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4

6.TEMA
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Daha önceki sınıfl arda okuduğunuz ders kitaplarınızı saklıyor musunuz? O kitapları bugün    
     gördüğünüzde neler hissediyorsunuz?
2. Bu kitaplardaki okuma parçalarına dair aklınızda kalanları anla� nız.

Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. Okuma esnasında 
anlamını bilmediğiniz kelimelerin al� nı çiziniz. (T.5.3.1)

ZİYA OSMAN
SABA
(1910 - 1957)

Şair olarak ün kazanan 
edebiyatçı, küçük hikâye 
türünde de eserler verdi. 
Başlıca Eserleri: Sebil 
ve Güvercinler, Bir Yer 
Düşünüyorum, Çocuk-
luğum, İstanbul, Mesut 
İnsanlar Fotoğra� anesi.

OKUMA KİTAPLARIM

 Okuma kitaplarımızı, en sevdiğimiz dostlar gibi hiç bir zaman unutama-
yız.
 Sevgili okuma kitaplarım! O kitaplar, aylara bölünmüştü. Kış aylarına dü-
şen parçalarda kış resimleri vardı. Sonra, o resimler gi�  kçe değişirdi. Dallar, 
yavaş yavaş tomurcuklanır, ağaçlar çiçek açardı. Paltolu çocuklar, paltolarını 
çıkarmaya başlarlardı. O resimler böylelikle, bizlere de, ta� lin yaklaşmakta 
olduğunu ha� rla� rdı.
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1.TEMA
5.ETKİNLİK

6.ETKİNLİK

b) Yukarıdaki deyimler dışında me� nde geçen en az iki deyim bulunuz ve bulduğunuz deyimlerle 
     cümleler yazınız.

c) Bulduğunuz deyimler cümlenin anlamını nasıl etkilemektedir? Anla� nız.

Oyuncak metni ile aşağıdaki metni tür ve biçim bakımından karşılaş� rınız.

1. Pencereden dışarı bakıyorum, onlar gözden kayboluncaya kadar…
2. Onların evden çıkmalarını bekliyorum, dört gözle bekliyorum.
3. Utancımdan kıpkırmızı olmuştum.
4. Kızım beni yere yatmış, trenle oynarken görünce ka� la ka� la gülmüş, bana,
“Ne o baba, çocukluğa mı özendin?” diye takılmış� .

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

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

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

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

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

Biçim: Biçim:

OYUNCAK OYUNCAKÇI AMCA

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

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

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

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

OYUNCAKÇI AMCA

Oyuncakçı amca,
Ne çok oyuncakların var;
Top, tank, tüfek, tabanca...
Gövdem � triyor,
Onlara bakınca!

N’olursun oyuncakçı amca,
Bundan böyle bizlere,
Oyuncak tüfekler yerine,
Ak yelkenli bir gemi,
Bir de süslü bebekler ge� r,
Unutma emi?

Sonra oyuncakçı amca,
Senden aldığım tüfekleri,
Bozarak onlardan kuş yap� m,
Bana kızmazsın değil mi?
 
Abdülkadir BULUT

Türkiye’de ilk oyuncak 
müzesi Ankara Üniversitesi 
tara� ndan açılmış� r. Müze-
de yerli, yabancı, el yapımı 
ve sanayi ürünü oyuncaklar 
bulunmaktadır.

a) Aşağıda cümlelerde geçen deyimleri bulunuz.

Tür: Tür:
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9.ETKİNLİK Aşağıdaki Karagöz oyununu okuyunuz. Me� nde boş bırakılan yerleri 
oyunun içeriğine göre tamamlayınız. (T.5.4.3) (T.5.4.4)

                 (İki arkadaş beraber yürüyorlar.)
Hacivat:  Karagöz’üm yüzyıllardır herkesi güldü-     
                 rürsün ama senin yüzünün güldüğünü  
                 ben pek kolay kolay göremiyorum.
Karagöz: Kö� ehor, benim gibi bir gün iş bulur,  
                 üç gün işsiz kalırsan sen de gülmezsin!
Hacivat: Canım hemen kızma! Bakıyorum 
                bugün gözlerinin içi gülüyor da onun      
                için söyledim.
Karagöz: Hay hay, gözlerimin içi gülüyor, 
                burnumun dışı göbek a� yor, kulakları
                mın kenarı yerlere ya� yor.
Hacivat: Hah hah hah!... Yine yanlış anladın,  
                yani bugün pek neşelisin!
Karagöz: Öyle söylesene!
Hacivat: ............................................................. 
                .............................................................  
                .......................................................... ?
Karagöz: Hiç sorma Hacı Cavcav, meğer bilgili  
                 olmak ne güzel şeymiş!...
Hacivat: Haklısın Karagöz’üm ama bunun neşeli 
                olmakla ne ilgisi var?
Karagöz: Olmaz olur mu? Kaç gündür oğlum 
                 bana ilkokul ders kitaplarını okuyor.
Hacivat: Şimdi anladım... Çok güzel ama kendin 
                neden okumaya başlamadın?
Karagöz: .........................................................
                 .........................!  Sonra tekrar kendim     
                 okuyacağım.
Hacivat: Desene bilgi dağarcığını 
                dolduruyorsun!
Karagöz: ................................... dolduruyorum.
Hacivat: Efendim kabarcık doldurmak falan  
                değil, yani bilgin ar� yor.
Karagöz: Hay hay, hem de neler neler öğreni-    
                 yorum. Hele dünyanın 
                 döndüğünü hiç bilmiyordum da 
                 hemen belime bir ip hazırladım.
Hacivat : ...........................................................?
Karagöz: Dünya olmadık zamanda hızlı 
                dönmeye başlarsa, beni birden bulut
                lara � rlatmasın diye kendimi hemen  
                belimden bir yere bağlayacağım.
Hacivat: Karagöz’üm, anlaşılan senin 
                bilgin de artsa saçmalamaktan 
                vazgeçmeyeceksin!

Karagöz: Asıl sen saçmalama da, kendine 
                sağlam bir ip bulup beline sar!
Hacivat: Sen şimdi ipi bırak da soracaklarıma  
                cevap ver. ..........................................
                ........................................................?
Karagöz: Sor da hemen vızır vızır cevabını al!
Hacivat: Aferin!.. Önce matema� k...
Karagöz: Mavi pa� k öğrenmedim.
Hacivat: Değil efendim, yani hesap, kitap! 
.....................................................................?
Karagöz: Bunu bildim Hacı Cavcav, iki tane 
                 iki eder.
Hacivat: Allah iyiliğini versin, ne bilmesi...
Karagöz: Pataklarım ha, sen de zor şeyler sor!
Hacivat: Sivrisinek deyince aklımıza ne gelir?
Karagöz: ...........................................................  
                 .......................................................... 
                 ..........................................................
Hacivat: Senin aklına gelir.
Karagöz: Bekleme, başka şeyler de sor! 
                (...)
Hacivat: Karagöz’üm şimdi soracağımı bilmek  
                 için okula bile gitmeye gerek yok...  
                 İyi düşün!...
Karagöz: Düşündüm, çabuk sor Hacı Cavcav!
Hacivat: Efendim, şu bildiğimiz su kaç şekilde  
                bulunur.
Karagöz: Bunu bilmeyecek ne var?
Hacivat:  Âferin Karagöz’üm, söyle bakalım?
Karagöz: Bardakta, sürahide, banyo 
                 kazanında...
Hacivat: Allah iyiliğini versin! Su akıcı olarak,   
                buhar ve donmuş olarak üç şekilde 
                bulunur.
Karagöz: Düşündükten sonra onları da 
                 söyleyecek� m.
Hacivat:  Ağzımda kaç diş bulunur?
Karagöz: Adamına göre değişir Hacı 
                 Cavcav! ............................................. 
                  ......................................................... 
                  .........................................................
Hacivat: Sinirim bozulmadan ben gideyim. 
                (Giderler.)

h� p://www.kulturcocuk.gov.tr/
(Kısal� lmış� r.)

GELECEK DERSE HAZIRLIK
Çoklu medya ortamlarından yararlanarak deyim hikayeleri bulunuz.

BİLGİ DAĞARCIĞI
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7.TEMA
TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI

MÜREKKEP BALIĞININ DİŞ AĞRISI
 
 Haya� n tadı tuzu kalmamış mürekkep balığı için. Günlerdir bir tek 
balıkçık bile yiyememiş. Dişi çok ağrıyormuş. Bir şeyleri ısırmaya 
kalk� ğında acıdan kıvrandığı için sadece yosun çorbası içebiliyor-
muş. Yosun çorbası da çocukluğundan beri en sevmediği ye-
mekmiş. Zavallı, yosun çorbası içmek zorunda kaldığına mı 
üzülsün, diş ağrısına mı? Diş ağrısına. Çünkü korkunç bir 
ağrıymış bu. Hep mürekkep balığının peşinde. Her za-
man her yerde. Nereye saklanırsa saklansın mürekkep 
balığı, ağrı gelip onu buluyormuş. Geceleri yorganın 
al� na gizlenmek bile bir işe yaramıyormuş. Ağrı hep 
başucunda. Bir bu yana, bir o yana dönerek geçiri-
yormuş geceyi mürekkep balığı. Sabaha kadar uyu-
yamıyormuş.
 Sonunda bir sabah canı dişine tak etmiş. “Bu 
böyle süremez!” demiş. Uykusuzluktan ve açlıktan 
ölemem. Toplamış uykusuz bakışlarını, yüklenmiş gurul-
tulu midesini ve diş doktoruna gitmiş. Neden daha önce gitmemiş? 
Gidememiş. Çünkü mürekkep balığının diş doktorundan ödü kopar. Kos-
kocamandır. Yaşını başına almış� r ama ona diş doktoru dediniz mi, � r � r � trer. Kaçabildiği 
kadar kaçar diş doktorundan. Ama bakmış bu sefer olmayacak, oturmuş dişçi koltuğuna. 
“Neden daha önce gelmediniz?” diye sormuş dişçi. “Bu ağrının çözümü çok basit.” “Dişimi 
mi çekeceksiniz?” “Tabii ki hayır. Çekilecek dişiniz yok ki sizin. Basit çözüm dişlerinizin ol-
madığını size söylemek.” 
 İşte o an ağrı kesilivermiş. Çünkü ağrı yakalanmış. Tüm sinsi oyunları bitmiş, çekip git-
miş. Mürekkep balığı da müthiş bir balık ziyafe� ne koşmuş. 

                                                                                                                     Aslı NİYAZİOĞLU

1. Mürekkep balığının tadının tuzunun kaçmasının sebebi nedir?

2. Mürekkep balığı niçin doktora gitmeye karar  vermiş?

3. Doktor mürekkep balığını nasıl tedavi etmiş?

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

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

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

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

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

in. Günlerdir bir tek 
şeyleri ısırmaya 

bası iççççebiliyor-
mediği ye-

dığına mı 
unç bir 
za-

kep 
ın 
p 

u 
an 
urul-
önce gitmemiş? 
d ödü k K

( 1.,2.,3.,4. ve 5. soruları metne göre cevaplayınız.)

Tema Adı

İşlenecek Metinler ve
Serbest Okuma Metni

Derse Hazırlık Çalışmaları

İşlenen Metnin İsmi

Metin Etkinlikleri

Okuma, Dinleme/İzleme Yönergesi

Gelecek Derse Hazırlık Çalışmaları

Tema Değerlendirme Soruları

Yazar Biyografisi





TEMA1.
OYUNCAK 

ÇOCUKLUK 
ALİS HARİKALAR DİYARINDA - TAVŞANIN PEŞİNDEN 

ANLAMAK (DİNLEME/İZLEME METNİ) 
GÜNEŞİN UYUDUĞU YER (SERBEST OKUMA METNİ)

ÇOCUK
DÜNYASI
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1. TEMA

ERDOĞAN TOKMAKÇIOĞLU
(1934  - )

Yazarlık ve şairliğin yanı 
sıra gazetecilik de yapan 
TOKMAKÇIOĞLU’nun  
yetişkinler ve çocuklar 
için yazdığı birçok eseri 
vardır. Çocuklar için 
yazdığı kitapların ba-
zıları şunlardır: Karanfil 
Sokağı, Mavi Şapkalı 
Çocuk, Ebemkuşağı, Keçi 
Ayaklılar.

 Kızımla iki torunumun evden çıkmasını bekliyorum. Pencereden 
dışarı bakıyorum, onlar gözden kayboluncaya kadar. Sonra hemen to-
runlarımın odasına giriyorum, dolabı açıyorum. En sevdiğim, elektrikli 
tren. Özene bezene rayları yerleştiriyorum; lokomotifi, vagonları koyu-
yorum rayların üstüne; basıyorum düğmeye. Sahici lokomotif gibi… Çuf 
çuf çuf! Uzanıyorum yere; trenin gidişini, istasyonda duruşunu, sonra 
yeniden hareket edişini, arada bir lokomotiften “ düüt” diye düdük sesi 
çıkarmasını seyretmek o kadar hoş oluyor ki… Çuf çuf çuf!. Bayılıyorum 
torunlarımın oyuncak trenleri ile oynamaya. Altmış yaşını çoktan geçmiş 
birinin, oyuncaklarla böyle oynaması garip gelebilir çoğu kişiye. Belki de 
gerçekten öyle. Oyuncaklarla oynamak aslında çocukların hakkı. Ama ne 
yapabilirim? Bu yaşta olmama rağmen ben de seviyorum oyuncaklarla 
oynamayı! Trenden sonra taş bebeği alıyorum. Anahtarını kurup yere 
koyuyorum. Tıpkı canlıymış gibi tıpış tıpış yürüyor bana doğru. Masmavi 
gözleri, sapsarı saçları var. Yatağına yatırınca gözleri kapanıyor. Karnına 
basınca “Mama!” diyor, canlı gibi. Elbiseleri de öylesine hoş ki! Başında 
fiyonklu bembeyaz bir de kurdelesi var. Sonra helikopteri çalıştırıyorum. 

Yüksekten bir bırakıyorum aşağı, 
hoop! Sahici helikopter gibi ses çı-
karıyor. Pervanesini döndüre dön-
düre süzülüp yere iniyor. 

 Hep kızımla torunumun evden 
çıkmalarını gözlüyorum oyuncak-
larla oynamak için. Bayağı seviniyo-
rum onlar evden ayrılınca. Kızımın, 
torunumun yanında oynamaya 
doğrusu utanıyorum. Onların evden 
çıkmalarını bekliyorum, dört gözle 
bekliyorum.

Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. 

OYUNCAK

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor? 

2. Unutamadığınız bir oyuncağınız var mı? Anlatınız.
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 Arada bir dışarıya bakıyorum, kızımla torunum geliyorlar mı diye. Bir keresinde öylesine dalmış-
tım ki elektrikli trenle oynarken gelişlerini fark edememiştim. Kızım beni yere yatmış, trenle oynarken 
görünce katıla katıla gülmüş; bana, “Ne o baba, çocukluğa mı özendin?” diye takılmıştı. Utancımdan 
kıpkırmızı olmuştum.

 O günden sonra çok dikkat ediyorum bir daha suçüstü yakalanmamaya. Bu yüzden sık sık dışarı 
bakıyorum gelen var mı diye. Gelen filan yoksa treni çalıştırıyorum, bebeği yürütüyorum, helikopteri 
uçuruyorum. Leğene su doldurup oyuncak deniz motorunu yüzdürüyorum pat pat pat! Yani öyle bir 
güzel oynuyorum ki işte o kadar olur! Çocuklar gibi… Her şeyi unutuyorum. Dizlerimdeki o acımasız 
romatizma ağrılarını bile... Her şeyi unutuyorum oyuncaklar arasında. 

 Biliyorum, benim yaşımda birine aykırı iş, böyle çocuklar gibi oynamak. Ama ne yapayım, elimde 
değil! Bir yanım çocuk kalmış! Çocukluğumsa çok, çok uzaklarda kaldı. Kaybettim gitti onu! Elektrikli 
trenlerim,  yürüyen, konuşan taş bebeklerim filan olmadan!

 İşte bu yüzden efendim işte bu yüzden. Onlar gidince hemen oyuncakların bulunduğu dolabı açıyo-
rum. Oyuncakları ortaya çıkartıyorum. Oynuyorum... Oynuyorum...

 Benim, çocukluğumda hiç oyuncağım olmamıştı!

 Yani böylesine oyuncaklar; elektrikli 
tren, yürüyüp konuşan taş bebek, helikop-
ter gibi. Oynardım tabi çocukken. Ne mi 
oynardım, neyle mi oynardım? Böyle 
şeyler yoktu benim çocukluğumda. 
Aşık oynardım. Hani şu koyunla-
rın bacaklarından çıkan kemik 
var ya, işte onunla. Aşığı kırmızı, 
çıkmaz boyaya boyardım. Şişkin 
yanına “tek”, içeri göçük yanına 
“aç”, bir fasulye kesitini andıran 
yanına “bey”, düzce olan yanına 
“eşek” derdik. Elimize alıp havada 
döndürerek yere atardık aşıkları. Us-
talık “bey”  yanını üste gelecek biçimde, 
aşığı yere oturtabilmekteydi. Sonra tahta-
dan kılıçlar, söğüt dalından atlar yapıp askercilik 
oynardık. Şarkılar söyleyerek, “Girit bizim canımız, feda 
olsun kanımız.” diyerekten. Birdirbir oynardık, beştaş oynardık, köşe kapmaca oynardık, uzuneşek oy-
nardık. Ama torunum gibi böylesine “çuf çuf”  diye işleyen elektrikli trenim, yatınca gözleri kapanan taş 
bebeğim, helikopterim, leğende “pat pat”diye yüzen deniz motorum yoktu! Kendi oyuncağımızı ken-
dimiz yapardık! Acı kavun denen bir bitki vardır. Onlara kibrit çöpü batırıp ayak, burun, kulak, boynuz 
takardık. Takardık da sözde inek yapardık. Komşumuzun oğlunun kurşun askerleri vardı bir tek. Onlarla 
da oynardık. Nişan alan, yürüyen, selam duran kurşun askerler. Torunumun da var böyle askerleri. Ama 
kurşun asker değil. Plastikten yapılmış! Onlarla oynamasını sevmiyorum!

 Anlamıyorum, niçin o güzelim kurşun askerleri plastik yaptılar?

    Erdoğan TOKMAKÇIOĞLU
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1. TEMA

1.ETKİNLİK Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler ve kelimelerin anlamları verilmiştir. 
Anlamlarından hareketle kelimeleri örnekteki gibi bulmacaya yerleştiriniz. 

Aşık Oyunu
Koyunların ve keçilerin arka 
bacaklarında bulunan dört 
yüzlü kemiklerle oynanan 
tarihî bir Türk oyunu.

1. Tren vagonlarını çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı 
makine.
2. Yük ve yolcu taşımakta kullanılan, lokomotifin çektiği demir yolu aracı.
3. Tren, tramvay vb. taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demirden yol.
4. Kurdele, şerit, kumaş vb.nin kelebek şeklinde bağlanmış biçimi.
5. Döndüğünde bir mekanizmayı işleten bir eksene dikey olarak bağlanmış, iki veya ikiden 
çok kanattan yapılmış alet.
6. Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı.
7. Topuk kemiği.
8. Bir şey enlemesine veya boylamasına kesildiğinde ortaya çıkan yüzey.
9. Gerçekte öyle olmayıp öyle geçinen veya bilinen.

vagonlokomotif

fiyonk

pervane

kesit romatizma aşık

sözderay

5

6

3

4

8

9

7

2

1 L O K O M T FİO
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2.ETKİNLİK

4.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız. 

a) Hikâyede aynı kavram alanına giren sözcükleri aşağıdaki kutucuklara yazınız. 
Bulduğunuz sözcüğün hangi kavramla ilişkili olduğunu kutucuğun üstündeki 
boşluğa yazınız. 

b) Öğrendiğiniz sözcüklerden kendi sözlüğünüzü oluşturunuz.

Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen bilgiler doğruysa (D), 
yanlışsa (Y) yazınız. 

1. Dede, neden kızının ve torununun evden gitmesine seviniyor?
2. Dedenin oyuncaklarla oynarken ara sıra dışarıya bakmasının nedeni nedir? 
3. Sizce, dede neden oyuncaklarla oynamanın yetişkin işi olmadığını düşünmektedir? 
4. Oyuncaklarla oynarken dedenin her şeyi unutmasının nedeni ne olabilir? Sizin de 
her şeyi unuttuğunuz  anlarınız oluyor mu? Anlatınız. 
5. Metindeki dedenin plastikten yapılan kurşun askerleri sevmemesinin nedeni ne 
olabilir? Sizce oyuncağın malzemesi oyuncağı sevmede etkili midir? Açıklayınız.
6. Oyuncaklarla oynamak sadece çocukların mı hakkıdır? Neden?
7. Okuduğunuz metnin türü ne olabilir? Bunu metnin hangi özelliklerinden anladınız?

“Bayılıyorum torunlarımın oyuncak trenleri ile oynamaya.” cümlesinde “bayılıyorum” kelimesi 
gerçek anlamda kullanılmıştır. 

“Bir keresinde öylesine dalmıştım ki elektrikli trenle oynarken gelişlerini fark edememiştim.”
cümlesinde “dalmıştım” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır.

“Yüksekten bir bırakıyorum aşağı, hoop! ”cümlesinde “aşağı” kelimesi gerçek anlamda kul-
lanılmıştır.

“Dizlerimdeki o acımasız romatizma ağrılarını bile…” cümlesinde “ağrı” kelimesi mecaz anlamda 
kullanılmıştır. 

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

göz

burun

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

organ

Oyuncak Kurşun Asker

3.ETKİNLİK
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1. TEMA

5.ETKİNLİK

6.ETKİNLİK

b) Yukarıdaki deyimler dışında metinde geçen farklı iki deyim bularak cümle içinde kullanınız.

c) Bulduğunuz deyimler cümlenin anlamına katkı sağlamakta mıdır? Açıklayınız.

“Oyuncak” metni ile aşağıdaki metni tür ve biçim bakımından karşılaştırınız.

1. Pencereden dışarı bakıyorum, onlar gözden kayboluncaya kadar.
2. Onların evden çıkmalarını bekliyorum, dört gözle bekliyorum.
3. Utancımdan kıpkırmızı olmuştum.
4. Kızım beni yere yatmış, trenle oynarken görünce katıla katıla gülmüş, bana, “Ne o baba, çocukluğa mı 
özendin?” diye takılmıştı.

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

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

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

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

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

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

Biçim: Biçim:

OYUNCAK OYUNCAKÇI AMCA

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

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

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

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

OYUNCAKÇI AMCA

Oyuncakçı amca,
Ne çok oyuncakların var;
Top, tank, tüfek, tabanca...
Gövdem titriyor,
Onlara bakınca!

N’olursun oyuncakçı amca,
Bundan böyle bizlere,
Oyuncak tüfekler yerine,
Ak yelkenli bir gemi,
Bir de süslü bebekler getir,
Unutma emi?

Sonra oyuncakçı amca,
Senden aldığım tüfekleri,
Bozarak onlardan kuş yaptım,
Bana kızmazsın değil mi?
 
Abdülkadir BULUT

Türkiye’de ilk oyuncak müzesi 
Ankara Üniversitesi tarafından 
açılmıştır. Müzede yerli, yaban-
cı, el yapımı ve sanayi ürünü 
oyuncaklar bulunmaktadır.

a) Aşağıda cümlelerde geçen deyimlerin altını çiziniz.

Tür: Tür:
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7.ETKİNLİK Eski oyuncaklarla günümüzdeki oyuncaklar arasındaki benzerlik ve farklılıkları an-
latınız.

8.ETKİNLİK Aşağıdaki karikatürden hareketle bir hikâye ya da duygu ve düşüncelerinizi anlatan 
bir metin yazınız. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GELECEK DERSE HAZIRLIK
1. Ailenizdeki ya da çevrenizdeki yetişkinlerden çocukluklarında oynadıkları bir oyunu öğreniniz.
2. Renkli kuru boya getiriniz.
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1. TEMA

ÇOCUKLUK

Affan Dede’ye para saydım,  
  
Sattı bana çocukluğumu.
Artık ne yaşım var, ne adım;
Bilmiyorum kim olduğumu.
Hiçbir şey sorulmasın benden;
Haberim yok olan bitenden.

Bu bahar havası, bu bahçe;
Havuzda su şırıl şırıldır.
Uçurtmam bulutlardan yüce,
Zıpzıplarım pırıl pırıldır.
Ne güzel dönüyor çemberim;
Hiç bitmese horoz şekerim!

Cahit Sıtkı TARANCI

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Ailenizdeki ve çevrenizdeki yetişkinlerden öğrendiğiniz oyunu anlatınız. 
2. Bir zaman makineniz olsa hangi zamana gitmek isterdiniz? Neden?

CAHİT SITKI TARANCI
(1910  - 1956)

Cumhuriyet Dönemi 
Türk şiirinin en önemli 
şairlerindendir. Başlı-
ca eserleri: Ömrümde 
Sükût, Otuz Beş Yaş, 
Düşten Güzel, Sonrası, 
Ziya’ya Mektuplar, 
Bütün Şiirleri.

Öğretmeniniz metni sesli okurken dikkatle dinleyiniz. Siz de metni sesli okuyunuz. 
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1.ETKİNLİK

2.ETKİNLİK

a) Aşağıdaki dizelerde yer alan altı çizili sözcüklerin metinde hangi anlamda 
      kullanıldığını işaretleyiniz. 

Aşağıdaki soruları şiirden hareketle yanıtlayınız. 

1. Şair, çocukluğuna nasıl kavuşmuştur?
2. Şairin zihnindeki çocuklukta neler vardır?      
3. Sizce şair çocukluğunu niçin arıyor olabilir?
4. Şiirin ana duygusu nedir? 
5. Hayatınızda geri gelmesini istediğiniz bir zaman var mı? Anlatınız.

- “Affan Dede’ye para saydım, 
- Sattı bana çocukluğumu.”

Bir şeyin kaç tane olduğunu anlamak için bunları birer birer elden veya gözden geçirmek, 
sayısını bulmak.

Bir kimsenin, kendini veya başkasını olduğundan daha önemli, yetkili ve değerli göstermesi.

Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı dolayısıyla bir kimseye değer vermek, hürmet etmek.

Bir yolunu bularak birinden ayrılmak.

Sayıları arka arkaya söylemek.

Bir değer karşılığında bir malı alıcıya vermek.

Ödemek.

Kendinde olmayan bir şeyi var gibi göstermek, taslamak.

saymak

satmak

b) “Saymak” ve “satmak” sözcükleri metinde gerçek anlamda mı mecaz anlamda mı kullanılmıştır? 
     Açıklayınız. 

c) “Saymak” ve “satmak” sözcüklerinin gerçek ve mecaz anlamlarıyla birer cümle yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Affan Dede, 
İstanbul’da 

20. yüzyılda 
yaşamış bir 

oyuncakçıdır.

saymak

Gerçek Mecaz

satmak
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1. TEMA

3.ETKİNLİK

4.ETKİNLİK

5.ETKİNLİK

Cahit Sıtkı TARANCI’ya okuduğunuz metnin içeriğinden hareketle üç soru sorunuz. 

a) Aşağıdaki metni okuyunuz.

“Çocukluk” konulu bir şiir ezberleyiniz. Öğretmeninizin belirlediği bir zamanda şiiri-
nizi vurgu, durak ve tonlamaya dikkat ederek fon müziği eşliğinde okuyunuz. Gerek-
tiğinde öğretmeninizden örnek bir okuma isteyebilirsiniz ya da farklı kaynaklardan 
şiirin okunuşunu dinleyebilirsiniz. 

 Saçı sakalı beyazlamış, gözlüklü ve leylek 
gagasına benzeyen burnu olan Affan Efendi, 
dinine çok bağlı bir Mevlevi dervişidir. Üsküdar 
Selimiye’deki evinin altında çeşitli baharatlar ve 
oyuncaklar sattığı bir dükkânı vardır. Dükkânın-
da taş bebek, kurşun asker gibi suret namına bir 
şey satmaz, sadece çok yaygın olduğu için Ka-
ragöz sureti bulundurur, bunda da dinî anlamda 
herhangi bir sakınca görmezdi.

 Keyfine çok düşkün biri olan  Affan Efen-
di’nin dükkânı akşamları sohbete, kahve içmeye 
gelen memurlarla dolar; bu hâliyle dükkân bir 
kahvehaneye dönüşürdü.

 Affan Efendi’nin mahallede çok itibarı vardı 
ama bu itibar yeni kuşak çocukların ondan oyun-
cak alması yönünde olumlu bir etki yapmıyordu. 
Oyuncaklarının az ve zamanın çocuklarına hitap 
etmeyecek basitlikte olması işlerinin iyiden iyiye 
bozulmasına neden olmuştu. Ligor adlı başka 
bir oyuncakçı ve aktarın piyasaya iyice hakim 
olduğunu fark eden Affan Dede, dükkânda ka-
lan artık renkleri de iyice solmuş oyuncakları bir 
çuvala doldurarak, mahallenin fakir çocuklarının 
sünnetinin yapıldığı törende çocuklara dağıtır. 
Atlı tramvaylar, piyanolarla oynayan çocuklar 
bu bedava oyuncaklarla ilgilenmezler bile…

İlkyaz Dergisi Öykü Özel Sayısı

b) Yukarıdaki metinde yer alan sorun nedir? Anlatınız.

c) Öğretmeninizin yönlendirmesiyle gruplara ayrılınız. Aşağıdaki sorulardan birini seçerek grup içinde 
tartışınız. Ardından grup sözcüsü seçerek düşüncelerinizi diğer arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. Çocuklar Affan Dede’nin oyuncaklarını neden beğenmiyorlar? Önceden beğenilen oyuncakların 
bir zaman sonra beğenilmemesinde neler etkili olabilir?
2. Siz hangi oyuncaklarla oynamayı seversiniz? Neden?
3. Sizin oynadığınız oyun ve oyuncaklarla eski oyun ve oyuncaklar arasında ne gibi farklılıklar 
olabilir?
4. Affan Dede ne yapsaydı çocuklar ondan yine oyuncaklar alırdı? 

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

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

3..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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6.ETKİNLİK

7.ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcüklerden hareketle bir şiir yazınız. Şiirinize bir başlık koyunuz.

Aşağıya sevdiğiniz bir oyunu ya da oyuncağı tanıtan bir yazı yazınız. Ardından tanıt-
tığınız oyunu ya da oyuncağı anlatan bir resim çiziniz.

geçmiş, hayal, özlem, sevmek, çocukluk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GELECEK DERSE HAZIRLIK
En sevdiğiniz masal kahramanı ya da çizgi karakterin birkaç görselini getiriniz.

Sevdiğiniz oyun/oyuncak nasıl? Sevdiğiniz oyunun/oyuncağın resmi
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. İnsanlar neden hayal kurar? Anlatınız.

2. Hayallerle gerçekleri karıştırdığınız anlar oldu mu? Anlatınız.

ALİS HARİKALAR DİYARINDA - Tavşanın Peşinden

 Alis ırmağın kıyısındaki çimenlerin üzerinde, ablasının yanında boş boş 
oturuyordu. Canı sıkılmaya başlamıştı çünkü yapacak hiçbir şeyi yoktu. Bir iki 
kere ablasının elinde okuduğu kitaba göz attı. Fakat kitapta ne bir resim ne 
de bir konuşma vardı. Alis kendi kendine, “İçinde resim ve konuşma olmayan 
kitaplar ne işe yararlar!” diye düşündü.
 Hava öylesine sıcaktı ki sersemlemiş ve uykusu gelmişti. Papatyalardan 
bir çelenk yapmak için kalkıp papatya toplasam mı, diye düşünürken önün-
den kırmızı gözlü beyaz bir tavşanın koşarak geçtiğini gördü.
 Bunda şaşıracak hiçbir şey yoktu. Tavşanın kendi kendine “Eyvah! Eyvah! 
Çok geç kalacağım!” diye mırıldanmasının şaşılacak bir olay olması gerektiği-
ni düşünüyordu. Fakat bu olay Alis’e o an çok doğal gelmişti.
 Oysaki tavşan yeleğinin cebinden bir saat çıkarıp bakarak hızlı hızlı yü-
rümeye başlayınca Alis merakla ayağa fırladı. Şimdiye kadar ne yeleği ne de 
yeleğinin cebinde bir saat olan tavşan görmemişti. 

Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz. 

LEWIS CARROLL
(Levis Kerıl)
(1832  - 1898)

İngiliz yazar Lewis 
CARROLL, matematik 
doçenti, fotoğrafçı ve 
papazdır. Yazarın “Alis 
Harikalar Diyarında” 
kitabı, çocuk edebiyatı-
nın en önemli eserlerin-
dendir. 
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 Tavşanın arkasından koşmaya başladı. Hay-
van çalılıkların arasındaki büyük bir deliğe girip 
kayboldu.
 Biraz sonra, Alis de bir daha oradan dışarı na-
sıl  çıkacağını hiç düşünmeden tavşanın arkasın-
dan büyük deliğe girdi. Tavşan deliği bir tünel gibi 
dümdüz gidiyordu. Fakat birdenbire dik bir eğimle 
aşağılara doğru kıvrılmaya başladı. Alis derin bir 
kuyuyu andıran tünelde aşağıya doğ-
ru yuvarlanıverdi.
 Alis kuyunun mu çok 
derin olduğunu yoksa 
kendisinin mi çok yavaş 
düştüğünü anlamaya ça-
lışırken sürekli çevresine 
bakınmaya ve daha ne-
ler olabileceğini düşün-
meye vakit buluyordu.
 İlk olarak kuyunun 
dibine baktı. Fakat ora-
sı göz gözü görmeyecek 
kadar karanlıktı. Sonra 
kuyunun duvarlarına göz 
attı. Duvarlarda bir sürü 
dolaplar ve raflar vardı. 
Ayrıca etrafta epeyce ha-
rita ve tablo bulunuyordu. 
Aşağıya doğru inerken rafın 
birinden üzerinde “Portakal re-
çeli” yazan bir kavanoz yakaladı. Fakat 
kavanozun boş olduğunu görünce hayal kırıklığına 
uğradı. Kavanozu aşağıya atmayı tasarlıyordu ki 
onun, birinin kafasına düşüp öldürebileceğini dü-
şünerek önünden geçtiği başka bir rafa koydu.
 “Eh!” diye düşündü. “Böyle bir düşüşten son-
ra evdeki merdivenlerden düşsem bana mısın de-
mem! Kim bilir bizimkiler beni ne kadar cesur bu-
lurlar. Damdan bile düşsem ağzımı açmam artık.”
 Alis aşağıya doğru düşmeye devam ediyordu. 
Acaba bu düşme hiç bitmeyecek miydi? “Ne biçim 
kuyu bu, bunun dibine varamayacak mıyım ben?” 
diye düşündü.
 “Acaba kaç kilometre düştüm? Herhalde dün-
yanın merkezine yaklaşıyor olmalıyım. Sanırım 
dört bin kilometre falan olmalı.” diye bağırarak 
söylendi.

 Alis okulda buna benzer bir şeyler öğrenmiş-
ti. Fakat çevresinde onu dinleyecek kimse olmadı-
ğından bilgisini uzun uzadıya göstermek için iyi bir 
fırsat sayılmazdı, ama olsun, onun için faydalı bir 
egzersizdi.
 “Evet, mesafeyi iyi hesapladım. Ama kim bilir 
hangi enlem ya da boylama vardım?”
 Alis’in ne enlem ne de boylam hakkında hiç-

bir bilgisi yoktu. Yine de bunların ilgi çekici, 
güzel sözcükler olduğunu düşün-

müştü.
 Düşüncesine şöyle de-

vam etti:
 “Acaba dünyayı öbür ta-
rafından delip çıkacak mı-
yım? Tepe üstü yürüyen 
insanların arasına çıkmak 
amma tuhaf olur! Onlar An-
tipatiler olmalı!”
 Alis bu defa kendisini din-
leyen kimse bulunmadığına 
sevindi. Çünkü söylediği ke-
limenin doğru olmadığından 

emindi.
 “Onlara hangi ülkede ol-

duğumu sorabilirdim. Bir daki-
ka bayan, burası Yeni Zelanda mı 

yoksa Avustralya mı?” 
 Bu sözleri söylerken, bir yandan 

da saygıyla eğilip selam vermeyi denedi. Fakat 
boşlukta selam vermesini onun tepetaklak gelme-
si anlamında kabul edebilirsiniz.
 “Ülkenin adını soracak olursam beni kara ca-
hil bir kız sanabilirler. En iyisi sormamam gerektiği. 
Belki ülkenin adı görünür bir yerlerde yazılıdır.”
 Yapacak bir şeyi olmadığından kendi kendine 
düşünmeye devam etti:
 “Dinah bu gece beni ne kadar arar!” Dinah 
onun kedisiydi. “Sanırım ki bu akşam senin yanın-
da olamayacağım. Öğleden sonra ona sütünü ver-
meyi unutmazlar umarım. Dinah, senin yanımda 
olmanı ne kadar çok isterdim. Boşlukta fare olmaz 
ama senin için yarasa yakalayabilirdim. Yarasalar 
da farelere benzer bir şey olmalı. Yalnız, kediler 
yarasa yer mi acaba?” diye düşünürken uykusu 
gelmişti.
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 Alis uykuya dalmak üzere iken düş görmeye 
başlamıştı. Uyku hâlinde sesleniyordu:

 “Kediler yarasa yer mi? Yarasalar kedi yer 
mi?” Bir ara düşünde Dinah ile el ele yürüdüğü-
nü görmeye başladı. Ciddi bir sesle ona:

 “Dinah, bana doğruyu söyle, hiç yarasa ye-
din mi?” Tam o sırada ‘‘Küt!’’ diye kuru yaprak-
lardan bir yığının üzerine düşmüştü.

 Alis’e hiçbir şey olmamıştı. Bir an sonra aya-
ğa fırladı. Kafasını kaldırıp yukarı baktı. Fakat 
orası zifiri karanlıktı. Önünde ise uzun bir geçit 
vardı. Alis bir de ne görsün? Beyaz tavşan onun 
önündeydi ve bütün hızıyla koşuyordu. Hayvan 
geçitten hızla uzaklaşmaya başladı. Kaybedecek 
bir an bile yoktu. Alis rüzgâr gibi hızlı hızlı onun 
arkasından koşmaya başladı. Fakat tavşan şöyle 
söyleyerek gözden kayboldu:

 “Vah benim kulaklarım, vah benim bıyıkla-
rım! Çok geç kaldım.”

 Alis kendini uzun, basık, tavanından sarkan 
bir sıra lamba ile aydınlanmış bir geçitte buldu. 
Geçidin dört bir yanında bir sürü kapı vardı. Fa-
kat kapıların hepsi kilitliydi. Alis, her ne kadar 
bunları teker teker açmaya çalıştıysa da açama-
dı. Geçidin ortasına doğru yürüdü. Üzgün üzgün 
buradan nasıl çıkacağını düşünmeye başladı.

 Birdenbire karşısına üç ayaklı camdan küçük 
bir masa çıkıverdi. Masanın üzerinde küçük altın 
bir anahtar duruyordu. Alis bu anahtarın kapılar-
dan birine ait olduğunu düşündü.

 Fakat öyle olmadı. Anahtar delikleri, anah-
tardan oldukça büyüktü. Kapılardan hiçbirini 
açamadı.

 İkinci kez geçitte dolaşırken, önceden fark 
etmemiş olduğu duvara gerilmiş alçak bir perde 
gördü. Perdenin arkasında kırk santim yüksekli-
ğinde bir kapı vardı. Alis elindeki altın anahtarı 
bu kapıda denedi. Sonunda anahtarın uyduğu 
bir kapı bulduğuna çok sevindi.

 Alis kapıyı açınca karşısına fare deliğinden 
büyük olmayan bir geçit çıktı. Yere diz çökerek 
geçidin öbür ucuna doğru baktı. Orada şimdiye 
kadar eşine rastlamadığı güzellikte bir bahçe du-
ruyordu. Bu karanlık geçitten çıkıp o güzel çiçek-
lerin ve fıskiyelerin olduğu bahçede dolaşmayı 

öyle candan istiyordu ki. Oysaki kapının deliğin-
den başını bile içeri sokamıyordu.

 Zavallı Alis, “Başımı oradan geçirsem bile 
omuzlarımı geçiremedikçe hiçbir yararı olmaz. 
Keşke bütün gövdemle bir teleskop gibi içeri, 
içime kapanıversem. İşe nasıl başlayacağımı bil-
sem başarırdım belki.” diye düşündü. Alis şim-
diye kadar öyle garip şeyler görmüştü artık ola-
naksız sayılan pek az şey kaldığını sanıyordu.

 Küçük kapının yanında dikilmenin hiçbir an-
lamı yoktu. Tekrar masanın yanına döndü. Orada 
başka bir anahtar ya da hiç olmazsa insanların 
teleskop gibi açılıp kapanmalarını öğreten bir ki-
tap bulabileceğini ümit ediyordu. Masaya doğru 
yürüdü. Fakat bu kez masanın üzerinde küçük 
bir şişe buldu.

 “Eminim bu şişe az önce burada değildi!” 
diye mırıldandı.

 Şişenin boynunda kâğıt bir etiket vardı. 
Etiketin üzerinde güzel ve büyük harflerle “İÇ 
BENİ!” yazılıydı.

 Alis hiç acele etmedi. Şişedekini hemen iç-
mek niyetinde değildi.

 “Önce iyice bir bakayım, şişenin üzerinde 
zehir kelimesi yazılmış olmasın.”

 Çünkü o, en basit öğütleri bile tutmadıkları 
için elleri yüzleri yanan, vahşi hayvanlar tarafın-
dan parçalanan ya da başına daha garip olaylar 
gelmiş çocuklara dair bir sürü hikâye biliyordu. 

 Bu basit kurallardan birkaçını aklına getirdi. 

 “Eğer ateşte kızdırılmış bir maşayı tutacak 
olursanız eliniz yanar. Eğer parmağınızı kesecek 
olursanız kan çıkar. Ve eğer üzerinde zehir yazılı 
bir şeyi içerseniz eninde sonunda zehirlenirsi-
niz.”

 Fakat şişenin üzerinde zehirli olduğuna dair 
hiçbir yazı yoktu. Alis şişedeki suyu tattı ve tadını 
beğendi. Tadı vişneli pastaya, kremaya, hindi kı-
zartmasına, karamelaya, kiraz reçeline, kızarmış 
tereyağlı ekmek karışımına benzeyen şişedeki 
suyun hepsini bitirdi.

 “Ne tuhaf bir duygu!” dedi. “Bir teleskop 
gibi kapanıyorum sanki!”

 Duygusu gerçekten doğruydu. Çünkü artık 
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boyu yirmi beş santim kadar olmuştu. Artık o gü-
zelim bahçeye  açılan küçük kapıdan geçebilecek 
hâle geldiğini görünce çok sevindi. Ama bir iki 
dakika bekleyerek daha fazla kısalıp kısalamaya-
cağını anlamak istedi.

 “Belki de sonunda bir mum gibi eriyerek 
yok olurum. Acaba o zaman neye benzerim?” 
diye söylendi. Mum eridikten sonra alevinin na-
sıl olduğunu hatırlamaya çalıştı. Fakat ömründe 
böyle bir şey görmemişti.

 Biraz sonra daha fazla küçülmeyeceğini an-
layarak bahçeye çıkmaya karar verdi. Fakat ne 
yazık ki kapıya yaklaşınca anahtarı masanın üze-
rinde unuttuğunu gördü. Tekrar masanın yanına 
döndü. Artık anahtara yetişmesi mümkün değil-
di. Camın altından anahtarı görebiliyordu.

 Masanın ayaklarından birine tırmanmaya 
çalıştı. Ama bir türlü beceremedi. Çünkü ma-
sanın ayakları oldukça kaygandı. Tırmanmaktan 
yorulana kadar uğraştı. Sonunda başaramayaca-
ğını anlayınca yere çöktü ve hüngür hüngür ağ-
lamaya başladı.

 Alis biraz sonra kendi kendine söylenmeye 
başladı.

 “Hadi hadi, neye yarar sanki böyle ağlamak? 
Hemen şu ağlamanı kessen iyi edersin.”

 Alis sık sık kendi kendine böyle güzel öğütler 
verirdi. Ama onları tuttuğu pek söylenemezdi. 
Bazen kendini öylesine azarlardı ki gözlerinden 
yaşlar gelirdi. Hatta bir keresinde kendi  kendine 
oynadığı kroket oyununda hile yaptığı için kendi-
sini tokatlamıştı. Çünkü o garip huylu bir çocuk-
tu. Kendini iki şahsiyetli biri olarak görmeye çok 
meraklıydı.

 Zavallı Alis, “Şimdi iki kişiymiş gibi davran-
manın ne anlamı var! Aslında şu kalan kısımla-
rımla doğru dürüst bir kişi bile etmem.” diye dü-
şündü.

 Tam bu sırada masanın altında küçük bir 
cam kutu gördü. Kutuyu açtı ve içinde kuş üzüm-
leriyle “YE BENİ!” yazılmış minik bir meyveli çö-
rek gördü.

 Alis kendi kendine “Bunu yesem iyi olur.” 
dedi. “Belki boyum tekrar uzar ve ben de anah-
tara yetişirim, eğer daha da küçülürsem kapının 
altından geçerim. Yani her iki hâlde de bahçeye 
çıkabilirim. Hangisi olursa olsun, gerisi beni ilgi-
lendirmez.”

 Meyveli çörekten küçük bir parça kopararak 
ağzına attı. Endişe içinde, “Acaba büyüyor mu-
yum, yoksa küçülüyor muyum?” diye söylendi. 
Bunu  anlamak için elini başına koydu. Fakat aynı 
boyda kaldığını görünce epey şaşırdı. Gerçi kek 
yiyenlerin boyu uzar diye bir kural yoktu ama 
Alis olağanüstü şeylere öylesine alışmıştı ki olay-
ların normal olarak gelişmesini aptalca ve can 
sıkıcı bulmuştu.

