkanı, gözleyici bilginlerin, tarım küresindeki bilginlere hiçbir konuda soru sormamaları koşulunu 

koymuştu. Bilginleri de bu koşulu saygıyla karşılamışlardı. Tarım küresinde süren incelemeler sırasında, tek 

bir soru soran olmadı.

…

Aslında gözleyici bilginlere, tarım gezegeninde yapılan çalışmaların pek azı anlatıldı. Doygu bitkisinin 

özelliklerinden hiç söz edilmedi. Yapılan çalışmaların, kesin sonuç vereceği de bildirilmedi. Genç bilginler, 

başkanın buyruğuyla sadece, doygunun deneme aşamasında olduğunu söylediler. Bilim adamlarının tek 

amacı, bu yapay gezegenin, silah üssü olup olmadığını saptamaktı. Bu nedenle doygu üstünde pek fazla 

duran olmamıştı. 

…

İnsanoğlu atom çağına erişmenin verdiği baş dönmesiyle ne yaptığını bilmez duruma gelmişti. Atomu 

parçalamış, aya ulaşmış, uzayda iyiden iyiye boy göstermeye başlamıştı. Bu gelişmeler, insanın doğasında var 

olan böbürlenme, kendini beğenmişlik, kıskançlık, bencillik, acımasızlık... duygularıyla sonu gelmez isteklerini 

şaha kaldırmıştı. Yeryüzünde, artık kimse kimseyi beğenmiyordu. Herkes herkese tepeden bakıyordu. Kişiler 

böyle olunca, toplumlar da birbirlerini horluyor, birbirlerine üstünlük taslıyordu. 

…

Büyük başkanlar, birbirleriyle didişe didişe, tepeden tırnağa savaş görüşüyle koşullanıyorlardı. Karşılıklı 

olarak, dağlarını, denizlerini, kıyılarını, sınırlarını, nükleer silahlarla donatıyorlardı. Ülkeler, patlamaya hazır 

barut fıçılarına dönüşmüştü. Bir gün, büyük başkanların, inatçı keçiler gibi öfkeleri öyle bir kabardı ki!.. Olanca 

güçleriyle birbirlerine saldırdılar, işte o anda, dünyada kıyamet koptu. Başkanlar, savaşı gizlendikleri 

yerlerden, güvence içinde izliyorlardı. Bu sırada her biri savaş sonunda, dünyanın tek buyrukçusu olacağını 

düşünerek, doyumsuz düşlere dalıyordu. Nükleer silahların oluşturduğu yakıcı, boğucu, öldürücü, bulutlar, 
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1) “Çağ” sözcüğü size neler çağrıştırmaktadır?
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3) Sizce silahlanma nasıl durdurulabilir?
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İleri Görüşlüler Ülkesi'nde yeni doğan erkek çocukları kaçırılmaya başlanır. Kaçırılan bebekler insanlardan 

uzak ve çok iyi koşullar içerisinde “bebekler çiftliği” adı verilen yerde yetiştirilmektedir. Ülkenin başkanı bir bilim 

adamıdır ve bilginlerin toplumsal ilişkilerden yalıtılmış biçimde buluşlar yapmaları gerektiğine inanır. Başkan, 

dünyada nükleer bir savaşın olacağını, savaş bitiminde insanlığın açlıkla karşılaşacağını ve belki de insan soyunun 

tükeneceğini düşünmektedir. Bu felakete sürüklenmemek için dâhi bebeklerden kurulacak bir kurulun çalışmalar 

yapmasını önerir. Önerisi kabul edilir ve bin bebek doğar doğmaz özel koşullar altında yetiştirilmeye başlanır. Bu 

bebekler on beş yıl sonra amaçları doğrultusunda olağanüstü buluşlar yapmaya başlar.

Ertesi gün çekirdek, beş yüz genç dâhiyle birlikte, uzaya fırlatıldı. Planlanan biçimde, Dünya ile Mars 

arasında yörüngesine oturdu. Beş yüz dâhi, hemen, tarım küresini oluşturmaya giriştiler. Daha sonra, yapay 

uzay tarlaları gerçekleştirildi. Doygu tohumları ekildi. Çekirdekteki aygıtlarla bitki için gereken ısı, nem, hava 

sağlandı. Tohumların lizlenmesi için bekleyişe geçildi.

  Yeryüzündeki ülkelerin, casus uyduları, tarım küresinin yerini saptadılar. Yabancı başkanlar, yapay 

gezegeni, dünya barışını yok etmeye yönelik tehlikeli bir silah deposu olarak görüyorlardı. Sonunda, ileri 

görüşlü başkan, yapay gezegenin, gelecekte, insanlığı açlıktan kurtarma çalışmaları yapan, yararlı bir tarım 

gezegeni olduğunu açıkladı. Yabancı ulusların başkanları, ona inanmadılar. İleri Görüşlüler Ülkesi'nin dâhi 

başkanı, her ülkeden birer bilim adamının katılmasıyla oluşacak bir bilim kurulunun, tarım gezegenini 

inceleyebileceğini açıkladı. Hemen «Uluslararası Gözleyici Bilginler Kurulu» oluşturuldu. Kurul, “Nuh’un 

Gemisi” adlı uzay aracıyla tarım küresine yollandı. 

O sırada, doygu tohumları, yeni lizlenmeye başlamıştı. Gözleyici bilginler soluma başlıklarıyla 

donanmışlardı. Önce uzay tarlalarını gezdiler, sonra çekirdeğe girdiler. Orayı da iyice incelediler. Tarım 

küresinde tek bir silah bile bulunmadığını görünce pek sevindiler, İleri Görüşlüler Ülkesi'nin ileri görüşlü 

başkanı, gözleyici bilginlerin, tarım küresindeki bilginlere hiçbir konuda soru sormamaları koşulunu 

koymuştu. Bilginleri de bu koşulu saygıyla karşılamışlardı. Tarım küresinde süren incelemeler sırasında, tek 

bir soru soran olmadı.