 Bunun üzerine elindeki meyveli çöreğin 
hepsini çiğnemeden yutmaya başladı.

 (...)      
     Lewis CARROLL (Levis Kerıl)
                                    (Çeviren: Ziya GÖKALP)

(Kısaltılmıştır.)
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- Papatyalardan bir çelenk yapmak için kalkıp papatya toplasam mı, diye düşünürken önünden 

kırmızı gözlü beyaz bir tavşanın koşarak geçtiğini gördü.

- Keşke bütün gövdemle bir teleskop gibi içeri, içime kapanıversem.

- Tadı vişneli pastaya, kremaya, hindi kızartmasına, karamelaya, kiraz reçeline, kızarmış tereyağlı 

ekmek karışımına benzeyen şişedeki suyun hepsini bitirdi.

- Hatta bir keresinde kendi  kendine oynadığı kroket oyununda hile yaptığı için kendisini tokatlamıştı.

- Kutuyu açtı ve içinde kuş üzümleriyle “YE BENİ” yazılmış minik bir meyveli çörek gördü.

çelenk

teleskop

karamela

kroket

çörek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.ETKİNLİK

b) Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri sözlük sırasına göre diziniz. Sözcüklerin sözlük anlamlarını yazınız.

c) Öğrendiğiniz sözcükleri sözlük defterinize ekleyiniz.

a) Altı çizili sözcüklerin anlamını cümleden hareketle tahmin ediniz. 
     Tahminlerinizi verilen boşluğa yazınız.                                    

çelenk, çörek , teleskop,  karamela,  kroket

Sözcükler Tahminim
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1. Alis neden sıkılıyor? 

2. Alis’in kitaplar konusundaki düşüncelerine katılıyor musunuz? Neden?

3. Alis’in ablasına haber vermeden bilmediği bir yere gitmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

4. Alis’in şişedeki suyu içmesini, kutudaki çöreği yemesini doğru buluyor musunuz? Neden?

5. Bir ürünün güvenle tüketilip tüketilemeyeceğini nasıl anlarsınız?

6. Sizce yazar, çocukların dünyasını tanıyor mu? Metinden örneklerle açıklayınız.

2.ETKİNLİK

3.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle yanıtlayınız. 

Metindeki hangi olaylar ve durumlar hayal ürünüdür? Örneği inceleyip boşlukları 
doldurunuz.

Örnek: Tavşanın konuşması hayal ürünüdür. Çünkü gerçek hayatta tavşan insan 
gibi konuşamaz.

...............................................................................................................................hayal ürünüdür. 

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

...............................................................................................................................hayal ürünüdür. 

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

...............................................................................................................................hayal ürünüdür. 

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

...............................................................................................................................hayal ürünüdür. 

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

4.ETKİNLİK Alis’in ve en sevdiğiniz kahramanın kişilik özellikleri nelerdir? 
Aşağıdaki boşluğa kahramanınızın görselini yapıştırabilirsiniz 
ya da  bir resmini çizebilirsiniz. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alis

Benim Kahramanım
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5.ETKİNLİK Aşağıda Alis ve tavşanın maceralarına katılabilmeniz için bir oyun verilmiştir. 
Öğretmeninizle ve arkadaşlarınızla soruları yanıtlayarak oyunu oynayınız. 

Hemen eve gitmek 
ister misin?

Kırmızı kapıdan çıkmak ister misin?

Maceraya atılmak
ister misin?

Acelen mi var?

Eller yukarı!

Te
sli

m oluyo
ru

m!

Evet

Evet

H
ay

ır

Ev
et

H
ayır

Hayır

BAŞLANGIÇ NOKTASI

“Nereye gideceğini bilmiyorsan 
hangi yoldan gideceğinin bir 
önemi yok.”   Lewis CARROLL

1. Başlangıç noktasında ilk soruya “evet” cevabını veren tavşanın başına neler gelebilir? Anlatınız.

2. Başlangıç noktasında ilk soruya “hayır” cevabını veren tavşanın başına neler gelebilir? Anlatınız.

3. Başlangıç noktasında ilk soruya “evet” cevabını veren Alis’in başına neler gelebilir? Anlatınız.

4. Başlangıç noktasında ilk soruya “hayır” cevabını veren Alis’in başına neler gelebilir? Anlatınız.

Her zaman 
evet
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Hemen eve gitmek 
ister misin?

Kapının ardında yeni arkadaşlar 
var. Tanışmak ister misin?

Altın kapının ardını
merak ediyor musun?

Fikrini değiştirmek
ister misin? Duygusal mısın?

Evet

Hayır

Evet

Evet

H
ayır

Hayır

H
ay

ır

5. Tavşan, Yumurta Adam ve Alis’le buluşmak istiyor. Başlangıç noktasından sonra soruları sırayla nasıl 
cevaplamalıdır?

A)  Evet - Hayır - Teslim oluyorum
B)  Hayır - Evet - Her zaman evet
C)  Evet - Evet - Teslim oluyorum
D)  Hayır - Hayır - Her zaman evet

6. Sadece görsellere bakarak Alis için ne söyleyemezsiniz?

A)  Duygusaldır.
B)  Meraklıdır.
C)  Sinirlidir.
D)  Arkadaş canlısıdır.

7. Altın kapıdan geçmek istemeyen Alis nereye gider? Orada ne yapar?

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

Her zaman evet

Evet
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6.ETKİNLİK Hangi süper güce sahip olmak isterdiniz? Süper gücünüzle neleri değiştirirdiniz? 
Öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız. 

7.ETKİNLİK Alis meyveli çöreği yedikten sonra neler olmuş 
olabilir? Metni tamamlayınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................
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8.ETKİNLİK a) Aşağıda daha önce okuduğunuz “Oyuncak” adlı metnin örnek bir özeti 
     verilmiştir. Özeti okuyunuz.

 Metindeki dede, kızının ve iki torununun evden gitmesini dört gözle beklemektedir. Çün-
kü torunlarının oyuncaklarıyla oynamayı sever. Onlar gidince, torunlarının odasına girerek 
çeşit çeşit oyuncaklarla romatizma ağrılarını bile unutacak kadar zevkle oynar. Sık sık dışarıyı 
gözlemeyi ihmal etmez. Bir defasında en sevdiği oyuncak olan elektrikli trenle oynarken kızı-
na yakalandığı için tedbirli davranır. Altmış yaşını geçen bir insanın oyuncaklarla oynamaya 
hakkı olmadığını düşünür.
 Dede, çocukluğunda oyuncaklarla oynamıştır. Fakat onun oyuncakları torunlarınınki 
gibi değildir. Bir yanının çocuk kaldığını söylemektedir. Geçmişte oynadığı oyunlardan söz 
eder. Kendi oyuncaklarıyla torunlarının oyuncaklarını karşılaştırır. Torunlarının oyuncakla-
rından sadece plastikten yapılmış kurşun askerleri sevmez. Çocukluğundaki kurşun askerleri 
daha çok sever.

b) Aşağıdaki alana ya da defterinize “Alis Harikalar Diyarında - Tavşanın Peşinden” metninin özetini ya-
zınız. Özetinizi yaparken öğretmeninizin verdiği ipuçlarından yararlanınız. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GELECEK DERSE HAZIRLIK
“Damdan düşen damdan düşenin hâlini bilir.”, “Ateş düştüğü yeri yakar.” ve “Komşunun hakkında 
hüküm vermeden önce iki ay onun mokasenleriyle yürü.” sözlerinin anlamını araştırınız.

MOKASEN
Kuzey Amerika yerlilerince 
kullanılan, hayvan derisinden 
yapılma, üzeri süslü, ökçesiz, 
yarım ayakkabı.
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. “Anlamak” sözcüğü size neler çağrıştırıyor? Boşlukları doldurunuz.

2. “Damdan düşen damdan düşenin hâlini bilir.”, “Ateş düştüğü yeri yakar.” ve “Komşunun hakkında 
hüküm vermeden önce iki ay onun mokasenleriyle yürü.” sözlerini açıklayınız.

Anlamak

1.ETKİNLİK a) Aşağıdaki boşlukları dinlediğiniz şiire göre doldurunuz.  

Bazen anlıyorum 
Bazen ......................
Annemi
Babamı
Ninemi

Annem şöyle der
Göstererek beni
-.............. maşallah

............... ne demek 
Gibi ne demek
Babam diyor ki  
Bana bakarak
-...............................

Hiç yapabilir miyim 
Dediklerini 
Tek başıma
Ninemse der bana
-.............................

Bir dedem 
.............................. 
Pek de zeki
..............................
Attaya gidelim der
Al sana ........... der
..............................
Okşar
Sever
Bir de ....................

Dedemi çok anlıyorum

Cahit ZARİFOĞLU

ANLAMAK (Dinleme/İzleme Metni)

b) Şiirde, aile bireyleri çocuğun özelliklerini anlatırken bazı deyimler kullanmaktadır. Metni tekrar din-
leyerek deyimleri bulunuz ve deyimlerin anlamlarını yazınız. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEYİMLER ANLAMLARI

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

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

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

................................
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2.ETKİNLİK Aşağıdaki soruları şiirden hareketle yanıtlayınız.  

1. Şiire göre çocuk ailesini anlıyor mu?

2. Şiirde hangi duygular dile getirilmektedir? 

3. Aile bireyleri çocuğu nelere benzetiyor? Sizce çocuk hangi özelliklerinden dolayı bu varlıklara 

benzetilmiştir?

4. Çocuğu en iyi anlayan kimdir? Sizce, çocuk neden kendisini o kişiye daha yakın 

hissetmektedir?

5. Şair, duygularını yazarak dile getirmektedir. Siz duygularınızı nasıl anlatırsınız?

1. Yukarıdaki işaretlere nerede rastlayabilirsiniz? 

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

2. İşaretlerin altındaki kutucuklara işaretlerin anlamlarını yazınız.
3. Medya araçlarında ya da İnternet sitelerinde sunulan bilgilerin size uygun olup olmadığını 
nasıl belirleyebilirsiniz?        
....................................................................................................................................................

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

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

3.ETKİNLİK

4.ETKİNLİK

Aşağıdaki simgeleri inceleyiniz. 

a) Aşağıdaki fıkrayı okuyunuz. 

Nasreddin Hoca evinin damında biriken diz boyu karları sabah namazı sonrası 
kürümeye başlamış. Bir ara dengesini kaybederek damdan düşüp bayılmış.
Komşuları koşuşmuşlar.
Birisi: “Çabuk bir doktor çağıralım.”
Diğeri: “Aman bir kırıkçı bulalım.”
Öbürü: “Sırtlanıp doktora götürelim” derken, kargaşada ayılan Hoca, acıyan belini 
tutarak;
- Bırakın münakaşayı. Çabuk bana daha önce damdan düşmüş birini bulun, demiş.

b) Nasreddin Hoca “Bırakın münakaşayı. Çabuk bana daha önce damdan düşmüş birini bulun.”        
     cümlesiyle ne söylemek istiyor olabilir? Anlatınız.

duygusal serinkanlıkötümser yenilikçitarafsız iyimser

c) Aşağıdaki ayakkabı görsellerinin renklerini ve belirttikleri ifadeleri inceleyiniz. Nasreddin Hoca’ya 
    giydiğiniz ayakkabının belirttiği ifadelere göre cümleler söyleyiniz.
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b) 1. etkinliğe bakınız. Şair metinde konuşma çizgisinden başka noktalama işareti kullanmamıştır.    
     Metinde nokta kullanılması gereken yerlere nokta(.) koyunuz. 

5.ETKİNLİK a) Aşağıda Tekir, noktanın kullanım alanlarıyla ilgili ipuçları vermiştir. Siz de     
     numaralı yerlere noktanın kullanım alanlarını gösteren cümleler yazınız.

TEKİR’İN NOKTA’YI KULLANIŞI

Benim için    
Basittir Nokta.
Çember gibi kıvırırım
Kuyruğumu içine.
Ama bu bir kuraldır.
Tamamlanmış bir cümle
Söylemediysem eğer
İstemesem de
Gezemem böyle.

Söz Doktor Mırnav’dan mı açıldı?
Ya da mektup mu yazıyorum ona?
Doktor Mırnav yerine yazarım:
Dr. Mırnav
Sonra da başlarım sözüme.

Bir de sayıların yanına gelirim  
Büyümesinler diye.
Ya da ıncı, inci, üncü, uncu eki alsın diye
Sayılar, dururum yanlarında:
1. (Birinci) 2. (İkinci) 3. (Üçüncü) gibi

Tarihlerin arasına girerim
Günler aylarla, aylar yıllarla
Karışmasın diye.
12.10.2007’de Dilek İzmir’e gitti.

Bir de zaman dilimlerinin
Arasında bulunurum.
Saatler, dakikalar, saniyeler
Birbirinden ayrılsın diye.
Mehmet 11.30’da uyanmıştı, gibi.
   
                               YALVAÇ URAL

Noktanın kullanımıyla ilgili cümlelerim
1. ..............................................................................................

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

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

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

3.     .............................................................................................
.....................................................................................................

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

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

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

.....................................................................................................
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6.ETKİNLİK a) Aşağıda “Küçük Prens” adlı kitaptan bir bölüm verilmiştir. Metni okuyup soruları 
     yanıtlayınız.

(...) bu açıklamaları sadece büyükler için ya-
pıyorum. Onlar şekillerden hoşlanırlar. Onlara 
yeni tanıştığınız bir arkadaştan bahsetseniz, asla 
en önemli soruları sormazlar. Size arkadaşınızın 
sesinin nasıl olduğunu, hangi oyunları tercih et-
tiğini ya da kelebek koleksiyonu yapıp yapıp yap-
madığını hiçbir zaman sormazlar. “Kaç yaşında? 
Kaç kardeşi var? Babası kaç lira kazanıyor?” gibi 
şeyler sorarlar. Ancak bunları bildiklerinde onu 
tanımaya başladıklarını düşünürler.

Onlara “Pembe tuğlalardan yapılmış bir ev 
gördüm, pencerelerinin kenarında sardunyalar, 
çatısında güvercinler vardı.” diyecek olsanız böy-
le bir evi hayal edemezler bile. Onlara “Yüz bin 
dolar değerinde bir ev gördüm.” demeniz gere-
kir. O zaman “Ah, ne kadar güzel bir ev!” diye-
ceklerdir. İşte böyle. Bu yüzden de onlara “Küçük 
Prens çok güzeldi, kahkaha atıyordu ve bir koyun 
istemişti. İşte bunlar onun var olduğunun kanı-
tıdır.” deseniz omuzlarını silkecek ve size çocuk 
muamelesi yapacaklardır.

1. Küçük Prens nelerden yakınmaktadır? 

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

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

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

2. ‘‘Anlamak’’ şiirindeki anlatıcının yetişkinlere bakışı ile Küçük Prens metnindeki kahramanın 

görüşleri arasında benzerlik var mıdır? Açıklayınız. 

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

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

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

3. Küçük Prens kitabının 210 dile ve lehçeye çevrilmesinin nedeni ne olabilir?

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

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

İlk baskısı 1943’te yapılan Küçük 
Prens kitabı 210 dile ve lehçeye çev-
rilmiştir. Kitabın yazarı ve çizeri olan 

Antoine de Saint-Exupèry (Antuan 
dö Sent-Egzüperi) ile kitabın başkişisi 
Küçük Prens’in resimleri Fransa’da 50 

franklık banknotlara basılmıştır.

b) Küçük Prens’e bir mektup yazınız. Mektubunuzda yetişkinlerin de çocukları anlayabileceğini 
     anlatınız. Mektubu defterinize yazınız. 

GELECEK DERSE HAZIRLIK
İstiklal Marşı’nın kabulü veya Mehmet Âkif Ersoy’un hayatı konulu bir sunum hazırlayınız.
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 Güneş sayısız defa doğup batmaktan yorulmuştu, “Nerede uyusam?” diye düşündü. Gökyüzünde 
uyuyacak bir yer yoktu. Ama yeryüzünde belki de uyuyacak bir yer bulabilirdi. 

 Denize sordu: “Afedersiniz, öyle çok yoruldum ki... Biraz uyumazsam bitkinlikten mahvolacağım. 
Acaba sizin üzerinizde uyuyabilir miyim?” 

 Deniz, bu yorulmuş güneşe baktı ve: “Üzerimde uyumanızı isterdim 
ama öylesine sıcak öylesine sıcaksınız ki üzerime yattığınızda 
ben kuruyuverir giderim. Ama ben kurursam balıklar 
nereye gider sonra? Hepsi de ölürler.” dedi.

 Deniz haklıydı.

 Güneş, denizde uyuyamayacağını 
anlamıştı. Oradan ayrıldı. Az sonra 
yağmur yüklü büyük bir buluta 
rastladı. Bu bulut pekâlâ serin bir 
yatak olabilirdi. “Bir dakika bakar 
mısınız?’’ dedi buluta. Yağmur 
yüklü bulut durdu:  “Söyleyin 
ne istiyorsunuz?” Güneş: “Yor-
gunum ve uyumak istiyorum.” 
dedi. “Kısa bir süre için benim 
yatağım olur musunuz?”

 Yağmur yüklü bulut: ‘‘İs-
terdim ama susuzluk çeken bir 

GÜNEŞİN UYUDUĞU YER
(Serbest Okuma Metni)
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ülkeye yağmurlarımı boşaltmaya gidiyorum. 
Oradaki insanlar kaç haftadır beni bekliyor-
lar. Siz üzerime yatarsanız yağmur damlaları 
buhar olup uçuverir. Peki insanlar! Lütfen 
bağışlayın. Bu insanların yağmura ihtiyacı 
var. Gitmem gerekiyor.’’ dedi ve gitti.

 Yağmur yüklü bulut haklıydı.

 Güneş oradan da ayrıldı. Gittikçe daha 
çok yoruluyor ve bir an önce uyumak istiyor-
du. Bir bahçede ağaçların altına oturmuş kü-
çük bir çocuk gördü. Çocuk, elindeki papatya-
nın yapraklarını bir bir kopartıyor ve “seviyor, 
sevmiyor, seviyor, sevmiyor” diye mırıldanı-
yordu.

 “Hey, baksana!” dedi güneş. Çocuk, başı-
nı papatyadan kaldırıp yüzünü güneşe çevirdi 
ve gözlerini kırpıştırıp sordu: “Bana mı diyor-
sunuz?” “Evet.” dedi güneş. “Çok yorgunum 
ve uyumak istiyorum. Beni uyutacak yerin var 

mı?” Çocuk sevinçle ellerini çırparak “Ah, tabi 
var, gelsene!” dedi ve kollarını iki yanına açtı.

 Ve güneş hafifçe çocuğun kollarına iner-
ken bahçe şaşırdı, karıncalar şaşırdı, ceviz 
ağacı, kiraz ağacı, akasya ağacı şaşırdı, serçe-
ler şaşırdı, papatya şaşırdı. Çocuk hiç ama hiç 
şaşırmamıştı. “Sen ne kadar da yorulmuşsun 
böyle.” dedi. Ve sonra uyuması için güneşi 
kalbine yatırdı.

 Güneş, gerçekten de öylesine yorgundu 
ki çocuğun kalbinde hemen tatlı bir uykuya 
daldı. Çocuk ise papatya yapraklarına sor-
maya devam etti: “Seviyor, sevmiyor, seviyor, 
sevmiyor...”

 Kimi günler gökyüzünde güneşi göre-
mezsek sakın telaşlanmayalım. Çünkü o, yine 
yorulmuş ve uyuyabileceği tek yere girmiştir: 
O küçük kalbe.

Mevlâna İdris ZENGİN
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1. TEMA

TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI
HAYALDEN GERÇEĞE

Dünyadaki büyük buluşlar, zaferler, kahramanlıklar hayal gücümüzün eseridir. Jules 
Verne  (Jul Vern) “Ay’a Yolculuk”u  yazdığında henüz Ay’a giden yoktu. “Cennetin Pınarla-
rı”, yıldızlara asansörle gidebileceğimizi müjdelediğinde teknoloji bu kadar ilerlememişti. 
Fatih gemileri karadan denize yürüterek İstanbul’u aldığında günümüzdeki gibi rahat bir 
ulaşım ağı bulunmuyordu.

İnsanoğlu gerçekte sahip olamadıklarına hayallerinde erişiyordu. Alaaddin masalda 
uçan halısıyla istediği yere gidebiliyordu. Kanatsız insan da düşlerle uçuyordu. Önce hayal 
vardı.  

 Bugün bizi dünyanın her yerine götüren uçaklarımız, helikopterlerimiz, göklerde süzü-
len balonlarımız var. Hâlâ kanatlarımız yok ama kanatların işini yapan araçlar üretebiliyo-
ruz. Ay’a gidildi. Diğer gezegenlere yolculuk hazırlıkları başladı. Hayallerin günün birinde 
gerçek olabileceğini biliyoruz.

 İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar, demiş şair. Demek ki insanın hep gerçekçi 
olduğu bir yaşamı yaşamdan saymamış. Ayağı yere basan işler yapmak gerçek hayata uy-
gun olsa da ruhumuz yaramaz bir çocuk. Bize verilenle yetinmiyor. Ama bu yaramaz çocu-
ğun, bir hayalin çaba harcamadan gerçek olamayacağını da bilmesi gerekiyor.

1. Yukarıdaki metnin ana düşüncesi nedir?

2. “İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar.” sözünden ne anlıyorsunuz?

3. Sevdiğiniz masalların adlarını yazınız.

4. Yukarıdaki metni kendi cümlelerinizle özetleyiniz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1, 2, 3, 4, 5 ve 6. soruyu metinden hareketle cevaplayınız.)
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7. Aşağıdaki cümlelerde noktanın doğru kullanıldığı cümlelerin başına “D”, 
     yanlış kullanıldığı cümlelerin başına “Y” yazınız.

8. Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Şiirin anahtar sözcüklerini verilen boşluğa yazınız.

6. “Ayağı yere basmak” hangi cümlede metindeki anlamına uygun kullanılmıştır?

A) Uçaktan indiğinde ayağı yere bastığı için yeri öpmek istedi.                

B) Ayağını yere her bastığında kuşları ürküteceğinden korkuyordu.               

C) Ayağı yere basan cümleler kurmayı bir türlü öğrenemedi.                

D) Soğukta çıplak ayağıyla yere basmaması gerektiğini bilmediğinden hastalandı.

5. Yukarıdaki metinden hangi yargıya ulaşılamaz?

A) Hayatta gerçek ve hayal iç içedir.              

B) Başarmak için hayal etmek yeterlidir.              

C) Bugün hayal olan yarın gerçek olabilir.             

D) Hayallerin gerçekleşmesinde teknoloji de etkilidir.

23.Nisan.1920 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır.

Öyle mutlu öyle mutluydu ki.

Önce hayal vardı.

En sevdiğim belgesel akşam 20:30’da başlıyor.

Dilimizi korumak konusunda son derece duyarlı olan Prof. Dr. Oktay SİNANOĞLU, 
26 yaşında profesör olmuştur.

655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Recep KARA başpehlivan oldu.

Bir Dilim Oyun
Oyun payımı ayırın.
Dönünce oynayacağım,
Sanayiden, tekstilden, tarladan.
Oyun payımı ayırın,
Sakınmadan.

İş dönüşü dolapta soğumuş börek,
Mercimekli köfte.
Oyun olsun ne olur, bir dilim de.

(...)                 Sennur SEZER

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

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

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

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

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





MİLLÎ MÜCADELE
VE ATATÜRK

BİLMEYEN VAR MI?
MUSTAFA KEMAL’İN KAĞNISI

15 TEMMUZ
DERSİMİZ ATATÜRK (DİNLEME/İZLEME METNİ)

KÜÇÜK AĞA (SERBEST OKUMA METNİ)

TEMA2.
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

1. İstiklal Marşı’nın hangi bölümlerini ezbere biliyorsunuz? İstiklal Marşı’nı ezberlerken zorlandınız mı?

2. İstiklal Marşı’nı okurken neler hissediyorsunuz?

Bilmeyen Var mı?
Metni, koyu yazılan bölümlere dikkat ederek sesli okuyunuz. 



Bilmeyen Var mı?

41
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Elif AKARDAŞ
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................................................................................................

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

1.ETKİNLİK

2.ETKİNLİK

Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler ve kelimelerin anlamları verilmiştir. 
Anlamlarından hareketle kelimeleri örnekteki gibi bulmacaya yerleştiriniz. 

a) Aşağıdaki deyimlerle, deyimlere ait açıklamaları örnekteki gibi eşleştiriniz.

b) Yukarıdaki deyimlerden iki tanesini seçerek cümle içinde kullanınız.

pes etmek

zihni açılmak

dile kolay

sular seller gibi

hava atmak

zin
cir 

vurm
ak yenik düşmek

yüzünden düşen

bin parça
göz açıp 

kapayıncaya kadar

1. Elini ayağını bağlamak, özgürlüğünü elinden almak.
2. Çok kısa bir sürede.
3. Daha iyi anlamaya, kavramaya başlamak.
4. Yenilgiyi kabul etmek.
5. Öfke veya küskünlükten ileri gelen can sıkıntısıyla suratı asık olmak.
6. Bir metni yanlışsız söyleyecek kadar iyi bilmek.
7. Yenilmek, mağlup olmak.
8. Anlatılması kolay ancak yapılması veya katlanılması çok güç.
9. Herhangi bir üstünlüğünden dolayı şişinmek, caka yapmak.

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A F A K

ezel

hür

bent

engin

garp

afak

serhat

cüda

hayâ

conta

vaat

istiklal

şüheda

1. Şehitler. 
2. Yurt, baba ocağı gibi çok sevilen 
şeylerden ayrılmış olan, uzak 
kalmış olan.
3. Sınır boyu. 
4. Bağımsızlık.
5. Özgür.
6. Utanma duygusu, utanç.
7. Geçirmezliği sağlamak için sıkış-
tırılmış iki yüzey arasına yerleştiri-
len ince parça. 
8. Bir işi yerine getirmek için 
verilen söz.
 9. Ufuklar.
10. Su biriktirmek için akan suyun 
önüne yapılan set.
11. Batı.
12. Başlangıcı belli olmayan za-
man, öncesizlik.
13. Ucu bucağı
görünmeyecek
kadar geniş, çok geniş.
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3.ETKİNLİK

4.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız. 

a) Aşağıdaki cümlelerde geçen eş sesli kelimeleri    
     bularak örnekteki gibi altlarını çiziniz. 

b) Siz de içinde eş sesli kelime olan iki cümle kurunuz. 

1. Ali, niçin İstiklal Marşı’nı ezberlemeye çalışıyor? 
2. Kimler İstiklal Marşı’nı ezbere okuyarak Ali’yi şaşırtıyor?
3. Ali, niçin “İstiklal Marşı’nı bilmeyen var mı?” sorusuna “yok!” cevabını veriyor?
4. Okuduğunuz metinde bazı bölümlerin koyu yazılmasının sebebi ne olabilir?
5. Metnin başlığı ile içeriği uyumlu mudur? Siz olsaydınız metne nasıl bir başlık 
koyardınız? 
6. İstiklal Marşımızı ezbere bilmek niçin önemlidir?
7. Mehmet Âkif Ersoy’un “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!” 
sözünden ne anlıyorsunuz?

Bin değil, milyon parçayım Salim Amca.

Ama daha çok kıta var.

Babaannem örgüsüne ara vermeden tamamladı kıtayı.

Salonu hızla terk edip mutfağa doğru yol aldım.

Ben bir de ablama bakayım.

Karnım aç ama yemekten önce işimi bitireyim.

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

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

İstiklal  Marşımız 
Osman Zeki ÜNGÖR 

tarafından bestelenmiştir.

5.ETKİNLİK Aşağıdaki cümlelerin ‘‘amaç-sonuç’’ mu, ‘’neden-sonuç’’ mu bildirdiklerini örnek-
teki gibi yazınız. 

- Ferah bir ortamda çalışmak için salona geçtim. ( amaç / sonuç )

- Salim Amca, göz açıp kapayıncaya kadar on kıta şiiri okuyunca şaşırıp kaldım. ( ………...../ sonuç )

- Annem beni dalgın görünce şaşırdı. ( ………...../ sonuç )

- Babam banyoda musluğu onarmak için uğraşıyordu. ( ...………../ sonuç )

- İstiklal Marşı’nı ezberlemek için çok çalıştım. ( ………...../ sonuç )

- Ablam kulaklığı takıp müzik dinlediği için beni duyamadı. ( …...……../ sonuç )

- Herkesin İstiklal Marşı’nı bildiğini anlayınca pes ettim. ( ………...../ sonuç )

- Ödevimi yapabilmem için ailem bana destek oldu. ( ……...…../ sonuç )

Mehmet Âkif ERSOY
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8.ETKİNLİK Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

a) İstiklal Marşımız nerelerde okunur?

b) İstiklal Marşımızı okurken nelere dikkat edersiniz?

6.ETKİNLİK Hikâye haritasını “Bilmeyen  Var mı?” metnine uygun olarak doldurunuz. 

KİŞİLER

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

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

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

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

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

OLAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

YER
........................................................................
........................................................................

ZAMAN
...........................................................
...........................................................

7.ETKİNLİK ‘‘İstiklal Marşı’nın kabulü’’ veya ‘‘Mehmet Âkif Ersoy’un hayatı’’ konulu sunumu-
nuzu yapınız. 
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10.ETKİNLİK Ali, İstiklal Marşı’nı başarılı bir şekilde okuduktan sonra neler yaşanmış olabilir? 
Hikâyenin devamını yazınız. 

9.ETKİNLİK Aşağıda virgülün kullanıldığı yerler ve örnek cümleler verilmiştir. Virgüllerin hangi 
amaçla kullanıldığını örnekteki gibi eşleştiriniz. 

Virgül (,)
1. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelimelerin arasına konur.

2. Art arda gelen, birbiri ile bağlantılı cümleleri ayırmak için konur. 

3. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur.

4. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra konur.

5. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, 

tamam gibi kelimelerden sonra konur.

Söylemesi kolay, haydi oku da göreyim!

Yok, yok, yok! Dört yıllık öğrencilik hayatımda böyle ödev görmedim.

Bilmez miyim oğlum, dedi.

Hayır, şimdi olmaz Ali.

Hem de tıpkı Salim Amca, Mehmet Amca, babam, dedem, 
babaannem ve ablam gibi.

2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GELECEK DERSE HAZIRLIK
Millî Mücadele’nin kadın kahramanlarıyla ilgili araştırma yapınız. 

Mehmet Âkif Ersoy 
Müze Evi
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Yediyordu Elif kağnısını,
Kara geceden geceden.
Sankim elif elif uzuyordu, inceliyordu,
Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar,
İnliyordu dağın ardı, yasla,   
Her bir heceden heceden.

Mustafa Kemal’in kağnısı derdi, kağnısına,
Mermi taşırdı öte, dağ taş aşardı.
Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik,
Ün salmıştı asker içinde.
Bu kez yine herkesten evvel almıştı yükünü,
Doğrulmuştu yola, önceden önceden.

Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif.
Yemezdi, içmezdi, yemeden içmeden onlar,
Kocabaş, çok yaşlıydı, çok zayıftı,
Üzgündü bütün bütün Sarıkız, yanı sıra,
Gecenin ulu ağırlığına karşı,
Hafiftiler, inceden inceden.

MUSTAFA KEMAL’İN KAĞNISI

FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA
(1914-2008)

Çocuklara yönelik 
birçok eser veren şair, 
dil sevgisini “Türkçem 
benim ses bayrağım.” 
sözleri ile ifade 
etmiştir.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Millî Mücadele’nin kadın kahramanlarıyla ilgili araştırmanızın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız. 

2. Aşağıdaki şiirin görsellerini ve başlığını inceleyiniz. İncelemenizden hareketle şiirin konusunu 
     tahmin ediniz.

Kağnı: Her nesnesi tahtadan yapıl-
mış, iki öküz ya da inek tarafından 
çekilen, çift tekerlekli araç. Motorlu 
araçlar kullanılmadan önce, kağnılar 
en önemli yük taşıma vasıtalarıydı. 
Anadolu’da yüzyıllardır kullanılan 
kağnı, Millî Mücadele’nin en önemli 
sembollerinden birisi olmuştur. 

Şiiri noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz.  
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Aman Kocabaş, ayağını öpeyim Kocabaş,
Vur beni, öldür beni, koma yollarda beni.
Geçer, götürür ana, çocuk mermisini askerciğin,
Koma yollarda beni, kulun köpeğin olayım.
Bak hele üzerimden ses seda uzaklaşır,
Düşerim gerilere, iyceden iyceden.

Kocabaş yığıldı çamura,     
Büyüdü gözleri büyüdü, yürek kadar,
Örtüldü gözleri örtüldü hep,
Kalır mı Mustafa Kemal’in kağnısı, bacım,
Kocabaş’ın yerine koştu kendini Elifçik
Yürüdü düşman üstüne, yüceden yüceden.
   
                                      Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

İriydi Elif, güçlüydü kağnı başında,
Elma elmaydı yanakları, üzüm üzümdü gözleri,
Kınalı ellerinden bir yel geçerdi aralıksız,
Toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına,
Alını yeşilini kapmıştı, geçirmişti,
Niceden niceden.

Durdu birdenbire Kocabaş, ova bayır durdu,
Nazar mı değdi göklerden, ne?
Dah etti, yok. Dahha dedi, gitmez,
Ta gerilerden başka kağnılar yetişti geçti gacır gucur
Nasıl durur Mustafa Kemal’in kağnısı,
Kahroldu Elifçik, düşünceden düşünceden.
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2.ETKİNLİK

1.ETKİNLİK

3.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle cevaplayınız. 

a) Şiirde geçen aşağıdaki sözcükleri sözlük sırasına göre diziniz. 
    Öğrendiğiniz yeni kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz.

b) Yukarıdaki sözcüklerden iki tanesini seçerek cümle içinde kullanınız.

a) ‘‘Mustafa Kemal’in Kağnısı’’ şiirinde geçen aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını 
     karşılarına yazınız. 

b) Siz de eş anlamlı kelimelere örnekler veriniz.

1. Elif’in geceleyin kağnısıyla yolda olmasının sebebi nedir?
2. Şiirde Elif’in hangi özelliklerinden bahsedilmektedir?
3. Elif, niçin Kocabaş’ın ölmesinden korkmaktadır?
4. Kocabaş, niçin ölmüş olabilir?
5. Kocabaş öldükten sonra, Elif cephaneyi yetiştirmek için nasıl bir çözüm buluyor? Siz, Elif’in bu dav-
ranışını nasıl değerlendiriyorsunuz?
6. Elif’in kağnıya “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adını vermesinin sebebi ne olabilir?
7. Elif’in yerinde olsaydınız cephaneyi yetiştirmek için nasıl bir yol izlerdiniz?
8. Millî Mücadele’nin kadın kahramanları ile Elif’in ortak özellikleri nelerdir?

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

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

3. ..............................................

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

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

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

7. ..............................................

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

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

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

kağnı acı ün yaşlı al elma ses

asker

gece

nazar

kara uzak yas

asker

güçlü

yel

ün

ulu

evvel

çabuk

yaşlı

yürek

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

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

..................................................................................................................................................................
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5.ETKİNLİK Öğretmeninizin seçeceği bir arkadaşınız tahtaya çıkıp “Mustafa Kemal’in Kağnı-
sı” şiirindeki Elif’in yerine geçecektir. Sizler de arkadaşınıza Elif’in hayatı ile ilgili 
sorular sorarak ondan cevap isteyiniz. 

4.ETKİNLİK

b)“Türkiye Cumhuriyeti’nin esas düşüncesi, kadınları değil, erkekleri dahi savaş meydanına götür-
memektir. Fakat Türk ulusunun yüksek varlığına, hangi taraftan olursa olsun, ilişildiği zaman, işte o 
zaman Türk kadınları Türk erkeklerinin bulunduğu yerde hazır ve uyanık ve etkin olacaklardır…”  
                                                                                                            Mustafa Kemal ATATÜRK

Atatürk’ün yukarıdaki sözü ile “Mermi Taşıyan Kadınlar” tablosu arasında nasıl bir ilişki vardır?

c) Yukarıdaki tablodan ve “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirinden hareketle Kurtuluş Savaşı’nın 
    kazanılmasında kadınlarımızın rolünü açıklayınız. 

a) Yukarıdaki tabloda neler görüyorsunuz?

Halil DİKMEN, 
İstiklal Savaşı’nda 

Mermi Taşıyan Kadınlar, 1933

6.ETKİNLİK

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

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

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

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

a) Kocabaş’ın öldüğünü gören Elif’in yüz ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile 
     uyumludur? İşaretleyiniz.

b) Yüz ifademizin duygularımıza göre şekillenmesi konuşmamızı nasıl etkiler? Açıklayınız. 
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c) Kelime dağarcığımızı zenginleştirmek için neler yapabiliriz?

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

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

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

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

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

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

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

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

8.ETKİNLİK

7.ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde uygun yerlere virgül koyunuz. 

b) Virgülün kullanımına örnek iki cümle yazınız.

- Samsun Amasya Erzurum Sivas Millî Mücadele’de ön plana çıkan şehirlerimizdendir.

- Mustafa Kemal 27 Aralık 1919’da  Ankara’ya geldi  halk onu sevinç gösterileri ile karşıladı.

- Evet yurdumuzu korumak için her türlü fedakârlığı yapmalıyız.

- Son düşman askeri ülkemizi terk edene kadar mücadeleye devam edeceğiz dedi.

- Çalışmak çalışmak çalışmak! İhtiyacımız olan tek şey çok çalışmaktır.

a) Aşağıda Ayşe ve Zeynep’in kelime dağarcıkları verilmiştir. Verilen kelime dağarcıklarından hareketle 
Ayşe ve Zeynep’in oluşturabilecekleri kurallı cümleleri boşluklara yazınız. 

b) Hangisinin cümlesi daha açıklayıcı olmuştur? Niçin?

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

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

Ayşe’nin  kelime dağarcığı: yola çıktı, Elif, gece

Zeynep’in kelime dağarcığı : yola çıktı, Elif, 
dün gece, yetişmek, cepheye, amacıyla
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9.ETKİNLİK Elif kağnıyı çekmek için Kocabaş’ın yerine geçtikten sonra neler yaşanmış olabilir? 
Hikâye şeklinde yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Özgürlüğün sizin için ne anlama geldiğini boş bırakılan yere yazınız.
     Benim için özgürlük: ..........................................................................................................................
     ...........................................................................................................................................................
2. Bir ülkeyi yönetenlerin seçilmesinde vatandaşlar etkili midir? Açıklayınız.

 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Samsun’da başlattığı mücadele ile özgürlüğü-
müzü elde ettik. Aradan yüz yıl geçmeden barış içinde yaşadığımız ülkemizde, 15 Temmuz 2016 gecesi 
hain bir saldırıya maruz kaldık. Kurtuluş Savaşı’nda, Maraşlı Sütçü İmam’ı, İzmir’i işgal edenlere ilk kur-
şunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin’i çıkaran bu bereketli topraklar, 15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı 
ilk kurşunu sıkan Ömer Halisdemir gibi kahramanları tanıdı.
 

15 TEMMUZ

Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. 
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 15 Temmuz’da umutlarımız, hayallerimiz, 
özgürlüğümüz elimizden alınmak istendi. Yunus 
Emre’den, Mevlana’dan, Hacı Bektaş’tan, Hacı 
Bayram-ı Veli’den, Pir Sultan Abdal’dan, Koca Si-
nan’dan beslenen bu toprağın evlatları, zalimlere 
karşı istiklali ve istikbali için direndi.

 Bütün dünya, bir milletin yurduna nasıl sahip 
çıktığına o gece bir kere daha şahit oldu. Mille-
timiz o gece ayağa kalkarak sokağa çıktı ve sinsi 

duvarları, surları yıktı geçti. İnanan, savunan bir 
halkın önünde hangi güç durabilirdi ki? Ankaralı 
bir köylü, Erzurumlu bir delikanlı, torunlarının bü-

yümesini bekleyen dedeler, çocuklar... Herkes so-
kaklarda, meydanlardaydı.

 Kimimiz şehrin herhangi bir yerinde gençliğini 
bıraktı, kimimiz arkasında gözü yaşlı ama mağrur bir eş, 

bir baba ve bir çocuk… Kimimiz ise kardeşiyle birlikte şe-
hadet şerbetini içti. Şairin dediği gibi “O gece ne çok öldük 
yaşamak için.”

 

 İşte buradayız, toplandık ve gitmiyoruz. Sesi-
miz, rengimiz, inancımız, umutlarımız bir. Bazen in-
san yağmur altında yürümek ister, bunun bir anlamı 
vardır. Bazen insan rüzgâra karşı yürümek ister, bu-
nun da bir anlamı vardır. Ve bazı durumlarda insan 
direnmek ister. Bunun da anlamı vardır ve bu anlam 
vatandır.

 Sevgili Çocuklar,

 Gecenin karanlığının ardında güneşli bir gün 
gizlidir. Aziz şehitlerimiz, gazilerimiz o gece bir top-
rak nasıl vatan olur, nasıl vatan kalır bir kere daha 
bize gösterdiler.

 Ruhları şad olsun.

MEB 15 Temmuz Kitapçığı 

(Kısaltılmıştır.)
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1.ETKİNLİK

2.ETKİNLİK

a) Metinde geçen bazı kelimeler, harfleri karışık olarak verilmiştir. Kutu içinde 
verilen anlamlarına bakarak kelimeleri örnekteki gibi düzenleyiniz. 

b) Yukarıdaki kelimelerden iki tanesini seçerek cümle içinde kullanınız. 

Yarım bırakılmış cümleleri, aşağıdaki deyimlerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.

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

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

1. Gelecek.

2. Millete ve seçilmiş hükûmete yönelik, zor ve silah 

kullanarak devirme girişimi.

3. Gizli ve kurnazca kötülük yapan.

4. Acımasız ve haksız davranan, zulmeden. 

5. Bağımsızlık.

6. Tanık.

7. Gururlu.

8. Yüce bir ülkü uğrunda ölme, şehitlik.

9. Ermiş, eren.

Amcası ölünce onun çocuklarına .................................................................................................

O gün trafikte çok kötü bir olaya .................................................................................................

Mert, yeni başladığı görevinde iş arkadaşlarının kötü muamelesine ..........................................

Kahraman askerlerimiz vatanlarını korumak için ........................................................................

balistik bared sinis

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

azlim

marruğ

...........

...........

tikislal

haşedet

...........

...........

haşit

zazi

...........

...........

İSTİKBAL
1

4

7 8 9

5 6

32

maruz kalmak sahip çıkmak şahit olmak mücadele etmek
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3.ETKİNLİK Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.  

1. Ömer Halisdemir ile Hasan Tahsin arasında nasıl bir benzerlik vardır?
2. Bu toprağın evlatlarının beslendiği kaynaklar kimlerdir?
3. Metinde milletimizin hangi özelliklerinden bahsedilmektedir?
4. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı hakkında bildiklerinizden hareketle “Ne çok öldük yaşamak için.” sözü-
nü açıklayınız. 
5. “Gecenin karanlığının ardında güneşli bir gün gizlidir.” ifadesinden ne anlıyorsunuz?
6. Bir milletin, tarihindeki olayları unutmaması, o milletin geleceğine nasıl bir katkı sağlar? Arkadaşla-
rınızla tartışınız.

4.ETKİNLİK

5.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin zıt anlamlılarını bulunuz. Bulduğu-
nuz kelimeleri cümle içinde kullanınız. 

a) Bayrağımız size neler çağrıştırıyor? Noktalı yerlere yazınız.

b) Çağrışımlarınızdan hareketle “bağımsızlık” konulu bir konuşma yapınız.

19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Samsun’da başlattığı mücadele ile özgürlüğü-

müzü elde ettik.

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

Aradan yüz yıl geçmeden barış içinde yaşadığımız ülkemizde, 15 Temmuz 2016 gecesi hain bir 

saldırıya maruz kaldık.

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

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

Bu toprağın evlatları zalimlere karşı istiklali ve istikbali için direndi.

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

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

Kimimiz şehrin herhangi bir yerinde gençliğini bıraktı.

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

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

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

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

................................
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6.ETKİNLİK

Gelin tanış olalım / İşi kolay tutalım.
Sevelim sevilelim / Dünya kimseye kalmaz.

Bir olalım, iri olalım, diri olalım.

Âlem çiçek olsa arı ben olsam
Dost dilinden tatlı bal bulamadım.

Sevgide güneş gibi ol.
Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol.

Yunus Emre

Mevlana

Hacı Bektaş Veli

Pir Sultan Abdal

a) Yukarıdaki sözlerin ortak özelliği nedir? 

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

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

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

b) Size göre yukarıdaki sözlerden hangisi 15 Temmuz’da milletimizin gösterdiği tepkiyi en 

     iyi şekilde ifade ediyor? Açıklayınız.

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

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

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

c) Yukarıda verilen sözlerden hareketle bir şiir yazınız. Şiirinize uygun bir başlık koyunuz.

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................
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7.ETKİNLİK
Aşağıdaki karikatürden yararlanarak yurt dışında yaşayan ve Türkçe bilen birine Türkiye’de 15 
Temmuz’da yaşananları anlatan bir e-posta yazınız. E-postanızı yazarken 6. etkinlikteki özdeyişlerden 
en az birini kullanınız. 

GELECEK DERSE HAZIRLIK
Atatürk ve Millî Mücadele hakkındaki filmleri ve kitapları araştırınız.
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. ‘‘Atatürk ve Millî Mücadele hakkındaki filmler ve kitaplar’’ konulu araştırmanızdan elde ettiğiniz 
bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı ile ilgili neler biliyorsunuz?

1.ETKİNLİK

2.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları bir kez okuyunuz. “Dersimiz Atatürk” filmini izlerken 
soruların cevaplarını bularak not alınız. 