…

Aslında gözleyici bilginlere, tarım gezegeninde yapılan çalışmaların pek azı anlatıldı. Doygu bitkisinin 

özelliklerinden hiç söz edilmedi. Yapılan çalışmaların, kesin sonuç vereceği de bildirilmedi. Genç bilginler, 

başkanın buyruğuyla sadece, doygunun deneme aşamasında olduğunu söylediler. Bilim adamlarının tek 

amacı, bu yapay gezegenin, silah üssü olup olmadığını saptamaktı. Bu nedenle doygu üstünde pek fazla 

duran olmamıştı. 

…

İnsanoğlu atom çağına erişmenin verdiği baş dönmesiyle ne yaptığını bilmez duruma gelmişti. Atomu 

parçalamış, aya ulaşmış, uzayda iyiden iyiye boy göstermeye başlamıştı. Bu gelişmeler, insanın doğasında var 

olan böbürlenme, kendini beğenmişlik, kıskançlık, bencillik, acımasızlık... duygularıyla sonu gelmez isteklerini 

şaha kaldırmıştı. Yeryüzünde, artık kimse kimseyi beğenmiyordu. Herkes herkese tepeden bakıyordu. Kişiler 

böyle olunca, toplumlar da birbirlerini horluyor, birbirlerine üstünlük taslıyordu. 

…

Büyük başkanlar, birbirleriyle didişe didişe, tepeden tırnağa savaş görüşüyle koşullanıyorlardı. Karşılıklı 

olarak, dağlarını, denizlerini, kıyılarını, sınırlarını, nükleer silahlarla donatıyorlardı. Ülkeler, patlamaya hazır 

barut fıçılarına dönüşmüştü. Bir gün, büyük başkanların, inatçı keçiler gibi öfkeleri öyle bir kabardı ki!.. Olanca 

güçleriyle birbirlerine saldırdılar, işte o anda, dünyada kıyamet koptu. Başkanlar, savaşı gizlendikleri 

yerlerden, güvence içinde izliyorlardı. Bu sırada her biri savaş sonunda, dünyanın tek buyrukçusu olacağını 

düşünerek, doyumsuz düşlere dalıyordu. Nükleer silahların oluşturduğu yakıcı, boğucu, öldürücü, bulutlar, 
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tüm dünyayı sarmıştı, insanların bir bölümü, sığınaklara saklanma olanağı bulabilmiş ama çoğunluk bu 

olanaktan yoksun kalmıştı. Savaş kısa sürdü.

Ülkelerin, karşılıklı olarak, acımasızca kullandıkları nükleer silahlar, milyonlarca suçsuz ve savunmasız 

insanı öldürmüştü. Geriye kalanlar ise, yaşadıklarına sevinemiyorlardı. Yeryüzü yaşanmaz duruma gelmişti. 

Toprak kavrulup küle dönmüştü. Ormanlar, korular, kırlar, çayırlar, bahçeler, bağlar... kara kömür olmuştu. Yer 

altındaki solucandan, sarp kayalarda yaşayan kartallara değin, hayvanlar da yok olup gitmişlerdi. Rüzgâr 

estiğinde, külleşen topraklar, göğe savruluyordu. Kısa sürede bu kül bulutları, denizleri, akarsuları, gölleri, 

batağa çevirdi.

 Dünya kıtlığın ve açlığın pençesine düşmüştü. Başkanlar, önceleri halkı, ulusal depolardaki besinlerle 

doyurdular. Savaş nedeniyle ulusların nüfusları azaldığından, bu besinler uzunca bir süre dayandı. Ama, 

hazıra dağ olsa dayanmaz. Giderek depoların dibine ulaşıldı. Hiçbir ülkenin durumu, ötekinden iyi değildi. 

Yoksul ülkelerde, daha ilk günlerde aç mezarlarından geçilmez olmuştu. Öteki ülkelerse, hızla ölümün 

kucağına koşuyorlardı. 

Savaş öncesinde, tarım gezegenindeki beş yüz bilgin, sürekli olarak ileri Görüşlüler Ülkesi'yle 

bağlantıdaydılar. Doygu bitkisine değin gelişmeleri ve tarım küresinde sürdürdükleri ilginç yaşamı, 

ayrıntılarıyla bildiriyorlardı. Bu arada, yeryüzündeki bilimsel gelişmelerle ilgili bilgiler de alıyorlardı. 

 Bir sabah, birdenbire, tarım küresiyle Dünya arasındaki haberleşme bağlantısı kesildi. Değişik 

yöntemlerle değişik güçte ses dalgaları yayarak bağlantıyı yeniden kurmayı denediler. Başaramadılar. 

Sonunda, yeryüzündeki aygıtlarda önemli bir bozukluk olduğunu düşünerek beklemeye başladılar. Bu 

bekleyiş bir ay sürdü. Genç dâhiler, arada bir dünyadan umudu kesiyorlardı. Yerdeki arkadaşlarının ne yapıp 

ederek kendileriyle bağlantıyı sağlayacaklarına inanıyorlardı. Bir gün, haberleşme aygıtı, yeniden işaretler 

vermeye başladı. Bilginler sevinçle aygıtın çevresine doluştular.

Bin bir zorlukla bağlantı kuruldu, ileri görüşlü başkan konuşmaya başladı.

 - Sevgili genç dahiler! Hepinize selam.

 - Selam! dedi, genç bilginler. Bizden de sizlere selam! Başkan hemen durumu açıklamaya girişti.