Aşağıdaki soruları izlediğiniz filmden hareketle cevaplayınız. 

DERSİMİZ ATATÜRK (Dinleme/İzleme Metni)

1) Atatürk’ün Selanik’te doğduğu evin bir benzeri hangi 
şehrimizde bulunmaktadır?
.................................................................................................
2) Atatürk, hayatı boyunca kaç kitap okumuştur? 
.................................................................................................
3) Atatürk, küçük bir çocukken hangi hayvandan korkuyordu? 
.................................................................................................
4) UNESCO, hangi yılı tüm dünyada “Atatürk Yılı” olarak ilan 
etmiştir? 
.................................................................................................
5) Filmde, gösterdiği çabalar için alkışlanan meslek hangisidir? 
.................................................................................................
6) Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda hangi ülkenin 
yanında yer almıştır?
.................................................................................................
7) Atatürk, düşman gemilerini boğazda görünce ne söylüyor?
.................................................................................................
.................................................................................................

1. İzlediğiniz filmin konusu nedir? 
2. Mert, dedesinden hangi konuda yardım istiyor?
3. Mert’in dedesi, niçin Mert ve arkadaşlarına yardım etmeyi kabul etmiş olabilir?
4. Atatürk “Ben, gençken elime geçen iki kuruştan biriyle kitap alırdım.” diyor. Onun bu davranışı ile 
daha sonra göstermiş olduğu başarılar arasında bir ilişki olabilir mi? Açıklayınız.
5. UNESCO’nun 1981 yılını bütün dünyada “Atatürk Yılı” olarak ilan etmesinin sebebi nedir?
6. Filmin sonundaki şarkıda “Ben seni hiç görmeden sevdim.” ifadesi  geçmektedir. Atatürk’ün hiç görül-
meden sevilmesinin sebebi nedir? 
7. Filmde Atatürk ile ilgili olarak “Yapamayacağını söylemiyor, söylediğini yapıyor.“ ifadesi geçmektedir. 
Atatürk’ün bu davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz?
8. Milletimizin her 10 Kasım sabahı saygı ile hazır olda beklemesinin sebebi nedir?
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3.ETKİNLİK

4.ETKİNLİK

Aşağıda, sunum öncesi planlama tablosu verilmiştir. Tablodaki boşlukları sunum 
konusuna göre doldurunuz.  

“Dersimiz Atatürk” filminde geçen aşağıdaki cümlelerden nesnel olanların 
başına (N), öznel olanların başına (Ö) harfi koyunuz.  

Sunumun konusu nedir? Mustafa Kemal ATATÜRK

Sunumun mesajı ne olacak?

Sunumu kimlere yapacağım?

Sunumu nerede yapacağım?

Sunum kaç dakika sürecek?

Atatürk’ün hayatının hangi dönemlerini 
anlatmalıyım?

Sunum için hangi bilgi kaynaklarından 
(kitap, ansiklopedi, konu ile ilgili bilgi sahibi 
kişiler, İnternet vb.) faydalanabilirim?

Sunum için hangi araçları (akıllı tahta, 
projeksiyon, ses kayıt cihazı, fotoğraflar vb.) 
kullanabilirim?

Atatürk’ün hangi özelliklerini ön plana 
çıkarmalıyım?

Atatürk, 1881’de Selanik’te doğdu. 

Atatürk’ün okuduğu kitapların tam sayısı: üç bin dokuz yüz doksan yedi.

Öğretmenimiz de bize çok güzel şiirler ve hikâyeler okutuyor.

Her 10 Kasım sabahı  saat dokuzu beş geçe, çığlık çığlığa çalan sirenlerle birlikte, millet ola-
rak saygı içinde çakılıp kalıyoruz. 

18 Mart günü deniz ve kara zaferlerini birlikte kutluyoruz.
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                                          Elmira, New York (Niv york)
                           28 Ekim 1923
	 Sayın	Büyüğüm,	
	 On	yaşında	Amerikalı	bir	çocuğum.	Türkiye’de	olup	bitenlere	ve	oradaki	yeni	hükûmete	kar-
şı	büyük	bir	ilgi	duymaktayım.	Birkaç	gün	önce	sizinle	yapılmış	ve	buradaki	gazetelerde	yayımlanmış	
bir	röportajı	okudum.	
	 Türkiye	hakkında	yazılan	yazıları	bir	araya	topluyorum.	Bunlar	arasında	birçok	makale	ve	
sizin	fotoğraflarınız	bulunmaktadır.	
	 Amerikalı	bir	çocuğa,	lütfen	imzalı	bir	fotoğrafınızla	küçük	bir	yazınızı	gönderebilir	misiniz?	
Bir	gün	Türkiye’ye	gelmek	isteğindeyim.	
	 Saygılarımla...
	 	 	 	 	 	 	 	 Curtis	LAFRANCE

                                                                                                                Ankara, 
                                                                                                   27 Kasım 1923
 Bay Curtis LAFRANCE, 
 Mektubunuzu aldım. Türk yurdu hakkındaki ilgi ve dileklerinize teşekkür 
ederim. İsteğiniz üzerine bir fotoğrafımı gönderiyorum. Amerika’nın zeki ve çalışkan 
çocuklarına biricik öğüdüm: 
 Türkler hakkındaki her işittiğine gerçek gözü ile bakmayıp kanıtlarını bilim-
sel ve temelli incelemelere dayandırmaya önem vermeleridir.
 Başarılar ve mutluluklar dilerim.  
                    Türkiye Cumhurbaşkanı
                       Gazi Mustafa Kemal

5.ETKİNLİK Amerika’da yaşayan Curtis Lafrance (Körtis Lafrıns) adında 10 yaşında bir çocuk, 28 
Ekim 1923’te Atatürk’e duyduğu hayranlığı ifade eden aşağıdaki mektubu gönderir. 

a) Curtis LAFRANCE, Türkiye’de olup bitenlere niçin ilgi duyuyor olabilir? Sizin de ilgi duyduğunuz  
     ve görmek isteğiniz bir ülke var mı? Açıklayınız.  

b) Atatürk’ün 10 yaşında bir çocuğun mektubuna karşılık vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

c) Atatürk, niçin Amerikan çocuklarına Türklerle ilgili her duyduklarına inanmamalarını, bilimsel 
    temeli olmayan incelemelere itibar etmemelerini öğütlemiş olabilir?  

Atatürk , mektubu alınca küçük hayranını kırmaz ve ona aşağıdaki mektubu gönderir.
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7.ETKİNLİK
Atatürk, 1923 yılında çağdaş Türkiye’nin kuruluşundaki katkıları 
ile dünyaca ünlü Time (Taym) dergisinin kapağında yer almıştır. Siz 
de Time dergisinin kapağında yer aldığınızı düşünün. Ülkenize ve 
insanlığa yaptığınız hangi hizmetle bu derginin kapağında yer almak 
isterdiniz? Kendi başarınızı anlatan bir yazı yazınız.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.ETKİNLİK Kurtuluş Savaşı ile ilgili kitapların kapaklarını inceleyiniz.

a) Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir eser yazsaydınız adını ne koyardınız? 

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

b) Kitabınız için A4 kağıdına bir kapak tasarımı yapınız.

6.ETKİNLİK 5. etkinlikteki mektup örneklerinden hareketle Atatürk’e mektup yazınız. Mektu-
bunuzu yazmak için A4 kağıdı kullanınız. Sınıf ya da okul panonuzda sergileyerek 
mektubunuzu paylaşınız. 

GELECEK DERSE HAZIRLIK
Birlik, beraberlik ve dayanışma konulu atasözlerini araştırınız.



2. TEMA

64

KÜÇÜK AĞA (Serbest Okuma Metni)

 (Okuyacağınız metin Tarık Buğra’nın Küçük Ağa romanından alınmıştır, romandaki olaylar Kur-
tuluş Savaşı yıllarında Anadolu’da geçer. 

 Osmanlı İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkar ve ülkenin dört bir yanında düş-
man işgalleri başlar. Bu işgallere karşı olanlar vatan savunması için Kuvayımilliye çatısı altında bir-
leşir ve direnmeye başlarlar. Ancak direniş hareketinin ülke için zararlı olduğuna inananlar da vardır. 
Romanın ana kahramanı İstanbullu Hoca da direnişe karşı olanlardandır.

 İstanbullu Hoca, Akşehir’e imam olarak görevlendirilmiştir. Burada direniş hareketleri ile ilgili 
olumsuz vaazlar verir. Onun vaazları bölge halkının direniş hareketlerine karşı çıkmasına sebep olur. 
Kuvayımilliyeciler, İstanbullu Hoca’yı vaazlarını durdurması için uyarır fakat o, 
uyarılara aldırmaz ve vaazlarına devam eder. Yapılan uyarılara 
rağmen tavrından vazgeçmeyen İstanbullu Hoca hakkında 
ölüm fermanı çıkarılır. Hoca’yı sevenler onu tehlikeye 
karşı uyarır ve kaçmasını isterler. Hayatı tehlikeye 
giren İstanbullu Hoca, birkaç gün içinde doğum 
yapacak eşi Emine’yi geride bırakmak zorunda 
kalarak Akşehir’i terk eder. 

 Bu sırada Anadolu’daki düşman işgalle-
ri tüm hızı ile devam etmektedir. Bu işgalleri 
ve düşman askerlerinin halka yaptıkları zulmü 
duyan İstanbullu Hoca direniş hareketine karşı 
çıkmakla yaptığı hatayı anlar ve Kuvayımil-
liyecilerin tarafına geçer. Fakat geç-
mişte yaptıkları kendisi için tehlike 
oluşturacağından sakallarını kesip 
tanınmayacak bir hâle gelir ve yeni 
bir isimle ortaya çıkar. O, artık İstan-
bullu Hoca değil, “Küçük Ağa”dır. 
Küçük Ağa, düşmanla mücadelede 
çok faydalı görevler üstlenir ve adı 
bir kahraman olarak her yerde duyu-
lur. Ama onun gerçek kimliğini bilen çok 
az kişi vardır. 

 İstanbullu Hoca Akşehir’i terk ettikten sonra eşi Emi-
ne, oğulları Mehmet’i dünyaya getirir. Kısa süre sonra 
Hoca’nın öldüğü söylentileri yayılır. Bu söylentiler büyük 
üzüntü yaratır. Onun ölmediğini, Küçük Ağa adı ile ya-
şadığını Akşehir’de hiç kimse bilmemektedir. İstan-
bullu Hoca’nın eşi ve çocuğu ortada kalmasın diye 
Emine, Çarıkçı Hasan ile evlendirilir. Savaşın kaza-
nılmasının ardından Küçük Ağa, bir kahraman ola-
rak Akşehir’e döner. Okuyacağınız bölümde Küçük 
Ağa’nın Akşehir’e dönmesinden sonra yaşananlar 
anlatılmaktadır.)
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 (...) Daha sonra Küçük Ağa, Çarıkçı Hasan’ın oturduğu sokaktan günde üç dört defa geçer oldu. 
Karargâh fotoğrafçısının orada oturması işini kolaylaştırıyordu. Artık bu fotoğrafçı en iyi arkadaşı ol-
muştu. Nihayet bir gün, artık hayatının en büyük arzusu hâline gelen karşılaşma oldu; Mehmet’ini, 
üvey ağasının yanında yakaladı. Onlar kapıdan çıkar çıkmaz Küçük Ağa da dükkândan fırlamıştı. Kal-
bi göğsünü güm güm yumrukluyordu. Mehmet’in üstüne atılmak, kollarına alıp bağrına bastırmak, 
istediği hâlde, karşı karşıya gelince donup kalmış, bütün adaleleri kaskatı kesilmişti. Nefes alamı-

yordu. Kendisini zorlaya zorlaya, bozuk bir 
gülümseyişle: 

 ― Aman ne güzel çocuk,diyebildi.
Çocuklar durmuş ona bakıyorlardı. Kü-
çük Ağa’nın heyecanı azalmamış fakat 
dili çözülür gibi olmuştu:

 ― Adı ne bunun ağabeysi?

 ― Mehmet… Emmi.

 ― Mehmet ya. Mehmet ya… 
Mehmet gel bakayım biraz.

  Mehmet korkunç şekilde 
annesine benziyordu. Ama yine de 

bu kapkara gözler, bu gür kaşlar, ağız-
daki bu hüzün sinmiş irade Küçük Ağa’dan-

dı, kendisindendi. Birdenbire eğilerek Mehmet’i kaptı. Tam bir 
kapıştı bu. Mehmet korkmaya bile fırsat vermeyen bir şaşkınlık için-

deydi.  Küçük Ağa boğazı düğümlenmiş, gözleri yana yana, onu öptü, öptü, belki 
yüzlerce defa öptü; içine sindirmek isteyen bir hırsla öptü. Fotoğrafçı şaşırmış, heyecanlanmıştı. 
Küçük Ağa ona:

 ― Hadi, ne olur bizim bir resmimizi çek, dedi.

 Bu tam bir yalvarıştı, sanki ömür dile-
niyordu. Adam, derhal, dedi. 

Mehmet bir parça kendine 
gelmiş, dudaklarını büzmeye 
başlamıştı. Ağlayacaktı. Mehmet 
ağlamamalıydı ama. Küçük Ağa 
tam bir panik içinde ceplerini 
karıştırıyor, çakı, zincir, saat, 
para, yelek cebine kaçmış bir 
tabanca mermisi… Ne bulduysa 
çıkarıyor ve ancak:

 ― Bak, bak Mehmet, cici, 
diyordu.

Fotoğrafta Mehmet ağlarken 
çıktı. Küçük Ağa ise insanın yüreğini 
parçalayacak kadar komikti.
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  Bu fotoğraf çektirme hadisesinden son-
ra Küçük Ağa’nın kalbini de kafasını da allak bul-
lak eden değişiklikler oldu. Küçük Ağa her şey-
den önce bu yaptığının doğru bir hareket sayılıp 
sayılmayacağını düşünmeye başlamıştı. Hangi 
maceranın neticesi olursa olsun, Emine artık 
başkasının helâli idi. Açık ve dürüst bir hâl çare-
sine başvurmadıktan sonra araya girmesi, Emi-
ne’yi benimsemeye devam etmesi günah değil 
miydi?

 O, bu sallantı içinde süzülüp dururken du-
rumu büsbütün zorlaştıran bir değişiklik oldu ve 
haftalarca yolunu beklediği Mehmet günde iki 
defa sokağa çıkmaya başladı, böylece de Küçük 
Ağa’nın kafasında buhranını ağdalaştıran soru 
çengelleniverdi.

 Fakat Küçük Ağa’yı bütün bu işkenceleri bir 
neticeye bağlamaktan alıkoyan bir şey vardı. 
Mehmet’i görmek, Mehmet’i okşamak, öpmek, 
koklamak, göğsünü pırpır ettiren esintilere ka-
pılıverip ikide bir bağrına bastırmak. Ona üzüm 
alıyor, düdük alıyor, helva, leblebi, fındık, fıstık; 
kısacası suyu çekilmiş değirmenlere benzeyen 
dükkânlarda ne bulursa alıyordu. Gün geçtikçe 

Mehmet’in kendisine biraz daha sokulduğunu, 
ısındığını, benimsediğini görüyor, gururla karı-
şık bir mutluluk duyuyordu. Artık bir oğlu vardı. 
Koca koca kumandanlar dâhil herkes Mehmet’e 
“Küçük Ağa’nın Mehmet” demeye başlamıştı. 
Bir gün sokağın yaşlılarından biri Küçük Ağa’ya 
sokulup şöyle dedi:

 ― Büyük sevaba girersin Ağa. Yavrucağın 
anası hastalığa tutulmuş, yatar; günleri sayılı ta-
zeciğin.

 İşte o zaman Küçük Ağa tam deliye döndü 
ve Emine’yi yanına almak için çılgın bir hırsa ka-
pıldı. Fakat bunu nasıl yapacaktı?

 Paniğe varan telâşı yüzünden akıl almaz bir 
şey yaptı ve Mehmet’le çektirdiği fotoğrafın bir 
tanesini de Mehmet’e vererek Emine’ye yolladı. 
Emine onu mutlak tanırdı, tanıdı elbette.

 Aynı gün telgrafhaneye gitti ve iki saatten 
fazla uğraşarak Doktor Haydar Bey’i aradı, so-
nunda da onu Polatlı’da buldu; ne olursa, ne 
pahasına olursa olsun, hemen gel, diye yalvardı. 
Derdine ancak o çare bulabilirdi.
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 Doktor, Küçük Ağa’yı minnettar eden bir hızla, ikinci gün, Akşehir’e geldi. O da kumandanlarına 
yalvarıp iki gün izin almıştı. Küçük Ağa derhal anlatmaya başladı sonunda da:

 ― Git Çarıkçı ile konuş, boşasın Emine’yi ben nikâhlarım. 

 Doktor kabul etti. Adamcağız teklifi büyük bir iyi niyetle karşıladı.

 ― Yalnız çok hasta, dedi.
 ― Bir muayene edeyim.
 Gittiler ve doktor, Emine’nin hayattan kopmak üzere olduğunu gördü. Bunu kadıncağız kendisi de 
biliyordu.

 ― Ben bittim Doktor Bey... Mehmet’e bak sen.
 Doktor büyük bir tereddütten sonra:
 ― Hoca burada, dedi.
 Emine içini parça parça eden 
utangaç bir gülümseyişle:
 ―Bildim, diye fısıldadı. 
Mehmet’e bak derken onu 
meram ederim... Mehmet’i 
babasına vermeye bak. Beni 
bırakın.
Doktor Bey konuşmayı da, 
Emine’nin durumunu da Küçük 
Ağa’ya olduğu gibi anlattı. 
 
 ― Metin olmak lazım. Meh-
met’i önce ninesine alırız, sonra 
da sana. Bizimkilere tembih 
ederim, yaparlar onlar bu işi. 
Mukadderat değişmez Hocam.

 Ve haftanın içinde pırıl pırıl bir 
cuma sabahı Eminecik hakkın rahmetine kavuştu. 
Küçük Ağa artık öfkesinde vahşi, sükûnetinde mağ-
mum bir insandı. Mücadelede yırtıcı, dostluklarda ve 
kanaatlerinde fedai idi. Emine’nin toprağa verildiği akşam 
Ankara’ya dönmüş ve kurtuluş ile kuruluş yıllarının kaplanı olmuştu. 

 Devirler geçecek, hayranlıklar görecek, düşmanlıklar görecek, varlığı da yokluğu da bütün unsurları 
ile tadacak fakat mutluluğu sadece bir hatıra olarak tanıyacaktı. (...)

                                                                                                              Tarık BUĞRA
                                                                                               (Kısaltılmıştır.)
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TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI

DÜŞMANIN ÖVDÜĞÜ ASKER

 Mehmetçik öyle bir askerdir ki onu dostun övmesi 
ayrı, düşmanın övmesi ise apayrı bir güzelliktir. Karşınız-
daki düşman size saygı ve hayranlık duyuyorsa o asker 
ancak ve ancak Mehmetçik’tir. Bu tanımlamalar okuyu-
cumun hamaset duygularını okşasın diye yazılmamıştır. 
İşte ispatı...
 Avustralyalı bir subay bakın neler anlatıyor:
“Çanakkale’de bulunduğumuz günlerde, bir gün bizim 
dinî bayramımızdı. O günü neşe içinde geçirmek ve eğ-
lenmek istiyorduk. Ama harp hâlinde bulunduğumuz için 
de bunu imkânsız görüyorduk. Son çare olarak, Türkle-
re bir elçi gönderip onlardan bugün olsun ateş açmamaları için söz aldık. Ama hile olup 
olmayacağı kuşkusu içindeydik. Bununla beraber, eğlencemize devam ederken, bize Türk 
kumandanından hediyeler gönderildiği haberini alıp, elçiyi kabul ettim. Bize, adına “ayran” 
dedikleri içecek göndermişti. Türklerin bu hareketi beni son derece duygulandırmıştı.”
                                                                                                                          

                                                                                                                        İsmail BİLGİN

1. Çanakkale’deki Avustralyalı askerler bayram günlerini neşe ve eğlence içinde geçirmek için  
     Türk askerleriyle nasıl bir anlaşma yapıyor?

3. Türk komutanın hangi davranışı Avustralyalı komutanı duygulandırıyor?

4. Türk komutanın davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz?

2. Avustralyalı komutan, Türk askerleri ile anlaşma yapılmasına rağmen niçin endişelenmektedir?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1, 2, 3 ve 4. soruyu metinden hareketle cevaplayınız.)
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5. Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların sonuna (Ö), nesnel olanların sonuna (N) harfi koyunuz.

6. Aşağıdaki cümlelerde virgülün doğru kullanıldığı cümlelerin sonuna (D), yanlış kullanıldığı 
cümlelerin sonuna (Y) harfini koyunuz. 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? 

Mehmet Bey, burnuna gelen yağmur kokusu ile çocukluğuna dönmüştü. (       )
Ders zili 09,30’da çalıyor. Şimdi çıksan çok rahat yetişebilirsin. (       )
Tamam, bugün de senin istediğini yapalım ve tiyatroya gidelim. (       )
Pencere kenarında oturdum, saatlerce kitap okudum, zamanın  nasıl geçtiğini anlayamadım. (       )
Bu bilgisayarı yeni aldık ama bir türlü çalıştıramıyoruz. (       )
Köyümüzün pırıl, pırıl havası insanın  sağlığına iyi geliyor. (       )
Bu işin en kısa zamanda bitmesi gerekiyor, dedi. (       )

Müzik öğretmenimiz İstiklal Marşı’nı çok güzel okuyor. (       )
İstiklal Marşımız Mehmet Âkif Ersoy tarafından yazılmıştır.  (       )
Atatürk, Sakarya Meydan Savaşı’ndan sonra “mareşal” unvanını almıştır. (       )
Meclisimiz 23 Nisan 1920’de coşkulu bir törenle açıldı. (      )
Her 10 Kasım sabahı içimi bir hüzün kaplar. (      )

A) Otobüse  yetişebilmek için adımlarını hızlandırdı.

B) Bahçeye atılan çöpleri temizlerken çok yorulduk.

C) Bugün erken gelirsem sana uğrayabilirim.

D) Çalar saati kurmadığından toplantıya geç kaldı. 

A) Kelime hazinemi geliştirmek için bol bol kitap okuyorum.

B) Yabancı dil öğreneceğim diye yurt dışına gitti. 

C) Çiçekler uzun süre susuz kalınca çiçeklerin yaprakları solmuş.

D) Zafere ulaşmak için herkes üzerine düşen fedakârlığı yaptı.

A) Araştırma konum hakkında bilgi toplamak için kütüphaneye gittim. 

B) Zamanı iyi planlarsak hayatı dolu dolu yaşayabiliriz. 

C) Soğuk havalarda sıcak bir çorba gibisi yoktur. 

D) Yemeği fazla kaçırdığım için bir türlü uyuyamadım. 





GÜVERCİN 
KARAGÖZ HACİVAT - İNCELİK 

PÜF NOKTASI
ADSIZ ÇEŞME (DİNLEME/İZLEME METNİ)

YUNUS EMRE’DEN SEÇMELER (SERBEST OKUMA METNİ)

ERDEMLER

TEMA3.
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GÜVERCİN
 Hindistan’daki büyük bir ormanda bir karga yaşarmış, yuvasının nere-
de olduğunu kimse bilmezmiş. Ağaç dalları arasında bulunan yuvasında 
etrafı seyrederken bir avcının yaklaştığını fark etmiş. Karga avcıyı gözetle-
meye başlamış. Avcının bir elinde sopa diğer elinde de ağ varmış. Karga bu 
sevimsiz avcıdan iyice şüphelenmeye başlamış.
 Kendi kendine:
 ― Bu sevimsiz, çirkin yüzlü avcı galiba beni avlamaya gelmiş. Benim 
için gelmese bile başka bir kuşu avlayacağından eminim.
 Karga, bu düşüncelerle avcıyı izlemeye başlamış. Avcı bir süre yürü-
dükten sonra düz bir yere gelip ağını sermiş. Ağın üzerine de cebinden 
çıkardığı buğday tanelerini serpiştirmiş. Daha sonra da bir ağacın arkasına 
gizlenmiş.
 Bir süre geçtikten sonra bir güvercin sürüsü ağın yakınına konmuş. 
Bu güvercinlerin içinde başkanları da varmış. Hazırlanmış tuzağı fark ede-
meyen güvercinler buğday tanelerini yemeye başlamışlar. Ne var ki bu 
ziyafetleri uzun sürmemiş. Hemen ağlara yakalanmışlar. Güvercinlerin 
yakalandığını gören avcı sevinçle onlara doğru koşmaya başlamış. Avcı-
nın kendilerine doğru sevinç çığlıkları atarak koştuğunu gören güvercin-
ler korkmuşlar. Bu korkuyla da kanat çırpmaya başlamışlar. 
Güvercinlerden bazıları da bağırıp çağırarak ağlamaya 
başlamış. Güvercinlerin başkanı:
 ― Kardeşlerim, beni dinleyin! Hep bir 
ağızdan bağırmayın. Herkes kendi başına 
kurtulmayı da düşünmesin. Böyle yapar-
sanız hemen avcının eline geçersiniz. 
Avcıya yakalanmak istemiyorsanız beni 
dinleyin. Hep birlikte hareket etmeliyiz. 
Birlikte hareket ederek avcıdan kurtulabi-
liriz.
 Güvercinler, başkanlarını dinlemiş-
ler. Güvercinlerden biri heyecan içinde 
sormuş:
 ― Peki ne yapmamız gerektiğini 
bize söyler misin?
 Güvercinlerin başkanı:
 ― Aynı anda hep birlik-
te kanat çırpmalıyız. Böyle 
yaparsak ağla birlikte ha-
valanmayı başarabiliriz.
 

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. “Kelile ve Dimne, Ezop Masalları veya La Fontaine Masalları” kitaplarından hangilerini okudunuz?      
      Okuduklarınız hakkındaki görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. Araştırdığınız “Birlik, beraberlik ve dayanışma” konulu atasözlerini arkadaşlarınızla paylaşarak 
anlamları üzerine konuşunuz.

Öğretmeninizin yönlendirmesiyle “Güvercin” metnini noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli 
okuyunuz. 

BEYDEBA
( - )

MÖ I. (?) yüzyıl fabl 
yazarıdır. Beydeba’nın 
hayatı hakkında yeterli 
bilgi mevcut değildir. 
Gerçek ismi ve milliyeti 
hakkında birçok farklı 
görüş ortaya atılmış 
olsa da tarihçilerin 
çoğu, onu Hintli sayar. 
Fabl türünün en önemli 
eserlerinden biri olan 
Kelile ve Dimne’yi  yaz-
mıştır. Eserde bulunan 
hikâyelerde erdemler 
ve eğitim gibi birçok 
farklı konu işlenmiştir.
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 Tüm güvercinlerin kabul etmesiyle birlikte 
aynı anda kanat çırparak havalanmışlar.

 Güvercinlerin ağla birlikte göğe yükselişini 
gören kötü kalpli avcı çok üzülmüş. O da güver-
cinlerin arkasından koşmaya başlamış.

 Karga da bulunduğu yerden olup bitenleri 
seyrediyormuş. Ama durumu çok merak eden 
karga, güvercinlerin arkasından onların gittiği 
yöne doğru uçmaya başlamış. Ağla birlikte hare-
ket eden güvercinlere başkanları: 

 ― Arkadaşlar! Biliyorum, hepimiz bu şekil-
de çok yoruluyoruz. Ama biraz daha dayanmalı-
yız. Aynı zamanda da tarlaların üzerinden uçma-
malıyız; çünkü avcı bizi takip ediyor.

 Güvercinler sormuşlar:

 ― Peki, avcının bizi takip etmemesi için ne 
yapmalıyız? 

 Başkan:

 ― Tarlaların üzerinden değil de şehrin üze-
rinden uçmalıyız. Böylece izimizi kaybettirmiş 
oluruz. Daha sonra da şehir dışında yaşayan bir 
fare arkadaşım var, ona gideriz. O ağları kemir-
mek suretiyle bizi kurtarabilir, demiş. Başkanları-
nın bu sözleriyle kurtulacaklarına inanan güver-
cinler hemen yön değiştirerek şehrin üstünden 
uçmaya başlamışlar. Güvercinleri gözden kaybe-
den avcı daha sonra onları takip etmekten vaz-
geçmiş. Güvercinler topluca kanat çırpıp uçarak 
Zeyrek isimli farenin bulunduğu yere gelmişler. 
Bu fare, çok akıllı birisiymiş.

 Güvercinlerin başkanı:

 ― Zeyrek kardeş! Cevap ver, yerinde mi-
sin?       
 Zeyrek:

 ― Kimsin? Benden ne istiyorsun? 

 Güvercinlerin başkanı:

 ― Ben senin güvercin arkadaşınım, dışarı 
çıkabilir misin? Sana çok ihtiyacım var.

 Arkadaşını sesinden tanıyan fare hemen dı-
şarı çıkarak durumu görmüş.

 Güvercinlerin başkanı başlarından geçen 
olayı anlattıktan sonra:

 ― Bizi bağlayan ağları kemirmeni istiyorum, 
demiş. Güvercinlerin başkanının bu sözleriyle 
fare, başkanın yakalandığı yerden ağları kemir-
meye başlamış. Başkan, bu duruma karşı çıka-
rak:

 ― Fare kardeş! Önce arkadaşlarımı kurtar-
manı rica ediyorum. İşe benden başlarsan yoru-
lup işi bırakabilirsin. O zaman da arkadaşlarım-
dan bir kısmı kurtulamaz. Bu nedenle işe önce 
onlardan başlamalısın, demiş.

 Fare ağları kemirme işine önce diğer güver-
cinlerden başlamış. En son olarak da güvercinle-
rin başkanını kurtarmış. Tüm güvercinler sevinç 
çığlıkları atmaya başlamışlar. Fare dostlarına 
da çok teşekkür ederek oradan ayrılmışlar. 
 

                        BEYDEBA
(Haz. Abuzer Kalyon)
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1.ETKİNLİK

2.ETKİNLİK

a) Aşağıda anlamları verilen kelimeleri ipuçlarından hareketle bulunuz. 
     Bulduğunuz kelimelerin doğruluğunu sözlüklerinizden kontrol ediniz. 

a) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını bulunuz. 
     Cümleleri bulduğunuz eş anlamlı kelimelerle tekrar yazınız. 

b) Eş anlamlı kelimelerle yazdığınız cümlelerin anlamında bir değişiklik oluyor mu? Açıklayınız.

b) Bulduğunuz kelimeleri anlamlarına uygun olarak cümle içinde kullanınız. 

_ ğ :

k _ _ _r_ _ _  :

:

:

:

_ _ z _ _ 

z_ _ _ f _ _

ş _ _ h _ _ _ _ _ _ _

1.……………………………………………………………………………………………………………………………................

2.……………………………………………………………………………………………………………………………................

3.……………………………………………………………………………………………………………………………................

4.……………………………………………………………………………………………………………………………................

5.……………………………………………………………………………………………………………………………................

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

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

* Karga, bu düşüncelerle avcıyı izlemeye başlamış.

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

* Güvercinler yön değiştirerek şehrin üstünden uçmaya başlamışlar.

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

* Zeyrek kardeş, cevap ver, yerinde misin?

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

İplik, sicim, tel vb. ince şeylerden kafes biçi-
minde yapılmış örgü.

Sert bir şeyi dişleriyle azar azar koparmak.

Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya 
yarayan araç veya düzenek.

Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla 
birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri 
yemek, şölen.

Kuşkulanmak, kuşku duyma işi.
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3.ETKİNLİK

4.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

a) Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız. 

1. Avcı, ormandaki kuşları avlamak için neler yapıyor?

2. Tuzağa yakalanan güvercinlerin ilk tepkisi nasıl oluyor?

3. Güvercinlerin başkanı ağdan kurtulmak için diğer güvercinlere nasıl bir 

çözüm önerisi sunuyor? Siz olsaydınız nasıl bir çözüm yolu bulurdunuz?

4. Güvercinlerin başkanı, fareden nasıl bir yardım istiyor? Eğer fare 

güvercinlere yardım etmeseydi, olay nasıl gelişirdi? 

5. Okuduğunuz metin, konusu bakımından yaşamış olduğunuz bir olayla 

benzerlik gösteriyor mu? Anlatınız.

Ana Fikri
…………………………………………………............................
................................................................................
................................................................................

Konusu
……………………………..…
………………..................
...................................

b) Metnin ana fikriyle aşağıda verilen atasözlerinden hangileri aynı anlamdadır? İşaretleyiniz. 

Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış.

Birlikten kuvvet doğar.

Duvara dayanma yıkılır, insana güvenme ölür.

Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.

Kelile ve Dimne’den 
bir minyatür.
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5.ETKİNLİK

7.ETKİNLİK

6.ETKİNLİK

a) Metinde insana ait davranışlar gösteren varlıkları ve gösterdikleri davra-
nışları aşağıdaki tabloya yazınız. 

a) Aşağıdaki cümleleri inceleyerek soru işaretinin (?) kullanım amaçlarını noktalı 
yerlere yazınız. 

Birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmamızın artması için neler yapmalıyız ve nasıl 
davranmalıyız? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

b) Aşağıda “Güvercin” metninin türü ile ilgili bilgiler verilmiştir. Metne uygun bilgileri yuvarlak içine 
alınız ve anahtar kelimeyi bulunuz.

VARLIK KADROSU İNSANA AİT DAVRANIŞLAR

Günlük hayatta yaşanabilecek olaylara yer verilmiştir.

Varlık kadrosu genellikle hayvanlardan veya bitkilerden oluşmuştur.

Öğüt verici niteliktedir.

Varlık kadrosu sadece insanlardan oluşmuştur.

İnsana ait davranışlar, insan dışındaki varlıklara yüklenmiştir.

Olağanüstü olaylar içeren yazılardır.

H

F

A

E

B

L

* Güvercinler, avcının kurduğu tuzaktan nasıl kurtulacaktı?
………………………………………………………………………………………......……….
* Güvercinlerin başkanı fareye dönerek: 
- İsmin? 
…………………………………………………………………………………………............
* Beydeba MÖ I. (?) yüzyılda Hindistan’da yaşamış biridir. 
…………………………………………………………………………………………............

b) Okuduğunuz metinde soru işareti (?) bulunan cümleleri bularak aşağıdaki boşluğa yazınız.

1.………………………………………………………………………………………………………………………………

2.………………………………………………………………………………………………………………………………

3.………………………………………………………………………………………………………………………………

4.………………………………………………………………………………………………………………………………

?



77

8.ETKİNLİK a) Fabllarda hayvanlar, insanlara ait bazı özellikleri temsil eder. Aşağıdaki hayvanla-
rın insana ait hangi özellikleri temsil ettiğini yanlarına yazınız.

b) Aşağıya, “Kargayla Tilki” fablının giriş bölümü verilmiştir. Bu bölümden hareketle fablı tamamlayınız.

KARGAYLA TİLKİ
 
 Karga Usta, bir ağacın dalına konmuş, iki gagasının arasında kocaman bir dilim peynir, gözle-
rini krallar gibi çevresinde dolaştırmaktaymış. Rastlantı bu ya, bizim Tilki Baba da oradan geçiyor-
muş, peynirin kokusunu alıvermiş hemen, ağzı sulanmış. Başını yukarı kaldırmasıyla bizim Karga 
Usta’yı görmesi bir olmuş, daha çok sulanmış ağzı.
 “Günaydın, benim çok sayın ve çok soylu karga kardeşim,” demiş. “Öyle yakışıklısınız ki hele 
benim gözüme öyle güzel görünüyorsunuz ki! Eğriye eğri, doğruya doğru, sesiniz de tüyleriniz 
gibiyse siz bu ormanda yaşayan tüm yaratıkların en iyisi, en güzeli, kısacası Anka kuşusunuz de-
mektir.” Peki, sonra ne olmuş, bizim Karga Usta ne yapmış dersin?
 ...................................................................................................................................................

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

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

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

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

GELECEK DERSE HAZIRLIK
Nezaket ve görgü kuralları konulu bir afiş hazırlayınız. Hazırladığınız afişi sınıf panosunda sergi-
leyiniz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................................................
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KARAGÖZ İLE HACİVAT - İncelik

Hacivat: (Şiir söyleyerek gelir.)

   Açarız her akşam biz bu perdeyi,
   Neşeyle izleyin siz bu perdeyi.

   Sizin alkışınız can verir bize,
   Açık tutarız kış yaz bu perdeyi.

   Hem çalarız hem söyleriz şarkıyı,
   İnletir cümbüşle saz bu perdeyi.

   İzlemeye gelen hep mutlu olur,
   Açtık kim bilir kaç kez bu perdeyi.

Hacivat: (Devam eder.) Yar bana bir eğlence... 

                Aman bana bir eğlence...

Karagöz: (Sahnenin köşesinden) Hacivat ne bağırıyorsun?

Hacivat: Vay benim iki gözüm, candan dostum, şekerden 

                tatlım! Gel aşağıya da biraz konuşalım.

Karagöz: (Hacivat’ın yanına gelir.) Sabah sabah beni 

                 uykudan uyandırdın? Ne konuşacaksın?

Hacivat: Karagöz’üm insan önce bir selam verir, sende 

                 hiç incelik yok!..

Karagöz: Üzerimde gecelik var ya!..

Hacivat: Ne geceliği Karagöz’üm, incelik incelik...

Karagöz: O nasıl şey?

Hacivat: İnsanlar karşılaşınca birbirine selam verir.

Karagöz: Biz karşılaşmadık ki, sen beni uyandırdın.

Hacivat: Neyse efendim, günaydın!

Karagöz: Sabah sabah seni görenin günü nasıl aydın olur?

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. “Elinize sağlık, affedersiniz, kusura bakmayın” ifadeleri aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
     İşaretlediğiniz kuralların günlük hayatınızdaki yeri ve önemini açıklayınız.

2. Daha önce Karagöz oyunu izlediniz mi? Karagöz oyunu hakkında neler biliyorsunuz?

Öğretmeniniz metni okurken vurgu ve tonlamalarına dikkat ediniz.

Metni ikinci kez canlandırarak okuyunuz. Bu konuda öğretmeniniz size gerekli açıklamaları 
yapacaktır. Canlandırma yaparken noktalama işaretlerine uyunuz.

SUAT BATUR
(1957 - )

1957 yılında Kasta-
monu’da doğdu. 2005 
yılında Türk dili ve 
edebiyatı öğretmen-
liğinden emekli oldu. 
Bazı eserleri şunlardır: 
Kırmızı Bisiklet, Türk 
Halk Edebiyatı, Sözleri 
ve Besteleriyle Marş-
larımız, Kerem ile Aslı, 
Bir Hatıra, Gördüklerim 
Duyduklarım.

Temizlik kuralları Görgü kuralları ve nezaket
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Hacivat: Efendim, öyle demezler.

Karagöz: Ne derler?..

Hacivat: Hoş geldiniz, safa geldiniz, keyifler nasıl? derler.

Karagöz: Peki öyle olsun. Nereden geliyorsun böyle?

Hacivat: Efendim, başıma bir şapka almak için çarşıya gitmiştim. Dönerken yorgunluk    
  çıkarmak üzere Karagöz’üme uğrayayım dedim.
 
Karagöz: Ne yapayım şapka aldınsa? Paran varmış da almışsın. Olmayanlar ne yapsın?

Hacivat: Canım Karagöz’üm, öyle mi derler?

Karagöz: Ya nasıl derler?

Hacivat: Güle güle kullan, başında paralansın, demek yok mu!?

Karagöz: Güle güle kullan, başında paralansın!

Hacivat: Hah aferin! İşte böyle demeli ya! Derken efendim, evde odun bitmiş, biraz al,
  dediler. Hazır elimde para varken doğru oduncuya gittim. Beş on çeki odun al-  
  dım. Oradan kömürcüye gittim. Beş on çuval da kömür aldım. Odunları odunluğa,         
      kömürleri de kömürlüğe yerleştirdim.

Karagöz: Güle güle kullan, başında paralansın!

Hacivat: Aman Karagöz’üm, ben odun, kömür aldım.
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Karagöz: İyi ya, güle güle kullan, başında paralansın!

Hacivat: Karagöz’üm öyle demezler...

Karagöz: Ne bileyim ben, sen öyle öğretmedin mi?

Hacivat: O şapkaya göreydi.

Karagöz: Oduna, kömüre ne derler?

Hacivat: Güle güle yak, otur da külüne bak derler.

Karagöz: Anladık, güle güle yak, otur da külüne bak! 

Hacivat: Eksik olma Karagöz’üm! Derken efendim, geçen günkü doluda evin kiremitleri kırılmış, 

                yağan yağmur evin içine akıyor. Kimi yerlerin de onarılması gerekiyor. Bir usta çağırdım.     

                Evi bir güzel onardı. Görme Karagöz’üm, sanki yeni bir ev oldu.

Karagöz: Güle güle yak, otur da külüne bak!

Hacivat: Ben evi yeni yaptırdım, öyle          

                denmez.

Karagöz: Ya nasıl derler?

Hacivat: Oh, oh! Çok sevindim! Güle  

               güle oturunuz, içinden hiç   

               çıkmayınız, derler. 

Karagöz: Olur, oh, oh! Çok sevindim! 

                Güle güle oturunuz, içinden  

                hiç çıkmayınız!

Hacivat: Eksik olma Karagöz’üm!       

                Sonra efendim, alışveriş 

                yapmak için sokağa çıktım.  

                Bir de baktım ki köşe başın-  

                da iki kişi kavga ediyorlar. 

                Ayırayım diye aralarına 

                girdim. O sırada polisler 

                gelmez mi? Beni de kavga- 

                cılardan sanıp karakola 

                götürdüler. Oradan da 

                doğru hapishaneye...

Karagöz: Oh oh! Çok sevindim! 

                 Güle güle oturunuz, 

                 içinden hiç çıkmayınız!
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Hacivat: Aman kardeş, sen ne diyorsun? Beni hapse attılar.

Karagöz: İyi ya, oh, oh! Çok sevindim! Güle güle...

Hacivat: Onu öyle demezler. 

Karagöz: Ya nasıl derler? Ne bileyim ben, sen öğrettin. 

Hacivat: Onu ev için öğretmiştim. Bu durumda, yakında biri yardım eder de çıkarır, siz merak etme- 
   yin, inşallah ötekini de çıkarırlar, denir.

Karagöz: Yakında biri yardım eder de çıkarır, siz merak etmeyin, inşallah ötekini de çıkarırlar.

Hacivat: Neyse Karagöz’üm, sonunda benim suçum olmadığı anlaşıldı, bıraktılar. Ben o sevinçle eve 

                gelirken fırından bir pide alayım dedim. Fırının önüne gittim. Bana şuradan iki tane pide  

                verin, demeye  kalmadı, fırıncının biri pide çıkarıyormuş, küreği çekince, kaza ile küreğin   

                sapı gözüme geldi. Az kaldı gözümü çıkarıyordu.

Karagöz: Yakında biri yardım eder de çıkarır, siz merak etmeyin, inşallah ötekini de çıkarırlar!

Hacivat: Karagöz’üm, gözüm çıkacaktı, diyorum.

Karagöz: İyi ya, yakında biri yardım eder de çıkarır siz merak etmeyin, İnşallah ötekini de çıkarırlar!

Hacivat: Canım öyle demezler.

Karagöz: Ya nasıl derler?

Hacivat: Dikkatsiz fırıncıya çıkışırlar; (...) görmü-      
          yor musunuz, utanmazlar, önünüze  
          arkanıza baksanıza, derler.

Karagöz: (...) Görmüyor musunuz, utanmazlar,  

                 önünüze arkanıza baksanıza!

Hacivat: Derken efendim, pideleri aldım, eve   

                geldim. Çoluk çocuk tüm aile sevinçle   

                bana sarıldılar. Öpmeye başladılar.

Karagöz: (...) Görmüyor musunuz, utanmazlar, 

                 önünüze arkanıza baksanıza!

Hacivat: Aman Karagöz’üm, bunlar benim 

                çocuklarım.

Karagöz: Seni gidi utanmaz. (Hacivat gider.) 

                Seni gidi palavracı!.. Yok şapka almış,       

                yok odun almış, yok evini yaptırmış, 

                bana ne bunlardan!.. Ben gider 

                kahvaltımı yaparım. Kendi işime 

                bakarım. (Gider.)
Suat BATUR

                          (Kısaltılmıştır.)
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1.ETKİNLİK

2.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili deyimlerin anlamlarını yazınız.

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız. 

1. Karagöz ve Hacivat’ın kişilik özellikleri nelerdir? İlgili boşluklara yazınız.

2. Karagöz’ün Hacivat’a karşı davranışlarını nasıl buluyorsunuz? Açıklayınız. 

3. Yukarıda, özelliklerini yazdığınız kahramanlardan hangisinin yerine geçmek isterdiniz? Niçin?

* Efendim, başıma bir şapka almak için çarşıya gitmiştim. Dönerken yorgunluk çıkarmak üzere 

Karagöz’e uğrayayım dedim.

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

* Eksik olma Karagöz’üm!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Karagöz
Hacivat
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3.ETKİNLİK a) Gülük hayatta karşılaştığımız bazı durumlar aşağıda sıralanmıştır. Bu durumlar karşı-
sında kullandığımız nezaket ifadelerini örnekteki gibi yazınız.

b) Okuduğunuz metnin konusu nedir? Yukarıda yaptığınız etkinlikle arasında nasıl bir bağlantı vardır? 

c) Metnin ana fikrini yazınız. 

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

1997’de Bursa’da açılan 
Karagöz Müzesi.

DURUMLAR NEZAKET İFADELERİ

Akşam yatmaya giderken İyi geceler.

Bir kişi yolculuğa çıkarken

Herhangi bir hata yaptığımızda

Birisi yeni bir kıyafet aldığında

Bir yerden ayrılırken

Bir işle meşgul birine

Birisi seslendiğinde

Bir ortama girdiğimizde

Herhangi bir şey yedikten sonra

Bizim için bir iyilik yapıldığında
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4.ETKİNLİK

5.ETKİNLİK

Metinde geçen durumlar aşağıda karışık olarak verilmiştir. Siz de bu durumları 
örnekteki gibi eşleştiriniz. 

a) Aşağıda verilen anlamlardan hangileri tiyatro ile ilgilidir? İşaretleyiniz. 

Pide almaya gittiğimde 
kaza ile fırıncının küreğinin 

sapı gözüme gelmez mi?

Oh, oh! Güle güle 
oturunuz, evin içinden hiç 

çıkmayınız.

Güle güle yak, otur da 
külüne bak!

Evin kiremitleri kırılmış, 
yağmur evin içine akıyor. 
Bir usta çağırdım. Evi bir 

güzel onardı.

Güle güle kullan, başında 
paralansın!

Güle güle kullan, başında 
paralansın!

Evde odun bitmiş. Beş on 
çeki odun aldım. Beş on 
çuval da kömür aldım.

Yakında biri yardım eder 
de çıkarır, siz merak et-

meyin, inşallah ötekini de 
çıkarırlar.

Görmüyor musunuz, utan-
mazlar, önünüze arkanıza 

baksanıza.

Kavga edenleri ayırmak 
için aralarına girdim. O 

sırada gelen polisler beni 
de karakola götürdüler.  

Oradan da doğru hapisha-
neye…

Ne yapayım aldınsa? Paran 
varmış da almışsın.

Oh, oh! Güle güle 
oturunuz, evin içinden hiç 

çıkmayınız.

Bugün çarşıdan bir şapka 
aldım.

Güle güle yak, otur da 
külüne bak!

Yakında biri yardım eder 
de çıkarır, siz merak et-

meyin, inşallah ötekini de 
çıkarırlar.

HACİVAT ÖYLE DENMEZ KARAGÖZ! NASIL DENİR?

İzleyicilerin kolayca görebilmeleri için genellikle yerden belli bir ölçüde 
yüksek yapılan, oyun, müzik vb. gösteri yapmaya uygun yer.

Tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye konulan eserin yazıldığı yerin ve 
geçtiği çağın özelliklerini belirleyen aksesuar vb. ögelerin bütünü.

Görüşü, ışığı engellemek, bir şeyi gizlemek için 
pencereye veya bir açıklığın önüne gerilen örtü.

Ceket, pantolon ve bazen de yelekten oluşan erkek takım giysisi.

Sahnenin gerisinde ve yanlarında bulunan bölüm.

Görüntü.

Bir yere süsleme amacıyla verilen düzen.

Bir sahne eserinin büyük bölümlerinin her biri.

Sinema ve tiyatroda rol gereği giyilen kıyafetlerin genel adı.

Bir amaca ulaşabilmek için ilgili kişiler arasında özel çalışma yapılan yer.

sahne

dekor

perde

kostüm

kulis
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6.ETKİNLİK

b) İşaretlediğiniz anlamlar, kelimelerin günlük hayatta kullandığınız anlamıyla mı kullanılmıştır? Niçin?

c) Siz de aşağıdaki paragrafta yer alan terim anlamlı kelimeleri bularak altını çiziniz.

“Karagöz ile Hacivat – İncelik” metni ile aşağıda yer alan “Karagöz” metnini biçim ve 
tür bakımından karşılaştırınız. 

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

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

“Bir tiyatro eserinde senaryo oldukça önemlidir. Çünkü seyircinin oyundan zevk alması büyük 
ölçüde buna bağlıdır. Oyunda rol alacak oyuncular senaryoyu günler öncesinden ezberlemeye 
başlarlar. Ancak sahneye çıkan oyuncular, bazen söyleyeceklerini unutabilirler. Bu durumda 
yardımlarına kuliste bulunan suflör yetişir. Bu kişiye hatırlatıcı da denebilir. Oyuncular, sadece 
sahnelenecek eseri ezberlemekle yetinmezler. Söyledikleri cümlenin anlamına uygun jest ve 
mimikleri de kullanmak zorundadırlar. “

Karagöz Oyunu
Tiplemeleri

KARAGÖZ

 Karagöz;  deve veya manda derisinden yapılan ve “tasvir” adı verilen in-
san, hayvan veya eşya şekillerinin çubuklara takılıp arkadan yansıtılan ışıkla 
beyaz perde üzerinde hareket ettirildiği bir gölge oyunu türüdür. (…)
 Karagöz, sanatçının performansına dayalı bir gölge oyunu olup Karagöz 
ve Hacivat arasında geçen karşılıklı komik diyaloglar ve atışmalara dayanır. 
Güldürü özelliği kelime oyunları, danslar ve hareketlerle sağlanır. (…)
 Oyunda Karagöz ve Hacivat dışında Çelebi, Tiryaki, Beberuhi, Laz, Kay-
serili, Kastamonulu, Rumelili, Çengi…  gibi farklı karakterler bulunmaktadır. 
 Müzik ve dans Karagöz oyunlarının önemli unsurlarıdır. Karagöz oyu-
nundaki tipler, yöresel müzik ve danslar eşliğinde sahneye çıkartılır. Söz, şiir, 
müzik, dans ve tasvir hareketlerinin uyumlu bir şekilde ortaya konması ile 
gölge oyunu bütünlük kazanır. 
 Eskiden kahvehanelerde, bahçelerde, sünnet düğünlerinde, evlerde, 
açık alanlarda oynatılan Karagöz, günümüzde genellikle sahnelerde oynatıl-
maktadır. (…)
                                                                         www.kulturturizm.gov.tr

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................
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8.ETKİNLİK a) Aşağıdaki cümleleri, ünlem işaretinin kullanıldığı yerlere dikkat ederek 
     inceleyiniz ve soruları cevaplayınız. 

1. Neyse efendim, günaydın!

3. Vay benim iki gözüm, candan 
dostum, şekerden tatlım!

2. İşte böyle demeli ya!

4. Oh, oh! Çok sevindim!

5. Eksik olma Karagöz’üm!

b) “Karagöz ile Hacivat - İncelik” metninde ünlem işaretinin 
     kullanıldığı cümleleri belirleyerek altlarını çiziniz.

- Hangi cümle/cümlelerde sevinç, kıvanç, acı, korku, 
şaşma gibi duyguları anlatan ifadeler (ay, of, ah vb.) yer almaktadır?

………………………………………………………….

- Hangi cümle/cümleler sevinç, kıvanç, acı, korku, 
şaşma gibi duyguları anlatmaktadır?

……………………………………………………………. 

- Hangi cümle/ cümlelerde seslenme, uyarı anlamı vardır?

…………………………………………………………….

7.ETKİNLİK Aşağıdaki metni okuyunuz. 

     Geçenlerde bir gün, eve dönüyordum. Sık sık uğrayıp belli miktarda 
akide şekeri aldığım dükkâna girdim. Tezgâhın önünde bir başkasının alışveriş 
ettiğini fark etmedim. Beni yıllardan beri tanıyan, alacağım şekerin cins ve 
miktarının asla değişmediğini bilen dükkân sahibi, şekeri kâğıda koymak için 
kaşığını arayıp buldu; tartarak bana uzattı. Tam bu sırada yanımda duran kişi, 
çok tatlı ve tatlı olduğu kadar etkili bir sesle: 
 ─ Sıramı başkasına verdiniz.  Benim için şeker koyarken kaşık yerine par-
maklarınızı kullandınız. Benden özür bile dilemediniz, bu doğru mu? (...)  
 
                                                                                                             A. Adnan ADIVAR

Aşağıdaki sorulardan hareketle düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Konuşmanızda yabancı 
kelimelerin yerine Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.

1. Dükkân sahibinin müşteriye davranışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
2. Müşterinin, dükkân sahibine verdiği tepkiyi haklı buluyor musunuz? Niçin?

Beberuhi 

Karagöz oyunu perdesi

Akide Şekeri
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9.ETKİNLİK Aşağıdaki Karagöz oyununu okuyunuz. Metinde boş bırakılan yerleri 
oyunun içeriğine göre tamamlayınız.

                 (İki arkadaş beraber yürüyorlar.)
Hacivat:  Karagöz’üm yüzyıllardır herkesi güldü-     
                 rürsün ama senin yüzünün güldüğünü  
                 ben pek kolay kolay göremiyorum.
Karagöz: Köftehor, benim gibi bir gün iş bulur,  
                 üç gün işsiz kalırsan sen de gülmezsin!
Hacivat: Canım hemen kızma! Bakıyorum 
                bugün gözlerinin içi gülüyor da onun      
                için söyledim.
Karagöz: Hay hay, gözlerimin içi gülüyor, 
                burnumun dışı göbek atıyor, kulakları-
                mın kenarı yerlere yatıyor.
Hacivat: Hah hah hah! Yine yanlış anladın,  
                yani bugün pek neşelisin!
Karagöz: Öyle söylesene!
Hacivat: ............................................................. 
                .............................................................  
                .......................................................... ?
Karagöz: Hiç sorma Hacı Cavcav, meğer bilgili  
                 olmak ne güzel şeymiş!
Hacivat: Haklısın Karagöz’üm ama bunun neşeli 
                olmakla ne ilgisi var?
Karagöz: Olmaz olur mu? Kaç gündür oğlum 
                 bana ilkokul ders kitaplarını okuyor.
Hacivat: Şimdi anladım... Çok güzel ama kendin 
                neden okumaya başlamadın?
Karagöz: .........................................................
                 .........................!  Sonra tekrar kendim     
                 okuyacağım.
Hacivat: Desene bilgi dağarcığını 
                dolduruyorsun!
Karagöz: ................................... dolduruyorum.
Hacivat: Efendim kabarcık doldurmak falan  
                değil, yani bilgin artıyor.
Karagöz: Hay hay, hem de neler neler öğreni-    
                 yorum. Hele dünyanın döndüğünü hiç  
    bilmiyordum da hemen belime bir ip  
    hazırladım.
Hacivat : ...........................................................?
Karagöz: Dünya olmadık zamanda hızlı 
                dönmeye başlarsa, beni birden bulut-
                lara fırlatmasın diye kendimi hemen  
                belimden bir yere bağlayacağım.

Hacivat: Karagöz’üm, anlaşılan senin 
                bilgin de artsa saçmalamaktan 
                vazgeçmeyeceksin!
Karagöz: Asıl sen saçmalama da, kendine 
                sağlam bir ip bulup beline sar!
Hacivat: Sen şimdi ipi bırak da soracaklarıma  
                cevap ver. ..........................................
                ........................................................?
Karagöz: Sor da hemen vızır vızır cevabını al!
Hacivat: Aferin! Önce matematik...
Karagöz: Mavi patik öğrenmedim.
Hacivat: Değil efendim, yani hesap, kitap! 
.....................................................................?
Karagöz: Bunu bildim Hacı Cavcav, iki tane 
                 iki eder.
Hacivat: Allah iyiliğini versin, ne bilmesi...
Karagöz: Pataklarım ha, sen de zor şeyler sor!
Hacivat: Sivrisinek deyince aklımıza ne gelir?
Karagöz: ...........................................................  
                 .......................................................... 
                 ..........................................................
Hacivat: Senin aklına gelir.
Karagöz: Bekleme, başka şeyler de sor! 
                (...)
Hacivat: Karagöz’üm şimdi soracağımı bilmek  
                 için okula bile gitmeye gerek yok...  
                 İyi düşün!
Karagöz: Düşündüm, çabuk sor Hacı Cavcav!
Hacivat: Efendim, şu bildiğimiz su kaç şekilde  
                bulunur.
Karagöz: Bunu bilmeyecek ne var?
Hacivat:  Aferin Karagöz’üm, söyle bakalım?
Karagöz: Bardakta, sürahide, banyo kazanında...
Hacivat: Allah iyiliğini versin! Su akıcı olarak,   
                buhar ve donmuş olarak üç şekilde 
                bulunur.
Karagöz: Düşündükten sonra onları da 
                 söyleyecektim.
Hacivat:  Ağzımda kaç diş bulunur?
Karagöz: Adamına göre değişir Hacı 
                 Cavcav! ............................................. 
                  ......................................................... 
                  .........................................................
Hacivat: Sinirim bozulmadan ben gideyim. 
                (Giderler.)

www.kulturcocuk.gov.tr (Kısaltılmıştır.)

GELECEK DERSE HAZIRLIK
Çoklu medya ortamlarından ve basılı kaynaklardan yararlanarak deyim hikâyeleri bulunuz.

BİLGİ DAĞARCIĞI
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Sabır acıdır, meyvesi .........................” atasözünü tamamlayınız.

2. Tamamladığınız atasözünde ne anlatılmak istenmiştir? Arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. Bulduğunuz deyim hikâyelerinden bazılarını arkadaşlarınıza okuyunuz.

Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz. 

                         PÜF NOKTASI
 Vaktiyle testi ve çanak çömlek imal edilen kasabalar-
dan birinde, uzun yıllar bu meslekte çalışan bir çırak, kalfa 
olup artık kendi başına bir dükkân açmayı arzu eder olmuş. 
Ne yazık ki her defasında ustası ona:

 ― Sen, demiş, daha bu işin püf noktasını bilmiyorsun, 
biraz daha emek vermen gerekiyor.

 Ustanın bu sonu gelmez nasihatlerinden sıkılan kalfa, 
artık dayanamaz ve gidip bir dükkân açar. Açar açmasına da 
yeni dükkânında güzel güzel yaptığı testiler, küpler, vazolar, 
sürahiler onca titizliğe ve emeğe rağmen orasından bura-
sından yarılmaya, yer yer çatlamaya başlar. Kalfa bir türlü 
bu çatlamaların önüne geçemez. Nihayet ustasına gider ve 
durumu anlatır. 

Usta: 

 ― Sana demedim mi evladım; sen bu işin püf noktasını henüz 
öğrenmedin. Bu sanatın bir püf noktası vardır.

 Usta bunun üzerine tezgâha bir miktar çamur koyar ve: 

 ― Haydi, der, geç bakalım tezgâhın başına da bir testi çıkar. Ben 
de sana püf noktasını göstereyim.

 Eski çırak ayağıyla merdaneyi döndü-
rüp çamura şekil vermeye başladığında usta 
önünde dönen çanağa arada sırada “püf” 
diye üfleyerek zamanla testiyi çatlatacak 
olan bazı küçük hava kabarcıklarını 
patlatıp giderir. Böylece çırak da bu 
sanatın püf denilen noktasını öğ-
renmiş olur.

 Her sanatın incelik ge-
reken nazik kısmına da o gün-
den sonra püf noktası denil-
meye başlanır.  

 İskender PALA

İSKENDER
PALA
(1958 - )

Çalışmalarını daha 
çok Osmanlı Döne-
mi Edebiyatı üzerine 
yapmıştır. İki Dirhem Bir 
Çekirdek, Babil’de Ölüm 
İstanbul’da Aşk, Katre-i 
Matem, Şah&Sultan, 
OD, Efsane, Mihman-
dar  gibi birçok kitabı 
mevcuttur.  
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2.ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde aşağıdaki değerlerden hangilerine ulaşılabilir? İşaretleyiniz. 

a) Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını metinde geçtiği yerlerden hareketle tahminle-
rinizi yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlüklerinizden kontrol ediniz. 

b) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili deyimlerin anlamlarını noktalı yerlere yazınız. 

PÜF NOKTASI

sabır

dürüstlük

sevgi

saygı

dostluk

güven

nasihat .....................................................................................................................

testi       ....................................................................................................................

küp       .....................................................................................................................

merdane   ................................................................................................................

kalfa      ....................................................................................................................

çanak     ...................................................................................................................

imal        ...................................................................................................................

* Daha bu işin püf noktasını bilmiyorsun, biraz daha emek vermen gerekiyor.

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

* Kalfa bir türlü bu çatlamaların önüne geçemez.

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

Nevşehir’in ilçesi
Avanos, çömlekçilikle
tanınmış bir ilçemizdir.
Çömlekçi Heykeli,
Avanos
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3.ETKİNLİK

4.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız. 

“Püf Noktası” metninin özetini yazınız.

1. Usta, dükkân açmak isteyen kalfasına niçin izin vermek istemiyor?

2. Ustası izin vermediği hâlde dükkân açan kalfa niçin dönmek  zorunda kalıyor?

3. Usta, kalfasının hatasını anlaması için ne yapıyor?

4. Sizce kalfa, ustasının sözlerini dinleyip sabretseydi olaylar nasıl gelişirdi?

5. Kalfanın ustasının yanına dönmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Siz olsanız ne yapardınız?

Konu

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

Ana Fikir

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

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

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

5.ETKİNLİK Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................
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6.ETKİNLİK

b) Aşağıdaki kutuları “Püf Noktası” hikâyesine göre doldurunuz. 

a) Aşağıdaki paragrafları okuyunuz ve soruyu cevaplayınız. 

- Yukarıdaki paragraflarda olaylar kimin ağzından anlatılmaktadır? Yazınız.

PÜF NOKTASI

 Ustanın bu sonu gelmez nasihatle-
rinden sıkılan kalfa, artık dayanamaz ve 
gidip bir dükkân açar. Açar açmasına da 
yeni dükkânında güzel güzel yaptığı testi-
ler, küpler, vazolar, sürahiler onca titizliğe 
ve emeğe rağmen orasından burasından 
yarılmaya, yer yer çatlamaya başlar. Kalfa 
bir türlü bu çatlamaların önüne geçemez. 
Nihayet ustasına gider ve durumu anlatır.

HİŞT HİŞT
 
 (...)Bir evin damını, uzakta uçan bir iki 
kuşu, yaprakların arasından denizi gördüm. 
Yoluma devam ederken:
 - Hişt hişt, dedi.
 Dönüp bakmak istedim. Belki de çok 
istediğim için dönüp bakamadım. Olabilir. 
Gökten bir kuş hişt hişt ederek geçmiştir. 
Arkamdan yılan, tosbağa, bir kirpi geçmiş-
tir. Bir böcek vardır belki hişt hişt diyen. 
(...)                 

                                   Sait Faik Abasıyanık

Anlatıcı
............................................

Olay Örgüsü 
.......................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kişiler
................................................

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

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

Zaman
................................................

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

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

Püf Noktası
......................................................................

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

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

Hişt Hişt
......................................................................

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

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

Yer
................................................

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

................................................
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8.ETKİNLİK

7.ETKİNLİK Büyüklerimiz niçin bizlere öğüt verirler? Onların verdiği öğütleri dikkate 
alır mısınız? Niçin? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

a) Aşağıda verilen metni, yazarın kullandığı deyim ve atasözlerine dikkat ederek 
     okuyunuz. 

ANADOLU ATASÖZLERİNDE ÖZLEŞİR

 Anadolu’nun yıllanmış sirke gibi keskin, bir kalemde söylenen sözleri vardır. İlkin, kimin söy-
lediği bilinmez. Atalarımız söylemiştir derler ve geçerler. Bu yüzden her gün, tekerlemeler gibi 
dillerden düşmeyen bu özlü sözlere “Atasözleri” adı verilir.

 Anadolu’nun sözlü nesir verimleri arasında halk hikâyeleri ve masallarının yanı sıra, ata-
sözleri de önemli bir yer alır. Halkın yarattığı, binlerce yıldan beri, benimseyerek öz söz, öz deyiş 
hâline getirdiği atasözleri, aklın ve mantığın sesidir. Her atasözü,  bir dünya görüşüne, yüzyılla-
rın oluşturduğu bir hayat tecrübesine dayanır. “Atalarımız şöyle demiş” diyerek söze başlayan 
bir kişi, konusuyla ilgili atasözlerini sıralayıverdi mi akan sular durur. Doğru söze, hakçasına, 
yerinde söylenmiş bir çift söze kim ne diyebilir? Söz gelimi “Gülü seven dikenine katlanır.” ata-
sözüyle sohbeti bağlayan kişi karşısında, başka söz yavan olur. Güzelin de kusurları, sevilenin 
nazı, niyazı vardır. Seviyorsan, tatlı inciten küçük dikenlerine katlanacaksın. Hele ayrılanların bir 
gün kavuşabileceklerini belirleyen “Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.” atasözündeki 
teselli, insanoğluna umut, umuttan doğan mutluluk verir.

 Anadolu’nun bitmez tükenmez, binlerce, on binlerce atasözleri, dilden dile, ağızdan ağza 
bize kadar ulaşan baba öğütIeri, doğruyu, iyiyi telkin eden insanlık ilkeleridir. “Ayağını yorganı-
na göre uzat.” derken hesaplı ve tedbirli olmayı, “Sürüden ayrılan kuzuyu kurt kapar.” derken 
birlik ve beraberliği, “Ağaç yaş iken eğilir.” derken ailede çocukların küçük yaştan eğitimini 
öğütler. “Kabahat samur kürk olsa, kimse sırtına almaz.” sözündeki gerçek her zaman her de-
virde geçerlidir. “Ne ekersen onu biçersin.”, “Taşıma su ile değirmen dönmez.”, “Keskin sirke 
küpüne zarardır.”, “Üzüm üzüme baka baka kararır.”, “Bülbülün çektiği dilinden.” Atasözleri, 
elmas parçası gibi devirler geçse de yıpranmaz, değerini yitirmez.

 Kökleri tarihimizin derinliklerine inen ve geniş bir hayat felsefesini içine alan Türk atasöz-
lerinin çoğu, zaman içinde Türk bilginlerince derlenmiş, dilden yazıya dökülmüştür. On birinci 
yüzyılda yetişen tanınmış Türk bilgini Kaşgarlı Mahmud’un (Dîvânu Lugâti’t- Türk) adlı eserinde 
binlerce Türk atasözü vardır. (...) 

 İşte böyle aziz okuyucular. Atasözlerinden söz açıldı mı, sözün sonu gelmez. En iyisi biz su-
salım ve diyelim ki: Çok sözünü az söyle, az sözünü öz söyle.

   Mehmet ÖNDER

    (Kısaltılmıştır.)

İlk dil bilginimiz, ilk sözlük bilimcimiz, 
ilk coğrafyacımız, ilk ansiklopedicimiz 
Kaşgarlı Mahmud.
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........................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Siz de aşağıda verilen konulardan biriyle ilgili bir hikâye yazınız. Hikâyenizde daha önce öğrendiğiniz 
     atasözü ve deyimleri de kullanmaya özen gösteriniz.  Yazınıza başlamadan önce hikâyenize ait 
     unsurları aşağıdaki kutucuklara yazınız.

sabır, dürüstlük, sevgi, saygı, dayanışma, iyilikseverlik, paylaşma, yardımlaşma…

Kısaca Olay Örgüsü 
.................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Konu: .....................................................................

Kişiler: ...................................................................
................................................................................

Yer: ........................................................................
................................................................................

Zaman: ..................................................................
................................................................................
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. “İyilik eden iyilik bulur.” atasözünden ne anlıyorsunuz?
2. Herhangi birine iyilik yaptığınızda veya size bir iyilik yapıldığında kendinizi nasıl hissedersiniz?     
    Duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Öğretmeninizin okuyacağı şiiri dikkatle dinleyiniz. 

ADSIZ ÇEŞME (Dinleme/İzleme Metni)

1.ETKİNLİK Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ederek karşılarına yazınız. 
Tahminlerinizin doğruluğunu sözlüklerinizden kontrol ediniz. 

bezmek

nimet

bereket

oluk

gönül

2.ETKİNLİK Dinlediğiniz şiirin sizde yaptığı çağrışımları kelebeklerin altlarına yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................
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4.ETKİNLİK

3.ETKİNLİK

a) Dinlediğiniz şiirden bazı bölümler aşağıda verilmiştir. Bu bölümlerde  
     ne anlatılmak istenmiştir? Kısaca yazınız.

Dinlediğiniz şiirin ana duygusunu yazınız. 

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

Yazılıydı bir tek isim.
O da silik, kim bilir kim?

İyilik bir su, bırak aksın
Gönül denen bu çeşmeden.
Sen de böyle yapacaksın, 
Hiç karşılık beklemeden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Su yerine iyilikle dol,
Yavrum adsız bir çeşme ol.Ülkemizin dört bir yanında 

görülen iyilik amacıyla 
yaptırılmış çeşme örneği.
Çinili Çeşme,
Kütahya
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b) Dinlediğiniz şiirde iyilik neye benzetilmiştir? Sizce şair niçin böyle bir benzetme yapmıştır? Yazınız. 

c) Şairin yerinde siz olsaydınız iyiliği neye benzetirdiniz? Niçin?

- Dinlediğim şiirde iyilik .................................................... benzetilmiştir. Çünkü .......................

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

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

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

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

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

Eğer şairin yerinde ben olsaydım iyiliği ..........................................

........................ benzetirdim. Çünkü...............................................

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

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

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

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

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

5.ETKİNLİK

6.ETKİNLİK

Siz olsaydınız şiire nasıl bir başlık koyardınız? Şiirin içeriğinden hareketle  
aşağıdaki kutucuklara üç farklı başlık yazınız.

Dinlediğiniz şiirde, şairin “iyilikle” ilgili görüşleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Açıklayınız. 

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

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

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

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

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

.........................................................................................................................................
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- Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. 

- Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.

- Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.

- Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.

- Hoşgörülülükte deniz gibi ol.

- Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.

- Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.

Kuş evleri, kuşların barınmaları için evlerin 

ön yüzlerine özel olarak yerleştirilen yapılardır.

1. Sizce bu tür yapılar, hangi duygu ve düşüncelerle yapılmış olabilir?

2. Siz olsaydınız insanlara ve diğer canlılara yardım etmek için nasıl bir yöntem geliştirirdiniz?

Sadaka taşı, cami vb. yerlerde 

ihtiyaç sahiplerinin alabilmeleri için 

para vb.nin bırakıldığı özel yapıdır.

7.ETKİNLİK

8.ETKİNLİK

Görselleri inceleyerek aşağıdaki sorular doğrultusunda görüşlerinizi arkadaşlarınız-
la paylaşınız. 

a) Aşağıdaki kutucuklarda verilen “Mevlana’nın Yedi Öğüdü”nü okuyarak anlamları 
     üzerine düşününüz. 

Türk kültüründe ihtiyaç 

sahiplerine yardım etmek 

atalarımızın bize bıraktığı en 

önemli miraslardan biridir. Bu 

ister bir insan olsun, isterse 

bir kuş…
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YAZI TASLAĞIM
Yazımın konusu: ………………………………………………………………………..
Yazımın ana fikri: ……………………………………………………………………………………………………….……….………
Giriş bölümü: ………………………………………………………………………………………………………….………….….……
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….…
Gelişme bölümü: …………………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sonuç bölümü: ……………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………...................………….

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Yukarıda yazdıklarınızı, yazım ve noktalama kuralları yönünden gözden geçirerek tespit ettiğiniz 
    yanlışları düzeltiniz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK
Uzay ve uzay çalışmaları konusunda bir araştırma yapınız.

b) Mevlana’nın öğütlerinden birini seçiniz. Seçtiğiniz öğütle ilgili aşağıdaki yazı taslağını doldurarak 
bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınıza uygun bir başlık belirleyiniz. 
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YUNUS EMRE'DEN SEÇMELER (Serbest Okuma Metni)

Sözüm ay gün için değil,
Sevenlere bir söz yeter,
Sevdiğimi söylemezsem
Sevmek derdi beni boğar.

Bu dünyaya kanmayalım,
Fânidir aldanmayalım,
Bir iken ayrılmayalım,
Gel dosta gidelim gönül.

Bir kez gönül yıktın ise
Bu kıldığın namaz değil.
Yetmiş iki millet dahi
Elin yüzün yumaz değil.

Gelin tanış olalım,
İşi kolay tutalım,
Sevelim sevilelim,
Dünya kimseye kalmaz.

Ben gelmedim dava için, 
Benim işim sevi için,
Dostun evi gönüllerdir, 
Gönüller yapmağa geldim.
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TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI
GÜLER YÜZE VE GÜLMEYE DAİR

 Asık suratlı insanlardan hoşlanır mısınız desem tabii bana gülersiniz. Zaten ben de biraz gülmeniz 
için söze böyle başladım. Güler yüze ve gülmeye dair bu konuşmayı asık suratla dinlemenizi istemem 
tabii. Konuşurken, söze başladığımız sırada karşınızdakinin kaşlarını çattığını, asık suratla sizi dinlediğini 
görürseniz konuşmak hevesiniz kırılır. Lafı kısa kesip bu tatsız sohbeti bir an önce bitirmeye bakarsınız. 
Bir de karşınızdakinin sizi güler yüzle dinlediğini, hatta araya biraz da tatlı söz karıştırarak sohbete renk 
verdiğini görecek olsanız konuştukça konuşasınız gelir. (...)
 Güler yüz her şeyden evvel insana cesaret verir. Çünkü güler yüzlü insanlar her kusuru hoş gören, 
affeden insanlardır. Dünyada ilk adımlarını yeni atmaya başlamış bir çocuğa herkes güler yüzle bakar. 
Onun her kusuru yapabileceğini ve bütün bu kusurların affedilmeye layık olduğunu önceden kabul et-
tiğimiz için çocuk karşısında gülümser bir yüz takınırız. Olgun insanlar yalnız çocuklara değil, herkese 
affedici, kusura pek aldırmayıcı bir yüzle bakarlar. Bu dünya öyle çatık kaşla dolaşmaya, şunun bunun 
kalbini kırmaya değer bir dünya değildir. Onun için güler yüzlü insanlar arasında yaşayanların hayatı asık 
suratlı insanlar arasında kalmış insanların hayatından daha tatlı geçer. (...) 

                                                                                                                           Şevket RADO

1. Yazar, metinde hangi iki durumla ilgili karşılaştırma yapıyor? 

3. Yazar, görüşünü desteklemek için hangi örnek/örneklerden yararlanmaktadır?

4. Metinin ana fikrini yazınız.

2. “Güler yüzlü insanlar her kusuru hoş gören, affeden insanlardır.” cümlesinden ne anlıyorsunuz?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1, 2, 3, 4, ve 5. soruyu metne göre cevaplayınız.)

hevesi kırılmak: .................................................................................................

sohbete renk vermek: .......................................................................................

5. Aşağıda verilen deyimlerin anlamlarını metinde geçtiği cümlelerden hareketle yazınız.

(Kısaltılmıştır.)
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6. (I) Korkudan ayakta duramayacak duruma gelmek “ dizlerinin bağı çözülmek”;  (II) danış-
mak, görüş almak “akıl almak”; (III) bir mal, para, değer yargısı vb. maddi veya manevi var-
lığın elden çıkarılmasını kabul etmek “gözden çıkarmak”; (IV) bir şeyi duymazlıktan gelmek 
“ağzı kulaklarına varmak” 

Numaralanmış deyimlerden hangisi, kendinden önce verilen açıklamaya uygun değildir?

7. Baba büyük oğlunu ortaya çağırdı, “Git bana kırk tane çubuk bul, hemen buraya getir,” 
dedi. Çubuklar gelince hepsinin meraklı bakışları önünde çubukları bir deste yaptı, hepsini 
bir araya bağladı. Sonra büyük oğluna, “Al, kır bakayım şunu.” dedi. Büyük oğlan zorlandı, 
zorlandı. Kıramadı çubuk destesini. Sonra öteki oğullarından da aynı şeyi istedi. Hiçbiri kıra-
madı çubukları. Bu kez baba, desteyi çözdü. Çubukları teker teker çocuklara verdi. Kolayca 
kırdılar, hiç güçlük çekmediler.

Yukarıdaki paragrafın ana fikri, aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle karşılanabilir?

8. Aşağıda verilen terim anlamlı kelimeleri ilgili olduğu alanla eşleştiriniz.

9. Aşağıda verilen cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti getirilmelidir?

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

A) Bakarsan bağ bakmazsan dağ olur.

B) Birlikten kuvvet doğar.

C) İşleyen demir pas tutmaz.

D) Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.

A) Dün akşam hep birlikte sinemaya gittik.

B) Sen neden hâlâ buradasın.

C) Sevimli mi sevimli bir kediydi.

D) Her gün bir iyilik yapmak insana huzur verir.

nota

açı

köşe vuruşu müzik

hukuk

matematik

futbol

resim

dava

tablo





BİLİM VE
TEKNOLOJİ

UZAYDA BİR GÜN
SARIMSAK SOSLU MAKARNA

BİR DÂHİYLE KONUŞMAK
SANKİ CAMİNİN BAKIM KILAVUZU 

(DİNLEME/İZLEME METNİ)
JULES VERNE’DEN GELECEĞE DAİR 

(SERBEST OKUMA METNİ)

TEMA4.
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. İzlediğiniz videoda Uluslararası Uzay İstasyonu ile ilgili neler dikkatinizi çekti? 

2. Sizce gelecekte uzayda yaşamamız mümkün olabilir mi? Açıklayınız.

3. Uzayda bir yolculuğa çıkacak olsaydınız nereye gitmek isterdiniz? Niçin?

UZAYDA BİR GÜN

 Uluslararası Uzay İstasyonu’na 
hepiniz hoş geldiniz! Burası, yer-
yüzünden 400 kilometre yüksekte, 
Dünya’nın yörüngesinde dolanan 
bir araştırma merkezi. Burada üç 
astronot görev yapıyor. Astronot-
ların görevi, burada çeşitli bilimsel 
deneyler gerçekleştirmenin yanı 
sıra istasyonun bakım ve onarımını 
yapmak. Astronotlar istasyona uzay 
araçlarıyla geliyor. Burada birkaç 
ay kaldıktan sonra Dünya’ya geri 
dönüyorlar ve yerlerini başkalarına 
bırakıyorlar.

 Astronotların uzayda geçirecekleri her gün, aylar ön-
cesinden en ince ayrıntısına kadar planlanır. Astronotlar 
sabah alarm sesiyle uyanır. Hızla temizlenip kahvaltı ettik-
ten sonra, yeryüzündeki görev kontrol ekibiyle yapacakları 
günlük toplantıları için hazırlanırlar. Bu toplantıda, o gün 
yapılacak  işler ve genel iş planı gözden geçirilir. Uzay İstas-
yonu’yla yeryüzü arasındaki telsiz bağlantısı sürekli olarak 
açıktır. Astronotlar günlük işlerini yaparken yeryüzündeki 
ekip de onları izler. Bu işlerin bir bölümü, Uluslararası Uzay 
İstasyonu’ndaki sistemlerin günlük bakımı ve onarımlarıyla 
ilgilidir. Ancak, astronotların zamanının çoğu, burada yürü-
tülen bilimsel deneylerle ilgili işleri yaparak geçer.

Metni, noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz.
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 Burası, Uzay İstasyonu’nda astronotlara ya-
şam alanı olarak ayrılmış olan “Zvezda (Zivezda)” 
adlı bölüm. Burada bir mutfak tezgâhı, buzdola-
bı, egzersiz aletleri, uyku kabini, tuvalet ve banyo 
bulunuyor! Astronotlar, tıpkı yeryüzündeki gibi, 
günde üç öğün yemek yiyor. Yemek menüleri, tıp-
kı yeryüzündeki menüler gibi oluyor. Yiyeceklerin 
her biri, birer porsiyonluk küçük paketler hâlinde 
yeryüzünde hazırlanıyor. Uzun süre dayanmaları 
için bunlardan bazılarının suyu alınmış, bazıları 
da dondurulmuş oluyor. Bu nedenle tüketilme-
den önce yiyeceklerin içlerine su eklenmesi ya da 
ısıtılması gerekebiliyor.

 Uzay İstasyonu’ndaki bilimsel deneyleri ger-
çekleştirmek için gereken tüm malzemeler, istas-
yonun duvarlarına takılıp çıkarılabilen raflarda 
bulunur. Rafların her birinde ayrı bir deney var-
dır. Bu deneylerin çoğu biyoloji, malzemebilim, 
fizik gibi alanlar ve ağırlıksız ortamın insan bede-
nine etkileriyle ilgili.
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 Uzay İstasyonu’nun içinde, tüm 
aygıtların ve mobilyaların önünde 
tutamaklar bulunur. Astronotlar ça-
lışırken ayaklarıyla buralara tutunur 
ya da kendilerini bağlar. Kendilerini 
bağlamazlarsa bilgisayarın tuşlarına 
basmak gibi basit hareketler bile 
onlar için olanaksız olur! Bilgisaya-
rın tuşlarına basmaya çalıştıkların-
da geri itilirler. Uzay İstasyonu’nda 
hiçbir şey ortada bırakılmaz! Bu 
nedenle astronotlar tüm malze-
meleri kullandıktan sonra yerine 
koymak zorundadırlar. İstasyonun 
içinde, duvarlarda ve tavanlarda, 
iki uçlarından gerilip tutturulmuş 
lastik şeritler ve yapışkanlı bölüm-
ler bulunur. Astronotlar eşyalarını 
buralara sıkıştırır ya da yapıştırırlar. 
Fotoğrafları inceleyecek olursanız 
duvarlarda birçok eşya olduğunu 
görebilirsiniz.

 Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaşayan astro-
notlar, günde en az iki saat egzersiz yapıyor. Egzersiz 
yapmak, ağırlıksız ortam nedeniyle kaslarının zayıf-
lamasını engelliyor. Egzersiz bisikletine biniyor, koşu 
bandında koşuyor ve ağırlık kaldırıyorlar.

 Uzay İstasyonu’nda banyo yapmak yok! Burada astronotlar 
saçlarını, köpürmeyen ve durulanması gerekmeyen özel bir şam-
puanla temizliyorlar. Duş almak yerine de bedenlerini ıslak ve 
sabunlu bir havluyla silip kurulanıyorlar. Dişlerini de yutulabilen 
bir diş macunuyla fırçalıyorlar. Çünkü, banyodan çevreye saçılan 
su damlaları uzay aracının sistemlerine zarar verebilir.
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 Astronotların kimi 
zaman uzay giysilerini 
giyerek istasyonun dışı-
na çıkması da gerekir. Bu 
fotoğrafta bir astronot, 
iki arkadaşının dışarı çık-
mak üzere hazırlanması-
na yardım ediyor.

 Bu fotoğrafta, astronotlardan biri 
ötekinin saçını kesiyor! Kesilen saçların 
çevreye saçılmaması için, özel bir aygıt 
kullanıyor. Bu aygıt bir yandan saçları 
keserken, bir yandan da tıpkı elektrik 
süpürgesi gibi kesilen saçları hortumun-
dan içeri çekiyor.

 Uzay İstasyonu’nda yorucu bir 
gün daha sona erdi. Şimdi uyku zama-
nı! Astronotlar uzayda uyku tulum-
larının içinde uyuyorlar. Uyumadan 
önce uyku tulumlarını uzay aracının 
herhangi bir bölümünde duvara tut-
turuyorlar. Uzay İstasyonu’nda, iki 
sabit “uyku kabini” de var. Bunlar, 
içinde bir uyku tulumu bulunan ve 
perdeyle ayrılmış minik bölümler. 
Astronotlar isterlerse uyumak için bu 
kabinlere de girebiliyor.

Aslı ZÜLAL
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1.ETKİNLİK a) Aşağıdaki bulmacayı örnekteki gibi doldurunuz.

b) Bulduğunuz kelimeleri birer cümlede kullanınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Gemilerde, uçaklarda, uzay gemilerin-
de küçük bölme.
2. Yemek listesi.
3. Herhangi bir yemekten bir kimseye ve-
rilen belirli miktar. 
4. Belirli bir işi yapmak için kullanılması 
gereken maddeler, gereç.
5. Bir beceriyi, bilgiyi kazanmak için yapı-
lan tekrar, alıştırma.
6. Bir şeyin tutulup çekilecek yeri, tutu-
nacak yer.
7. Bitki ve hayvanların köken, dağılım, 
yapı, gelişim, büyüme ve üremelerini in-
celeyen bilim dalı.
8. Bir gök cisminin hareketi süresince iz-
lediği yol.
9. Birçok parçadan yapılmış alet, cihaz.
10. Takım.

1

2

4

6

5

9

8

7

3

10

K A B Nİ
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2.ETKİNLİK

3.ETKİNLİK

4.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız. 

Metnin görsellerinden bazıları aşağıya alınmıştır. Görsellere ait ifadelerin 
numaralarını görsellerin altına yazınız. 

Aşağıdaki cümlelerin başına amaç-sonuç bildiriyorsa (A), neden-sonuç bildiriyorsa 
(N), koşul-sonuç bildiriyorsa (K) yazınız. 

1. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 
kişisel temizlik

2. Astronotların yaşam alanı “Zvezda”

3. Uluslararası Uzay İstasyonu’n-
da astronotların uyku alanı

4. Astronotlardan biri egzersiz 
yaparken

1. Metne göre Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaşayan  astronotların görevi nedir?
2. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaşayan astronotların düzenli olarak egzersiz yapmalarının 
sebebi nedir? Astronotlar düzenli olarak egzersiz yapamazlarsa ne gibi sorunlar yaşayabilirler?
3. Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda dünyadakinden farklı olarak neler yapıyorlar?
4. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotların yaşamını kolaylaştırmak için yeni bir icat yapa-
cak olsaydınız ne icat ederdiniz? Niçin? 
5. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki eşyaların duvarlara sabitlenmesinin sebebi ne olabilir?
6. Metinde bahsedilen uzay istasyonunda bulunmak ister miydiniz? Neden? 
7. Bu metnin yazılış amacı nedir? 

Astronotlar yeryüzündeki görev kontrol ekibiyle yapacakları günlük toplantıları için hazırlanırlar.

Uzun süre dayanmaları için yemeklerin bazılarının suyu alınmış, bazıları da dondurulmuş oluyor.

Kesilen saçların çevreye saçılmaması için, özel bir aygıt kullanılıyor. 

Uzayda yer çekimi olmadığından astronotların kasları zayıflar.

Fotoğrafları inceleyecek olursanız duvarlarda birçok eşya olduğunu görebilirsiniz.

Astronotlar dişlerini yutulabilen bir diş macunuyla fırçalıyorlar çünkü banyodan çevreye saçılan 

su damlaları uzay aracının sistemlerine zarar verebilir.
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6.ETKİNLİK

5.ETKİNLİK

Kendinizi Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotlardan birinin yerine koyunuz. 
Burada yaşadığınız bir olayı hikâye şeklinde kurgulayınız. Hikâyenizi kurgularken 
aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevaplardan yararlanınız. Hikâyenizi defterinize 
yazınız. 

“Derse Hazırlık” amacıyla yaptığınız çalışmalardan hareketle “Uzay ve Uzay 
Çalışmaları” konusunda arkadaşlarınıza bir sunum yapınız. 
Sunumunuzda aşağıdaki sorulara verdiğiniz cevaplardan yararlanabilirsiniz:

1. Uluslararası Uzay İstasyonu’na gitmeye nasıl karar verdiniz?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Yolda nelerle karşılaştınız?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Uluslararası Uzay İstasyonu nasıl bir yer?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Burada sizden başka kimler var ve buradakiler neler yapıyor?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Burada başınıza gelen ilginç bir olay oldu mu? Olduysa ne yaşadınız?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Burada yaşadıklarınız sizi nasıl etkiledi, size neler düşündürdü?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Uzay çalışmaları ilk defa ne zaman yapılmaya başlamıştır?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Uzay çalışmaları hangi amaçlarla yapılmaktadır?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Uzay çalışmaları sayesinde hangi teknolojiler geliştirilmiştir?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Uzaya gönderilen araçların teknolojik özellikleri nelerdir?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Gelecekte uzay çalışmaları konusunda neler yapılabilir?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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7.ETKİNLİK Aşağıdaki dilekçe örneğini inceleyiniz. Sonra öğretmeninizin yönlendirmesi ile siz 
bir dilekçe yazınız. 

SEMİHA İSEN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                                               SİNCAN

 Okulunuzda 7/A sınıfında öğrenciyim. Okulunuzun 18.11.2017 Cumartesi günü Feza  
Gürsey Bilim Merkezine düzenleyeceği geziye katılmak istiyorum. 
 Gereğini arz ederim.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Yavuz Sokak No:7                                                   15.11.2017
                                                          SİNCAN/ ANKARA                                                             
                                                                                                                                            
                                                                                                                                             Sinan ÖZDEMİR

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

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

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

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

GELECEK DERSE HAZIRLIK
Ailenizdeki ya da çevrenizdeki yetişkinlerden sevdiğiniz bir yemeğin yapılışını öğrenerek derse geliniz.

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

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

..................................
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Televizyondaki yemek programları dikkatinizi çekiyor mu? Açıklayınız.
2. Hangi yemekleri seviyorsunuz? Sebepleriyle açıklayınız.
3. Daha önce herhangi bir büyüğünüzden yardım almadan yemek yaptınız mı? 
     Yaptıysanız hangi yemeği yaptınız? 

Malzemeler:
* Taze fesleğen
* Çam fıstığı
* Taze kaşar ya da
   beyaz peynir
* Zeytinyağı
* Sarımsak
* Tuz
* Makarna 

SARIMSAK SOSLU MAKARNA
Lezzetli Bir Sos
Öğlen yemeğine sarımsak soslu makarna ya-
pıyoruz. Malzemelerin hepsini havanda gü-
zelce dövmek lazım ama aynı işlem robotta 
da yapılabilir. Bunun için taze fesleğen, çam 
fıstığı, taze kaşar, zeytinyağı, sarımsak ve bir 
tutam tuzu robota koyup -tamamen bulamaç 
hâline gelmeyecek- taneli kıvama gelecek şe-
kilde çektik. Dilenirse biraz ceviz eklenebilir, 
taze kaşar yerine de beyaz peynir kullanıla-
bilir. Makarnayı haşlayıp süzdük, çukur taba-
ğa aldık, üstüne sarımsak sosundan döktük; 
biraz sulandırmak istenirse, makarnanın haş-
landığı sudan gezdirilebilir.

Ağzımın suyu aktı. Neden acaba?

Çam Fıstığı
Çam fıstığının güzel 
kokulu bir yağ özü 
vardır.