 - Arkadaşlar, bir aydan beri, tarım küresiyle bağlantı kuramadık. Sizleri çok merak ettik. Umarım siz de 

bizleri merak etmişsinizdir. Yeryüzünde savaş çıktı. Nükleer silahlar, göz açıp kapayıncaya dek geçen süre 

içinde ölüm kustular. Milyonlarca insanla evcil, yabani tüm hayvanlar, yok oldular. Yeryüzünü saran topraksa, 

küle döndü... Dünyamız artık, kara ve korkunç kayalıklarla kaplı, kıraç bir gezegen. Denizlerle akarsu ve 

göllerin görünümleri de korkunçlaştı. Oralarda da canlı yaşamıyor. Biz, bu günlerin geleceğini biliyorduk. 

- Toprak tabakası yok olduğu için, müze çiftliklerde yaşatılan bitki ve hayvanları çoğaltmak şimdilik 

olanaksız. Kayalarda diken bile yetişmez. Sanırım, toprak tabakasının yeniden oluşması için yüzlerce yıl gerek.    

Bu durumda savaş canavarının pençesinden kurtulabilen insanlar, açlık ejderinin dişleri arasında can vermek 

zorunda kalacaklar.

- Şimdilik her ülke, halkını ulusal depolarındaki besinlerle kıtı kıtına, doyurmaya çabalıyor. Ama, hazıra dağ 

dayanmaz. Eninde sonunda, insanoğlu açlığın tutsağı olacak. Bu yüzden, dünyadan insanın soyu silinip 

gidecek.

- Sevgili genç dâhiler! Bu durumda insanlığın tek umudu sizsiniz. Tarım küresinde, doygu bitkisini 

umduğumuz gibi bol bol üretebilirseniz, sadece ülkemizi değil, insanlığı açlıktan ve yok olmaktan 

kurtaracaksınız.

 Başkan bir süre durup soluklandı. Sonra sesi titreyerek şu soruyu sordu:

 - Sevgili dâhiler, bize doygu gönderebilecek misiniz? 

Tarım küresindeki bilginlerin sözcüsü, şu açıklamayı yaptı:

 - Sayın başkan, hepinize geçmiş olsun. Savaş acısını çekmiş insanları, açlığın pençesinden kurtaracağız. 

Tarım küresinin depoları doyguyla dolu. Ama, halen doyguyla beslediğimiz maymunlar üzerinde yapılan 

deneyler sona ermedi. Doygunun, insanlara zarar vermeyeceğini kesinlikle saptamadan, yeryüzüne ürün 

gönderemeyiz. Savaş şamarı yemiş olan zavallı insanlara bir de biz kötülük etmek istemeyiz. Bugüne dek, 

maymunlar üzerinde yaptığımız deneyler hep olumlu sonuç verdi. Birkaç deney daha kaldı. Onların sonucu da 

olumluysa, depolardaki doygu tanelerini hemen Dünya’ya göndereceğiz.

Doygu bitkisinin İleri Görüşlüler Ülkesi'ne ulaşmasıyla Başkan, Dünya'nın tek hâkimi olmak ister ve diğer ülke 

başkanlarından ülkelerinin yer altı kaynaklarını kullanma, tüm silahlarını yok etme gibi farklı isteklerde 

bulunmaya başlar. Uzayda ise parçalanan bir yıldızdan gelen  bir ateş topu kürenin içine düşer. Ateş topu beş 

bilginin sinirsel açıdan bozulmalarına neden olur. 8 numaralı bilgin ışınlarla çalışırken beş bilgin yanlışlıkla 

ışınlara hedef olur ve ruhsal ve ziksel açıdan iyileşirler. 8 numaralı bilgin, çalışmaları sırasında bulduğu gümüş 

ışınların güçlü bir enerjiye sahip olduğunu, yeryüzünün ısınma ve aydınlanma sorununu çözeceğini keşfeder ve 

bunu başkana anlatır. Sonra dünyadaki sorunları yok etmek için kendi yaptığı çalışmaları kullanmaya onu ikna 

eder ve tüm Dünya iyi ışınlarla sarmalanır. Ancak bu olaydan sonra Uzay Tarım Küresi ile Dünya'nın bağlantısı 

kesilir. Yeryüzündeki insanlar düş sonrasındaki çağa “Işın Çağı” adını verirler. Tüm dünyada mutlu ve huzurlu bir 

yaşam başlar. Uzay Tarım Küresi'ndeki bilginler ise Dünya'yla tekrar iletişim kurabilmenin yollarını arar. 

Dünya'dakiler de benzer uğraşın içindedir. Ancak her iki taraf da başarısız olur. Dünya'ya ulaşabilme umuduyla 8 

numaralı bilginin derin dondurucular içerisinde dondurulup yüz yıl bekleme düşüncesini onaylarlar. Işın 

Çağı'ndaki insanlar “Uzay Kirpisi” denilen araçları bulurlar ve yeni keşier için uzayda araştırmalara başlarlar. 

Bir yolculuk sırasında yaşam belirtisi tespit ettikleri Uzay Tarım Küresi'ni bulurlar. Dünya'ya dönerek  “Nuh’un 

Gemisi II” yapılır. Kürede yeni buluşlar ve elli bir bilgini bulurlar ve onları alarak geri dönerler. Tüm dünya 

heyecanla elli bir bilginin donduruculardan çıkacağı zamanı beklemeye başlar. Donduruculardan çıkan bilginlere 

hemen soluma başlıkları takılır. Bir süre sonra koşullara alışan bilginler başlıklarını çıkarır ve 8 numaralı bilgin 

konuşmaya başlar. Ardından kendilerine Işın Çağı'na ilişkin bilgiler verilir. Işın yollarıyla kendilerine ayrılan 

yerlere gitmeye çalışan bilginler bir anda yere yığılır ve tüm dünyanın gözü önünde ölürler. Bu felaketin nedeni 

yaşadıkları solunum zehirlenmesidir. Bilginler mumyalanarak özel bir anıt müzeye yerleştirilir.
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tüm dünyayı sarmıştı, insanların bir bölümü, sığınaklara saklanma olanağı bulabilmiş ama çoğunluk bu 

olanaktan yoksun kalmıştı. Savaş kısa sürdü.

Ülkelerin, karşılıklı olarak, acımasızca kullandıkları nükleer silahlar, milyonlarca suçsuz ve savunmasız 

insanı öldürmüştü. Geriye kalanlar ise, yaşadıklarına sevinemiyorlardı. Yeryüzü yaşanmaz duruma gelmişti. 

Toprak kavrulup küle dönmüştü. Ormanlar, korular, kırlar, çayırlar, bahçeler, bağlar... kara kömür olmuştu. Yer 

altındaki solucandan, sarp kayalarda yaşayan kartallara değin, hayvanlar da yok olup gitmişlerdi. Rüzgâr 

estiğinde, külleşen topraklar, göğe savruluyordu. Kısa sürede bu kül bulutları, denizleri, akarsuları, gölleri, 

batağa çevirdi.

 Dünya kıtlığın ve açlığın pençesine düşmüştü. Başkanlar, önceleri halkı, ulusal depolardaki besinlerle 

doyurdular. Savaş nedeniyle ulusların nüfusları azaldığından, bu besinler uzunca bir süre dayandı. Ama, 

hazıra dağ olsa dayanmaz. Giderek depoların dibine ulaşıldı. Hiçbir ülkenin durumu, ötekinden iyi değildi. 

Yoksul ülkelerde, daha ilk günlerde aç mezarlarından geçilmez olmuştu. Öteki ülkelerse, hızla ölümün 

kucağına koşuyorlardı. 

Savaş öncesinde, tarım gezegenindeki beş yüz bilgin, sürekli olarak ileri Görüşlüler Ülkesi'yle 

bağlantıdaydılar. Doygu bitkisine değin gelişmeleri ve tarım küresinde sürdürdükleri ilginç yaşamı, 

ayrıntılarıyla bildiriyorlardı. Bu arada, yeryüzündeki bilimsel gelişmelerle ilgili bilgiler de alıyorlardı. 

 Bir sabah, birdenbire, tarım küresiyle Dünya arasındaki haberleşme bağlantısı kesildi. Değişik 

yöntemlerle değişik güçte ses dalgaları yayarak bağlantıyı yeniden kurmayı denediler. Başaramadılar. 

Sonunda, yeryüzündeki aygıtlarda önemli bir bozukluk olduğunu düşünerek beklemeye başladılar. Bu 

bekleyiş bir ay sürdü. Genç dâhiler, arada bir dünyadan umudu kesiyorlardı. Yerdeki arkadaşlarının ne yapıp 

ederek kendileriyle bağlantıyı sağlayacaklarına inanıyorlardı. Bir gün, haberleşme aygıtı, yeniden işaretler 

vermeye başladı. Bilginler sevinçle aygıtın çevresine doluştular.

Bin bir zorlukla bağlantı kuruldu, ileri görüşlü başkan konuşmaya başladı.

 - Sevgili genç dahiler! Hepinize selam.

 - Selam! dedi, genç bilginler. Bizden de sizlere selam! Başkan hemen durumu açıklamaya girişti.

 - Arkadaşlar, bir aydan beri, tarım küresiyle bağlantı kuramadık. Sizleri çok merak ettik. Umarım siz de 

bizleri merak etmişsinizdir. Yeryüzünde savaş çıktı. Nükleer silahlar, göz açıp kapayıncaya dek geçen süre 

içinde ölüm kustular. Milyonlarca insanla evcil, yabani tüm hayvanlar, yok oldular. Yeryüzünü saran topraksa, 

küle döndü... Dünyamız artık, kara ve korkunç kayalıklarla kaplı, kıraç bir gezegen. Denizlerle akarsu ve 

göllerin görünümleri de korkunçlaştı. Oralarda da canlı yaşamıyor. Biz, bu günlerin geleceğini biliyorduk. 

- Toprak tabakası yok olduğu için, müze çiftliklerde yaşatılan bitki ve hayvanları çoğaltmak şimdilik 

olanaksız. Kayalarda diken bile yetişmez. Sanırım, toprak tabakasının yeniden oluşması için yüzlerce yıl gerek.    

Bu durumda savaş canavarının pençesinden kurtulabilen insanlar, açlık ejderinin dişleri arasında can vermek 

zorunda kalacaklar.

- Şimdilik her ülke, halkını ulusal depolarındaki besinlerle kıtı kıtına, doyurmaya çabalıyor. Ama, hazıra dağ 

dayanmaz. Eninde sonunda, insanoğlu açlığın tutsağı olacak. Bu yüzden, dünyadan insanın soyu silinip 

gidecek.

- Sevgili genç dâhiler! Bu durumda insanlığın tek umudu sizsiniz. Tarım küresinde, doygu bitkisini 

umduğumuz gibi bol bol üretebilirseniz, sadece ülkemizi değil, insanlığı açlıktan ve yok olmaktan 

kurtaracaksınız.

 Başkan bir süre durup soluklandı. Sonra sesi titreyerek şu soruyu sordu:

 - Sevgili dâhiler, bize doygu gönderebilecek misiniz? 

Tarım küresindeki bilginlerin sözcüsü, şu açıklamayı yaptı:
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Gülten DAYIOĞL

6. TEMA

BİLİM VE TEKNOLOJİ



ANLAMA VE ANLATIM ÇALIŞMALARI

1   İleri Görüşlüler Ülkesi’nde neden yeni doğan erkek bebekler kaçırılmaktaydı?