Yoğun Kokular
Kesme, doğrama, ezme ya da
dövme işlemi sırasında, çeşitli
malzemelerdeki uçucu maddeler
havaya yayılır. Bir diş sarımsağı 
ya da bir baş soğanı keserek
bunu deneyebilirsiniz. Tat Alma ve Koku Alma Duyusu

Tat ve koku alma duyuları birbirine sıkı 
sıkıya bağlı iki duyudur. Bunlar hem di-
limizin üstündeki tat tomurcukları hem 
de burun deliğindeki koku alıcılarını 
uyarır. Duyumlar, tatları ve kokuları ta-
nımamıza imkân veren, beyindeki insula 
denen merkeze iletilir.

Uçucu Maddeler
Fesleğen, peynir, zeytinyağı 
ve sarımsak, havaya yayılan 
bazı uçucu maddeler içerir. 
Bunlar burun deliğinden gi-
rer ve koku alma duyumuzu 
harekete geçirir.

Metni, noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz.
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Duyu İletileri
Görme, işitme, dokunma, koku ve tat alma 
duyuları aracılığıyla, çevremizdeki dünyanın 
farkına varırız. Bu beş duyudan her biri tepki-
leri harekete geçirir ya da yaşamış olduğumuz 
durumları aklımıza getiren hatıraları canlandı-
rır. Hoşumuza giden bir şey yediğimiz zaman, 
dil ve burun tarafından algılanıp beyne iletilen 
yiyeceğin tadı zevk duygusu yaratır. Bir tabak 
sarımsak soslu makarna fotoğrafına bakmak ya 
da kaynayan suyun sesini işitmek veya fesleğen 
yapraklarına dokunmakla beynin tat ve kokuyu 
hatırlaması, sık sık yaşadığımız bir şeydir ve bu 
durumda ağzımız sulanır.

Tükürük Bezleri
Ağzımızda, çiğnemeye ve ön 
sindirime yardımcı olan, tükü-
rük salgılayan bezler bulunur.
Bazı koku ve tatlar (örneğin: 
taze kaşar) tükürük salgılarını 
harekete geçirebilir. İşte biz de 
buna “ağzımız sulandı” deriz.

Kikunae Ikeda (Kikunaye 
İkeda) (1864 -1936)
Tokyo İmparatorluk Üniversite-
sinden kimyacı Kikunae Ikeda, 
“umami” denen, sert ve keskin 
kokulu yiyeceklerden elde edi-
len, özel kokulu tatlar üzerinde 
çok önemli araştırmalar yap-
mıştır. Ikeda, bazı besinlerde 
bulunan glutamin asit madde-
sini yalıtmıştır. Bu madde gü-
nümüzde et ve tavuk sularında 
kullanılan tatlandırıcıdır.

Sıcak Hava
Tabaktaki dumanı üstünde 
makarnadan yayılan sıcak 
hava, güzel kokuların ya-
yılmasına katkıda bulunur 
ve koku algısını artırır. Bu 
nedenle soğuk yiyeceklerin 
bulunduğu tabaklar, sıcak 
yiyeceklerin bulunduğu ta-
baklara göre, çoğunlukla 
daha az istek uyandırır.

Fesleğen
Fesleğenin (Ocimum basilicum)
kırk farklı çeşidi bulunur,
bunlardan bazıları süs bitkisi
olarak kullanılır.

Dil
Dilin üstündeki tat almaya ya-
rayan tat tomurcukları, çeşitli 

tatları ayırt eder.

Tat Alma ve Koku Alma Duyusu

Alberto Douglas SCOTTI
(Çeviren: Filiz Özdem)
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1.ETKİNLİK

2.ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tah-
minlerinizin doğruluğunu sözlük kullanarak  kontrol ediniz. Daha sonra kelimeleri 
cümle içinde kullanınız.

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Makarna yapmak için hangi malzemeler kullanılmıştır?
2. Yazarın yemek tarifini tamamladıktan sonra ağzının suyunun akmasının sebebi nedir?
3. Sıcak yemeklerin, soğuk yemeklere göre daha fazla yeme isteği uyandırmasının nedeni nedir?
4. Bir kokunun size bir anınızı hatırlattığı oldu mu? Olduysa bu durumun sebebi ne olabilir?
5. Tat ve koku alma duyunuz olmasaydı ne hissederdiniz? Bu duyular hayatınıza ne katıyor?

malzeme

kıvam

süzmek

havan

bulamaç

sos

salgı

tutam

haşlamak

duyu

yalıtmak

Tahminim:

Cümlem:
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3.ETKİNLİK Aşağıda bir gıda ürününün üzerinde yer alan bilgiler verilmiştir. Bilgilerden hareket-
le soruları cevaplayınız. 

1. Ürün hangi tarihten sonra kullanılmamalıdır? 

2. Ürünün saklama koşulları ile ilgili verilen bilgiler nelerdir?

DOMATES SALÇASI, TUZLU

Üretim tarihi (ÜT), son kullanma tarihi 

(SKT) ve parti numarası (PN) amba-

laj üzerindedir. Serin ve rutubetsiz 

yerde saklayınız. Güneş ışığından 

koruyunuz. Kapak açıldıktan sonra 2 

cm kadar bitkisel sıvı yağ ilave ederek 

buzdolabında saklayınız. Kapak 

güvenlik düğmesi atmış ve sızıntılı 

ambalajları satın almayınız. 

ÜT: 02/09/2017
SKT: 02/09/2018
PN: 16

İçindekiler: Domates, tuz.

………………………………………………………

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

3. Aşağıdakilerden hangisine alerjisi bulunan bir insan, bu ürünü tüketmekten kaçınmalıdır?

A) Kırmızı et              

B) Patates           

C) Domates              
D) Biber

Neden bu cevabı verdiniz? Cevabınızı metindeki bilgilerle destekleyiniz. 

Çünkü.......................................................................................................................
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a) Aşağıya, okuduğunuz metinde geçen bir karşılaştırma cümlesi yazınız.

c) Aşağıya, okuduğunuz metinde geçen bir örneklendirme cümlesi yazınız.

b) Siz de iki karşılaştırma cümlesi yazınız.

d) Siz de iki örneklendirme cümlesi yazınız.

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

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

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

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

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

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

5.ETKİNLİK Aşağıya ailenizdeki ya da çevrenizdeki yetişkinlerden öğrendiğiniz yemeğin malze-
melerini sıralayınız. Ardından yemeğin yapılışını yazınız. Daha sonra hazırladığınız 
metni arkadaşlarınızla paylaşınız.

4.ETKİNLİK
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6.ETKİNLİK

7.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. 

Görme, duyma, koku alma, tatma ve dokunma duyularına ait verilerden 
yararlanarak bir bilgilendirici metin yazınız.

a) Altı çizili kelimelerin metnin anlamını nasıl etkilediğini açıklayınız.

b) Siz de bu ifadeleri kullanarak cümleler kurunuz.

- Makarna çok lezzetli bir yemektir ama çok yersek fazla kilo alabiliriz. 

- Türkiye’de her yıl tonlarca ekmek israf ediliyor oysaki tüketeceğimiz 

kadar ekmek kullanarak israfın önüne geçebiliriz.

- Düzenli beslenelim yoksa çeşitli sağlık problemleri yaşayabiliriz.

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

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

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

GELECEK DERSE HAZIRLIK
Aşağıdaki Türk bilim insanlarından birini seçiniz. Seçtiğiniz bilim insanını tanıtan bir sunum hazırlayınız. 

Vecihi Hürkuş, Jale İnan, Safiye Ali, Halil İnalcık, Cahit Arf, Fuat Sezgin, Halet Çambel ve Aziz Sancar. 
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Bilim insanı olmak ister misiniz? Sebepleriyle açıklayınız.
2. Dünyaya fayda sağlayacak bir buluş yapsaydınız ne yapardınız?

EMİNE
ÇAYKARA
(1964 - ...) 

Arkeolog ve sanat ta-
rihçisi. “Türk Aynştaynı 
Oktay Sinanoğlu” ve 
“Tarihçilerin Kutbu 
Halil İnalcık” adlı 
kitapların yazarıdır.

(...)
 Prof. Oktay Sinanoğlu ile 1997 yılında tanıştım, gazetecilik yapıyor-
dum ve bir dergide kendisiyle bilim dünyası hakkında yapılan bir söyleşiyi 
okumuştum. “Türkçe eğitim yapılmazsa bilim olmaz.” diyen Sinanoğlu, 
defalarca televizyonlara çıkmış, gazete ve dergi yazılarıyla gündeme gel-
mişti. Ve ben ne yazık ki ondan haberdar değildim; dünyanın el üstünde 
tuttuğu bu bilim adamı, üstelik Yale (Yeyl) Üniversitesindeki görevini artık 
Türkiye merkezli yürütüyordu.
 Şansım yaver gitti ve Yale’e gitmeden önce, dönem dönem öğren-
cilerini takip etmek için ABD’ye gidiyor, onunla telefonla görüşerek ran-
devulaştık. Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesinin devlet dairesini 
andıran koridorlarından odasına ilerlerken merak içindeydim. Heyecanın 
içinde biraz korku olan bir merak... Söyleşi, dokusu farklı birini müjdeli-
yordu. Yanılmamıştım. (...) 
 Oktay Sinanoğlu, dünyada bir Türk bilim adamı olarak kendini kabul 
ettirmenin ötesinde ürettiği teoriler, çözdüğü kuramlarla çığır açmış biri-
si. 1962 yılında, henüz 26 yaşındayken -bürokratik işlemler iki yıl sürdüğü 
için gazetelere 28 yaşında diye geçse de, Yale Üniversitesinde “en genç 
profesör” unvanını aldıktan sonra “Yale’de Bir Harika Türk”, “Altın Ço-
cuk”, “Bilimin Harika Çocuğu” manşetleriyle dünyaya tanıtılıyor.

BİR DÂHİYLE KONUŞMAK

Metni, noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. 
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 Yıllarca çözülemeyen teorileri son derece 
basit bir şekilde bilim dünyasına kazandırıyor. 
Pek çok alanda öncü oluyor, -Türkçe’nin korun-
ması da dâhil- ödüller alıyor. İki kere Nobel’e 
aday gösteriliyor. Bilim dünyasına değerli bilim 
adamları yetiştiriyor. Bilimsel alanda yaptığı son 
derece önemli işler dışında hayatını eğitimin 
Türkçe yapılmasının önemine ve Türk kimliğinin 
hak ettiği yere gelmesine adıyor. Tüm bilgisini, 
birikimini Türkiye için kullanmak üzere savaş ve-
riyor. Türkiye’de birçok üniversitenin kuruluşun-
da yer alıyor, araştırma merkezleri kurulması ve 
bilimde söz sahibi olmamız için uğraşıyor. Öncü 
yanı o kadar çok ve etkileyici ki bir Türk olarak 
bunlarla gururlanmamak imkânsız.  
(…)
 Oktay Sinanoğlu, geleneklerimizden gelen 
söylemle, söyleşiler boyunca “ben” yerine “biz” 
demeyi tercih etti hep. O kadar ki tek başına 
ürettiği teoriler için dahi “biz”i kullanması kendi-
ni yaptığı işe vermesi ve onun içinde erimesinin 
de deliliydi; onun için “ben” değil “biz” vardı ön-
celikle; kendi yarattığı önemli buluş ve teorilerde 
dahi... Ün, şöhret peşinde kesinlikle değil; pek 
çok bilim adamını Nobel’e aday göstererek ödül 

kazanmalarını sağlıyor ama asıl uğraşı kendisi-
nin alacağı ödüller değil: “Kaç kere Nobel’e aday 
gösterildik. Belgelerini yolla diyorlar, iki sandık 
dolusu belge, üşeniyorum, yollamıyorum!”
 Ürettiği bilimsel teorileri bir yana bırakırsak 
-ki asla bırakamayız- hayatı roman olacak kadar 
zengin bir dâhi vardı karşımda. Descartes’ın “Dü-
şünüyorum, öyleyse varım.” sözünü “Varım, öy-
leyse düşünüyorum.” olarak okuyan Sinanoğlu, 
çok renkli, çok ilginç, çok yönlü, tüm dâhiler gibi 
sıra dışı bir insan. O, merkezini ABD’den Türki-
ye’ye taşımaktaki asıl amacını, ülkemizin gittikçe 
kangrenleşen sorunları konusunda insanları ay-
dınlatmak ve ülkesine mümkün olduğunca yar-
dımcı olmak olarak özetliyor. 
 (…)
 Sinanoğlu, “Benim çalışma alanım bir üç-
gendir; bu üçgenin köşelerinde fizik, kimya ve 
matematik vardır. Bazen de son çalışmalarımda 
olduğu gibi biyolojiye giriyorum.” diyor tevazu 
ile. Cümleleri yaptıklarını çok basite indirgese de 
muazzam derinliğe sahip bir insanın dünyasına 
girmenin keyfini çıkarmanız dileğiyle.  

Emine ÇAYKARA
(Kısaltılmıştır.)
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1.ETKİNLİK

2.ETKİNLİK

Aşağıda metinde geçen bazı kelimeler verilmiştir. Metinden hareketle bu keli-
melerin anlamlarını tahmin ederek yazınız. Daha sonra kelimelerin sözlükteki 
anlamlarına bakarak tahmin ettiğiniz anlamlarla karşılaştırınız. 

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Oktay Sinanoğlu’nun Türkçeye verdiği önemi metindeki hangi kısımlardan 
anlıyorsunuz?

2. Oktay Sinanoğlu niçin “Yale’de Bir Harika Türk”, “Altın Çocuk”, “Bilimin 
Harika Çocuğu” gibi isimlerle dünyaya tanıtılıyor olabilir?

3. Oktay Sinanoğlu, yaptığı işleri niçin “ben” yerine “biz” diyerek anlatıyor?

4. Metne göre Oktay Sinanoğlu pek çok bilim insanını Nobel’e aday göste-
rerek onların ödül almalarını sağlamıştır. Ancak kendisi “Kaç kere Nobel’e 
aday gösterildik, belgelerini yolla diyorlar, iki sandık dolusu belge, 
üşeniyorum, yollamıyorum!” diyerek ödül almayı önemsemiyor. Bu 
durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

5. Siz de yenilikler ortaya koyan büyük bir bilim insanı 
olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bu durumda 
ülkeniz için neler yapardınız?

dâhi

imbik

entelektüel

kuram

bürokratik

konferans

şöhret

muazzam

tevazu

teori
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4.ETKİNLİK

3.ETKİNLİK

Metni okuyunuz.

Aşağıda bazı bilim insanları verilmiştir. Bilime hizmet eden bu insanlardan seçtiği-
niz birini tanıtan sunumunuzu yapınız. 

 Her dilde bilimin ve tekniğin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için yeni terimler türetmek icap eder. 
Bu türetmeyi, genellikle dilciler değil, o bilimsel ya da teknik konuyu icat eden bilim adamı yapar. Ne-
den mi? Elbet buluşunu ilk kez yazar veya anlatırken yeni kavramların adını kendisi koyması gerekir de 
ondan. O konu başka bir dilde icat edilmişse de yeni konuyu ilk kez ülkesine getiren, tanıtan, uygulayan, 
daha da geliştiren bilim adamına, bu getirdiği yeni kavramların adını kendi dilinde koymak sorumluluğu 
düşer. Onun için bilimin ön saflarında vuruşan, dünya bilim meydanında güreş tutması gereken bilim 
adamının, gereken yabancı dil veya diller kadar kendi dilinin yapısını, sözcük, terim türetme kurallarını, 
çok iyi bilmesi icap eder. Bu, kendini bilen epeyce ilerlemiş her ülkede böyledir.

                                                                                                                                 Oktay SİNANOĞLU

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

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

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

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

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

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

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

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

Yukarıdaki metinden yararlanarak bir bilim adamının kendi dilini geliştirmek için neler 
yapabileceği ile ilgili görüşlerinizi yazınız.

Vecihi Hürkuş Jale İnan

Cahit Arf Fuat Sezgin Halet Çambel Aziz Sancar

Safiye Ali Halil İnalcık
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5.ETKİNLİK

a) Aşağıda bazı bilgisayar terimlerinin yabancı dildeki karşılıkları ile Türkçeleri verilmiştir. Bu 
     bilgisayar terimlerinin Türkçe karşılıklarının nasıl türetildiğini arkadaşlarınızla tartışınız. 
     Tartışma sırasında yabancı sözcükler yerine Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.

b) Aşağıda verilen teknolojik aletlere görevlerinden hareketle Türkçe isimler bulunuz. 
     Bulduğunuz isimleri görselin altına yazınız. Sizce verdiğiniz isimler uygun oldu mu? Tartışınız.
     Tartışma sırasında yabancı sözcükler yerine Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.  

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

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

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

modem

klavye

adaptör

navigasyon

tablet

joystick

computer

bilgisayar fare yazıcı tarayıcı

mouse printer scanner
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Merhaba Mehmet. Ben de araştırdım. “Bye Bye Türkçe” diye bir 
kitabı var. Ona bak.

Kitaba ulaşabileceğimi sanmıyorum. Çünkü ödevi yarın sabaha 
kadar hazırlamam gerekiyor. 

İnternet’te güvenilir bilgi arıyorsan “gov, edu” uzantılı İnternet 
sitelerini araştırmalısın. Mesela Kültür Bakanlığının İnternet sitesini 
deneyebilirsin. http://www.kultur.gov.tr/ 

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

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

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

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

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

6.ETKİNLİK Ödeviniz için Oktay Sinanoğlu’nun Türkçeye verdiği önemi araştırıyorsunuz. İnter-
net üzerinden yaptığınız araştırmada karşınıza aşağıdaki forum çıktı. Forumda yer 
alan metni okuyunuz. Ardından yönergelere göre etkinliği yapınız.

                                                                                                                   21 Ocak saat 
21.16

Merhaba. Türkçe ödevim için Oktay Sinanoğlu’nun Türkçeye verdiği önemi araştırıyorum 
ama İnternet’te çok farklı bilgiler var. Pek güvenilir bilgi bulamadım. Biri yardımcı olursa 
çok sevinirim.

Mehmet

Özcan

Mehmet

Damla

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

1. Mehmet’in ödevine yardımcı olmak için forumda boş bırakılan kısmı doldurunuz. Baş kısma 

fotoğrafınızı yapıştırabilir veya kendi resminizi çizebilirsiniz.

2. Özcan’ın Mehmet’e “Bye Bye Türkçe” adlı kitabı önermesinin sebebi ne olabilir? 

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

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

3. Damla “gov” ve “edu” uzantılı sitelerin güvenilir bilgiler içerdiğini söylüyor. Bu İnternet 

uzantıları niçin güvenilir bilgiler içeriyor olabilir? 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Çevrenizde ilgi gören ve tarihî değeri olan mimari yapılar var mı? Varsa bunlarla ilgili neler biliyorsunuz?

2. Mimar Sinan hakkında neler biliyorsunuz?

SANKİ CAMİNİN BAKIM KILAVUZU (Dinleme/İzleme Metni)

Öğretmeniniz size “Sanki Caminin Bakım Kılavuzu” adlı metni dinletirken 
anlamını bilmediğiniz kelimeleri not alınız. Daha sonra not aldığınız kelimelerin 
anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlük kullanarak kont-
rol ediniz. Daha sonra kelimeleri cümle içinde kullanınız. 

Dinlediğiniz metinde geçen bazı  cümleler aşağıda verilmiştir. Dinlediklerinizden 
hareketle cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

KELİMELER

1.ETKİNLİK

2.ETKİNLİK

- Büyük ustanın ……………… yılında yaptığı İstanbul’daki ………………………….. Camisi’nin 1990’lı 

yıllardaki restorasyonunda yaşananlar, tüm dünyayı şoke etti.

- Mimarlar ………………………….. konusunda karar veremedi.

- Mimarlar incelemeler sırasında caminin ……………………………. bir …………………. fark etti.

- Mektubun ………………………………………………… tarafından yazıldığı anlaşıldı.

- Mektubun devamında kemerin nasıl onarılacağını anlatan ……………………………………….,    

…………………. yıl sonrasına da ışık tutmuş oldu.

- Süleymaniye Camisi’ni kurtaran bu mektup şu anda ………………………… Sarayı’nda saklanıyor. 

Tahminim:

Cümlem:

Metni, öğretmeninizin yönlendirmesiyle not alarak dinleyiniz.
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Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız. 

a) Dinlediğiniz metinden hareketle bir haber metninin niteliklerinden hangileri aşa-
ğıda bulunmaktadır? İşaretleyiniz.

b) Dinlediğiniz haber metninden hareketle 5N 1K  sorularına cevap veriniz. 

3.ETKİNLİK

4.ETKİNLİK

1. Mimar Sinan mektubu niçin yazmıştır?

2. Mimar Sinan Şehzadebaşı Camisi için “Çıraklık eserim” diyor. Bunun sebebi nedir?

3. Camiyi restore etmek için bir araya gelen mimarlar restore konusunda niçin karar verememiş olabi-

lirler?

4. Mimar Sinan’ın geleceğe mektup bırakmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

5. Mimar Sinan’ın yerinde siz olsaydınız caminin restorasyonunu sağlamak için başka nasıl bir yol 

izlerdiniz?

Güncel olaylarla/durumlarla ilgilidir.

İlgi çekicidir.

Yazarının duygu ve düşüncelerini içerir.

5N 1K sorularına cevap verir.

Dili açık ve anlaşılırdır.

Tarafsız bir bakış açısıyla gerçekleri dile getirir.

Uzun ve detaylı bilgiler içerir.

SORULAR CEVAPLAR

Ne?

Neden?

Nerede?

Nasıl?

Ne zaman?

Kim?
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5.ETKİNLİK Siz de Mimar Sinan’a cevap olarak bir ileti göndereceğinizi hayal ediniz. 

c) Yaşadığınız ya da gözlemlediğiniz bir olaydan hareketle haber metni yazınız. Haber metninizde 5N 1K 
sorularının cevaplarını vermeyi unutmayınız. 

a) İletinizde nelerden bahsederdiniz? Arkadaşlarınızla tartışınız. Öğretmeninizin yönlendirmesi ile 
     beyin fırtınası yapınız.

b) İletinizi aşağıya e-posta şeklinde yazınız.

Gazete
.................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................
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6.ETKİNLİK

c) Yukarıda yazdığınız e-postayı en fazla 140 karakter kullanarak tekrar yazınız.

Mimar Sinan Şehzadebaşı, Süleymaniye, Selimiye Camilerini; Büyük Çekmece, Silivri ve Sokollu 

Mehmet Paşa Köprülerini yapmıştır. 

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

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

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

a) Aşağıdaki örneği inceleyiniz. Örnekten hareketle noktalı virgülün niçin kullanıldığını yazınız.

b) Noktalı virgülün yukarıdaki görevini örneklendiren iki cümle yazınız.
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Jules Verne, Seksen Günde Dünya Gezisi adlı romanında “Bir insan bir şey hayal 
edebiliyorsa başka bir insan bunu gerçeğe dönüştürebilir.” diyordu. Onun bu sözü bazı 

roman ve öyküleriyle de hayat buldu. Yazdıklarında geçen ve o dönemde uygulamanın çok 
mümkün olmadığı çeşitli teknolojiler yıllar sonra gerçek oldu. İşte size Jules Verne’in bazı 

romanlarından ve öykülerinden o dönemin teknolojisinin ötesinde ayrıntılar. 

Jules Verne’in 1865 yılında yayımlanan Ay’a 
Yolculuk romanında kahramanlar mermi 
benzeri bir uzay aracıyla Ay’a gitmek üzere 
bir yolculuğa çıkarlar. Ancak Ay'ı incelemek 
üzere tasarlanan ilk uzay aracı romandan 
neredeyse yüz yıl sonra fırlatıldı. 
Bu 1958 yılında Ay’a gitmek üzere 
fırlatılan ancak fırlatıldıktan kısa süre 
sonra patlayan Pioneer (Paynır) 0 
adlı uzay aracıydı. Ay’a insanlı ilk 
yolculuksa bundan yaklaşık on yıl 
kadar sonra, 1969 yılında 
gerçekleşti. 

Yazar, 
1870 yılında yayımlanan 
Denizler Altında Yirmi Bin Fersah 
adlı romanında elektrik motoruyla 
çalışan bir denizaltıyla çıkılan bir 
yolculuğu anlatır. Ancak o 
yıllarda bu tür denizaltılar henüz 
yapılmamıştı. Elektrik motoruyla 
çalışan denizaltı denemeleri 
1880’lerde başladı. İlk denemeler başarılı 
olamadı. Elektrik motoruyla çalışan ilk 
başarılı denizaltılarsa romandan yaklaşık yirmi yıl 
kadar sonra 1887 yılında yapıldı.

(Serbest Okuma Metni)
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Yazar 1889 yılında, kısa bir öyküde, 
gökyüzüne yazı yazılarak reklam 
yapılabileceğinden bahsetti. Bu yazıların 
bir kentteki hatta bir ülkedeki çok sayıda 
insan tarafından aynı anda görülebileceğini 
düşündü. Benzer bir şey ilk kez Verne’in 
öyküsünden yaklaşık yirmi beş yıl sonra, 
1915’te gerçekleşti. ABD’nin San Francisco 
(San Fıransisko) kentinde bir festivalde 
Lincoln Beachey (Linkoln Biçhi) adlı Amerikan 
pilot üzerinde soyadının yazılı olduğu bir 
uçakla uçtu. Günümüzde uçakların arkalarında 
bıraktıkları özel bir dumanla gökyüzünde 
şekiller ya da yazılar oluşturmasıyla da 
gökyüzü reklamcılığı yapılıyor. 

Jules Verne 1889 yılındaki aynı 
öyküde gazete haberciliğine 
alternatif olarak, haberlerin bir 
şekilde insanlara haberciler ve 
devlet adamları tarafından sözlü 
olarak aktarılabileceğini yazdı. 
Bu tarihten yaklaşık otuz yıl 
sonra ilk kez haberler insanlara 
gazete dışında bir iletişim 
aracıyla, radyoyla, aktarılabildi. 
Televizyondan haber yayını 
radyodakinden yaklaşık otuz 
yıl sonra, ancak 1947 yılında 
gerçekleşti. 

Kübra KARA
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TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
 

 Teknoloji hayatımıza sayısız faydalar sağlamaktadır. Bununla birlikte, teknoloji kullanı-

mı üzerindeki kontrolümüzü kaybetmememiz gerekmektedir. Ürünleri kullanırken ölçüsüz 

ve sınırsız davranırsak, sağlığımızı kaybedebilir ve diğer insanlarla, ailemizin üyeleri ile iliş-

kilerimizde ciddi sorunlar yaşayabiliriz. İşte bu duruma “teknoloji bağımlılığı” adı verilir. 

Bağımlılık; bilgisayar, tablet ve cep telefonlarıyla İnternet’e, televizyona ve başka bir oyun 

cihazına olabilmektedir. Bir süre sonra kişi kendi temel ihtiyaçlarını dahi ihmal ederek bü-

tün vaktini teknolojik araçla geçirmeye başlar.

(...)                                                                                                   TSE Öncü Çocuk Dergisi

1. Paragrafın konusu nedir?

2. Paragrafın ana fikri nedir?

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

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

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

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

3. Paragrafa göre teknoloji bağımlısı bir kişide aşağıdaki sorunlardan hangilerini görmek    
    mümkündür? İşaretleyiniz.

(1, 2 ve 3. soruyu yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız.)

Sağlık sorunları yaşar.

İnsan ilişkilerinde sıkıntılar yaşar.

Maddi sorunlar yaşar.

Zamanının çoğunu teknoloji ile geçirir. 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

A) Çok çalıştığından yorulmuştu.            

B) Dün akşam bilgisayarı bozulmuştu.             

C) Kendine güzel bir saat satın almıştı.               

D) Bu mahalleyi çok sevmişti.
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                                               ……………………………………………………….

          

 Bilim ve teknolojiden yoksun ilk insanlar, uçmanın olanaksız olduğunu düşünürdü. (1)

Ancak uçma isteği, insanlık için hep bir hedef oldu. (2)İnsanlar hep havacılığa ilgi duydular, 

uçmayı amaçladılar. (3)Tıpkı kuşlar gibi uçmak için sayısız denemeler yaptılar. (4)Bu uğurda 

birçok isimsiz girişimci can verdi.

                                                                                               TSE Öncü Çocuk Dergisi

1. Metne, konusuna uygun bir başlık yazınız.

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

4. Erkek çocuklarına Doğan (  ) Tuğrul (  ) kız çocuklarına İnci ve Çiçek adlarını koymuş (  )

Yukarıdaki cümlede yay ayraçla belirtilen kısımlara sırasıyla hangi noktalama işaretleri 
getirilmelidir?

A) (,) (;) (.)             

B) (;) (,) (.)               

C) (,) (,) (!)        

D) (;) (,) (!)

2. Numaralanmış cümlelerden hangisiyle birlikte düşüncenin yönü değişmektedir?

A) 1                    B) 2                   C) 3                 D) 4

3. Numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?

A) 1                    B) 2                   C) 3                 D) 4

5. Hezarfen Ahmet Çelebi yapay kanatlar kullanarak uçmayı başaran ilk insandır. Buna göre   
     aşağıdaki görsellerden hangisi Hezarfen Ahmet Çelebi ile ilişkilendirilebilir?

(1, 2 ve 3. soruyu yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız.)

(I) (II) (III)





MİLLÎ
KÜLTÜR

ANADOLU SEVGİSİ
FORSA

TAMBURİ CEMİL BEY ENSTRÜMANLARI ANLATIYOR
DEDE KORKUT - BOĞAÇ HAN (DİNLEME/İZLEME METNİ)

ÇOCUK DOĞRU SÖYLEDİ (SERBEST OKUMA METNİ)

TEMA5.
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ABDÜRRAHİM KARAKOÇ
(1932-2012)

Kahramanmaraş’ın Eki-
nözü ilçesinde dünyaya 
geldi. Dedesi, babası ve 
kardeşleri de şair oldu-
ğu için küçük yaşlarda 
şiire merak sardı. Başlı-
ca eserleri: 
Hasan’a Mektuplar, 
El Kulakta, 
Suları Islatamadım, 
Beşinci Mevsim,
Dosta Doğru,
Akıl Karaya Vurdu. 

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Yaşadığınız yerin tarihî ve doğal güzellikleri nelerdir?
2. Ülkemizde en çok gezip görmek istediğiniz yerler nerelerdir? Neden?

ANADOLU SEVGİSİ

Sen bizim dağları bilmezsin gülüm,
Hele boz dumanlar çekilsin de gör.
Her haftası bayram, her günü düğün,
Hele yaylalara çıkılsın da gör.

Bilmezsin ovalar nasıldır bizde;
Kağnılar yollarda, yoncalar dizde...
Saydıklarım damla değil denizde,
Hele bir ekinler ekilsin de gör.

Görmedin sen bizim mavi suları,
Karlar eriyince kırar yuları...
Köpük olur beyaz, sel olur sarı;
Hele taştan taşa dökülsün de gör.

Sen bizim köyleri görmedin ki hiç,
Yolları toz, çamur, evleri kerpiç.
O kirli kabukta, o en temiz iç;
Hele bir yakından bakılsın da gör.

Anlamaz, bilmezsin sen bizim halkı,
Sevgiyi bulasın, yakına gel ki...
Kalıplar gerçeği göstermez belki
Gönül perdeleri sökülsün de gör.

                      Abdürrahim KARAKOÇ

Şiiri noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz.



135

1.ETKİNLİK Şiirde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek aşağıdaki yönergeyi uygu-
layınız.

2.ETKİNLİK Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle cevaplayınız. 

3.ETKİNLİK
a) Aşağıdaki kelimelerin anlamlı en küçük parçalarını bulunuz ve örnekteki gibi altlarını çiziniz. 

dağlar              

denizci                

sevgi              

kirli               

kağnısız               

evin

ANLAMINI
BİLMEDİĞİM

KELİME
SÖZLÜK ANLAMITAHMİNİM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Şair, şiirin ilk dörtlüğünde “bilmezsin” diyerek kime sesleniyor olabilir?

2. Şiire göre Anadolu dağlarının özellikleri nelerdir?

3. Şiirin ikinci dörtlüğünde Anadolu’nun hangi yönleri vurgulanmaktadır?

4. Şiirde geçen “Gönül perdelerinin sökülmesi” sözüyle ne anlatılmak isteniyor?

5. Şair siz olsaydınız metne nasıl bir başlık koyardınız? Niçin?
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b) Aşağıdaki kelimeleri uygun eklerle eşleştirerek tabloyu örnekteki gibi doldurunuz.

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

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

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

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

-ci         -lı          -lik         -sız         -gi  sev       saygı        kardeş         gazete        ağaç

KELİME ANLAMI
ALDIĞI 

EK
YENİ

KELİME

ağaç -sız ağaçsız Ağacı olmayan

ANADOLU 
SEVGİSİ

ANADOLU 
SEVGİSİ

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

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

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

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

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

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

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

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

4.ETKİNLİK
a) Şiirin size çağrıştırdığı kavramları ve hissettirdiği duyguları dairelerin içine 
yazınız.

b) Şiirin ana duygusunu yazınız.

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

Duygular
Kavramlar

c) Kelimelerin anlamları, ek aldıktan sonra değişmiş midir? Örnek vererek açıklayınız.
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b)  Türkiye’nin tanıtımında görevli biri olarak ülkemizin bu 
      yılki tanıtım afişini düzenliyorsunuz. İzlediklerinizden    
      ve hayal gücünüzden hareketle defterinize ülkemizin  
      tanıtım afişini çiziniz.

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

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

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

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

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

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

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

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

6.ETKİNLİK

7.ETKİNLİK

“Anadolu, sevgi, dağlar, yayla, ova, deniz, köy ve halk” kelimelerinden en az üçünü 
kullanarak bir şiir yazınız. Şiirinize uygun bir başlık koyunuz. 

5.ETKİNLİK

1. Türkiye’nin tanıtımıyla ilgili neler hazırlarsınız?
..........................................................................................................................................
2. Türkiye’nin en çok hangi özelliğinin yabancılar tarafından bilinmesini isterdiniz? Niçin?
..........................................................................................................................................
3. Yabancıları Türkiye’ye davet etmek için bir slogan üretiniz.
..........................................................................................................................................

a) Türkiye’nin tanıtımıyla ilgili videoyu izleyiniz. Kendinizi, Türkiye’yi yurt dışında    
     tanıtan biri olarak hayal ediniz ve aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Dörder kişilik gruplara ayrılınız ve grup içinde bir sözcü belirleyiniz. “Ülkemizin tarihî 
ve doğal güzelliklerinin korunması için neler yapılmalıdır?” sorusundan hareketle 
grup olarak hazırlıklı bir konuşma planlayınız. Öğretmeninizin belirleyeceği süre biti-
minde grup sözcüleri konuşmalarını sırayla sunacaktır. 

GELECEK DERSE HAZIRLIK
“Forsa” metnine hazırlık yapmak amacıyla Ömer Seyfettin’in 
farklı bir hikâyesini okuyunuz. 

.......................................
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FORSA

 (Ünlü Türk kaptanı Kara Memiş esir düşmüştü. Onu, kırk yıl forsa 
olarak çalıştırdılar. Günün birinde de köle olarak bir çiftçiye sattılar. 
İhtiyarlayınca, çiftçi onu azat etti. Artık Kara Memiş, bir kulübede ba-
rınıyor; yurdunu, oğlunu düşünüyordu. Türk gemilerinin adaya yana-
şıp kendisini kurtarışı rüyalarına giriyordu. Bir ilkbahar günü uyuya-
kalmıştı.)
 (...)

 — Bizimkiler! Bizimkiler!  diye bağırarak uyandı. Doğruldu, lima-
na baktı. Gerçekten, kalenin karşısına bir donanma gelmişti. Kadırga-
ların, yelkenlerin, küreklerin biçimine dikkat etti. Sarardı, gözlerini 
açtı. Kalbi hızla çarpmaya başladı. Ellerini göğsüne koydu. Bun-
lar Türk gemileriydi, kıyıya yanaşıyorlardı. Gözlerine ina-
namadı. “Acaba yine rüya mı görüyorum?” dedi. 
Fakat uyanıkken rüya görülür mü? Kanaat 
getirmek için elini ısırdı, yerden sivri bir taş 
parçası aldı, alnına vurdu. Evet, işte acı-
sını duyuyordu, uyanıktı. Gördüğü rüya 
değildi. O uyanıkken donanma, burnun 
arkasından birdenbire çıkmış olacak-
tı. Sevinçten, hayretten dizlerinin bağı 
çözüldü. Hemen çöktü. Karaya çıkan 
bölükler, ellerinde al bayrak, kalenin 
etrafına doğru ilerliyorlardı. Kırk yıllık 
bir beklemenin verdiği son kuvvetle 
davrandı. Badem ağaçlarının çiçekli göl-
geleriyle örtülen yoldan yürüdü. Kıyıya 
doğru koştu. Karaya çıkan askerler onu 
görünce:

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Evinizden, ailenizden ve yaşadığınız şehirden ayrı kalsanız neler hissedersiniz? Açıklayınız.
2. Ömer Seyfettin’e ait bir hikâyeyi kısaca anlatınız.

Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. Okuma esnasında anlamını 
bilmediğiniz kelimelerin altını çiziniz. 

Metnin başlığını ve görsellerini inceleyerek okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz. 

ÖMER SEYFETTİN
(1884-1920)

Türk edebiyatının önde 
gelen hikâye yazarların-
dandır. Edebiyatımızda 
kısa hikâyeciliğin öncü-
lerindendir. Türkçede 
sadeleşmenin savunucu-
sudur. Başlıca eserleri: 
Kaşağı, Yalnız Efe, 
Yüksek Ökçeler, Pembe 
İncili Kaftan.

Forsa: Gemilerde kürek 
çeken tutsak veya hükümlü 
kimse.
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 — Dur! diye bağırdılar.
 İhtiyar durmadı, bağırdı:
 — Ben Türk’üm oğullar, ben Türk’üm!

 
 Askerler onun yaklaşmasını bekle-
diler. İhtiyar, Türklerin yanına varınca 
önüne ilk geleni tutup öpmeye başladı. 
Gözlerinden yaşlar akıyordu. Hâline ba-
kanların hepsi üzülmüştü. Heyecanı biraz 
yatışınca ona sordular: 
 — Kaç yıldır esirsin?
 — Kırk.
 — Nerelisin?
 — Edremitli.
 — Adın ne?
 — Kara Memiş.
 — Kaptan mıydın?
 — Evet.



5. TEMA

140

 İhtiyarın yanındaki askerler birbirine karıştı. Bir çığlıktır koptu. “Bey’e haber verin! Bey’e 
haber verin!” diye bağırışıyorlardı. İhtiyarın kollarına girdiler. Kuş gibi, deniz kıyısına uçurdular. 
Bir sandala koydular. Büyük bir kadırgaya çıkardılar. Askerin içinde onun hikâyelerini bilmeyen, 
ününü duymayan yoktu. Biraz güvertede durdu. Sevinçten şaşırmıştı. Sırtına bir kaftan attılar, 
başına bir kavuk koydular. 

 —Haydi, Bey’in yanına! dediler.

 Kendini gemiye getiren askerlerle birlikte yürüdü. Kara, pala bıyıklı, sırmalı elbisesinin üzeri-
ne çelik zırhlar giymiş bir adamın karşısında durdu.

 —Sen, Kara Memiş misin?

 —Evet, dedi.

 —Aç bakayım sağ kolunu. 

 İhtiyar, kaftanın altından kolunu çıkardı, Bey’e uzattı. Pazısında haç şeklinde derin bir yara 
izi vardı. Bu yarayı, gecesi altı ay süren bir adada savaşırken almıştı. Bey, ellerine sarıldı, öpmeye 
başladı.

 —Ben senin oğlunum, dedi.

 —Turgut musun?

 —Evet.

 İhtiyar, sevincinden bayılmıştı. Kendine gelince oğlu ona:

 —Ben karaya cenk etmeye çıkıyorum. Sen gemide rahat et, dedi.

Eski kahraman kabul etmedi:

 —Hayır, ben de beraber cenge çıkacağım!

 —Çok ihtiyarsın baba. 

 —Fakat kalbim kuvvetlidir.

Oğlu:

 —Vurulursun, vatana hasret gidersin, diyerek 
onu gemide bırakmak istedi. 

  Kara Memiş, o vakit gençleş-
miş bir arslan gibi doğruldu. Duramı-

yordu. Kılıç, kalkan istedi. Sonra, 
gemide sallanan sancağı göste-

rerek:

 — Şehit olursam bunu 
üzerime örtün! Vatan, al 
bayrağın dalgalandığı yer 
değil midir? dedi.

                                                                                    
Ömer Seyfettin

(Kısaltılmıştır.)



141

1.ETKİNLİK

2.ETKİNLİK

Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek aşağıdaki yönergeyi 
uygulayınız.

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Kara Memiş uyanınca niçin şaşırdı?
2. Askerler ile Kara Memiş arasında nasıl bir konuşma geçti?
3. Askerler, Kara Memiş’i Bey’in yanına niçin götürdüler?
4. Kara Memiş’in yerinde siz olsaydınız cenge katılır mıydınız? Neden?
5. “Vatan, al bayrağın dalgalandığı yer değil midir?” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
6. Daha önce “Forsa” hikâyesine tür ve biçim bakımından benzeyen bir yazı okudunuz mu? 
Açıklayınız.

Piri Reis’in Dünya Haritası,
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi

ANLAMINI
BİLMEDİĞİM

KELİME
SÖZLÜK ANLAMITAHMİNİM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



5. TEMA

142

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

4.ETKİNLİK

3.ETKİNLİK Aşağıdaki bölüme metnin özetini yazınız.

Kara Memiş ve Turgut Bey’in kişilik özellikleri ve fiziksel özellikleri nelerdir?
Yazınız. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FORSA



143

5.ETKİNLİK
Kara Memiş, oğlu Turgut Bey ile beraber cenk ettikten sonra deniz yoluyla Malta Adası’ndan memleketi 
Edremit’ e dönecektir. Kendinizi metnin kahramanı Kara Memiş’ in yerine koyunuz. Aşağıdaki haritaya, 
memlekete dönebileceğiniz rotayı çiziniz. Daha sonra  aşağıdaki bilgilerden, sorulardan ve hayal gücü-
nüzden hareketle konuyla ilgili bir konuşma planlayınız. 

 Forsa hikâyesinin geçtiği dönemde, savaş ve ulaşım için en önemli araç gemiydi. Zama-
nın teknolojisine göre gemilerin asıl malzemesi ahşaptı. Kürekle ve yelkenle hareket ederler-
di. Fırtınaya ve çok dalgalı sulara dayanıklı değillerdi.
 Önemli bir ticaret yolu olması sebebiyle Akdeniz’de birçok ülke hâkimiyet kurmak isti-
yordu. Malta Adası İtalya’nın güneyinde bulunan önemli bir adaydı.

1. O dönemin ulaşım imkânlarını, teknolojisini, doğa şartlarını ve denizde karşılaşabileceği-
niz zorlukları düşünerek yolculuğunuzun ne kadar süreceğini planlayınız.
2. Rotanız üzerinde nerelere uğramanız gerekebilir?
3. Yolculuk süresince başınıza neler gelebilir?
4. Yolculuk esnasında ve memleketinize ulaştığınızda neler hissettiniz?
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6.ETKİNLİK Aşağıda “Forsa” hikâyesinin son kısmı verilmiştir. Bundan sonra neler olmuş 
olabilir? Hayal gücünüzden hareketle hikâyeyi tamamlayınız. 

               (...)

 Oğlu, “Vurulursun! Vatana hasret gidersin!” diyerek onu gemide bırakmak istedi. 

Kara Memiş, o vakit, gençleşmiş bir kaplan gibi doğruldu. Duramıyordu. Kalkan, kılıç istedi. 

Sonra geminin arkasında sallanan sancağı göstererek, “Şehit olursam bunu üzerime örtün! 

Vatan, al bayrağın dalgalandığı yer değil midir?” dedi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FORSA

Osmanlı Donanması 1543’te
Toulon (Tulan) Limanı’nda.
Matrakçı Nasuh’un minyatürü
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7.ETKİNLİK Büyük harflerin doğru kullanıldığı sözcük ve sözcük gruplarının numaralarını takip 
ederek labirentin çıkışına ulaşınız.

GELECEK DERSE HAZIRLIK
1. Tamburi Cemil Bey kimdir? Araştırınız.
2. Sevdiğiniz bir enstrümanı tanıtmak 
üzere konuşma planlayınız. Konuşmanızı 
görsellerle destekleyiniz ve sunum öncesi 
prova yapınız.

Malta Kuşatması’na katılan
Osmanlı Donanması

1. Kurtuluş Savaşı
2. Zafer meydanı
3. Türk dil Kurumu
4. Azerbaycan                   

5. Ömer seyfettin
6. Türk                                      
7. İstiklâl caddesi
8. Fransızca                  

9. Mestan sokak
10. Mimar sinan                                      
11. İstanbul
12. Ahmet bey
13. Yüzbaşı Mehmet                 

1

2

3
4

6

5 

7 8

9

11

10

13

12
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Hangi enstrümanı çalmak isterdiniz? Neden?
2. “Müzik ruhun gıdasıdır.” sözünden ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
3. Tamburi Cemil Bey hakkında yaptığınız araştırmanın sonuçlarını paylaşınız.

Bağlama Türk müziğinde 
yaygın olarak kullanılan 

telli bir enstrümandır. Halk 
arasında bağlamaya “saz” 
da denilmektedir.

Neşet Ertaş

Kullanılan tekniğe göre mızrap 
veya parmaklar ile çalınır. 
Parmaklarla çalma tekniğine 
şelpe  denir.

Genellikle altta iki 
çelik ile bir sırma 
bam, ortada iki çelik 
ve üstte bir çelik ile 
bir sırma bam teli 
olmak üzere toplam 
7 tellidir.

Lavta ve tamburda 
olduğu gibi 
sapında perde 
sistemi vardır. 