2   Dünya ile Mars arasında neden bir tarım küresi oluşturuldu? Yabancı devletler bu kürenin ne olduğunu 

düşündü?

 Atom Çağı insanlarının olumsuz duyguları ve özellikleri neydi? Günümüz insanlarının özellikleri ile  

karşılaştırınız.

4   Büyük Başkanların savaşması insanlığı ve doğayı nasıl etkiledi? Açıklayınız.

5   Tarım küresindeki beş yüz bilgin insan neslinin devamı için neler yapmıştı?

6   Hazıra dağ dayanmaz.  atasözünü metinle ilişkilendirerek açıklayınız.

  Metnin konusunu ve ana düşüncesini yazınız.

TÜR ÇALIŞMASI

A   Işın Çağı  metninin türü romandır. Roman türünün özelliklerini yazınız.
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B  Romanlarda olay, yer, zaman ve kişi unsurları bulunur. Işın Çağı  romanını bu unsurlara göre 

inceleyiniz.
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A   Aşağıda verilen sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını bulup yazınız.

Yalıtmak   ..................................................................................................................................

Yörün e    ..................................................................................................................................

Nükleer    ...................................................................................................................................

İnatçı keçiler ibi   .....................................................................................................................

Göz açıp kapayın aya dek  ........................................................................................................

B   Aşağıda verilen sözcük gruplarını cümlede kullanınız.

İstekleri şaha kalkmak   ............................................................................................................

Tepeden bakmak   .....................................................................................................................

Üstünlük taslamak   ..................................................................................................................

mudu kesmek   ........................................................................................................................

Şamar yemek   ...........................................................................................................................
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1. TEMA

BEN VE ÇEVREM

14 15

ETKİNLİK 2

Stephen Ha kin 'den yarılar

Başka Geze enlere Yerleşmek

Stephen Ha king; on yıllardır insanlığın diğer gezegenlere kalıcı olarak 

yerleşmek için harekete geçmesi gerektiğini söylüyordu. Bu açıklamaları 

sıklıkla manşetlerde yer aldı. Ha king'e göre insanlığı Dünya'dan silecek 

olaylardan kaçmak mümkün değil. Bu olaylar arasında göktaşı çarpması gibi 

kozmik olayların yanı sıra yapay zeka, iklim değişikliği, genetiği değiştirilmiş 

virüsler veya nükleer savaş gibi olaylar da olabilir.

 2016'da BBC'ye konuşan Ha king, "Dünyada bir yıl içinde bir felaketin gerçekleşme ihtimali çok 

düşüktür. Ama bu ihtimal geniş bir zaman diliminde artar ve bin, 10 bin yıl gibi zaman dilimlerinde 

neredeyse kesin hale gelir." demişti. İnsanlığın o süre zarfında evrene yayılabileceğine güvenen Ha king, 

yine de önümüzdeki 100 yıl için insanları uyarmıştı: "Önümüzdeki yüz yıl boyunca uzayda kendine yeterli 

koloniler kuracak teknolojiye erişemeyeceğiz, bu yüzden bu süreçte çok dikkatli olmamız lazım."

Robotların Dünyaya Hükmetmesi

Stephen Ha king yapay zekanın yarattığı fırsatların farkında olsa da tehditlerine karşı da uyarılarda 

bulunuyordu. Ha king'e göre bugüne kadar geliştirilen basit yapay zekalar çok kullanışlıydı. Kendisinin de 

insanlarla konuşmasını sağlayan bir yapay zeka uygulamasıydı. Fakat Ha king zeki robotların gelişmiş 

formlarının insanlardan üstün hale gelebileceğini düşünüyor.

Geri Döndürülemez İklim Değişikliği

Stephen Ha king dünyadaki yaşama dair en büyük tehditlerden birinin iklim değişikliğinden geleceğini 

düşünüyordu.

A   Stephen Ha king  kimdir? Hangi konularda araştırmalar yapmıştır?

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

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

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

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

B  Stephen Ha king insanlığı hangi konularda uyarmıştır?

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

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

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

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

C  Stephen Ha king'in uyarıları ile Işın Çağı Çocukları  romanında kurgulanan olayları karşılaştırıp 

     yorumlayınız.

...

...

...

...

...

...

ETKİNLİK 1

A   Gülten Dayıoğlu'nun yaşamını ve eserlerini araştırıp kısaca bilgi veriniz.

Yaşamı  .....................................................................................................................................

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

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

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

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

Eserleri  

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

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

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

B   Mo'nun Gizemi  romanında; Gülten Dayıoğlu ve Burç uçakta tanışırlar. Burç 

Gülten Dayıoğlu'na:  Üç kuşağın yazarısınız  diye hitap eder ve ona hayranlığını dile 

getirir. Üç kuşağın yazarısınız  sözünü ve yazarın üretkenliğini yorumlayınız.
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 Aşağıda verilen ümleleri yapısına öre in eleyiniz.

1  Şerbeti içen adamın yavaş yavaş gözleri açılmış.

2  Mumla arasan o bölgede doktor bulunmazmış.

 Murat adındaki bu genç çok inatçıymış, huyunu herkes bilirmiş.

4  Masanın üzerindeki un kurabiyelerini avuçladı ve ağzına götürdü.

5  Aramızda gizli kapaklı hiçbir şey olmayacak.

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

DİL BİLGİSİ ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki ümlelerde bulunan anlatım bozukluğunun nedenini belirtip ümlenin doğru 

şeklini yazınız.

1  Odayı harika bir koku kapsamıştı.

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

2  Bu olayların hepsi benim gözümden kaçmıyordu.

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

 Ali Bey'in en büyük zevki herkesi eleştirip tenkit etmekti.

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

4  Yüksek sesle bağıran çocuklar sınıfın düzenini bozuyor.

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

5  Gideceğini annemden öğrendim bu akşam.

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

6  Ona bir saat yardım edince işi erken bitirmesine neden oldum.

.....................................................................................................................................................
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Işın Çağı Ço ukları  romanında anlatılan Tarım Küresi nin ve oraya ulaşımı sağlayan Nuh’un 

Gemisi nin çizimini yapınız.
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 Gülten Dayıoğlu, Mo'nun Gizemi romanında İn-mo-sanı; genetiği Mo  ile karıştırılmış insanüstü bir 

yaratık olarak kurgularken, Işın Çağı Ço ukları  romanında uzaya bir Tarım Küresi  yapılmasını 

kurgular. 

Bu kur ular size neler düşündürmektedir  Bilimin eldiği noktayı ve ileride nerelere 

varabile eğini tartışan bir yazı yazınız.
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S Y N RENGİ VAR MI

Kristal kadar berrak yağmur damlaları, turkuaz rengi okyanuslar ya da pembe göller... Hepsi sudan 

meydana gelmelerine rağmen renkleri farklı. Çünkü suyun rengini su moleküllerinin ışıkla etkileşiminin yanı 

sıra suyun içinde çözünmüş ya da asılı halde bulunan başka maddeler de etkiler.

Peki, saf suyun rengi var mı? Bir yağmur damlası tamamen şeffaf görünür. Ancak kalın bir buz tabakasına 

baktığımızda mavi tonlarda olduğunu fark ederiz. Su kütlesinin derinliği arttıkça mavi renk belirginleşir.

Su molekülleri ışıkla etkileştiğinde ışık tayfının görünür bölgesindeki kırmızı dalga boyundaki 700 nm  

ışınları soğurur. Suyun renginin mavi tonlarda olmasının sebebi budur.

Ancak suyun renkli görünmesini sağlayan mekanizma, renkli görünen başka maddelerde olduğundan 

biraz farklı.

Bir maddeyi renkli görmemizin nedeni yaydığı, soğurduğu ya da yansıttığı ışınların dalga boyuyla ilişkilidir. 

Bir madde belli bir dalga boyundaki ışığı soğurduğunda elektronları uyarılarak daha yüksek enerji seviyelerine 

geçer, yani soğurulan ışık elektron geçişine neden olur. Su molekülünde elektron geçişine neden olan ışınlar 

morötesi dalga boyundadır.

Su molekülleri kırmızı dalga boyundaki ışınları soğurduğunda, su moleküllerinin titreşim enerjisi 

seviyelerinde değişim olur. Suyun mavi tonlarda görülmesinin nedeni bu değişimdir. Başka birçok maddede 

görünür ışığın dalga boyundan daha uzun dalga boylarındaki ışınlar titreşim enerjisi seviyelerinde değişime 

yol açar.

Bilim Genç Der isi Yayın Yönetmeni Dr. Tuba Sarı ül

ENG ENLER NEDEN ÇAMA

Penguenler neden uçamaz? Madem yüzeceklerdi öyleyse niye kanatları var ki? Mantıklı bir soru. 

Tavukların da kanatları var ve onlar da uçamıyor. Ama en azından yüzmeye çalışmıyorlar. Peki yüzen bir 

hayvanın neden kanatları var? Ya da soruyu tersine çevirelim. Uçmak yerine niye yüzmeyi tercih ediyor?

Penguenler avlanmak için yüzüyor tabii. Çünkü balıkları uçarak yakalayamazlar. Ama kimi zaman 

kilometrelerce yol kat etmeleri gerekiyor ve uçarak birkaç saatte ulaşacakları yere yürüyerek ya da 

yolculuğun bir kısmında yüzerek varmaya çalışıyorlar. Neden mi? Yüzebilen kuşların hepsi bu becerinin 

gelişmesiyle birlikte uçma yeteneklerinden ödün vermek zorunda kaldı. Sonuçta yüzebilmek için gereken 

özellikleri kazandıklarında, yani bir adaptasyon gerçekleştiğinde uçma becerileri zayıflıyor.

Kanada'da yapılan bir araştırmada, kimisi hâlâ uçabilen ve dalış yapan kuşlar incelendi. Bunların bazıları 

örneğin karabatak familyasından Phalacrocora  pelagicus  perdeli ayaklarını dalış yapabilmek için 

kullanırken, suyun altında yüzebilmek için de kanatlarını çırpıyor.

Araştırmacılar bu kuşlardan elde ettikleri verileri penguen ve kazlardan elde edilenlerle karşılaştırınca 

şunu gördü: Dalan kuşlar, uçarken diğer kuşlara oranla çok daha fazla enerji harcamak zorunda kalıyor. 

İnceledikleri kuşlar ayaklarını kullanarak dalış yapıyorsa, aynı boyutlardaki penguenlere oranla çok daha fazla 

enerji harcıyorlardı. Fakat eğer kanatlarını kullanıyorlarsa ayaklarını kullananlara oranla daha az enerji 

harcamış olsalar da yine penguenlere oranla  30 daha fazla enerji tüketmiş oluyorlar.

Bu bulgular, inceledikleri kuşların bazılarının adaptasyonlarını hâlâ tamamlamamış olduklarını işaret 

ediyor. Görünen o ki penguenler bu aşamayı geçmiş. 62 milyon yıl önce yüzmeye başladıkları düşünülüyor. 

Dolayısıyla artık uçma yetilerini kaybetmiş olmaları da gayet doğal.
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 Seni bağırabilsem seni,

 Dipsiz kuyulara,

 Akan yıldıza.