Mızrap benzeri 
tezene denilen bir 
araçla icra edilir.

Yörelere ve boyutlarına göre 
kopuz, cura, çöğür, tambura, 
divan sazı gibi değişik isimlerle 
tanınır.

Bağlama ne ile çalınır?

Divan sazı, sazların 
en büyüğü, cura ise 
en küçüğüdür. Haydi 
şimdi de “bağlamayı” 

çizelim.

1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

23

24

25

27

27

28

29

30

31
32

33

34

35

36

37

38

26

39

40

41

42

43

44

26

Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. 
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Yaylı sazlarımızdan-

dır. Karadeniz Böl-

gesi’nde yaygın olarak 

kullanılan kemençenin, 

rebab-keman türü yaylı 

enstrümanlar ile akraba 

olduğu sanılmaktadır.
Üç teli bulunur. 

Yay yardımıyla çalınır.

Klasik kemençe ile 
karıştırılmasını önlemek 
amacıyla Karadeniz 
kemençesi ya da Laz 
kemençesi olarak da 
adlandırılmaktadır.

Folklorik bir halay türü olan 
horon, kemençe müziği 
eşliğinde oynanır.

Kemençeci Kaşif

123

4

6

5

7

8

9

10

1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
27
28

29

30

31 32

33

34
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Haydi, şimdi Karadeniz
kemençesi çizelim.
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Ney üfleyen sanatkâra ne denir?
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Mevlevî müziği başta 
olmak üzere dinî 

müzik alanında da çok 
önemli bir yere sahiptir. 
Ney çalmak yerine ney üf-
lemek ifadesi daha uygun 
bulunmaktadır. Ses çeşit-
lerine yani akorduna göre 
neylerin isimleri değişir: 
Kız Ney, Mansur Ney, Şah 
Ney, Yıldız Ney, Bolahenk, 
Sipürde, Davud gibi.

Neyzen Emin Dede

Ney üfleyen 
sanatkârlara 
neyzen 
denilmektedir. 

Kamıştan yapılır. 
Üflemeli (Nefesli 
de denir.) bir sazdır. 
(Saz kelimesi günlük 
konuşma dilinde 
enstrüman ifadesinin 
yerine kullanılır.) 

Başpare  denilen, 
icra eden sanatkârın 
dudaklarına temas eden 
bir araç yardımıyla ses 
çıkartılır.

Parmakların yerleştirildiği yedi 
ses deliği bulunmaktadır. Bu 
deliklerden altısı önde ve biri de 
arkada yer alır.

Kamışın her iki ucuna 
parazvane  denilen ve 
aşınmayı engelleyen 
metal parçalar 
yerleştirilir.

Günümüzde yaşayan en büyük neyzen 
Niyâzi Sayın’dır.

Yüce GÜMÜŞ

Arkadaşlar, çizgileri 
düzgün şekilde 

birleştirerek neyin şeklini 
daha iyi anlayalım.

5. TEMA
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1
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Ney üflemek için sanatkârının dudaklarına temas eden araç.

Kemençe çalmaya yarayan araç.

Bağlamayı parmakla çalma şekli.

Bir bağlama çeşidi.

Kemençe müziği eşliğinde oynanan folklorik bir halay türü.

Neyin uçlarında bulunan ve aşınmasını engelleyen metal araç.

Bir ney çeşidi.

şelpe

kopuz

başpare

parazvane

mansur

yay

horon

tezene

1.ETKİNLİK

2.ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri anlamları ile eşleştiriniz. 

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle 
cevaplayınız.

1. Bağlama ne ile çalınır? Metin üzerindeki boşluklara yazınız.

2. Karadeniz Bölgesi’nde yaygın olarak kullanılan Karadeniz kemençesinin

hangi enstrüman türleriyle akrabalığı vardır? 

3. Ney üfleyen sanatkâra ne denir? Metin üzerindeki boşluklara yazınız.

4. Üflemeli enstrümanlara da saz denilmesinin sebebi nedir? 

5. Siz olsaydınız metinde, hangi enstrümanı tanıtırdınız? Neden?

Ud, büyük İslam bilgini 
Farabi tarafından icat edilmiş 

bir sazdır.
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3.ETKİNLİK

4.ETKİNLİK

S F B N T O Y Ö B

Ü B Ş D E V Y İ Ş

P A R A Z V A N E

H Ş K L E Ş Y A L

J P C B N M Ö L P

B A M D E G N T E

S R Y U I O R P S

K E M E N Ç E B N

Üflemeli Sazlar Vurmalı Sazlar Telli Sazlar Yaylı Sazlar

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

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

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

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

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

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

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

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

Bağlama

Bağlama

Metinde geçen terim anlamlı sözcüklerden bazıları soldan sağa ve yukarıdan aşağıya 
olmak üzere bulmacada verilmiştir. Sözcükleri örnekteki gibi bularak işaretleyiniz.

Aşağıdaki görsellerde 
bulunan enstrümanlar 
nelerdir? Enstrüman-
ların isimlerini bularak 
örnekteki gibi ilgili grup-
lara yazınız. 
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5.ETKİNLİK
a) Aşağıdaki karikatürden hareketle bir slogan yazınız.

b) Yandaki bölüme seçtiğiniz bir  enstrüman-
la ilgili karikatür çiziniz. Karikatürünüzün 
mesajını içeren bir slogan yazınız.

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

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

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

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

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

6.ETKİNLİK Sevdiğiniz bir enstrümanı tanıtmak amacıyla hazırlamış olduğunuz sunumunuzu 
yapınız.
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GELECEK DERSE HAZIRLIK
1. Dede Korkut kimdir? Araştırınız.

2. En az bir Dede Korkut hikâyesini okuyup derse hazırlıklı geliniz.

7.ETKİNLİK Aşağıdaki boşluklara, davul ve zurna hakkında bilgilendirici bir yazı yazınız. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Dede Korkut kimdir? Sizce gerçekten yaşamış mıdır?
2. Dede Korkut hikâyelerinden birini anlatınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Çizgi filmi izlerken kahramanların isimlerini ve özelliklerini aşağıda verilen bölümle-
re not alınız.

1.ETKİNLİK

DEDE KORKUT - Boğaç Han (Dinleme/İzleme Metni)
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2.ETKİNLİK

3.ETKİNLİK

4.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları izlediğiniz çizgi filmden hareketle cevaplayınız. 

Aşağıdaki cümlelerde, açık olarak söylenmeyen anlamları bularak örnekteki gibi 
yazınız. 

Dede Korkut’un, Boğaç Han’a ad verdiği bölümü okuyunuz. Ad verme geleneği ile 
ilgili görüşlerinizi ifade ediniz. 

1. Obaya gelen atlı nasıl bir haber getirmektedir?

2. Aruz Bey’in kaybolan oğlunun başına neler gelmiştir?

3. Boğaç Han’ın yaşadığı obanın beyi kimdir?

4. Dede Korkut; Dirse Han ve Aruz Bey’e nasıl bir öğüt veriyor?

5. On iki yıl sonra obada neler değişmiştir? Kısaca anlatınız.

6. Dirse Han’ın oğlu nasıl bir kahramanlık yapıyor ve hangi ismi alıyor? Kısaca anlatınız.

1. Şökli Belik yine obayı talan etmeye geliyordu.

Demek ki Şökli Belik obayı daha önce de talan etmiş.

2. Canını seven kaçsın.

.......................................................................................................................................................

3. Boğaç Han obanın en güçlüsüydü.

.......................................................................................................................................................

4. Dirse Han da boğayı durduramadı.

.......................................................................................................................................................

Tabanı nasırlı kızıl bir deve verile bu oğlana. Yük hayvanı olsun. Hünerlidir.

Altın tuğlu büyük bir ev ver bu oğlana. Gölge olsun. Erdemlidir.

Sırmalı cübbe ve elbise ver bu oğlana. Kaftan olsun.

Bayındır Han’ın ak meydanında bir boğayla mücadele ederek onu yendin. 

Bunun için senin adın Boğaç olsun. 

Adını ben verdim. Yaşını Allah versin!
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5.ETKİNLİK a) Aşağıdaki görselleri izlediğiniz çizgi filmden hareketle, oluş sırasına göre 
numaralandırınız.

b) Numaralandırdığınız görsellerdeki olayları noktalı yerlere yazınız.

1............................................................................................
..............................................................................................

2............................................................................................
..............................................................................................

3............................................................................................
..............................................................................................

4............................................................................................
..............................................................................................

5............................................................................................
..............................................................................................

6............................................................................................
..............................................................................................

7............................................................................................
..............................................................................................

8............................................................................................
...............................................................................................
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7.ETKİNLİK Dede Korkut, Dirse Han’ın oğluna isim verdikten sonra olaylar nasıl gelişmiş olabilir? 
Olayların gelişimine uygun bir son  yazınız. 

Aşağıdaki bilgilerden ve sorulardan hareketle konuşmanızı yapınız.

Çizgi filmde çocuklar yaptıkları kahramanlığa göre isim almaktadır. O dönemde 
yaşadığınızı hayal ediniz. 

1. İsim almak için nasıl bir kahramanlık yapardınız? 
2. Bu kahramanlık sonucunda hangi ismi almak isterdiniz? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Yurt, Orta Asya’da Türk ve Moğol 
göçebelerinin ev olarak kullandığı 
çadırlara verilen addır. 
Yurt çadırları genellikle ahşap kafes 
işi, keçe kaplamalı ve taşınabilir 
çadırlardır.

6.ETKİNLİK



                   ÇOCUK DOĞRU SÖYLEDİ (Serbest Okuma Metni)
 Kanuni Sultan Süleyman öldüğünde Osmanlı ülkesi en görkemli dönemini yaşıyordu. (...) Ka-
nuni’nin yerine başa geçen oğlu II. Selim’in en çok hoşlandığı şey, sarayına bilginleri, şairleri toplayıp 
onlarla sohbet etmekti. En çok saygı duyduğu kişi de sarayın Mimarbaşı olan ak sakallı Koca Sinan’dı. 
Padişah onu “Aksakal” diye çağırırdı. (...)

 II. Selim’in tahta çıkışının üçüncü yılıydı. (...) Bir sabah erkenden kalkan Padişah, 

  ― Tez bana Aksakal’ı bulup getirin, diye buyurdu.

 Daha gün ağarmamıştı.

 Koca Sinan, o günlerde İstanbul yöresinde, bir köprünün yapımı ile uğraşıyordu. Hemen yola 
atlılar çıkarıldı ve Mimarbaşı getirildi.

 Sinan’ı karşısında görünce Padişah gülümseyerek:

 ― Yaklaş bakalım Aksakal, dedi. Sana diyeceklerim var. Ötekiler tez dışarı çıksın!

 Taht odası boşalınca Padişah, çoğu zaman yaptığı gibi Mimar’a yanında yer gösterdi.

 ― Dinle Mimarbaşı, dedi. Ülkemizi baştan başa sayısız camiler, mescitler, medreseler, ke-
merler, köprüler, saraylar, kervansaraylar, aşhaneler, hastaneler, hamamlarla donattın. Ama Padi-
şah’ın için bir cami yapmayı düşündün mü hiç?

 Sinan yerinden doğrulup Padişah’ın önünde eğildi.

 ― Buyruğunuz başım üstündedir Devletlim, dedi.

 ― Öyleyse iyi dinle! Ölen kardeşim Şehzade 
Mehmet’in anısına babamın yaptırdığı Şehzade-
başı Camisi’nin karşısına babam için ulu Süley-
maniye’yi yaptın. İkisi de birbirinden güzel 
oldu. Şimdi senden istediğim şu: Süley-
maniye’nin karşısına da benim adıma 
bir cami yapacaksın. Ama Sultan Se-
lim’in adıyla anılacak olan bu cami 
yaptıklarının en görkemlisi olmalı.

 Sinan, Padişah’ın önün-
de bir daha eğilerek:

 ―Devletlim, dedi. 
Şehzadebaşı benim çıraklık 
dönemimin yapısı, Süleyma-
niye’yi kalfalık dönemimde 
yaptım. Ustalık dönemimin 
yapısıysa Selimiye olacak. 
Bundan kuşkunuz olmasın.

 Padişah yerinden 
kalktı. Sinan’ı, elinden tutup 
yeniden yanında yer gösterdi.

 ― Ustalığına güve-
nimiz sonsuzdur. Aksakal! Tez 
hazırlıklara başlansın.
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  Tam el çırpıp sevinçli haberi vermek için lalası-
nı çağıracağı sırada Sinan, Padişah’ı durdurdu.
Padişah şaşırmıştı.
 ― Ne var?
 ― İstanbul’da cami yapılacak başka tepe kal-
madı Devletlim! Hele Süleymaniye ile boy ölçüşebi-
lecek bir yer düşünemiyorum artık. Süleymaniye’nin 
yeri, seçtiğim en son ve en güzel tepelerden biriydi. 
Ona eş bir tane daha bulunamaz.
 Padişah’ın sevinci bir anda uçup gitmişti.
 ― O hâlde nereye yapmayı düşünürsün?
  ― Edirne’ye Devletlim!
 ― Edirne mi?  Gerçi eski başkentlerimizden-
dir. Ama İstanbul’a uzaktır.
 Sinan bir an gözlerini yumdu. Önerisini yap-
mıştı. Bu öneriyi yaparken bir yandan da Edir-
ne’yi düşünüyordu usta Mimar. Edirne’dey-
ken Meriç boyundan, dümdüz ovadan, hep 
o tepeye bakardı. Gözleriyle ölçüp biçerdi 
orayı. Oraya kurulacak bir yapının görünü-
münü tasarladı kafasında. Birden Selimiye 
oraya konmuş gibi, bütün görkemiyle can-
landı gözünde. Gökyüzüne asılı parlak bir 
kandil gibiydi.
 Bu düşün etkisiyle Mimar Sinan’ın 
yüzü ışımıştı.
 ― Daha uygun bir yer yoktur, Devlet-

lim! dedi.
 Padişah, Mimarbaşı’nın sevinçle yaptığı bu öneriye engel olmak istemedi. Camisinin Edirne’de 
yapılmasını buyurdu.
 Hemen hazırlıklara başlandı. 
 İlk iş, caminin yapılacağı tepedeki evlerin, bahçelerin satın alınarak cami alanının hazırlanma-
sıydı. Bunun için evlerin yıkımına girişildi. Ama içlerinden biri, yaşlı bir bahçıvan toprağını vermemekte 
direndi.

      Padişah’ın buyruğuna göre, topraklarını vermemekte di-
renenlerin ne yapıp edip razı edilmesi gerekiyordu. Yalnız bütün 

bunlar güzellikle olacaktı. Ne olursa olsun zora koşmak yoktu. 
Buyruk böyleydi.
               Kese kese altınlar, bu yaşlı bahçıvanı kandıramadı. Ne 

ettilerse adam bahçesini vermiyordu. Sinan, yaşlı bahçıvanı 
bahçesini vermeye razı etti.

                       Böylece uzun çalışmalardan sonra, usta Mi-
mar, düşünü gerçekleştirmiş; yıllar önce gözüne 

kestirdiği tepeyi ulu bir yapıyla ölümsüzleştir-
mişti.
 Caminin bittiği sabah, Mimar Sinan, 
bütün ustalarını, işçilerini, ırgatlarını avlu-
da topladı. Hepsi de el birliğiyle gerçekleş-
tirdikleri yapıyı övünçle seyre koyuldular.
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 O sırada oradan, mahallenin çocuklarından biri geçiyordu. Birçok adamın meraklı 
meraklı camiye baktıklarını görünce, o da onlar gibi ellerini arkasına bağlayıp durdu. Aynı yere 
bakmaya başladı. Çocuğu gören Sinan, yanına yaklaştı:
 ― E, sen ne dersin bakalım küçük? diye sordu. Camimizi nasıl buldun, güzel olmuş 
mu? 
 Çocuk gözlerini kısarak baktığı camiyi parmağıyla gösterdi:
 ― Bak, o minare eğri olmuş dede, dedi Sinan’a.
 O ana kadar sesi çıkmayan bütün ustalar, işçiler:
 ― Nasıl olur, parmak kadar çocuk nerden bilirmiş? diye homurdanmaya 
başladılar. Sinan, elini kaldırarak konuşanları susturdu:
 ― Ustalar, çocuk doğru söyledi, dedi.
 Hepsi Sinan’ın yüzüne şaşkınlıkla bakıyordu. 
Sinan, aldırmadı. Kalfalarından birini yanına çağırdı. 
Kalfaya, palangasının kalın ipini alıp çocuğun gösterdiği 
minareye çıkmasını söyledi. İpi, üçüncü şerefenin üstün-
den minareye sıkıca bağlattı. Ucunun aşağı sarkıtılmasını 
istedi. İpin ucu aşağı ulaşınca adamlarına tutturdu.
 ― Şimdi var gücünüzle ipe asılın, dedi.
 Adamlar bir anlam veremedikleri bu işi Sinan’ın 
buyruğu ile yaptılar. Sinan, adamları ipe asılırken küçük 
çocuğun saçlarını okşayarak sordu:
 ― Nasıl küçük, minarenin eğriliği düzeldi mi 
dersin?
 Çocuk, dikkatle minareye bakıyordu. Adamlar, 
var güçleriyle ipe asılıyordu. Neden sonra:
 ― Tamam. Şimdi düzeldi, dedi. Sinan, adamla-
rına ipi bırakmalarını söyledi.Çocuk, minarenin düzel-
diğinden emin olarak yanlarından uzaklaştı.
 Çocuk, gider gitmez kalfalarla ustalar Sinan’ın çevresini aldılar. Yaşlı Mimar’a biraz da 
kızmışlardı.
 ― Bu nasıl bir iştir? diye sordular. Minarenin dümdüz olduğunu bizim kadar siz de 
biliyorsunuz. Kendi elinizle ölçüp biçtiğiniz minareyi ne diye iple çektirdiniz bize? Böyle gülünç 
bir şey görmedik şimdiye dek. Ak sakallı koskoca bir mimar bir çocuğun sözüne uyar mı hiç?
 Sinan gülümseyerek baktı yüzlerine:
 ― Minarenin doğru olduğundan ben de emindim. İple çekilerek düzeltilmeyeceğini 
ben de biliyordum. Ama bir çocuğun  gözünde bile, Selimiye’nin özürlü sanılmasını istemem. 
Onun için yaptım bunu. Bundan böyle kimse Selimiye’nin herhangi bir özrü olduğunu 
söyleyemeyecektir. Yüzyıllar boyunca eksiksiz bir yapı olarak anılacaktır.
 Ustalar, o zaman, Sinan’a hak verdiler. Bu bilgince davranışını hayatları 
boyunca unutmayacaklarını söyleyerek saygıyla elini öpüp kucaklaştılar. Ve 
hep birlikte oradan uzaklaştılar. 

Başak Çocuk Dergisi
(Kısaltılmıştır.)
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TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI
BİR SICAK ÇORBADA ANADOLU

 (...)
 Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim, bir ramazan ayını Edirne’de geçirir. Bilirsiniz, 
ramazan ayında herkes evine konuk davet eder, iftar açmak için. Bu gelenek Edirne’de de 
vardır.
 Bir gün Yavuz Sultan Selim, yanından hiç ayırmadığı yakın dostu Hasan Can’la kıya-
fet değiştirir; birlikte Edirne’yi gezmeye çıkarlar. İftara yakın saatlerde sokak sokak dolaşır-
lar. Yavuz Sultan Selim, Hasan Can’a şöyle der:
 ― Bak Hasan, iftar topu atılır atılmaz; hangi evin önündeysek o eve konuk olalım, 
iftarı o evde açalım.     
 Her evin önünde ev sahibi ya da o evden bir genç kapısını açmış; konuk beklemek-
tedir. Yavuz Sultan Selim’i ve Hasan Can’ı kimse tanımamakta, fakat herkes evine çağırmak-
tadır. Bu sırada iftar topu atılır. Yavuz Selim ve Hasan Can o anda tek katlı, kerpiç bir evin 
kapısı önündeler. Ev sahibi, hiç görmediği bu konukları içeriye buyur eder. Girerler. Ortada 
bir tahta sini, üzerinde buram buram tüten, tüttükçe iştah açan bir kâse çorba... Kenarında 
sıcak sıcak pideler. Tüm yiyecek bu. Sofraya otururlar. Ev sahibi sevinçlidir, önce tuzla iftarı 
açar, sonra çorbaya başlarlar. Bir ara Yavuz Sultan Selim, konuşmaya başlar. Hasan Can da 
dalgınlıkla ve dil alışkanlığı ile: 
 ― Evet Sultanım, öyledir Hünkârım, deyince ev sahibi şaşırır. Padişah’ın, sofrasında 
olduğunu anlar. Ne var ki fazla bir şey ikram edemeyeceği için üzgündür. Padişah, onun 
üzüntüsünü gidermek için:   
 ― Bu akşamki kısmetimiz ne güzel, ne lezzetli çorba bu, diye iltifat eder. Ev sahibi, 
elinden bu kadar geldiğini anlatmak için:
 ― Dar hane çorbasıdır, kusura bakma Sultanım, der. Yani fakirhane çorbası demek 
ister. O günden sonra, bu çorbanın adı ‘‘darhane çorbası’’ olarak kalır. Bugün ‘‘tarhana’’ 
dediğimiz çorba...
 (...)
                          Mehmet ÖNDER
                   (Kısaltılmıştır.)

1. Yukarıdaki metnin konusu nedir?

3. Yukarıdaki metinle ilgili iki soru yazıp cevaplayınız.

2. “Her evin önünde ev sahibi ya da o evden bir genç, kapısını açmış; konuk beklemektedir.” 
sözündeki konukseverlik anlayışını yorumlayınız.

...................................................................................................................

...................................................................................................................

1. Soru: ............................................................
..........................................................................
..........................................................................

Cevap: ..............................................................
..........................................................................
..........................................................................

2. Soru: ............................................................
..........................................................................
..........................................................................

Cevap: ..............................................................
..........................................................................
..........................................................................

(1, 2, 3 ve 4. soruyu metne göre cevaplayınız.)
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...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

4. “Ne var ki fazla bir şey ikram edemeyeceği için üzgündür. Padişah, onun üzüntüsünü gidermek için:   
     — Bu akşamki kısmetimiz ne güzel, ne lezzetli çorba bu, diye iltifat eder.” metinden alınan bu 
bölümden hareketle Yavuz Sultan Selim’in davranışını yorumlayınız.

5. “Bu gelenek Edirne’de de vardır.” cümlesinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili aşağıdaki 
      kurallardan hangisi bulunmaktadır?

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

7. “Ev sahibi, sevinçlidir, önce tuzla iftarı açar, sonra çorbaya başlarlar.” cümlesinden alınan 
aşağıdaki kelimelerden hangisi ek alarak yeni bir anlam kazanmıştır?

8. Aşağıdaki kelimelerin köklerini bulup yanlarındaki kutulara yazınız.

A) Kişi adlarıyla soyadları büyük harfle başlar.

B) Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar.

C) Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt vb.) büyük harfle başlar.

D) Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, 
sokak kelimeleri büyük harfle başlar.

A) Arkadaşım çok iyi ingilizce konuşur.

B) Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim, bir ramazan ayını Edirne’de geçirir.

C) Mehmet Âkif Ersoy Ortaokulu, Yunus Emre Mahallesi’nde bulunmaktadır.

D) Ben Türk’üm, oğullar, ben Türk’üm!

A) ev

B) iftarı

C) çorbaya

D) sevinçlidir

balıkçı uykucu

topraksız

bilgi

şekerli

yazlık





OKUMA
KÜLTÜRÜ

OKUMA KİTAPLARIM 
KİTABIN SERÜVENİ 

KARİKATÜR
KÜÇÜK ŞEYLERİN HİKÂYESİ - KÜTÜPHANE 

(DİNLEME/İZLEME METNİ)
KERAMET KAVUKTA MI? (SERBEST OKUMA METNİ)

TEMA6.
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Daha önceki sınıflarda okuduğunuz ders kitaplarınızı saklıyor musunuz? O kitapları bugün gördüğünüzde 
neler hissediyorsunuz?
2. Eski ders kitaplarınızdaki okuma parçalarına dair aklınızda kalanları anlatınız.

Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. Okuma esnasında anlamını bilmedi-
ğiniz kelimelerin altını çiziniz. 

ZİYA OSMAN SABA
(1910 - 1957)

Şair olarak ün kazanan 
edebiyatçı, küçük hikâye 
türünde de eserler verdi. 
Başlıca eserleri: Sebil 
ve Güvercinler, Bir Yer 
Düşünüyorum, Çocuk-
luğum, İstanbul, Mesut 
İnsanlar Fotoğrafhanesi.

OKUMA KİTAPLARIM
 (...) 
 Okuma kitaplarımızı, en sevdiğimiz dostlar gibi hiçbir zaman unutamayız.
 Sevgili okuma kitaplarım! O kitaplar, aylara bölünmüştü. Kış aylarına 
düşen parçalarda kış resimleri vardı. Sonra, o resimlerde yavaş yavaş dallar 
tomurcuklanır, ağaçlar çiçek açar, paltolu çocuklar paltolarını çıkarmaya baş-
larlardı. O resimler böylelikle, bizlere de tatilin yaklaşmakta olduğunu müjde-
lemiş olurlardı.
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 Bazen kitapların son sayfalarını açardım. 
Orada bir kelebek veya çiçekli bir dala konmuş 
bir kuş resmine dalar giderdim. “Bu sayfalara 
ne zaman geleceğiz? Bu sayfaları okuyacağımız 
günlere ne zaman kavuşacağız?” diye düşünür 
dururdum. Oysa daha okul yılının yarısına bile 
ulaşmamıştık. Sınıfımızın camlarını sert yağ-
murlu kış rüzgârları sarsıyordu. Böyleyken ben, 
kitaplardaki o resimlere baktıkça yaz tatilinin ha-
yallerine kapılmaktan kendimi alamazdım.

 Neler düşünürdüm neler! İmtihanların 
başlayacağı günleri hayal ederdim. Okuma der-
sinden hiç korkulur mu? Güzel bir mayıs günü, 
imtihan odasına girecektim; öğretmenim beni 
güler yüzle karşılayacaktı. Talihime çıkan parçayı 
okuyacaktım. Ben okurken dışarıdan kuşlar ötü-
şecek, yeni yapraklanmış ağaçların sallandıkları 
görünecekti. Bahar yemişlerini satan satıcıların 
sesleri, bağırışmaları duyulacaktı. Öğretmenle-
rim, okuduğum parçayla ilgili sorular soracaklar; 
ben hemen cevapları verecektim. Sonra “yeter” 
diyecekler; imtihan odasından uçar gibi çıkacak-
tım. Okuma kitaplarımdaki son parçalara baktık-
ça bunları düşünürdüm.

 

 Dost okuma kitaplarım! Onlarda neler yok-
tu ki? Kısa pantolonları diz kapaklarını örtecek 
şekilde biraz geçen, saçları düzgünce taranmış, 
güler yüzlü çocuk resimleri vardı. O kitaplarda 
temiz giyimli köylüler, babalar, başörtülü analar 
vardı. Bu insanların güzel resimleriyle doluydu. 
Bu resimlerdeki insanlar, güzel bir dünyanın in-
sanlarıydı. Kötülük nedir bilmez, iyilikten başka 
bir şey düşünmezlerdi. Bize de:

 — Bizim gibi olun, iyilikten başka bir şey dü-
şünmeyin, derlerdi.

 Bu unutamadığım eski okuma kitaplarından 
bugün bir tanesi bile bende yok. Onların yap-
raklarını şimdi ancak hayalimde çeviriyorum. 
Çevirirken yine de onları eskitmemek istiyorum. 
Onlardan ezberimde kalan parçaları yer yer oku-
yorum. Bu yüzden yangında yanmış kitaplar gibi 
sayfalarının çoğu eksik.

 Sevgili dost okuma kitaplarım! Sizleri, za-
manla bu kadar özleyeceğimi hiç bilmezdim. 
Böyle olacağını bilseydim, birkaçınızı olsun öbür 
kitaplarımın arasında saklamaz olur muydum?

                                                                              
Ziya Osman SABA                                                                                                                                  

(Kısaltılmıştır.)
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1.ETKİNLİK

2.ETKİNLİK

Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek aşağıdaki yönergeyi 
uygulayınız.

Aşağıda verilen kelimelerin eş anlamlılarını örnekteki gibi bulunuz. Ulaşacağınız 
anahtar kelimeyi belirleyiniz. 

A

B

C

Ç

D

E

F

Dost

Cevap

Okul

İmtihan

Hayal

Talih

Yıl

k i

1 10 122 4 65 987 113

A

B

C

Ç

D E

F

1

10 12

2 4

6

59

8 7

11

3

S E N E

Anlamını bilmediğim kelime
Metinde hangi cümlede?
Tahminim
Sözlük anlamı                                
Cümlede kullanıyorum!

Anlamını bilmediğim kelime
Metinde hangi cümlede?
Tahminim
Sözlük anlamı                                
Cümlede kullanıyorum!

Anlamını bilmediğim kelime
Metinde hangi cümlede?
Tahminim
Sözlük anlamı                                
Cümlede kullanıyorum!

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................
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3.ETKİNLİK Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Yazar okuma kitaplarındaki resimleri nasıl betimliyor? Anlatınız.
2. Ders kitaplarınızı aldığınızda siz de yazarın hissettiği gibi hissediyor musunuz? Niçin?
3. Yazar gelecek derslerde okuyacağı okuma parçalarının resimlerine baktığında neler hayal etmektedir?
4. Yazar okuma kitaplarına niçin özlem duymaktadır? Açıklayınız.
5. Sizin de yazar gibi okumayı özlediğiniz kitaplarınız var mı?

Karabük Kamil Güleç 
Kütüphanesi

4.ETKİNLİK a) Aşağıdaki kök ve ekleri anlamlı kelimeler oluşturacak şekilde örnekteki gibi 
eşleştiriniz. 

b) Eşleştirme sonrasında yeni anlam kazanan ve anlamları değişmeyen kelimeleri gruplandırınız.

kitap 

resimpalto

iyi

-ler

-ım -lik

-lar
-lu

-i

palto -lu

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Yeni Anlam Kazanan Kelimeler Anlamları Değişmeyen Kelimeler
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Strahov (Şıtrahov) 
Kütüphanesi, Prag (Pırag), 

Çek Cumhuriyeti

5.ETKİNLİK “Okuma Kitaplarım” metninden ve aşağıdaki görsellerden hareketle yazarın okuma 
kitaplarında neler bulunduğunu yorumlayınız.

............................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
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6.ETKİNLİK

7.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin anlam özelliklerini örnekteki gibi yazınız. Bu anlam özel-
likleri ile ilgili birer cümle de siz kurunuz.

Aşağıdaki sözü açıklamak amacıyla bir konuşma planlayınız. Konuşma esnasında 
beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya özen gösteriniz. 

Paltolu çocuklar, havalar ısındığı için paltolarını çıkarmaya başlarlardı.

Öğretmenim imtihan yapmak için beni imtihan odasına çağırdı.

Sizleri zamanla bu kadar özleyeceğimi bilseydim birkaçınızı olsun öbür 
kitaplarım arasında saklamaz mıydım?

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Neden-Sonuç
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Yazar, metinde okuma kitaplarına duyduğu özlemi dile getirmiştir. Aşağıdaki kavram 
havuzundan kelimeler seçerek okuma yazma öğrendiğiniz kitaplarınız ile ilgili duy-
gu ve düşüncelerinizi anlatan bir yazı yazınız.

8.ETKİNLİK

..................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.........................................................................................................................

yazar, dost, kitaplar, imtihan,
öğretmen, öğrenci, hayal, okuma,

bahar, özlem, okul, sınıf
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9.ETKİNLİK a) Aşağıda sayıların yazımıyla ilgili kurallar ve örnekler verilmiştir. Kuralları ve 
örnekleri eşleştiriniz.

Dört veya daha çok basamaklı sayıların 
kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen 
bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri yazıy-
la yazılabilir.

Sıra sayıları yazıyla ve 
rakamla gösterilebilir. 
Rakamla gösterilmesi 
durumunda ya rakamdan 
sonra bir nokta konur ya 
da rakamdan sonra kesme 
işareti konularak derece 
gösteren ek yazılır.

Sayılarda kesirler virgülle ayrılır.

Üleştirme sayıları rakamla 
değil yazıyla belirtilir.

Dört veya daha çok basamaklı 
sayılar sondan sayılmak üzere 
üçlü gruplara ayrılarak yazılır 
ve aralarına nokta konur.

1. 1 milyar 500 milyon kişi

2. 15,2 (15 tam, onda 2)

5. ikişer

3. 15. , 15’inci

4. 326.197

b) Aşağıda sayıların yazımı ile ilgili örnek cümleler verilmiştir. Yazımı yanlış olan cümleleri (X) ile işaret-
leyiniz. 

Cevizleri 5’er 5’er bölüşmüştük.

Türkçe dersinde 5’2 (5 tam, onda 2) kesrinin yazılışını öğrendik.

Yarışmada birinci olması hepimizi gururlandırmıştı.

Yüz ölçümü 25437 km2 olan Ankara’nın nüfusu 5 milyon 346 bin 518’dir.

Beyşehir Gölü, ülkemizin 3’üncü büyük gölüdür.

GELECEK DERSE HAZIRLIK
1. Kâğıt ne zaman ve kimler tarafından icat edilmiştir? Araştırınız.

2. Kâğıt nasıl üretilir? Araştırınız.

5

The Admont (Edmınt)
Kütüphanesi Avusturya
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KİTABIN SERÜVENİ

Bir dere boyunda ben 
Upuzun bir kavaktım. 
Ta dipten doruğa dek 
Işıl ışıl yapraktım. 

Bir sabah bir testere 
Beni de serdi yere. 
Kendimi birdenbire 
Makinelerde buldum. 

Çok şey geçti başımdan... 
Bembeyaz kâğıt oldum. 

Şimdi kitabım işte, 
Yine yapraklarım var. 
Yükselir yıldızlara, 
Beni seven çocuklar. 

Sıkıntılı da olsa, 
Benimle tatlı geçer 
En uzun yolculuklar.

M. Necati ÖNGAY

Şiiri öğretmeninizle birlikte yankılayıcı okuma yöntemine göre okuyunuz. Öğretmeniniz iki dize 
okuduktan sonra öğretmeninizin okuduğu biçimde dizeleri sınıfça tekrar ediniz. 

MEHMET NECATİ
ÖNGAY
(1914 - 1992)

İstanbul’da bazı okullar-
da öğretmenlik yaptı. 
Çocuk Edebiyatı dalında 
verdiği eserlerle tanınır. 
Başlıca eserleri: Çocuk 
Şiirleri, Çocuklara Sevgi 
Şiirleri, Sevgi Bahçesi.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Kâğıt ne zaman ve kimler tarafından icat edilmiştir?
2. Kâğıdın icadı neden önemlidir? İnsanlık tarihine katkısı nedir?
3. Kâğıt nasıl üretilir? Kısaca anlatınız.
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1.ETKİNLİK

2.ETKİNLİK

Şiirde geçen aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını verilen boşluklara örnekteki gibi 
yazınız. Bu sözcükleri birer cümlede kullanınız. 

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle cevaplayınız.

......................

......................

......................

......................

......................

......................

Akşamları kitap okumaktan çok hoşlanırım.

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

sabah

bulmak

uzun

tatlı

yer

dip

akşam

1. Okuduğunuz şiirin kahramanı kimdir?

2. Kahramanın başına neler gelmektedir? Kısaca anlatınız.

3. Şiirin son bölümünde geçen “Sıkıntılı da olsa, / Benimle tatlı geçer / En uzun yolculuklar.” dizelerini 

yorumlayınız.

4. Sizce, ağaç kitaba dönüşmekten memnun mudur? Bunu şiirdeki hangi ifadelerden çıkarıyorsunuz?

5. Kâğıt israfıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Açıklayınız.
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3.ETKİNLİK

4.ETKİNLİK “Kâğıt nasıl üretilir?” adlı videoyu izlerken aşağıda verilen boşlukları kâğıt yapım 
aşamalarına göre doldurunuz. 

a) Şiirin ana duygusunu belirleyiniz.

b) Siz olsaydınız şiire nasıl bir başlık koyardınız? Aşağıdaki boşluklara başlık önerilerinizi yazınız. 

Selüloz tabakaları 

................. naklediliyor.

Kâğıt hamuru işlenirken içine 

....................... ekleniyor.

Basınç ve vakumla kâğıttaki 

...................... düşürülüyor.

Selüloz ile birlikte tanka 

............. ekleniyor.

Kâğıt hamuru ............ dakika 

karıştırılıyor.

Daha sonra hamur ............... 

..................... gönderiliyor.

....................... 

suda eritiliyor.

Kâğıt hamuru 
................... .................... 
borular ile gönderiliyor.

................... ...................... 

geçen hamur kâğıda 
dönüşüyor.

.........................................................................

.............................................................. ..............................................................

..............................................................
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5.ETKİNLİK a) Aşağıdaki cümleleri, karşılarındaki söz sanatlarından uygun olanlarıyla 
eşleştiriniz.

b) Şiirdeki benzetme ve kişileştirme sanatlarını örnekteki gibi bulunuz.

Arı gibi durmadan çalışıyordu.

Yavrusunu kaybeden kedi üzgün üzgün dolaşıyordu.

Buz gibi suyla yüzümü yıkadım.

Çiçekler, minik kıza masal anlatıyordu.

Kitaplar arkadaş canlısıdır.

Elma gibi kıpkırmızı yanaklarıyla gülücükler saçıyordu.

1. Kişileştirme

2. Benzetme

Benzetme

Vatan Destanı

O kadar dolu ki toprağın şanla,
Bir değil, sanki bin vatan gibisin.
Yüce dağlarına çöken dumanla
Göklerde yazılı destan gibisin.

Hep böyle bulutlar içinde başın,
Hilâli kucaklar her vatandaşın.
Geçse de asırlar, tazedir yaşın,

O kadar leventsin, fidan gibisin.

Çiçeksin, bayılır kuşlar kokundan,
Her dalın bir yay ki zümrüt okundan

Müjdeler fısıldar Ergenekon’dan:
Bu sese gönülden hayran gibisin. 

              (...)
         Halit Fahri OZANSOY

                        (Kısaltılmıştır.)

Vatan göklerde yazılı 
destana benzetilmiştir.
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6.ETKİNLİK

Kendinizi şiirdeki kavak ağacının yerine koyarak duygu ve düşüncelerinizi anlatan 
bir şiir yazınız. Şiirinize uygun bir başlık belirleyiniz.

Bir ağaç olsam

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

.......................................

c) “Kitabın Serüveni” şiirinde benzetme ve kişileştirme sanatlarından hangisi veya hangileri  bulunmak-
tadır? Örnek dizeleri yazınız.

7.ETKİNLİK

“Kitapsız yaşamak; kör, sağır, dilsiz yaşamaktır.” sözünden hareketle bir konuşma 
planlayınız. Konuşmanızda ama, fakat, ancak ve lakin gibi geçiş ve bağlantı ifadele-
rini kullanmaya çalışınız.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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Aşağıdaki yönergeden hareketle defterinize bir hikâye yazınız. Hikâyenizi yazarken 
yazım kılavuzundan yararlanabilir ve yeni öğrendiğiniz kelimeleri kullanabilirsiniz.

BİLİYOR MUSUNUZ?

Fransa’nın Grenoble (Gırenobl) 
kentinde kamusal alanlara, devlet 
dairelerine ve şehrin belirli böl-
gelerine yerleştirilen makineler 
sayesinde, vatandaşlar kısa hikâye-
ler okuyabiliyor. Hikâye dağıtma 
makineleri, tercihe göre 1, 3 ve 5 
dakikalık kısa hikâyeleri, kasa fişine 
benzer bir formatta ücretsiz şekilde 
basıyor.

BİLİYOR MUSUNUZ?

Malatya Büyükşehir Belediyesi, durak-
larda otobüs bekleyen vatandaşlar 
için “Durak Kütüphanesi” projesini 
hayata geçirdi. Durağın yanındaki 

mini kütüphane ile vatandaşlar otobüs 
beklerken kitap okuyabilecek.

8.ETKİNLİK

GELECEK DERSE HAZIRLIK
1. Karikatür nedir? Özellikleri nelerdir? Araştırınız.
2. Sevdiğiniz bir karikatürü getiriniz.

Hikâye Unsurları:

Yer: Bir orman köyü.

Zaman: İlkbahar

Kişiler: Ali (12-15 yaşlarında, öğrenci), Mehmet (40-45 yaşlarında, Ali’nin babası), Ayşe (40-45 
yaşlarında, Ali’nin annesi), Zeynep (12-15 yaşlarında, Ali’nin arkadaşı), Hasan (12-15 yaşlarında, 
Ali’nin arkadaşı)

Olay: Orman köyündeki ağaçların kesilmesi.
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Karikatür okumayı ve yorumlamayı sever misiniz? Getirdiğiniz karikatürü anlatınız.

2. Karikatürün özellikleri nelerdir? Karikatür farklı kişiler tarafından farklı biçimlerde yorumlanabilir mi? 
Niçin?

KARİKATÜR

Öğretmeninizin belirleyeceği süre içinde karikatürleri inceleyiniz.
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1.ETKİNLİK Aşağıdaki yönergeleri izleyerek karikatürleri yorumlayınız.

Karikatürde verilmek istenen mesaj 
nedir?

...............................................................

...............................................................

...............................................................

Siz olsaydınız bu mesajı nasıl kari-
katürize ederdiniz? Yandaki bölüme 
kendi çiziminizi yapınız.

Karikatürde verilmek istenen mesaj 
nedir?

...............................................................

...............................................................

...............................................................

Siz olsaydınız bu mesajı nasıl kari-
katürize ederdiniz? Yandaki bölüme 
kendi çiziminizi yapınız.

Karikatürde verilmek istenen mesaj 
nedir?

...............................................................

...............................................................

...............................................................

Siz olsaydınız bu mesajı nasıl kari-
katürize ederdiniz? Yandaki bölüme 
kendi çiziminizi yapınız.
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3.ETKİNLİK Aşağıda verilen karikatürlerin konusundan hareketle uygun sözler yazarak kahra-
manları konuşturunuz. 

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

- Karikatüristin bu karikatürle vermek istediği mesaj ne olabilir?
- Karikatüristin vermek istediği mesaja katılıyor musunuz?
- Karikatüre uygun bir slogan üretiniz.

..............................................................................................................

2.ETKİNLİK Aşağıdaki sorulardan ve karikatürden hareketle bir konuşma planlayınız. 
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b) Karikatürün evrenselliği hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

a) Yukarıdaki metinde yazarın “karikatürün evrenselliği” hakkındaki düşüncesi nedir?

c) Farklı kişiler aynı karikatüre baktığında değişik mesajlar çıkarabilirler mi? Açıklayınız.

Bir İletişim Biçimi Olarak Karikatür
 (...)
 Farklı farklı toplumlardan ya da farklı gruplardan insanlar bir karikatüre baktığında o 
toplumun dilini hiç bilmeseler de verilmek istenen iletiyi rahatlıkla anlayabilir ve yorum yapa-
bilirler. (...)
 İletişim; kişiler arası, toplumlar arası ya da birey ile toplum arasında oluşan bir süreç-
tir. Bir kişinin toplumla yüz yüze kurduğu iletişimde ulaşabileceği insan sayısı sınırlıdır. Ancak 
karikatürcü uygun zemin oluştuğunda çizgileriyle bütün dünya insanlarına seslenme olanağı 
bulmaktadır.
 Karikatürün iletişimle olan ilişkisi ve iletişimdeki yeri çok farklı boyutlarda ele alına-
bilir. Bu konunun değişik açılardan irdelenmesi şüphesiz ki hem karikatürcü hem de toplum 
açısından son derece önem taşımaktadır.
                    Hakkı USLU
               (Kısaltılmıştır.)

..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

4.ETKİNLİK
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5.ETKİNLİK
a) Aşağıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri uygun noktalama işaretleri ile doldurunuz.

b) “Fakat babam yokken onları kucak kucağa ortaya yığarak altlarından girer, üstlerinden çıkardım.”
      cümlesindeki deyimi bularak anlamını tahmin ediniz. Deyimin sözlük anlamını yazınız.

c) “Bırakın çocukları, kitaplar arasında oynasınlar. Ne pahasına olursa olsun.” tavsiyesi ile yazar ne      
      anlatmak istemiştir? Yazarın bu tavsiyesine katılıyor musunuz? Niçin?

Çocuklar Kitaplar Arasında Oynasın

 O evde iken kitapları teklifsizce karıştırmak bana yasaktı(  ) Fakat babam yokken 
onları kucak kucağa ortaya yığarak altlarından girer(   ) üstlerinden çıkardım(   ) Pek az sonra 
fare gibi onları kemirir(   ) gizli gizli resimlerini keser ve boyarken yine fare gibi burnumdan 
yakalanırdım(   ) Gidiş o gidiş(   ) Onun için uzunca öğretmenlik hayatımda etrafımdakilere 
tavsiyem daima şu olmuştur(   ) (   )Bırakın çocukları(   ) kitaplar arasında oynasınlar(     )Ne 
pahasına olursa olsun(   )(   )
 (...)
        Reşat Nuri GÜNTEKİN
                              (Kısaltılmıştır.)

Tahminim: ........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Sözlük anlamı: ..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

-............................................................................................................

-............................................................................................................

-............................................................................................................

d) Yandaki karikatürü inceleyiniz. Karikatürden çıkardığınız mesajları yazınız.
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GELECEK DERSE HAZIRLIK

Çevrenizdeki veya ülkemizdeki bir kütüphane hakkında bilgi toplayınız. (Kuruluş tarihi, kim tarafın-
dan yaptırıldığı, adını nereden aldığı, içinde kaç kitap bulunduğu, hangi tür kitapların bulunduğu, 
kaç kişinin görev yaptığı vb.)