 Bir kibrit çöpüne varana,

 Okyanusun en ıssız dalgasına

 Düşmüş bir kibrit çöpüne.

4)  Yukarıdaki şiirle ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

 A)  Pastoral şiirdir.    B)  Zengin uyak vardır.

 C)  Ölçü 11'li hece ölçüsüdür.  D) Serbest şiirdir.

“Üstümde bollanmış kot pantolonum, sırtıma yapışmış uçuk mavi tişörtümle tüm gün dolandım tozlu 

sokaklarda. Yazacağım bir şeyi düşünüp duruyordum. Derken şimşekler çakmaya başladı, gökyüzü iyice 

karardı, rüzgâr saçımı birbirine kattı. Koşarak evime döndüm. Tam kapının zilini çalarken anlatamayacağım bir 

yağmur başladı, oracıkta sırılsıklam oldum.”

5) Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?

A) Öyküleme     B) Betimleme

C) Tartışma      D) Açıklama

“Aklı zorlayan bu ihtimali anlamak için çok güzel bir örnek buldum: 35 mm'lik klasik bir film makinesinden 

konulu bir film izlediğinizi düşünün. Cihaza dokunmadığınız sürece, film yaklaşık 2 saat boyunca birbiri ardına 

gelişen olayları sesler eşliğinde size gösterecektir. 5 dakika sonra ne olacağını bilme imkanınız yoktur.”

6) Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?

A) Tanımlama

 B)  Sayısal verilerden yararlanma

C)  Karşılaştırma

 D)  Tanık gösterme

 “İyi bir yazar; yazın hayatına yeni bir soluk getirmeli, yazdıkları kimsenin yazdıklarına benzememeli, 

farklılığı ile diğer yazarlardan ayırt edilebilmelidir.”

7) Yukarıdaki  paragrafta anlatım özelliklerinden hangisi üzerinde durulmuştur?

A) Özgünlüğü     B) Akıcılığı

C) Doğallığı      D) Yalınlığı

“Konya kökenli ünlü Prof. Dr. Mustafa Öz ve Suna Hanım'ın oğlu olan Mehmet Öz, 11 Haziran 1960'da 

babasının görev yaptığı Cleveland, Ohio, Amerika'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Wilmington, Delaware'deki 

Tower Hill School'da tamamlayan Öz, 1982'de Harvard Üniversitesinden mezun oldu.”

1) Yukarıdaki paragraf hangi yazı türünden alınmıştır?

 A)  Otobiyografi

 B)  Biyografi

 C)  Röportaj

 D)  Makale

2) Röportajla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 A)  Yazar, röportajda kendi izlenim ve görüşlerine yer vermez.

 B)  Röportaj özellikle gazetecilerin uyguladığı bir türdür.

 C)  Yazar, röportajda bir kişi, yer vb. ile ilgili yaptığı incelemeleri yansıtır.

 D)  Yazar, yazdıklarını fotoğraflarla, belgelerle destekler.

“Finlandiya eğitim sistemini ön plana çıkaran konulara bakıldığında sınav stresinin yaşanmadığı, kısa ve sı-

kıcı olmayan bir eğitim anlayışının olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, okullarda okutulacak kitaplara öğ-

retmenler kendileri karar vermektedir. Zorunlu olan 9. sınıfa kadar herhangi bir merkezi sınav yapılmamakta, 

dolayısıyla çocuklar sınav maratonu yaşamamaktadırlar. Ayrıca, okulların ortamı ev rahatlığında dizayn edil-

mekte ve böylece öğrenci kendini evindeymiş gibi hissederek verimi artırmaktadır.”

3) Yukarıdaki paragraf hangi yazı türünden alınmıştır?

A)  Mülakat

B)  Fıkra

C)  Makale

D)  Gezi yazsısı
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13) Aşağıdakilerden hangisi devrik- isim cümlesidir?

A) Yağmurda zarar gören evin çatısıydı.

B) Anlamadım onun hiçbir söylediğini.

C) Köpeğin tasmasıydı saatlerdir aradığım şey.

D) Onunla görüşemiyoruz çok uzun zamandır. 

14) Aşağıdaki cümlelerden hangisi isim cümlesidir?

A) Dağın tepesine otuz kadar kocaman yıldız yapışmış.

B) Yıldızları müthiş bir parıltıyla gökyüzüne sermişler.

C) Geceydi, gökte yığın yığın, pırıltıyla dönen yıldızlar vardı.

D) Toza bulanmış, yalnız yalnız kalmış dut ağaçlarını severim.

15)  Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamına göre olumsuz bir cümledir?

A) Mesafe kısa olmasına rağmen yürüyerek gitmedim.

B) Fidanlıkta çalışan Mustafa, Hatice Teyze'nin oğluydu.

C) Selin eve vardığında ev soyulmuştu.

D) Saçlarımın arasındaki kırlarda artış vardı.

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre birleşik bir cümle değildir?

A) Girne'ye gitmeden önce Sezen'e uğradım.

B) Çağrı'nın sana bestelediği şarkıyı çok beğendim.

C) Belki biraz spor yapsan şu kot pantolona girersin.

D) Hafif bir esinti saçlarımı dalgalandırdı ve yanağımı okşadı.

17) Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre basit bir cümledir?

A) Mango tohumunun ağaç haline gelmesi için beş yıl gerekir.

B) Ağaçlar çiçek verdiğinde çiftçiler çiçekleri sökmeyi tercih eder.

C) Çiçekleri sökülen ağaçlar dallarını güçlendirip büyümeye devam eder.

D) Çiftçiler uzun yıllar boyunca bu devasa ağaçlardan misli ile meyve toplarlar.

18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

A) Öğretmenimiz geçen yılki soruları aynen, olduğu gibi sormuş.