6.ETKİNLİK

Sevgili okuma kitaplarım! O kitaplar, aylara bölünmüştü. Kış aylarına düşen par- 
çalarda kış resimleri vardı.

    İhtiyar durmadı, bağırdı:
—Ben Türk’üm oğullar, ben Türk’üm!

Aydın-İzmir karayolu trafiğe kapatıldı.

Türkçede kelime türetmek amacıyla “-lı, -lık, -sız  vb.”  yapım ekleri kullanılır.

Okumak kelimesi “o-ku-mak” şeklinde hecelenir.

Tahtaya kalktığımda çok heyecanlıydım ancak öğretmenim “10-5=?” işlemini 
sorunca soruyu kolayca çözdüm.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Aşağıdaki cümlelerde yer alan kısa çizginin ve konuşma çizgisinin kullanım 
amaçlarını ilgili yerlere yazınız. 
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Sizce kütüphaneye gitmek bir ihtiyaç mıdır? Neden?

2. Kütüphanelerin hangi saatlerde açık olmasını istersiniz?

3. Araştırma yaptığınız kütüphane hakkında bilgi veriniz.

KÜÇÜK ŞEYLERİN HİKÂYESİ - Kütüphane (Dinleme/İzleme Metni)

“Küçük Şeylerin Hikâyesi - Kütüphane” adlı videoyu izlerken aşağıdaki boşlukları 
doldurunuz. 

NOTLARIM
1. Okuyanı için her defasında yeni bir dünyaya açılan bir kapıdır ................................................. 

2. Her biri bambaşka bir dünyaya açılan kitapların buluşma yeri  ...............................................

3. Kütüphane kitaplarını hafızasına kaydeden kütüphaneciye, Osmanlı’da “...............................

...............................”  denirdi.

4. ..........................   ..................................., döneminin en önemli bilim merkezlerinden biri 

olmuştur.

5. Türklere ait ilk kütüphane Orta Asya’da ..........................    ................................  zamanında 

kurulmuştur.

6. Kültürümüzün en kıymetli eserlerinden Dîvânu Lugâti’t-Türk, kütüphaneci ............................ 

......................    ............................   tarafından bulunmuştur.

1.ETKİNLİK

ALİ EMÎRÎ EFENDİ
(1857-1924)

Küçük yaştan itibaren okumaya ve öğ-
renmeye olan merakı yaşamı boyunca 
da devam etmiş ve hayatının gayesi 
hâline gelmiştir. 1916 yılında büyük 
bir özveriyle bir araya topladığı eser-
lerle kendisine tahsis edilen Feyzullah 
Efendi Medresesi’nde bir kütüphane 
kurmuştur. Kütüphaneye “Ben bu 
kitapları milletim için topladım ve mil-
letime vakfediyorum.” diyerek “Millet 
Kütüphanesi “ adını vermiştir. Dîvânu Lugâti’t-Türk

Orta Türkçe Dönemi’nde 
Kaşgarlı Mahmud tarafından 

Bağdat’ta 1072-1074 yılları 
arasında yazılan Türkçe-

Arapça bir sözlüktür.
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2.ETKİNLİK

İzlediğiniz videoda geçen bazı kelimeler ve bu kelimelerin an-
lamları aşağıda verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri 
örnekteki gibi bulmacaya yerleştiriniz. 

1. Allah’ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan bir 
bilim dalı.
2. Okuma suretiyle elde edilen bilgi, nazarî bilgi.
3. Gök bilimi.
4. Genellikle kullanılmış ve eski kitap alıp satan kitapçı.
5. Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görev-
lerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimse.
6. Birçok kişi tarafından kurulan ve toplum yararına çalış-
mayı ilke edinen kuruluş.
7. Başlangıcı olmayan, eski, ezelî.
8. Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri.

1

2 3

4

5

6

7

8

İskenderiye Kütüphanesi

O. Von Corven 
(Van Korvın)

sahaf

astronomi
ilahiyat

nüsha

kadim

vakıf

vezir

ilim

İ

İ

L

M



6. TEMA

186

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

5.ETKİNLİK

4.ETKİNLİK Kendinizi bir kütüphane görevlisi olarak düşününüz. Kütüphanenize gelen 
ziyaretçiler için kütüphanenizi tanıtan bir konuşma planlayınız. Konuşma 
planınızı oluştururken aşağıdaki sorulardan faydalanabilirsiniz. 

Aşağıdaki afiş size neler çağrıştırmaktadır? Afişle ilgili duygu, düşünce ve 
hayallerinizi anlatan bir yazı yazınız.

1. Kütüphanenizin kuruluş tarihi nedir? Kim tarafından yaptırılmıştır? Adını nereden almıştır?

2. Kütüphanenizde kaç kitap var? Kütüphanenizde hangi tür kitaplar bulunmaktadır? 

3. Kütüphanenizde kaç kişi görev yapmaktadır? 

1. “Kütüphanelerin toplumsal hafıza merkezi olması” sözünden ne anlıyorsunuz?

2. Hafız-ı Kütüp kimdir? Görevi nedir?

3. İskenderiye Kütüphanesi, neden döneminin en önemli kültür merkezidir?

4. İskenderiye Kütüphanesi günümüze ulaşmış olsaydı insanoğluna katkıları neler olurdu?

5. Sarayda; felsefe, tarih, coğrafya, tıp konularında Arapça, Farsça ve Türkçe eserler hazırlatan, eski 

Yunanca kitaplar yazdıran Osmanlı padişahı kimdir?

3.ETKİNLİK Aşağıdaki soruları izlediğiniz videodan hareketle cevaplayınız.
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6.ETKİNLİK Aşağıdaki kütüphane yerleşim planını inceleyiniz. Soruları bu plana göre 
cevaplayınız. 

1. Ödeviniz için İngilizce bir roman okumanız gerekmektedir. Aradığınız kitabı bulabileceğiniz 
en uygun bölümü yerleşim planı üzerinde daire içine alınız.

2. Her ay takip ettiğiniz bir derginin eski sayılarını okumak istiyorsunuz. Aradığınız sayıları 
bulabilmek için uygun bölümü yerleşim planı üzerinde daire içine alınız.

3. Kütüphaneden aldığınız kitabın iç kısmında aşağıdaki gibi bir tablo bulunmaktadır. Bu tablo-
da kitabı ödünç alanların, kitabı aldıkları ve iade ettikleri tarihler gösterilmektedir. Buna göre;

Okuma Salonu

Çocuk Ödünç
Verme Bölümü

Yetişkin Ödünç
Verme Bölümü

Çocuk Bölümü

Acil Çıkış

D
an

ış
m

a

Fo
to

ko
pi

İnternet Bölümü

Ya
ba

nc
ı D

ill
er

 B
öl

üm
ü

Ya
zm

a 
Es

er
le

r 
Bö

lü
m

ü

Ye
tiş

ki
n 

O
ku

yu
cu

 B
öl

üm
ü

Sü
re

li 
Ya

yı
nl

ar
 B

öl
üm

ü

Tuvalet
Çıkış

Giriş

KİTAP KURDU HALK KÜTÜPHANESİ

           ÖDÜNÇ ALAN                    ALIŞ TARİHİ                          İADE TARİHİ

               Zeynep                                   03.04.2017                           18.04.2017

                 Esra                                   10.06.2017                           22.06.2017

                  Efe                                   08.07.2017                           16.07.2017

a) Kitabı en uzun süre elinde bulunduran kimdir?

b) Aşağıdaki aylardan hangisinde kitap ay boyunca kütüphanede kalmıştır?

A) Nisan                  B) Mayıs                  C) Haziran                  D) Temmuz           

..........................................................................................................................................................
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8.ETKİNLİK

7.ETKİNLİK

9.ETKİNLİK

Aşağıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri uygun noktalama işaretleri ile doldurunuz. 

Kütüphane kayıt formunu, yönergelerine uygun olarak doldurunuz. 

(18 yaşından küçükler için velinin imzası)

......./......./20......

Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin kullanımına dikkat ediniz. Büyük harflerin 
doğru kullanıldığı cümlelerin başına gülümseyen yüz, yanlış kullanıldığı ifadelerin 
başına üzgün yüz çiziniz. 

KİTABA HÜRMET
        (...)
 İyi kitap yazılması için(   ) iyi dergi çıkması için kötülerinin de bulunması lazımdır(   ) Bilin ki güzel 
yazı âdeta bir mucizedir fakat bu mucizeyi etrafı hazırlar(   ) Ömrümde kaç kitap okudum bilmiyorum 
fakat bütün bunlardan belki kırk(   ) elli nihayet yüz tanesi içimde yaşar(   ) Öbürleri(   ) Elbette onların da 
faydası oldu(   ) onlar da izini bıraktı(   ) Hiçbirini okuduğuma pişman değilim hatta kötü olduğu daha ilk 
on sayfada anlaşıldığı için attığım kitapları aldığıma da pişman değilim(   ) Aldığı on kitaptan yalnız bir 
tanesi iyi olan adam bahtiyar sayılır(   ) Kitap alın(   ) okuyun(   ) beğenirseniz devam edersiniz fakat bilin 
iyiler kötülerin(   ) kötüler iyilerin sayesinde yazıp yayımlanır(   )
        (...)
                      Nurullah ATAÇ
                          (Kısaltılmıştır.)

Kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için her ülkede bir Millî Kütüphane 
olmak durumundadır.

Eski çağ kütüphanelerinden en önemlisi iskenderiye kütüphanesidir.

Türklere ait ilk kütüphane, Orta Asya’da Uygur devleti zamanında kurulmuştur.

Selçuklu hükümdarı Melikşah’ın veziri Nizamülmülk, Nişabur ve Bağdat’ta 
kütüphaneler kurmuştur.

Sultan Fatih sarayda felsefe, tarih coğrafya ve tıp konularında Arapça, farsça ve türkçe 
eserler hazırlatmıştır.

T.C. Kimlik No: ...................................................
Not: 18 yaşından küçükler için bu kısım doldurulacaktır. 

VELİNİN

Adı Soyadı: ....................................................... T.C. Kimlik No: ....................................................
Doğum Tarihi: ................................................... Adı Soyadı: .........................................................
Tel: ................................................................... Doğum Tarihi: .....................................................
Görev: .............................................................. Tel: .....................................................................
E-posta: ............................................................ E-posta: ..............................................................

KİTAP KURDU HALK KÜTÜPHANESİ 
ÜYE KAYIT FORMU

Bilgilerin doğruluğunu, kütüphane kullanımı ve kütüphane materyali ödünç alma kurallarına uyacağımı, aldığım kitabı zamanında getireceğimi getirmediğim 
taktirde uygulanacak cezai işleme uyacağımı taahhüt ederim.

....../....../20....
(18 yaşından küçükler için velinin imzası) 

GELECEK DERSE HAZIRLIK
Atların Türk kültüründeki yeri ve önemi konulu bir araştırma yapınız.
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Adamın biri, bir gün, 
Elinde bir kâğıtla 
Gelir, Hoca’ya der ki: 
- Hoca’m, beni bağışla!

Yoktur okumam yazmam 
Ne der bunda, anlamam!

Pek kötü şey bilmemek, 
Al bunu, oku demek.

Hoca mektubu alır 
Sonra şaşırır kalır.

Bir süre göz gezdirir 
Ve evirir çevirir.

Der ki: “Okuyamadım; 
Tek söz anlayamadım.

Al götür başkasına 
Yapamadım mademki. 
Akıl akıldan üstün 
Başkası okur belki.”

Adam sanır Hoca’nın 
Yok okuyup yazması. 
Kâğıdı almasıyla 
Bir olur patlaması:
 
- Hoca, der, yazık yazık! 
Düşünsene azıcık!

Koca adam bilmem ki 
Kavuğu niçin taşır? 
Ve nasıl okuyamaz, 
Mektuptan iki satır.

Utanmıyorsun elden 
Sıkılman da yok benden.

Bari azıcık utan 
Başındaki kavuktan!

Hoca hemen çıkarır 
Başındaki kavuğu 
- Keramet sendeyse! der 
Hadi kavuk sen oku!

M. Halistin KUKUL

KERAMET KAVUKTA MI? (Serbest Okuma Metni)
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TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI

KİTABA HÜRMET

—Okumayı sever misiniz?

Böyle soru olur mu? Elbette seversiniz; sevmeseydiniz bu gazeteyi almaz, bu satırları 

da okumazdınız. Her kim olursa olsun bir yazarın hitap ettiği kimseler muhakkak okumayı 

seven kimselerdir. Ama kimisi çok, kimisi az okur.

Ben de sorumu sorarken bilhassa bunu öğrenmek istiyordum: Az okuyanlardan mı-

sınız? Çok okuyanlardan mı? Birinci sınıftansanız haksızsınız çünkü az okumak hemen he-

men hiç okumamakla birdir. Sizi bir kitap dostu olmaya davet ediyorum.

Dünyada kitaptan güzel ne vardır ki? İşte önünüzde iki yüz, üç yüz sayfalık bir kitap... 

Ne olduğunu, neden bahsettiğini bilmiyorsunuz. Yalnız ismini görüyorsunuz. Yazarını da ta-

nımıyorsunuz. Sadece biliyorsunuz ki bir romandır. Hiç durmadan açın, belki içindeki elem-

leri, sevinçleri, muhabbetleri veya nefretleri sizi alakadar edecek bir veya birkaç insanla 

tanışacaksınız. Onlarla birkaç saat veya birkaç gün beraber yaşayacak, onların saadetleri 

ile sevineceksiniz. Onlar da sizin dostunuz olacak; en ıstıraplı günlerinizden birinde bir ro-

man kahramanının size geldiğini görebilir, “Bilmez misin? Ben de senin gibi idim!” dediğini 

duyabilirsiniz. Çok okuyan, hikâye ve romanlarla geçen saatlerin kaybolmadığına inanan 

adam ömründe asla yalnız kalmaz.

(...)                                                                                                                            Nurullah ATAÇ

(Kısaltılmıştır.)

1. Yukarıdaki metnin konusu nedir?

2. Metinde geçen “... hikâye ve romanlarla geçen saatlerin kaybolmadığına inanan adam öm-
ründe asla yalnız kalmaz.” ifadesiyle yazar ne anlatmak istemiştir?

3. “Sadece biliyorsunuz ki bir romandır. Hiç durmadan açın, belki içindeki elemleri, sevinçleri,      
      muhabbetleri veya nefretleri sizi alakadar edecek bir veya birkaç insanla tanışacaksınız.    
      Onlarla birkaç saat veya birkaç gün beraber yaşayacak, onların saadetleri ile sevineceksiniz.” 

...................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

(1, 2 ve 3. soruyu metne göre cevaplayınız.)
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a. Metinden alınan yukarıdaki bölümden hareketle “kitap kahramanlarıyla kurulan dostluk” 
     hakkındaki düşüncelerinizi yazınız. 

b. Siz de kitap okurken kitap kahramanlarıyla kendinizi özdeşleştirir misiniz? Onlarla dostluk 
kurar mısınız? Açıklayınız.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

4. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Her takım beşer oyuncudan oluşuyor.                 

B) Problemin sonucu 5,20 (5 tam, yüzde 20) çıktı.                 

C) Geçen yıl kitap okuma yarışmasında 2’inci olmuştum.                 

D) Şehrimizin nüfusu 325.296’dır.

5. Aşağıdaki söz sanatlarının karşısına örnekteki gibi uygun cümleler yazınız.

6. Aşağıdaki cümlelerdeki boş bırakılan yerleri uygun noktalama işaretleri ile doldurunuz.

- 2016 (   ) 2017 Eğitim Öğretim yılı benim için çok özeldir(   )

- Ankara (   ) Antalya uçak seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilmiştir(   )

- Çok okuyan,  hikâye ve romanlarla geçen saatlerin kaybolmadığına inanan adam öm(   ) 
ründe asla yalnız kalmaz(   )

- Bey ellerine sarıldı. Öpmeye başladı.
(      ) Ben senin oğlunum!

- Türkçede çoğul ekleri (   )ler ve (   )lar ekleridir.

Yılan gibi kıvrılan yollar tepenin ardına doğru gidiyordu.BENZETME

BENZETME

KİŞİLEŞTİRME

KİŞİLEŞTİRME





SAĞLIK
SPOR

ANADOLU’NUN CİRİT OYUNLARI 
SAĞLIKLI YAŞIYORUM

CAZGIR
BİLİNÇSİZ İLAÇ KULLANIMI (DİNLEME/İZLEME METNİ)

HASTA (SERBEST OKUMA METNİ)

TEMA7.



7. TEMA

194

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. “Atların Türk kültüründeki yeri ve önemi” konulu araştırmanızın sonuçlarını arkadaşlarınızla 
     paylaşınız.
2. “Spor yapmalıyız çünkü...” Yarım bırakılan cümleyi kendi düşüncelerinize göre tamamlayınız.

MEHMET ÖNDER
(1926 - 2004)

Türk kültürüne ve tarihi-
ne çok önem vermiş ve 
bu alanlarda birçok eser 
kaleme almıştır. Başlıca 
eserleri: Aldı Sözü Ana-
dolu, Anadolu Efsanele-
ri, Köyün Bağrından.

ANADOLU’NUN CİRİT OYUNLARI
 Anadolu’nun geleneksel seyirlik oyunları arasında cirit oyunlarının 
yeri büyüktür. Cirit oyunları, bir eğlence, bir yiğitlik ve çeviklik gösterisi, 
aynı zamanda bir atlı spordur. Cirit oyunlarının tarihi çok eskilere gider. 
Türkler, bu sporu binlerce yıl önce Orta Asya’da başlatmışlar, yüzyıllar bo-
yunca bu geleneği sürdürerek Selçuklularla birlikte Anadolu’ya getirmiş-
lerdir. Bu yüzden cirit oyununun Anadolu’da, en azından 900 yıllık bir tarihi 
vardır. Güreş gibi, cirit de millî ve geleneksel bir “ata sporu” sayılır. Güreş, 
bir zamanlar “Türk gibi kuvvetli” sözüyle Türk gücünü nasıl dünyaya yaymış 
ve tanıtmışsa cirit oyunu da Türk yiğitlerinin binicilikteki hünerinin, çevik-
liğinin, cesurluğunun sembolü olmuştur.

 Cirit oyununun kaynağı ve çıkışı üzerine çeşitli söylentiler vardır. Der-
ler ki bir zamanlar, birbirine komşu, aynı soydan gelen iki obanın arala-
rı açılır. Bir oba ötekinden kız ister, vermezler. Derken iş, kavgaya, savaşa 
dökülür. İki obanın yiğitleri atlarına biner, zırhlarını kuşanır, silahlanırlar. 
İki obayı ayıran sınırın tam karşısında yerlerini alırlar. Neredeyse kan dökü-
lecek, yiğitler birbirine girecek. Obanın yaşlıları toplanır. (...) Karşı obanın 
ileri gelen yaşlılarıyla konuşur, anlaşırlar:

Metni, noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz.
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 — Niçin savaşalım, boşu boşuna vuru-
şalım? Kan dökmek düşmana karşı olur. Biz, 
aynı soydan, aynı kökten gelmiş iki kardeş 
obayız. Aramızda bir anlaşmazlık oldu, yiğitle-
rimiz bunu onur meselesi yaptılar. Ellerinden 
silahlarını alalım. Silah yerine birer sopa ve-
relim. Çatışsınlar, güçlerini, savaş hünerlerini, 
yiğitliklerini göstersinler. Sopaları, kim kime 
daha çok isabet ettirirse o taraf yenmiş sayıl-
sın. Yenilen yenilgiyi kabul etsin. Böylece kan 
dökülmesin, derler.

 İki obadan iki hakem seçer, meydana 
sürerler. Yiğitler, bir savaş düzeni içinde vu-
ruşmaya başlarlar, sonunda hakemler, en çok 
isabet almış tarafı yenilmiş sayarak çatışmayı 
durdururlar. (...) Bu olaydan sonra, cirit bir 
oyun, bir spor olarak yayılır. Geleneksel kural-
ları ile birlikte millî oyunlarımız arasında yeri-
ni alır.

 Cirit oyunlarında kullanılan bir metre 
uzunluğundaki sopalar; meşe, şimşir, hurma 
gibi ağaçların dallarından kesilir, cilalanır. Bir 
ucu kalıncadır. Cirit oyununa katılacak bel-
li sayıdaki atlılar, karşılıklı dizilir. Aralarında 
100 - 200 metrelik bir mesafe bulunur. Cirit 
başladığı zaman, dizilerden bir atlı, atını ileri 
sürer. Buna öteki diziden başka bir atlı karşı 
çıkar, ilk çıkan atlı, karşısındaki atlıya sopasını 
fırlatır ve hemen dizginleri geri çevirir, öteki 
onu kovalar ve sopasını atar, derken karşıdan 
bir ikincisi onu karşılar. Böylece cirit bir düzen 
içinde sürer gider. Diziler teker teker mey-
dana çıktıktan sonra, değneğini en çok isa-
bet ettiren taraf galip sayılır. Cirit oyununda 
tek hedef, atın sırtındaki binicidir. Ciridin ata 
isabet etmesi, savuranın oyun dışı kalmasını 
gerektirir. Bu yüzden atlılar, kendilerini hedef 

alan ciritlerden korunmak için at üzerinde çe-
şitli hareketler yapar, gizlenir, dörtnal giden 
atın üzerinde türlü hünerler gösterirler. Çe-
viklik, iyi binicilik, güçlü atıcılık, cesurluk, bu 
oyunun hünerleri arasındadır. Cirit oyununu, 
eski Türklerde bir savaş manevrası sayanlar 
da vardır. Top tüfek icat edilmeden önce, sa-
vaşlarda en etkin silah kuşkusuz, sipahi de-
nilen atlı savaşçıların ya da bir başka deyişle 
süvarilerin ellerindeki mızrak ve gürzlerdi. 
Yayalar daha çok ok atar, kılıç sallarlardı. Atlı 
savaşçılar, savaş öncesi talimlerinde ağaç so-
palar kullanırlardı. Cirit oyununun bir savaş 
oyunu ya da karşılıklı savaş gösterisi sayılması 
bu yüzden...

 Bugün yurdumuzun çeşitli bölgelerinde 
cirit oyunları oynanır, ciritli yarışmalar yapı-
lır. Kars’ta, Erzurum’da düzenlenen şenlik ve 
yarışmalarda cirit oyunları başta gelir. Her yıl 
Konya’da eylül ayında yapılan “Geleneksel 
Türkiye Cirit Oyunları Yarışması”nı on binler-
ce kişi izler, yarışlarda derece alanlara ödüller 
verilir. 

 Türklerin ata sporu olan cirit oyunları, 
Asya’da ve Avrupa’da, başka milletleri de et-
kilemiş, ciride benzer oyunlar türemiştir. Atlı 
polo oyunu bunlar arasındadır. Ne var ki cirit 
oyunlarının özelliğini yitirmeden, yeni bir dü-
zenleme ve özendirme ile yaşatılması gerek-
mektedir. Anadolu’nun geleneksel sporu cirit, 
unutulmaktan kurtarılmalıdır. Bir zamanlar köy 
düğünlerini, davulu ile zurnası ile coşturan ci-
rit oyunları Anadolu’nun kükrek sesi, yiğitlik, 
mertlik heyecanı, geleneksel seyirliğidir. 

Mehmet ÖNDER
(Kısaltılmıştır.)
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1.ETKİNLİK

2.ETKİNLİK

3.ETKİNLİK

a) Okuduğunuz metinde geçen bazı kelimeler, harfleri eksik olarak  verilmiştir.  
     Sözlük anlamlarından hareketle eksik harfleri örnekteki gibi tamamlayınız.

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız. 

Ciritle ilgili aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların yanına (D), yanlış olanların yanı-
na (Y) harfi koyunuz. 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

b) Yukarıdaki kelimelerden üçünü seçerek bu kelimelerle birer cümle kurunuz. 

Sözlük Anlamları
1. Uygulamalı olarak yapılan askerlik eğitimi.
2. Göçebelerin konak yeri.
3. At üzerinde sopa ile oynanan bir tür top oyunu.
4. Uzun saplı, sivri demir uçlu silah.
5. Kolaylık ve çabuklukla davranan, atik.
6. Silah olarak kullanılan ağır topuz.
7. Binek hayvanları yöneltmeye yarayan kayış.
8. Atlı asker.
9. Silahlardan korunmak için giyilen giysi. 
10. Belli günlerde yapılan, coşku veren, 
eğlendirici gösterilerin tümü.

1. Metnin konusu nedir?
2. Cirit oyununun ortaya çıkışı hakkında bilgi veriniz.
3. Siz olsaydınız iki oba arasında çıkan anlaşmazlığı nasıl çözerdiniz?
4. Obanın yaşlıları araya girip sorunu çözmeselerdi neler yaşanabilirdi? 
5. Cirit oyununa hangi kuralları eklemek istersiniz?
6. Rakibe atılacak ciritler hangi ağaç türlerinden yapılmaktadır? 
7. İyi bir cirit oyuncusu hangi özelliklere sahip olmalıdır?
8. Cirit oyunu ile Türklerin askerî başarıları arasında nasıl bir ilişki olabilir?

- Oyuncular, iki metre uzunluğunda sopalar kullanır.(      )
- Rakip grupların atları arasında 100-200 metre mesafe bulunur. (      )
- Rakibin atını vuran oyuncu puan kazanır. (      )
- Cirit oyununun amacı rakibin ciridini ele geçirmektir. (       )
- Oyuncular, atılan ciritten kaçmak için at üzerinde çeşitli hareketler yaparlar. (       )
- Rakibe en fazla ciridi isabet ettiren taraf oyunu kazanır. (       )
- Cirit, atlar olmadan da oynanabilen bir oyundur. (       )
- Bugün, yurdumuzun çeşitli bölgelerinde cirit oyunları oynanır. (       )

1. T A L İ M   6. G    R    
2.     B      7. D     Z     İ
3.  P    L   8. S    V         İ
4.           Z R    K  9. Z           H   
5. Ç         İ   10. Ş         L İ
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5.ETKİNLİK

....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Sınıf arkadaşlarınızın cirit oyunu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ve ge-
leneksel oyunlarımızı beğenmediklerini varsayınız. Onlara cirit oyununu tanıtan bir 
konuşma yapınız. 

1. Siz, bu festivale katılıyor olsaydınız ziyaret edeceğiniz ilk bölüm neresi olurdu? Niçin?

4.ETKİNLİK Dünya Etnospor Konfederasyonu, geleneksel sporlarımızın günümüzde yaşatılması 
amacıyla Etnospor Festivali düzenlemektedir. Aşağıda festival alanı için hazırlanan 
harita yer almaktadır. Haritayı inceleyerek soruları cevaplayınız.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2. Haritada uçak resminin kullanılmasının sebebi ne olabilir?

3. Festival alanında eksik olduğunu düşündüğünüz bir bölüm var mı? Alana hangi bölümü eklemek 
isterdiniz? Niçin?  

4. Menzil Okçuluğu bölümünden Çarşı Meydanı’na giden en kısa yolu harita üzerinde işaretleyiniz.  

5. Giriş kapısından en kısa yolu tercih ederek Çarşı Meydanı’na giden birisi aşağıdakilerden hangisini 
görmüş olamaz?

A) At Meydanı             B) Han Çadırı                C) Talimhane              D) Konser Alanı

6. Festivali ziyaret eden bir kişi aşağıdaki spor faaliyetlerinden hangisini görmüş olamaz?

A) okçuluk                   B) gülle atma                C) güreş                       D) binicilik
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7.ETKİNLİK Kutucuklarda verilen eklerden uygun olanları aşağıdaki boşluklara yazınız. 

Cümlelerdeki yazım yanlışlarını düzelterek verilen boşluklara cümlenin doğru biçimlerini 
yazınız. 

6.ETKİNLİK

- Cirit, Selçuklularla birlik ....... Anadolu’ya gelmiştir. 

- Biz, aynı soydan, aynı kök ....... gelmiş, iki kardeş obayız. 

- Buna öteki dizi ....... başka bir atlı karşı çıkar.

- Sopalar; meşe, şimşir, hurma gibi ağaçların dalların ....... kesilir.

- Cirit oyununun Anadolu’ ....... en azından 900 yıllık bir tarihi vardır. 

- Kars’..... ,Erzurum’da düzenlenen şenlik ve yarışmalarda cirit oyunları başta gelir.

- Cirit oyununu, eski Türkler....... bir savaş manevrası sayanlar da vardır.

- Anadolu’nun geleneksel sporu cirit unutulmak .......  kurtarılmalıdır.

1. Ciritde millî ve geleneksel bir “ata sporu” sayılır. 

..........................................................................................................................................................

2. Türkler, bu sporu binlerce yıl önce orta asya da başlatmışlar. 

..........................................................................................................................................................

3. Kars’ta, erzurum da düzenlenen Şenlik ve Yarışmalarda cirit oyunları başta gelir.

..........................................................................................................................................................

4. Cirit Oyununu eski türklerde bir savaş manevrası sayanlarda vardır.

.........................................................................................................................................................

5. Türklerin ata sporu olan Cirit Oyunları, Asyada ve avrupada, başka milletleri de etkilemiş.

..........................................................................................................................................................

6. bugünde yurdumuzun çeşitli bölgelerin de cirit oyunları oynanır.

..........................................................................................................................................................

-dan

-da

-den

-de

-tan

-ta

-ten

-te
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9.ETKİNLİK

8.ETKİNLİK

“Cirit oyununun kaynağı ve çıkışı üzerine çeşitli söylentiler vardır.”

Aşağıdaki bölümleri doldurarak sevdiğiniz 
bir oyunu tanıtınız. 

a) Altı çizili kelime ek aldığında nasıl bir ses değişikliği olmuştur?

b) “kaynak”  kelimesinde  yaşanan ses değişikliğinde kelimenin aldığı ekin bir etkisi olmuş mudur?

c) Aşağıdaki cümlelerde, aldığı ekten dolayı ses değişimi olan kelimelerin altını çiziniz. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

- Değneğini en çok isabet ettiren taraf galip sayılır.
- Güreş, bir zamanlar “Türk gibi kuvvetli” sözüyle Türk gücünü dünyaya yaymış. 
- Cirit oyunu çevikliğin, cesurluğun sembolü olmuştur.
- Cirit sopasının bir ucu kalıncadır.

Oyunun Adı : ..............................................................................................................................................

Oyuncu Sayısı :  .........................................................................................................................................

Oyun Alanı : ...............................................................................................................................................

Oyunun Kuralları : ......................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Nasıl Oynanır? : .........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Yeterli ve dengeli beslenme nasıl olmalıdır? Açıklayınız.

2. Sağlığınızı korumak için nelere dikkat edersiniz? 

SAĞLIKLI YAŞIYORUM

Dikkat et!
Cips, çikolata ve gazlı içeceklerden olabildiğince 
kaçınmalıyız. Çok fazla yağ, şeker ve zararlı 
madde içerdikleri için sağlığımız bozulabilir.

Okuldayken şunlara dikkat etmeliyiz!

OKULDA SAĞLIĞINA DİKKAT ET!

Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz. Okurken 1. etkinliği yapınız.

TEMİZ ELLER
Okuldayken ellerimiz çok kirlenir. Çünkü birçok şeye 
dokunuruz. Teneffüslerde ellerimizi yıkamak bizi 
mikroplara karşı korur.

TEMİZ SU
Tuvaletlerdeki musluklardan su içmemeliyiz. 
Yanımızda getirdiğimiz ya da kantinden aldığımız 
suları içebiliriz. 

TEMİZ SIRALAR
Sıralarımızın üstünde birçok iş yaparız. Bu nedenle 
sıralarımızın üstü kirlenir.  Sıralarımızın üstünü temiz 
tutmak bizim görevimizdir.

TEMİZ TUVALET
Sağlığımız için tuvaletleri temiz kullanmak bizim 
görevimizdir. 

TEMİZ GIDA
Bazen okul çevresinde paketlenmemiş yiyecekler 
satılır. Bu yiyeceklerden olabildiğince kaçınmak 
gerekir. 

TEMİZ SINIF
Sınıflarımız temiz olduğunda mikroplardan 
korunuruz. Çöplerimizi çöp tenekesine atmak 
sınıfımızı temiz tutmanın en önemli adımıdır. 

Sınıflarımız temiz oldukça  mikroplardan korunuruz.



UYKU DÜZENİNE DİKKAT ET! ZARARI GÖR VE KAÇ!

Büyüklerden 2 saat  fazla uyumalıyız. Zararlı maddelerden kendinizi koruyun.

Uyku bedenimizin 
dinlenmesini, zihnimizin 
yenilenmesini, organlarımızın 
kendini tamir etmesini sağlar. 

Ortalama uyku süresi:

Yetişkinler için 6-8 saat,

çocuklar için 10-12 saattir. 

Sağlık açısından 
gereğinden az veya çok 
uyumak sakıncalıdır. 
Az uyuyan bir kişi 
okulda başarılı olamaz. 
Çünkü bedeni ve aklı 
dinlenmemiş olur. Bu 
nedenle zamanında 
yatağımıza girmeli ve 
yeterince uyumalıyız. 

BOYALI VE RENKLİ 
GIDALAR

Kimse boya yemek 
istemez, değil mi? 
Bu nedenle boya ile 
renklendirilmiş gıdalardan 
olabildiğince kaçınmak 
gerekir. 

AÇIKTA SATILAN 
GIDALAR

Bazı satıcılar sattıkları 
gıdaları paketlemezler. 
Onları direkt açıkta 
satarlar. Sokağın tozu, 
kiri ve egzoz dumanı bu 
gıdaların üzerine yapışır. 
Onlar da bize zarar verir. 

10-12

6-8

ABUR CUBUR 
GIDALAR

Cips, çikolata, şeker ve gazlı 
içeceklerin tadı lezzetli 
gelebilir. Ne var ki bu gıdalar 
çok fazla yağ, şeker ve zararlı 
madde içerir ve bedenimize  
zarar verir. 

AŞIRI TEKNOLOJİ
Teknoloji hayatımızı 
kolaylaştırır ama ekran 
başında çok fazla kalırsak hem 
düşünme gücümüz azalır hem 
de bedenimiz zarar görür. 

!

Bazı gıdalar bedenimize girdiğinde anında bedenimizi yıkmaya 
ve ona zarar vermeye başlar. 

Bu gıdalar:
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SAĞLIKLI YAŞAM 
TARZINI BENİMSE!

DENGELİ VE 
YETERLİ BESLEN!

Hastalıklardan korunmak için 
sağlıklı bir yaşam tarzımız olmalı.

Yetersiz veya dengesiz beslenmek 
sağlığımızı olumsuz etkiler. Şimdi 
yetersiz ve dengesiz beslenmenin ne 
olduğuna bakalım:

Unutma!
Sağlığımızı korumak için hareket etmeli ve dengeli 
beslenmeliyiz. Ekran başından kalk, dışarı çık, oyun oyna!

YETERSİZ BESLENME
Yoksulluk, kıtlık, 
ihmal gibi sebeplerle 
ihtiyaçtan daha az besin 
tüketilmesidir. 

1- Et, Yumurta ve 
Kuru Baklagiller  
Grubu

Dana, kuzu, tavuk, hindi, 
balık, yumurta, fasulye,
nohut vb.

3- Süt ve Süt 
Ürünleri

Süt, peynir, yoğurt, 
tereyağı, dondurma vb.

DENGESİZ  BESLENME
Aşırı beslenmek, sürekli aynı 
tarz gıdaları ya da zararlı 
gıdaları tüketmektir. 

2- Sebze ve Meyve 
Grubu

Her çeşit sebze ve meyve.

4- Ekmek ve 
Tahıl Grubu

Buğday, pirinç, mısır, 
çavdar, yulaf gibi 
tahıllardan üretilen un, 
bulgur, ekmek, makarna, 
şehriye vb.

Dengeli ve yeterli 
beslenin.

Bol hareket edin.

Kişisel temizliğinize 
ve bakımınıza özen 
gösterin.

Yeterince su için.

Yeteri kadar uyuyun.

1
2

3

4

5
Dört yapraklı yoncanın her yaprağındaki besinler-

den yeterli ve dengeli bir şekilde yemeliyiz.
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OYUN DEMEK 
HAREKET DEMEK!

KİŞİSEL BAKIMINA 
DİKKAT ET!

Çocuklar için en güzel 
hareket oyundur. 

Kişisel bakım yaparak kendimize 
ve çevremize saygı göstermiş oluruz.

Gün içinde çok yemek yemiş 
ama az hareket etmişsek 
yediklerimiz vücudumuzda 
yağa dönüşür. Bu da birçok 
hastalığa yol açar. Bu nedenle 
çok hareket etmeliyiz. Çok 
hareket ettiğimizde:

Bedenimiz güçlü ve kuvvetli 
olur. 

Düşünme gücümüz artar. 

Birçok oyunda zaten 
koşmak, zıplamak gibi 
hareketler vardır. Bu 
nedenle çokça oynayan 
çocuk, çok da sağlıklı olur. 
Ancak günümüzde çocuklar, 
dışarıda oynamak yerine 
tablette, telefonda ya da 
bilgisayarda oynuyorlar. 

Bu oyunlarda ise hareket 
yok. Hepsi oturarak 
oynanıyor.  Yani ekran 
sizin hareketinizi elinizden 
alıyor. Ekran oyunları yerine 
açık havada oynanan 
oyunları tercih etmek en 
doğrusudur. 

  Sabah kalkınca ellerimizi 
ve yüzümüzü yıkamalıyız. 

  Gün içinde en az 6-8 
defa ellerimizi yıkamalıyız. 
Tuvaletten sonra, 
yemeklerden önce ve sonra 
ellerimizi yıkamalıyız. 

  Haftada en az 1-2 defa 
banyo yapmalıyız. Çocuklar 
çok koşar ve çok terler. 
Ter vücutta koku yapar. 
Bedenimizin güzel kokması 
ve derimizin nefes alması için 
banyoya ihtiyacımız vardır. 

  Tırnaklarımızı haftada 
en az bir kere kesmeliyiz. 
Kesilmeyen tırnakların 
aralarında mikroplar birikir 
ve biz yemek yediğimizde 
ağzımıza, oradan da 
vücudumuza girer.

  Günde en az 2 defa 
dişlerimizi fırçalamalıyız. 
Temiz dişler ve kokusuz bir ağız 
kendimizi iyi hissettirir. 

  Okulda, evde ve yatarken 
giydiğimiz kıyafetler ayrı olmalıdır. 
Okul kıyafeti ya da dışarı çıktığımız 
kıyafet ile uyumak çok yanlıştır. 
Çünkü onlar kirlidir ve yatağımızı 
da kirletir. Üstelik rahat da değildir. 

  Kişisel bakımına dikkat eden 
biri, odasını ve masasını da temiz 
tutmalı. Çünkü insan düzenli yerde 
daha huzurlu olur.

Kişisel bakım demek bir insanın kendi temizliğini ve bakımını 
kendisinin yapması demektir. Bebekler çok küçüktür, kişisel 
bakımlarını yapamazlar. İlkokul çocukları da bazen kendi 
bakımlarını tek başına yapmakta zorlanırlar. Bizler kişisel 
bakımımızı yaparak hem bedenimize hem de çevremizdeki 
insanlara saygı göstermiş oluruz. 

Kişisel Bakımımız İçin Neler Yapmalıyız?



7. TEMA

204

1.ETKİNLİK

2.ETKİNLİK

‘‘Sağlıklı Yaşıyorum’’ broşürünü okurken aşağıdaki kutulara notlar alınız.

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Aşağıdaki soruları okuduğunuz broşürden hareketle cevaplayınız. 

Yapmam Gerekenler

Yapmamam Gerekenler

1. Okulda dikkat edilmesi gereken temizlik kuralları nelerdir?

2. Yetişkinlerin 6-8 saat uyuması yeterliyken bu süre sizler için 10-12 saattir. Bu farkın sebebi ne 
olabilir?

3. Tüketmekten kaçınılması gereken gıdalar hangileridir? 
4. Oynadığınız hangi oyunların vücudunuz için sağlıklı olduğunu düşünüyorsunuz? Açıklayınız. 

5. Kişisel bakımımıza özen göstermezsek sosyal hayatta ne gibi problemler yaşayabiliriz?

6. Metni okuduktan sonra daha önce yapmış olduğunuz hangi davranışların hatalı olduğunu 

fark ettiniz? 

7. Sağlıklı yaşam kurallarına dikkat etmeyen insanlar, hangi problemlerle karşılaşabilir? 

8. Metinde eksik bulduğunuz, sağlıkla ilgili verilmesi gereken başka bilgiler var mı? Açıklayınız. 
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4.ETKİNLİK

3.ETKİNLİK

5.ETKİNLİK

Görsellerden hareketle sınıf arkadaşlarınıza “sağlıklı yaşam” hakkında bir konuşma yapınız. 
Sorular sorarak arkadaşlarınızı da konuşmanıza dâhil ediniz.

Aşağıdaki görsellerden okuduğunuz broşürle ilgili olanları işaretleyiniz. 

a) Aşağıdaki görselden hareketle 
teknoloji bağımlılığının insanlara 
verebileceği zararları söyleyiniz. 

b) Teknolojinin hayatımıza getirdiği yenilikleri 
en faydalı şekilde nasıl kullanabiliriz? 
Arkadaşlarınızla tartışınız.
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....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

a) Hangi doktorun açıklamalarını daha iyi anladınız? Niçin?

b) Hasta ziyaretinde dikkat etmemiz gereken kuralları yazınız. Yazınızda yabancı dillerden dilimize 
giren kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanmaya özen gösteriniz.  

ET

SEBZE

TAHIL

SÜT

6.ETKİNLİK

7.ETKİNLİK

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Dört yapraklı yoncadan hareketle çevrenizdeki insanların beslenme 
alışkanlıklarını değerlendiriniz? 

Doktor Ayşe Hanım ve Mehmet Bey’e ait ifadeleri okuyunuz. 

Bugün Ayşe Hanım’la görevliydik. Acil bölümüne, ilk olarak göğüs kafe-
sinde şiddetli ağrı semptomu olan bir hasta geldi. Stetoskop ile hastayı 
dinledik. Yapılan tahliller sonucu hastanın spazm geçirdiğini fark ettik 
ve onu kardiyoloji doktoruna yönlendirdik. Ardından bir  toksikoz vaka-
sına müdahale ettik...

Bugün Mehmet  Bey’le  görevliydik. Acil bölümüne, İlk olarak göğüs 
kafesinde şiddetli ağrı belirtisi olan bir hasta geldi. Hastayı dinleme ay-
gıtı ile dinledik. Yapılan tahliller sonucu hastanın ani kasılma geçirdiğini 
fark ettik ve onu kalp hastalıkları doktoruna yönlendirdik. Ardından bir 
zehirlenme vakasına müdahale ettik...
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8.ETKİNLİK

- Çocuklar, dışarıda oynamak yerine tablette, telefonda ya da bilgisayarda oynuyorlar. 
- Dört yapraklı yoncadan yiyelim, dengeli beslenelim.
- Parktaki çocuklar atlıyor, zıplıyor ama yorulmak bilmiyorlar.
- Abur cubur gıdalarla karnım bir türlü doymuyor. 

Her gün mutlaka  meyve ve sebze yiyorum.

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

a) Altı çizili kelimenin anlamlı en küçük parçası nedir?

b) Ek aldıktan sonra altı çizili kelimede ses değişimi olmuş mudur?

c) Aşağıdaki cümlelerde yukarıdaki ses olayının görüldüğü kelimelerin altını çiziniz.  

9.ETKİNLİK Mideniz mektup yazabilseydi size neler söylerdi?

Sevgili ................................................,

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

GELECEK DERSE HAZIRLIK
Sevdiğiniz bir sporcunun hayatı ve başarıları ile ilgili bir sunum hazırlayınız. Sunumunuzu görsellerle 

destekleyiniz. Sunumunuzdan önce prova yapınız. 
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Atatürk’ün  “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.” sözünden ne anlıyorsunuz?
2. Güreş hakkında neler biliyorsunuz?

Vur ha vur, vur davul, baş pehlivan havası.
Çıksın Bekir, Osman, Mestanoğlu, Dülger Ahmet.
Vur ha vur, vur davul, gürlemenin sırası.
Davran bre pehlivan ha ömrüne bereket.
Ateş alsın büklüm büklüm pazındaki kudret.
Davran deli fişek, karayel fırtınası.
Çığlar devirip yenmenin güreşmenin ustası.
Vur ha vur, vur davul, dağları taşları titret.
Dile gelsin Yusuf’un, Aliço’nun hatırası.
Çıkalım hele meydana yanardağ gibi emret.

Hey mübarek! Er meydanı bu meydandır.
Cümle âlem birikmiş işte davullu zurnalı.
Her biri bir özge diyarda baş pehlivandır.
Yiğitler gelir güreş tutmaya göğsü armalı.
Boyları yıldız döker, omuzları çifte burmalı.
Hoy senin pehlivan dediğin şahan olup da uçandır.
Rüzgâr deme, buluttur. Bulut, deme, dumandır.
Vur ha vur davul, gök yerinden kaymalı.
Hodri meydan! Vakit tamam, peşrev tamamdır.
Ha deyince kaldırıp kaldırıp yere vurmalı.

Attilâ İLHAN

CAZGIR
Cazgır: Güreşecek olan 
pehlivanları yüksek sesle 
izleyicilere tanıtan ve dua 
okuyarak alana süren kimse.

ATTİLÂ İLHAN
(1925 - 2015)

Türk edebiyatının önem-
li kalemlerinden Attilâ 
İlhan, Ben Sana Mec-
burum, Sisler Bulvarı, 
Duvar  gibi eserleri ile 
tanınır. 

Şiiri noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. 
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1.ETKİNLİK Aşağıdaki kelimeleri, metinde geçtiği cümlelerden hareketle örnekteki gibi 
eşleştiriniz.

Yağlı güreşlerin başlangıcında elleri bacaklara vurarak yapılan gösteri.

Şahin.

Kolun omuz ile dirsek arasındaki bölümünde bulunan, şişkince kas kütlesi.