B) Enrico ve babası yıllarca karşılıklı mektuplaşmışlar.

C) Elbette bir hafta içinde onun yanında olabilirim.

D) Adamın ne paltosu, ne şapkası, ne de ayakkabısı vardı.

DEĞERLENDİRME 
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8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiili haber kipi değildir?

A) Kartallar kayalıklarda paytak paytak yürüyor.

B) Hayvanlar köye, köylülere zarar vermezler.

C) Bir bakmışsın gökte bir hışıltı kopmuş.

D) Bu kadar kuşun dağda saklandığına şaşmamalı.

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?

A) Çiğdem çiçekleri turuncuya kaçan bir renktir.

B) Serin yeller eserken akşam olur, gün kavuşur.

C) Çocuklar için masal okuma etkinlikleri düzenlenir.

D) Etrafı mis gibi kekik ve gül kokuları sarmıştı.

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil vardır?

A) Onur'da yıllardır hiç azalmayan bir okuma tutkusu var.

B) Balkonu yıkarken ayağım kayınca kendimi yerde buldum.

C) Konuşanın sözlerine kulak verdiğin zaman anlayacaksın.

D) Yoldaki çizgileri işaretlemek için üç kişi görevlendirilmişti.

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sözde öznesi vardır?

A) Denize çok yakın bu bölgede onlarca ağaç hiç acımadan kesilmişti.

B) Dünyamızı yok edebilecek nükleer bir savaşa karşı birleşmeliyiz.

C) Büyük yükün altından kalkabilmek için herkes çaba göstermelidir.

D) Sanatçılar, duyarlılık kazandırma adına önemli adımlar attılar.

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci yoktur?

A) Eve dönüş vaktinde hep heyecanlanırdı Zerin.

B) Daha iki saat önce bana bu konuyu kapattığını söylemişti.

C) Televizyon izlemeyi hiçbir şeye değişmem, dedi.

D) Bahçedeki gülleri sularken bir kuş omzuma kondu.
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B) Fidanlıkta çalışan Mustafa, Hatice Teyze'nin oğluydu.

C) Selin eve vardığında ev soyulmuştu.

D) Saçlarımın arasındaki kırlarda artış vardı.

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre birleşik bir cümle değildir?

A) Girne'ye gitmeden önce Sezen'e uğradım.

B) Çağrı'nın sana bestelediği şarkıyı çok beğendim.

C) Belki biraz spor yapsan şu kot pantolona girersin.

D) Hafif bir esinti saçlarımı dalgalandırdı ve yanağımı okşadı.

17) Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre basit bir cümledir?

A) Mango tohumunun ağaç haline gelmesi için beş yıl gerekir.

B) Ağaçlar çiçek verdiğinde çiftçiler çiçekleri sökmeyi tercih eder.

C) Çiçekleri sökülen ağaçlar dallarını güçlendirip büyümeye devam eder.

D) Çiftçiler uzun yıllar boyunca bu devasa ağaçlardan misli ile meyve toplarlar.

18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

A) Öğretmenimiz geçen yılki soruları aynen, olduğu gibi sormuş.

B) Enrico ve babası yıllarca karşılıklı mektuplaşmışlar.

C) Elbette bir hafta içinde onun yanında olabilirim.

D) Adamın ne paltosu, ne şapkası, ne de ayakkabısı vardı.

DEĞERLENDİRME 

SORULARI

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiili haber kipi değildir?

A) Kartallar kayalıklarda paytak paytak yürüyor.

B) Hayvanlar köye, köylülere zarar vermezler.

C) Bir bakmışsın gökte bir hışıltı kopmuş.

D) Bu kadar kuşun dağda saklandığına şaşmamalı.

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?

A) Çiğdem çiçekleri turuncuya kaçan bir renktir.

B) Serin yeller eserken akşam olur, gün kavuşur.

C) Çocuklar için masal okuma etkinlikleri düzenlenir.

D) Etrafı mis gibi kekik ve gül kokuları sarmıştı.

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil vardır?

A) Onur'da yıllardır hiç azalmayan bir okuma tutkusu var.

B) Balkonu yıkarken ayağım kayınca kendimi yerde buldum.

C) Konuşanın sözlerine kulak verdiğin zaman anlayacaksın.

D) Yoldaki çizgileri işaretlemek için üç kişi görevlendirilmişti.

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sözde öznesi vardır?

A) Denize çok yakın bu bölgede onlarca ağaç hiç acımadan kesilmişti.

B) Dünyamızı yok edebilecek nükleer bir savaşa karşı birleşmeliyiz.

C) Büyük yükün altından kalkabilmek için herkes çaba göstermelidir.

D) Sanatçılar, duyarlılık kazandırma adına önemli adımlar attılar.

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci yoktur?

A) Eve dönüş vaktinde hep heyecanlanırdı Zerin.

B) Daha iki saat önce bana bu konuyu kapattığını söylemişti.

C) Televizyon izlemeyi hiçbir şeye değişmem, dedi.

D) Bahçedeki gülleri sularken bir kuş omzuma kondu.
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19)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

        A) Azra'nın odasındaki herşey tamir edilmeyi bekliyor.

        B) Yok mudur kurtaracak biri çukura düşen kediyi.

        C) Koskoca sepette sadece on beş yumurta vardı.

        D) Akşam yalnızca “Özgür Bolat”ı dinleyebildim.

20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır?

       A) Bana yaşamı iki şey sevdirir: Özgürlük ve aşk.

       B) Çocuklarımı ne zaman, niçin bıraktığımı bilmek istiyor.

       C) Lobideki adama değişen ne diye soruyorum?

       D) Karşı sahilde mor, sisler altındaki dağlar, korular, beyaz yalılar…
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