Marangoz.

Dağın bir noktasından kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümesi.

Ülke.

Kuzeybatıdan esen, genellikle soğuk, kimi kez fırtına niteliğinde yerel rüzgâr. 

Başka.

1. Peşrev

2. .................

3. .................

4. .................

5. .................

6. .................

7. .................

8. .................

2.ETKİNLİK

3.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle cevaplayınız. 

a) Aşağıdaki kelime gruplarından hangileri güreş sporundan dilimize geçmiş olabilir? Örnekteki 
gibi İşaretleyiniz. 

1. Şiirin konusu nedir?
2. Şiirde hangi isimler geçmektedir? Bu isimlerin şiirde yer almasının sebebi ne olabilir?
3. Şiirdeki abartılı ifadeleri bularak altlarını çiziniz. 
4. Şiire göre iyi bir güreşçi hangi özelliklere sahip olmalıdır? Açıklayınız.
5. Sizce şiirin başlığı ile içeriği uyumlu mudur? Siz olsaydınız şiire hangi başlığı koyardınız?
6. Size göre şiir akıcı ve etkileyici midir? Niçin?
7. Siz hangi sporu yapıyorsunuz / yapmak istersiniz? Niçin? 

pazı 
dülger

karayel
diyar

şahan
peşrev

özge
çığ

başa güreşmek (  x  )             

meydan okumak (      )

avucunu yalamak (      )

pabucu dama atılmak (      )

yenilen pehlivan güreşe doymaz   (      )              

içi içine sığmamak (      )

pehlivan yapılı (      )

ok yaydan çıktı (      )

sırtı yere gelmemek (      )                      

meydanı dar etmek (      )

püf noktası (      )         

göze batmak (      ) 
b) İşaretlediğiniz deyimlerden biriyle cümle kurunuz. 

....................................................................................................................................................
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5.ETKİNLİK

6.ETKİNLİK

4.ETKİNLİK

Mete GAZOZ, 17 yaşındayken ülkemiz adına 
2016 Rio Olimpiyat Oyunları’na katıldı. Genç 
yaşına rağmen okçuluk müsabakalarında 
gösterdiği başarıyla dikkat çekti. Siz, ülkemizi 
olimpiyat oyunlarında temsil edecek olsanız 
hangi alanda yarışmak isterdiniz, niçin? 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Türk kültürünün en eski spor etkinliklerinden biri olan Kırkpınar Güreşleri’ne, yurt 
dışında yaşayan bir arkadaşınızı davet etmek için kısa mesaj yazınız. 

“Sevdiğiniz bir sporcunun hayatı ve başarıları” konulu sunumunuzu yapınız. 
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7.ETKİNLİK

8.ETKİNLİK

Sınıf olarak “serim grubu” ve “ çözüm grubu “ olmak üzere ikiye ayrılınız. Aşağıda bir 
hikâyenin düğüm (gelişme) bölümü verilmiştir. Serim grubundaki öğrenciler hikâ-
yenin giriş bölümünü, çözüm grubundaki öğrenciler de hikâyenin sonuç bölümünü 
yazacaktır. Hikâyenizi yazmak için Türkçe defterinizi kullanınız. 

Yukarıdaki metinde anlatılan ses olaylarını aşağıdaki cümlelerin içinden bularak örnekteki gibi ait oldu-
ğu kutuya yazınız.

Aşağıdaki metni okuyunuz. 

GELECEK DERSE HAZIRLIK
İlaçların nasıl geliştirildiğini ve üretildiğini araştırınız. 

Kırkpınar Macerası

(...) O kadar maceradan sonra nihayet Edirne’ye vardık. Dedem yolu bildiği için Kırkpınar Yağlı Güreşle-
ri’nin yapıldığı alanı bulmakta zorlanmadık. Hayatımda ilk defa bir güreş müsabakası izleyeceğim için 
çok heyecanlıydım. Yemyeşil çimenlerin üzerinde, ciltleri parlayan devasa pehlivanları görünce çok şa-
şırdım. Ne kadar da güçlü görünüyorlardı (...) 

Öğretmenimiz Türkçenin sihirli bir dil olduğunu söylediğinde hepimiz çok şaşırdık. 
− Nasıl yani öğretmenim, diye atıldı Ali. 
− Bizler konuşurken veya yazarken bazı sesler kaybolur, bazıları ise orada yokken 
birden ortaya çıkar. İşte Türkçenin sihri!
Hiçbir şey anlamamıştık. Şaşkın gözlerle izlemeye devam ettik. Öğretmenimiz:
− Durun size küçük bir gösteri yapayım, dedi gülümseyerek.
Tahtaya “ ağız” kelimesini yazdı ve sonuna “-ı” ekini koydu. İkisini birleştirdi ve  “ağzı” kelimesi or-
taya çıktı.
 − Söyleyin bakalım, burada yok olan bir ses var mı? Bizler hep bir ağızdan:
− “-ı” sesi yok oldu öğretmenim, diye heyecanla bağırdık. Rasim:
− Peki, yeni bir ses nasıl ortaya çıkar öğretmenim, diye sordu.
− Tamam, onu da görelim.
Öğretmenimiz bu sefer tahtaya “his” ve “et” kelimelerini yazdı. Sonra Hülya’yı tahtaya çağırdı:
− İki kelimeyi birleştir bakalım Hülya, dedi. Hülya hemen söyleneni yaptı ve “hisset” kelimesini yazdı.
−Söyleyin bakalım daha önce orada olmadığı hâlde ortaya çıkan bir ses var mı?
− ‘‘s’’ sesi var öğretmenim, diye atıldık hep birlikte. 
Öğretmenimiz haklıymış, Türkçe gerçekten sihirli bir dil.

Ateş alsın büklüm büklüm pazındaki kudret.
Davran bre pehlivan ha ömrüne bereket.
Çıkalım hele meydana yanardağ gibi emret.
Yiğitler gelir güreş tutmaya göğsü armalı.
Boyları yıldız döker, omuzları çifte burmalı
Koca Yusuf, rakibinin en ufak bir hatasını affetmezdi. 
Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni Kırklareli’nde zannettim ama Edir-
ne’deymiş. 
Sakatlığından dolayı bu yılki müsabakaya katılmayı reddetti.
Rakiplerini yenerek finale çıkma hakkını kazandı.

Ses Düşmesi Olanlar

Ses Türemesi Olanlar

büklüm: bükül-üm
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. İlaçlarla ilgili araştırmanızın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.
2. İlaçların bilinçsiz kullanılması, ifadesinden ne anlıyorsunuz? 

2.ETKİNLİK

3.ETKİNLİK

1.ETKİNLİK

İzlediğiniz videodan hareketle aşağıda verilen ifadelerden  doğru olanların yanına 
(D), yanlış olanların yanına (Y) harfi koyunuz. 

Aşağıdaki soruları izlediğiniz videodan hareketle cevaplayınız.

- İlaçlarımızı başkaları ile paylaşmak, dayanışmanın bir gereğidir. (       )

- İlaçlar kişiye özeldir ve herkeste aynı etkiyi göstermeyebilir. (       )

- Birçok kişide olumlu etkiler gösteren bir ilacın kullanılmasında sağlık açısından sakınca yoktur. (       )

- Uzman olmayan kişilerin tavsiyesi ile ilaç kullanmak, sağlığımız için tehlikelidir. (       )

- İlaçları ne zaman ve hangi ölçüde almamız gerektiğine kendimizi gözlemleyerek karar veririz. (       )

- Daha önce kullandığımız ve faydasını gördüğümüz bir ilacı daha sonra da doktora danışmadan kulla-

nabiliriz. (       )

- Reçetemiz olmadan ilaç kullanmamalıyız. (       )

- İlaç kullanmadan önce mutlaka ilacın son kullanma tarihini kontrol etmeliyiz. (       )

- Gereksiz yere alınan ve kullanılmayan her ilaç, ülke ekonomisine zarar verir. (       ) 

1. İzlediğiniz videonun konusu nedir? 
2. Makbule Hanım, eczaneden niçin ilaç alamıyor? 
3. Makbule Hanım, ilaç istemek için sizin kapınızı çalsaydı ona ne söylerdiniz? 
4. Sizce Makbule Hanım, midesi ağrıdığında ilk olarak ne yapmalıydı? 
5. Makbule Hanım, niçin doktora gitmemiş olabilir? 
6. Olayın geçtiği apartmandaki komşuların aynı ilacı kullanmasını doğru buluyor musunuz? Niçin? 
7. İzlediğiniz videodan nasıl bir sonuç çıkardınız?

BİLİNÇSİZ İLAÇ KULLANIMI (Dinleme/İzleme Metni)

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

İzlediğiniz videodaki oyuncuların beden dilleri ile ne anlatmak istediklerini boşluklara 
yazınız.
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4.ETKİNLİK

5.ETKİNLİK Aşağıdaki ifadelerin sizin dâhil olduğunuz bir sosyal medya grubunda 
paylaşıldığını düşününüz. Boş bırakılan yere kendi görüşünüzü yazınız. 

Kullanım şekli ve dozu:  

Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmemişse :
Erişkinlerde günde 3 defa 1-2 tablet, tercihen yemeklerden sonra çiğnenmeden 
bir miktar sıvı ile yutulur. Romatizmalı hastalıklarda doz, hekim tavsiyesi ile günde 
4 defa 2 tablete çıkarılabilir. 7-15 yaş grubunda günde 2 veya 3 defa 1 tablet 
verilebilir. 7 yaşından  küçük çocukların kullanımı için uygun değildir. Kalp ve şeker 
hastalarının ilacı kullanımı, doktor kontrolünde mümkündür.

Yukarıda bir ilacın kullanım şekli ve dozu ile ilgili bilgiler verilmiştir. 
Bu bilgilerden hareketle ilacı doğru kullanan kişileri bularak alttaki bölüme 
yazınız.

Yalçın: 6 yaşındaki kızıma bu ilacı günde 3 defa, 1 tablet şeklinde veriyorum. 
Nalan: 32 yaşındayım, bu ilacı günde 3 defa, 2 tablet alarak kullanıyorum.
Kağan: 11 yaşındayım, bu ilacı günde 2 defa , 3 tablet alarak kullanıyorum. 
Filiz: 45 yaşındayım, şeker hastasıyım, bu ilacı doktoruma danışarak kullanmaya 
başladım. İlacı günde üç defa 1 tablet alarak kullanıyorum.
Hüseyin: Kalp hastalığım var, benim gibi kalp hastası olan bir arkadaşıma doktor 
önermiş. Onun tavsiyesi ile ben de günde 3 defa, 1 tablet alarak kullanıyorum.
Bircan: Romatizma hastasıyım, bu ilacı günde 4 defa, 2 tablet alarak kullanıyorum. 
Öykü: 8 yaşındayım, bu ilacı günde 3 defa 1 tablet alarak kullanıyorum.

İlacı doğru kullanan kişiler:

Akın:    Arkadaşlar İnternet’te bir ilaç reklamı gördüm, zihin açıcıymış. Öğrencilere tavsiye ediliyor.

Gönül:     Tam bize göre!

Akın:    Kesinlikle haklısın! Sipariş versem mi acaba?

Alper:    İlacın Sağlık Bakanlığı onayı var mı?

Akın:    Bilmiyorum ki. Ne olacak, altı üstü bir ilaç! 

...........:    ..........................................................................................................
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7.ETKİNLİK

“Antibiyotik Kullanımı Hakkında Bilinmesi Gerekenler”  broşürünü inceleyiniz.  
Ece, antibiyotik kullanımı ile ilgili bazı hatalar yapmıştır. Broşürden hareketle 
Ece’nin hatalarını örnekteki gibi tespit ediniz.

a) Bilim insanları ile ilgili bilgileri okuyunuz. 

b) Siz de bir bilim insanı olduğunuzu 
     düşünün. İnsanlığın hangi sorununa  
     çare bulmak isterdiniz, niçin? 

Doktor, kardeşime bu antibiyotiği vermişti, sanırım 
bana da iyi gelir. ( 4 )

Antibiyotiklerden bir kısmını ecza dolabımda 
saklıyorum ki yine hasta olursam kullanırım. (      )

Antibiyotik genelde günde bir defa alınır, ben de 
günde bir defa kullansam yeterli olur. (      )

Soğuk algınlığından dolayı burnum çok akıyordu, 
hemen bir antibiyotik aldım. (      )

Doktorun verdiği antibiyotikler tam olarak 
bitmedi ama kendimi iyi hissedince kullanmayı 
bıraktım. (      )

Louis Pasteur (Lui Pastör), 
geliştirdiği aşı ile “kuduz 
hastalığı”na çare bulmuştur.

Hulusi Behçet, tüm dün-
yada kendi adı ile anılan 
“Behçet hastalığı”nı ilk kez 
tanımlamıştır. 

Alexander Fleming (Alek-
sandır Filemink) Penisilin’i 
bularak insan vücudunda 
hastalık yapan bakterileri yok 
edebilmemizi sağlamıştır.

............................................................

............................................................

...........................................................

............................................................

...........................................................

............................................................

............................................................

............................................................

Size antibiyotik reçete edildi ise 
antibiyotiğinizi doktorunuzun 
ve eczacınızın tarif ettiği şekilde 
kullanın.

Size antibiyotik tedavisi başlan-
dı ise şikayetleriniz geçse bile 
antibiyotiğinizi doktorunuzun 
önerdiği süre boyunca kullan-
maya özen gösterin.

Başkası için reçete edilen 
antibiyotiği kullanmayın. Bir 
başkasına iyi gelen antibiyotik 
sizin için faydasız hatta zararlı 
olabilir.

Antibiyotiklerin bir kısmını bir
sonraki sefer hasta olduğunuzda 
kullanmak üzere saklamayın.

Doktorunuzun onayı olmadan
antibiyotik kullanmayın. Soğuk 
algınlığı, nezle ve grip gibi 
virüslerle oluşan enfeksiyonlar 
için antibiyotik almayın.
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Öğretmeninizin yönlendirmesiyle 4-5 kişilik gruplar oluşturunuz. Grubunuzla bir-
likte aşağıdaki atasözlerinden birini seçiniz ve seçtiğiniz atasözünden hareketle bir 
drama metni yazınız. Yazdığınız metni grubunuzla birlikte sınıfınızda canlandırınız. 

Altı çizili kelimelerde görülen ses olaylarını uygun yerlere işaretleyiniz.

Kahramanlar ve Özellikleri

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Yer

........................................

.......................................

.......................................

.........................................

Zaman

........................................

.......................................

.......................................

.........................................

Olay

Dramanızın olay akışını 

yazmak için Türkçe 

defterinizi kullanınız.

Güneş girmeyen eve doktor girer. Sağlıktan büyük zenginlik yoktur.

Her işin başı sağlık.     Can boğazdan gelir.                                                                              

Drama Planımız

Ünlü
Düşmesi

Ünlü
Daralması

Ünsüz
Benzeşmesi

Ünsüz
Yumuşaması

Ünsüz
Türemesi

Sağlığımızı korumak için düzenli 
olarak spor yapmalıyız.

Bir şeyler yiyerek koridorda 
dolaşmak doğru bir davranış değil.

Tatlıyı fazla kaçırınca karnı ağrıdı.

Film başlıyor, biraz acele edelim.

Hafta sonu kitapçıları gezdim.

İçerden bir ses geldi zannettim.

Mahkemeye başvurarak hakkını aradı.

Sahnede oğlunu görünce heyecanlandı. 

Ağaçtaki kuş evleri ne güzel görünüyor. 
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HASTA (Serbest Okuma Metni)

 Maliye Veznesi’nden Tevfik Efendi, banka 
önünde vezne arabasından inerken nasıl oldu 
ise ayak bileğini incitmiş, iki gündür hasta, evde 
yatıyor. Komşuları hatır sormaya geliyorlar. İki 
gündür evde yaşayış değişmiş, herkesten sıcak 
bir sevgi görüyor. Karısı, sanki o eski karısı değil, 
tanıdıkları eski tanıdıkları değil. Hepsi değişmiş-
ler, hepsinde, yalan da olsa tatlı bir sokulganlık, 
bir yaltaklık var. İki gündür; tavuk suyuna çorba 
pişiyor, ıhlamur kaynatılıyor, ayağını sadef yağı 
ile ovup üstüne sıcak tülbent koyuyorlar. Havacı-
va muşambası yapıp sarıyorlar. Komşular içinde 
öyleleri var ki sabahleyin işlerine giderken uğra-
mışlardı, akşamüstü gene uğruyorlar. “Bize bir 
hizmet varsa yapalım.” diyorlar. Herkes, her şey 
tatlı, ılık, yumuşak!

 Tevfik Efendi yatağa uzanmış, bu tatlı yaşa-
yışı sanki yudum yudum içiyor, inleyerek, gözle-
rini bayıltarak nasıl düştüğünü anlatıyor:

 “Innh, kaderde bu da varmış... Innh... De-
dim ya olacak olduynan oluyor... Yer düz, güzel 
yaya kaldırım, bizim vezne arabası durdu, ben de 
indim. Düşmedim, kimse bana dokunmadı, atlar 
ürkmedi, araba kımıldamadı, dedim ya, hiç. Bu 
ayağımı yere koydum, vay efendim sen misin ko-
yan! Nasıl anlatayım size... Sanki topuğum iki taş 
arasında ezildi. Innh, oraya yığılmışım. Herkes 
de ne oldu diye şaşırdı. Innh... Ne ise bizi ora-
dan kaldırdılar, eczaneye. Ayak olmuş bir kütük! 
Ya acısı... Innh... Ayakkabıyı çıkaracak oldular, 
ben dokundurmuyorum ki adamlar çıkarsınlar. 

Neyse çıkardılar. O aralık açıkgözün biri de aya-
ğımdan çıkan potini almış savuşmuş. Eczacılar o 
kadar aradılar, bulamadılar. Tek kunduranın da 
çalındığını yeni gördüm. Innh...”

 “Canım, senin canın sağ olsun. Kunduranın 
lakırdısı mı olur!”

 “Hay, hay. Uzatmayalım bizi arabaya koyup 
daireye götürdüler. Kim gördü ise şaştı. Innh... 
İnanır mısınız belim, elim, kolum, ensem her ye-
rim ağrıyor. Innh...”

 “A, elbette! Sen bir ayak deyip geçme, bin 
bir damarı var. Her biri bir yana bağlı. Adamın 
budunda bir çıban çıkıyor da bir hafta baş ağ-
rısından kurtulamıyor. Benim kendi başımdan 
geçti. Kolay mı? Neyse bununla geçmiş olsun. 
Damar damara binmiştir. Taze inek mayısı olsa 
da sıcak sıcak üstüne vurulsa, birebirdir. Yahut 
çiğ bal sürmeli. Üstüne de bolca karabiber kirli 
yapağı sarmalı. İki günde ne varsa çeker, alır.”

 Yoklayıcıları ile konuştukça Tevfik Efendi açı-
lıyor, inlemesi kesiliyor, artık gözlerini süzmesi, 
burnundan soluması kalmıyor. Kahveler içiliyor, 
konuşuluyor; sonra misafirler giderken Tevfik 
Efendi yeniden hasta. İnliyor, göz süzüyor, bur-
nundan soluyarak konuşuyordu.

 “Innh, eksik olmayınız, size de rahatsızlık 
oldu... Innh...”

 Yataktan doğrulmak ister, arkadaşları bırak-
mazlar, selamlaşırlar, çıkıp giderler. Tevfik Efendi 
yeniden yumuşak yatağa uzanır.



 Biraz sonra karısı gelir:
 “Nasılsın? Biraz rahat ettin mi? İstersen tülbendi gene ıslatalım. Şahver Hanım, erkek incir yaprağı, 
diyor. İşletir, uhunetini alır, diyor.”
 “Bilmem, sen bilirsin! Hem zonkluyor hem ateş gibi yanıyor. Yorgan bile ağır geliyor. Ne zor şey-
miş...”
 “Geçer, bir şeyciğin kalmaz inşallah!” Yorgan açılır, ayağın yanına bir yastık konur, gene yorgan ör-
tülür. Biraz sonra bacanağı gelir. Tevfik Efendi yeniden başlar:
 “Innh... dedim ya! Olacak olduynan oluyor! Yer düz, güzel yaya kaldırım, bizim vezne arabası durdu, 
ben de indim. Innh, atlar ürkmedi, kimse bana dokunmadı, düşmedim, ayağımı yere kor komaz, vay 
efendim sen misin koyan...”
 Yatak yumuşak, oda ılık, yaşayış tatlı, herkes sevimli, yalnız ne kadar yazık ki çok sürmüyor! On gün 
sonra gelen giden seyrekleşti. Karısı da tavuk suyuna çorbayı pişirmez oldu:
 “Sen pek gayretsiz oldun. İnan olsun ben senden daha hastayım. Yatsam, yatacağım. Bak bugün 
gene başım çatlıyor, ayakta zorla geziyorum.” demeye başladı.
 Tevfik Efendi’nin bileğinde şişlik kalmamışsa da daha ağrısı varmış. Bir sargı, üstüne bir çorap, daha 
üstüne de bir terlik, eline de bir baston aldı, sokağa çıktı. Haber alamamış, alıp da gelememiş olanlar 
rastgeldikçe soruyor, o da nazlarını yapıyor, anlatıyor, kırıtıyor, dinleyen-
ler de:
 “Vah vah, geçmiş olsun, büyük kaza geçirmişsin.” 
diyorlardı.
 Tevfik Efendi, eşe tanışa biraz da böylece naz-
landıktan sonra bir gün kalemine gidip işine başladı. 
 Bütün arkadaşları:
 “Acele ettin.” dediler. “Birkaç gün daha çık-
mamalıydın.”
 Dedi ki:
 “Doğru söylüyorsunuz, bizim evden de 
çıkma, dediler, dediler ama doğrusu dayana-
madım. Yatak güç... Çıktım işte!”

      Memduh Şevket ESENDAL
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TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI
MÜREKKEP BALIĞININ DİŞ AĞRISI

 
 Hayatın tadı tuzu kalmamış mürekkep balığı için. Günlerdir bir tek 
balıkçık bile yiyememiş. Dişi çok ağrıyormuş. Bir şeyleri ısırmaya 
kalktığında acıdan kıvrandığı için sadece yosun çorbası içebiliyor-
muş. Yosun çorbası da çocukluğundan beri en sevmediği ye-
mekmiş. Zavallı, yosun çorbası içmek zorunda kaldığına mı 
üzülsün, diş ağrısına mı? Diş ağrısına. Çünkü korkunç bir 
ağrıymış bu. Hep mürekkep balığının peşinde. Her za-
man her yerde. Nereye saklanırsa saklansın mürekkep 
balığı, ağrı gelip onu buluyormuş. Geceleri yorganın 
altına gizlenmek bile bir işe yaramıyormuş. Ağrı hep 
başucunda. Bir bu yana, bir o yana dönerek geçiri-
yormuş geceyi mürekkep balığı. Sabaha kadar uyu-
yamıyormuş.
 Sonunda bir sabah canı dişine tak etmiş. “Bu 
böyle süremez!” demiş. Uykusuzluktan ve açlıktan 
ölemem. Toplamış uykusuz bakışlarını, yüklenmiş gurul-
tulu midesini ve diş doktoruna gitmiş. Neden daha önce gitmemiş? 
Gidememiş. Çünkü mürekkep balığının diş doktorundan ödü kopar. Kos-
kocamandır. Yaşını başına almıştır ama ona diş doktoru dediniz mi, tir tir titrer. Kaçabildiği 
kadar kaçar diş doktorundan. Ama bakmış bu sefer olmayacak, oturmuş dişçi koltuğuna. 
“Neden daha önce gelmediniz?” diye sormuş dişçi. “Bu ağrının çözümü çok basit.” “Dişimi 
mi çekeceksiniz?” “Tabii ki hayır. Çekilecek dişiniz yok ki sizin. Basit çözüm, dişlerinizin ol-
madığını size söylemek.” 
 İşte o an ağrı kesilivermiş. Çünkü ağrı yakalanmış. Tüm sinsi oyunları bitmiş, çekip git-
miş. Mürekkep balığı da müthiş bir balık ziyafetine koşmuş. 

                                                                                                                     Aslı NİYAZİOĞLU

1. Mürekkep balığının tadının tuzunun kaçmasının sebebi nedir?

2. Mürekkep balığı niçin doktora gitmeye karar vermiş?

3. Doktor, mürekkep balığını nasıl tedavi etmiş?

...................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

( 1, 2, 3, 4 ve 5. soruyu metne göre cevaplayınız.)
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4. Mürekkep balığının dişi olmadığı hâlde diş ağrısı hissetmesinin sebebi ne olabilir? 

5. Sizce, mürekkep balığı korkusunu yenip diş doktoruna gitmeseydi neler olurdu?

6. Altı çizili kelimelerde görülen ses olayları hangileridir? Eşleştiriniz.

8. Tolga, Merve, Hatice, Ahmet, Onur, Sema  5/A sınıfı spor kulübünün öğrencileridir.   
     Öğrencilerden her biri okullarında açılan futbol, basketbol, voleybol, tenis, tekvando   
     ve güreş kurslarından yalnızca birine katılmıştır. Bu öğrenciler ve  gittikleri kurslarla  
     ilgili bilgiler: 

* Onur, topa gerek olmayan bir spor dalının kursuna gitmektedir.
* Merve, kurs için kendisine raket almıştır.
* Tolga, tekvando kursuna katılmıştır.
* Futbol kursuna erkek bir öğrenci katılmıştır.
* Sema kursta, Hatice’nin kullandığından daha küçük ve hafif bir topla antrenman yapmaktadır.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Hayatın tadı tuzu kalmamış mürekkep balığı için.         (      )
Günlerdir bir tek balıkçık bile yiyememiş.                       (      )
Yosun çorbası içmekten ağzının tadı tuzu kalmamış.    (      )
Bakmış bu sefer olmayacak, oturmuş dişçi koltuğuna. (      ) 

( 1 ) ünlü daralması
( 2 ) ünsüz benzeşmesi
( 3 ) ünsüz türemesi
( 4 ) ünsüz yumuşaması
( 5 ) ünlü düşmesi

İSİM GİTTİĞİ KURS

Tolga

Merve

Hatice

Ahmet

Onur

Sema

Yukarıdaki bilgilerden hareketle öğrencilerin gittikleri kursları bulunuz.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? 

A) Yosun çorbası da çocukluğundan beri en sevmediği yemekmiş.

B) Sonunda bir sabah canı dişine tak etmiş. 

C) Çekilecek dişiniz yokki sizin. 

D) Mürekkep balığı da müthiş bir balık ziyafetine koşmuş. 



YÜKSEK EVDE OTURANIN TÜRKÜSÜ
REÇETE

KAR TANESİNİN SERÜVENİ
KUŞ AĞACI (DİNLEME/İZLEME METNİ)

BEN BİR ÇINAR AĞACIYDIM (SERBEST OKUMA METNİ)



DOĞA
VE

EVREN

YÜKSEK EVDE OTURANIN TÜRKÜSÜ
REÇETE

KAR TANESİNİN SERÜVENİ
KUŞ AĞACI (DİNLEME/İZLEME METNİ)

BEN BİR ÇINAR AĞACIYDIM (SERBEST OKUMA METNİ)

TEMA8.
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Nasıl bir ortamda yaşıyorsunuz? Yaşadığınız çevrenin özellikleri nelerdir?
2. Doğa ile iç içe bir ortamı mı yoksa şehir hayatını mı tercih edersiniz? Niçin?

GÜLTEN
AKIN
(1933 - 2015)

Yozgat’ta doğdu. İlk 
şiirini 1951 yılında 
yayımladı. Şiirleriyle 
birçok ödül aldı. Sessiz 
Arka Bahçeler, Sevda 
Kalıcıdır, Sonra İşte 
Yaşlandım gibi birçok 
şiir kitabı vardır.

YÜKSEK EVDE OTURANIN TÜRKÜSÜ

Gülten AKIN

Evleri yüksek kurdular 
Önlerinde uzun balkon
Sular aşağıda kaldı
Aşağ’da kaldı ağaçlar

Evleri yüksek kurdular
On bin basamak merdiven
Bakışlar uzakta kaldı
Uzakta kaldı dostluklar

Evleri yüksek kurdular
Cama betona boğdular
Usumuzdaydı unuttuk
Topraklar uzakta kaldı
Toprağa bağlı olanlar

Şiiri, öğretmeninizin yönlendirmesiyle söz korosu yöntemiyle okuyunuz. 
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1.ETKİNLİK

2.ETKİNLİK

a) Aşağıda karışık olarak verilen kelimeleri iki gruba ayırmak isterseniz nasıl bir gruplandırma yaparsınız? 

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle cevaplayınız. 

b) Kelimeleri gruplandırırken neye dikkat ettiniz? Yazınız.

cam

I

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

II

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………........

1. Şair, şiirde nelerden şikâyet ediyor?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Şairin şikâyet ettiği durum hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yazınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Siz olsaydınız,  şiirinizde nelerden bahsederdiniz?

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

....................................................................................................…………………………………………………

4. Şiirle ilgili iki soru da siz yazınız ve arkadaşlarınıza sorunuz. 

Sorularım:

a. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

b. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

beton

toprak

balkon

ağaç

su

ev
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3.ETKİNLİK

4.ETKİNLİK

5.ETKİNLİK

Metnin görsellerini inceleyiniz. Görseller metnin anlaşılmasına katkı sağlıyor mu? 
Yorumlayınız.

a) Aşağıdaki broşürü inceleyiniz.

Okuduğunuz şiirin temasını ve ana duygusunu aşağıdaki boşluklara yazınız. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………Teması:

………………………………………………………………………………………………Ana Duygusu:

Yapılan araştırmalar dünyadaki mevcut çevre kirliliğinin 
%50’sinin, son 50 yılda meydana geldiğini ortaya koy-
maktadır. Hızlı nüfus artışı, çevre sorunlarına önemli bir 
kaynak teşkil etmektedir.

Dünyamızın bugün 7 milyar olan nüfusunun Birleşmiş 
Milletler tahminlerine göre 2050 yılında 9 milyar olacağı 
düşünülmektedir. Bu da dünyamızın ilerleyen yıllarda 
eğer gerekli önlemler alınmazsa çok daha büyük çevresel 
sorunlarla karşı karşıya kalabileceğine işaret etmektedir.
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6.ETKİNLİK a) Aşağıdaki cümleleri köşeli ayracın kullanımına dikkat ederek okuyunuz.

b) Yukarıdaki cümlelerde köşeli ayraç hangi amaçla kullanılmıştır? Yazınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

c) Köşeli ayraç kullanarak iki cümle yazınız. 

- Siz de incelediğiniz örnekten hareketle “atık” konulu bir broşür hazırlayınız.

- Halikarnas Balıkçısı [Cevat Şakir Kabaağaçlı (1886-1973)] en güzel eserlerini Bodrum’da yazmıştır.

- Server Bedi [Peyami Safa (1899-1961)] Cingöz Recai karakterine can vermiştir.

b) “Çevreyi temiz tutmak” konusunda bir konuşma hazırlayınız. Konuşmayı arkadaşlarınıza sununuz. 
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7.ETKİNLİK Okuduğunuz şiirin ana duygusunu göz önünde bulundurarak ve görsellerden 
faydalanarak siz de bir şiir yazınız.

……………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………......

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………......

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………......

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………......
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8.ETKİNLİK Farklı bir şehirde yaşayan arkadaşınızın size aşağıdaki e-postayı gönderdiğini hayal 
ediniz. Metindeki soruna bir çözüm üreterek arkadaşınıza bir e-posta gönderiniz. 
E-posta üzerindeki kime ve konu kısımlarını doldurmayı unutmayınız. 

 Merhaba. Nasılsın? 

 Uzun zamandır görüşemiyorduk. Onun için sana bu e-postayı göndermek 
istedim. Biliyorsun büyük bir şehirde yaşıyorum. Burada çevre kirliliği çok fazla. 
Evimizin yakınında bir fabrika var. Fabrikanın bacasından sürekli dumanlar çıkıyor. 
Bu, insanların sağlığına zarar veriyor ama fabrikayı kapatmak da çare değil. Çünkü 
bu fabrikada çok insan çalışıyor ve geçimini buradan sağlıyor.
 
 Temiz bir çevrede yaşamak istiyorum. Hava temiz olsun. İnsanlar kirli hava 
yüzünden sağlık problemleri yaşamasın. Sence ne yapmak lazım? 

 E-postanı bekliyorum. Görüşmek üzere arkadaşım. 
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Doğada vakit geçirmeyi sever misiniz? En son ne zaman doğada vakit geçirdiniz? Anlatınız.
2. Günümüzde doğa ve insan ilişkisi nasıldır? Açıklayınız.
3. Teknolojinin doğaya ve insan hayatına etkileri nelerdir?  

REÇETE

MUSTAFA
KUTLU
(1947 - ...)

Yazarlığının yanı sıra 
öğretmenlik de yapan 
Mustafa Kutlu’nun bazı 
eserleri şunlardır: Yıldız 
Tozu, Uzun Hikâye, 
Mavi Kuş, Hayat Gü-
zeldir.

 İlk mektepte okuduk, biliyoruz. Her mevsim gel-
diğinde onunla ilgili “hazırlıklar” yapılır: “Sonbahar 
hazırlıkları, kış hazırlıkları” gibi. Şimdi hâlâ okutulu-
yor mu bilmiyorum; mesela “sobalarımızı ve turşu-
larımızı kurarız, babam kömür alır, annem hırka örer 
vb.” diye. 

 Baharı yarıladık neredeyse. Tabiat yenilendi, ye-
şerdi. Biz de “kış uykusu”ndan uyandık mı, kendimi-
zi yenilemek üzere neler yapıyoruz. Şehir ahalisi için 
biraz masraflı olacak ama, reçeteyi yazalım bari:

 Kırlara çıkınız, kuzukulağı, yemlik, madımak top-
layınız. Bunlar tuzlanıp yenildiği gibi, lapası, çorbası 
yapılan otlardandır. Mahalline göre daha bir sürü çe-
şidi vardır, ebegümeci dahi bunlardandır. 

 Biçilmiş bir çayırın kenarından, ortasından ge-
çiniz. Hatta yaşınız elveriyorsa şöyle gökkubbenin 
altında sırtüstü yatıverip taze ot kokusunu ciğerle-
rinize çekiniz. O sırada bir serin yel esmekte, yeşil 
buğday tarlaları bir o yana, bir bu yana salınmakta-
dır. Kulağınıza tarla kuşlarının kesik sesleri, arı vızıl-
tısı, böcek seslerinden oluşan bir senfoni gelecektir. 
Beyaz bulutlar gökyüzünde uçacaktır. 

Kuzukulağı: Nemli yerlerde yetişen, yaprakları 
salata olarak kullanılan bir bitki.

Yemlik: Buğday tarlalarının olduğu yerlerde 
sıkça yetişen, vitamin ve mineral bakımından 
çok zengin olan bir bitki.

Metni, noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. 
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 Bir küçücük derecik mutlaka bulunuz. 
Derenin şırıltısını dinleyiniz. Suları tazelen-
miştir, elinizi yüzünüzü yıkayınız. Bir pınar 
başında eğleşip bu tazelenmiş sudan bir gü-
zel abdest alınız. Pet şişeye girmemiş, klor 
karışmamıştır doya doya içiniz, yeni ve temiz 
hava ile su kılcal damarlarınıza kadar yayıl-
sın. 

 Zahmet edip bir tepeye, çıkabileceği-
niz yükseklikte bir dağa tırmanınız. Şöööyle 
ufka doğru bakınız, “ufuk turu” denilen şey 
ne imiş anlayınız. 

 Tepeden aşağılara doğru içinizde bir 
hafiflik, ineceksiniz. Safralarınızdan, bal-
gamlarınızdan, içinizin düğümlerinden, ka-
rabasanlarından kurtulacaksınız. Bir çoban 
çocuğuna, birkaç oğlak yavrusuna rastlaya-
caksınız. Ne yapın edin taze sağılmış keçi 
sütü de içiverin. Ihlamur, papatya, hatmi, 
adaçayı toplayıp kurutun. Kışın karlı günle-
rinde buğusu tüte tüte, pencere kenarına 
oturup bunlardan yapılan çayı içersiniz. 

 Gül mevsimindeyiz. Aman dikkat, bir 
gül dahi koklamadan mevsimi geçirmeyin. 

Hatta bununla da yetinmeyip, o katmerli 
güllerden edinip, bir güzel gül reçeli kayna-
tınız. Gülün ayrıca şurubu da olur bilirsiniz. 
Kızılcıktan, kuşburnudan, nardan, gülden 
şurup-şerbet yapılır, hepsi de aromasız, kat-
kısız şifa niyetine içilir, bir kenara not ediniz. 

 Dost ve hasta ziyaretlerini unutmayı-
nız, yaşlıları hatırlayınız. Onlara giderken bir 
deste hanımeli, bir iki sap iğde çiçeği, kır la-
lesi falan götürünüz. 

 Kainat şükrünü, biatını, duasını tazeli-
yor. Baharda bunu iyicene coşturuyor, pek 
canlı biçimde gözler önüne seriyor, insanoğ-
luna da yol gösteriyor. Siz de bu zikir halkası-
na kendinizi katınız. Dua makamı içten gelen 
bu heyecanın zirvesinde bulunuyor. 

 Yukarıdan beri sayageldiğimiz şeyler, 
kainat kitabından devşirilen maneviyat gı-
dalarıdır. 

 Niyetimiz bu yazıyı bir aktar dükkânının 
şifalı bitkiler tezgâhına çevirmek değil. Ne-
fes almak, her nefeste Allah demek...

Mustafa KUTLU



8. TEMA

230

1.ETKİNLİK Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz. Bu kelimelerin anlam-
larını metinden hareketle tahmin ediniz. Sonra kelimelerin anlamlarını sözlükten 
bularak yazınız ve kelimeleri birer cümlede kullanınız.

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

Tahminim:

Tahminim:

Tahminim:

Tahminim:

Tahminim:

Tahminim:

Tahminim:

Tahminim:

Sözlük Anlamı:

Sözlük Anlamı:

Sözlük Anlamı:

Sözlük Anlamı:

Sözlük Anlamı:

Sözlük Anlamı:

Sözlük Anlamı:

Sözlük Anlamı:

Cümlem:

Cümlem:

Cümlem:

Cümlem:

Cümlem:

Cümlem:

Cümlem:

Cümlem:
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2.ETKİNLİK

3.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız. 

Aşağıda metinden alınan eş ve zıt anlamlı kelimeler karışık olarak verilmiştir. 
Kelimeleri karşılarındaki anlamlar ile eşleştiriniz. 

1. Mevsimlere göre hazırlıklar nasıl yapılır? Sizin çevrenizde de mevsimlere göre hazırlıklar yapılır mı?
2. Metinde geçen “Şöööyle ufka doğru bakınız, ‘ufuk turu’ denilen şey ne imiş anlayınız.” cümle-
sinde yazarın bahsettiği “ufuk turu” ne demektir?
3. Yazara göre metinde, doğada vakit geçirildiği takdirde insanın içindeki tüm dertlerden ve sıkın-
tılardan kurtulacağı anlatılmaktadır. Yazarın bu düşüncesine katılıyor musunuz? Neden?
4. Yazarın, insanın kendisini yenilemesi için verdiği reçeteyi kısaca anlatınız.
5. Metinde geçen “maneviyat gıdaları” sözünü yorumlayınız.

mektep

doğa

gök

rüzgâr

tabiat

ev

taze

pis

çeşit

tür

temiz

yer

yel

bayat

okul

aşağı

yukarı

bahçe

1

2

3

4

5

6

7

8

4.ETKİNLİK Barış Manço’nun “Nane Limon Kabuğu” şarkısını dinleyiniz. Daha sonra aşağıdaki 
soruları cevaplayınız. 

“Nane Limon Kabuğu” şarkısında geçen tarifte neler bulunduğunu yazınız.

“Nane Limon Kabuğu” şarkısıyla “Reçete” metni arasında nasıl bir benzerlik vardır?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
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6.ETKİNLİK Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan kelimelerdeki ses olaylarını ilgili yerlere yazınız. 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

İlk mektepte okuduk, biliyoruz.

Şimdi hâlâ okutuluyor mu bilmiyorum; mesela 
“sobalarımızı ve turşularımızı kurarız, babam kömür 
alır, annem hırka örer vb.” diye.

Kırlara çıkınız, kuzukulağı, yemlik, madımak toplayınız.

Şöööyle ufka doğru bakınız, “ufuk turu” denilen şey 
ne imiş anlayınız.

5.ETKİNLİK Yazar, tabiatın baharda yenilenmesi gibi insanın da yenilenmek için bir reçeteye 
ihtiyacı olduğunu anlatmaktadır. Yazarın bu görüşüne katılıp katılmadığınızı yazarın 
reçetesinden alıntılar yaparak ve örnekler vererek önce sözlü olarak yorumlayınız. 
Daha sonra yorumunuzu aşağıdaki bölüme yazınız. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
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GELECEK DERSE HAZIRLIK
Yağış türlerini ve yağış türlerinin nasıl oluştuğunu araştırınız.

7.ETKİNLİK Aşağıda serim (giriş) bölümü verilen hikâyeyi tamamlayınız. Hikâyenize uygun bir 
başlık koymayı unutmayınız.

…………………………………………………………….

            Arkadaşlarımla birlikte piknik yapmaya gelmiştim. Burası yemyeşil ağaçların, renk renk 

çiçeklerin bulunduğu bir yerdi. Etrafı şöyle bir inceledim. Ne güzeldi burası. Doğaldı… Havası 

tertemizdi.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………......
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. En sevdiğiniz yağış türü nedir? Niçin?
2. Yağış türlerinin farklı şekillerde olmasının sebebi ne olabilir?
3. Yağış türlerinin oluşumuyla ilgili bildiklerinizi anlatınız.

Metni, noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz.

KAR TANESİNİN SERÜVENİ

SAMED
BEHRENGİ
(1939 - 1968)

İranlı öğretmen ve 
yazar. İran’da hal-
kın dilinde dolaşan 
masalları, söylenceleri 
derledi, yorumladı, 
yeniden yazdı. Küçük 
Kara Balık, Bir Şeftali 
Bin Şeftali gibi çocuklar 
için yazdığı birçok eseri 
vardır. 

 Kışın ortalarıydı. Pencere kıyısına oturmuş yağan karı seyrediyordum. 
Kar taneleri havada uçuşuyor, sallanıyor, titreyerek yere iniyorlardı. Ağaç-
ların üstü, çatılar, avludaki tuvaletin kapısındaki su ibriği kar tutmuştu. 
Bahçedeki çamaşır ipinin üstünde bile kar vardı.

 Yerde bir karıştan fazla kar birikmişti. Birden iri bir kar tanesinin pen-
cerenin önünden aşağı doğru savrulduğunu gördüm. Camı açıp avucumu 
uzattım. Avucuma yavaşça kondu. Bembeyaz, tertemizdi. Ağırlığı yok gi-
biydi.

 Neden onu avucuma almıştım? Onunla tanışabilecek miydim? Bana 
başından geçenleri anlatabilir miydi?

 Sanki düşüncelerimi okumuştu. Hafifçe kıpırdadı. Dile geldi.

Fısıl fısıl bir sesle:

 “Başımdan geçenleri öğrenmek istiyorsun değil mi?” diye sordu. He-
yecanla:

 “Evet!” diye bağırdım.

 “Öyleyse dinle. Anlatmaya başlıyorum:”

 İki ay önceydi. Ben Hazar Denizi’nde bir damla suydum. Bir damla-
cık... Benim gibi milyarlarca, milyarlarca damlacık vardı. Birbirimize yapışı-
yor, denizin suyunu oluşturuyorduk.

 Bazen bir akıntıya kapılıyor, denizin içinde yer değiştiriyordum. Bazen 
yüzeye çıkıyordum. O zaman rüzgâr bizi üflüyor, dalga olarak kıyılara savu-
ruyordu. O zaman kıyılara çarpıp geri dönüyorduk.

 Sıcak bir yaz günüydü. Yine denizin yüzeyine çıkmıştım. Yavaştan esen 
rüzgâr, minik dalgalar oluşturuyordu. Ben bir dalgadan diğerine geçiyor-
dum. Mutluydum. Neşe doluydum. Güneş öğlene doğru yakıcı ışıklarını 
savurmaya başlamıştı. Birkaç saat geçince tam gevşemeye başlamıştım. 
Çevremdeki damlacıklar da öyle... Onlar da gevşemeye başlamışlardı.
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 Gevşeme giderek artıyordu. Bu arada iyice ısınmıştım. Hafifliyordum. Değişiyordum. Değişirken 
bir de ne görsem beğenirsiniz? Ben ve çevremdeki damlacıklar buharlaşıyor, su damlacığı olmaktan 
çıkıyorduk. Sıvı olmaktan çıkıp gaz olmaya başlamıştık. Derken yavaş yavaş denizin yüzeyinden ayrıldık. 
Yükselmeye başladık. Kendimi çok hafiflemiş hissediyordum. Deniz altımızda kalmıştı.

 Yükseldikçe aşağıda kalan her şey küçülüyordu. Evler, ağaçlar, kayalar, yollar... Her şey, ama her şey 
küçücük kalıyordu. Milyonlarca damlacık buhar olmuş, denizden ayrılmış, gökyüzüne tırmanıyorduk. 
Büyük bir değişme... Sizce de öyle değil mi?

 Alttan durmadan yeni buhar olmuş damlacıklar geliyordu. Onlar da bize katıldığı için çoğalıyor, 
daha gür, daha kaynaşmış duruma geliyorduk. Rüzgâr bizi önüne katmış bir yöne doğru götürüyordu. 

 Gece oldu. Aya, yıldızlara daha yakındık. Ama biz yoğunlaşmış, bulut olmuştuk. Ayın, yıldızların 
yeryüzünden görülmesini engelliyorduk.

 Gökyüzünde gittikçe çoğalıyorduk. Büyük bulut kümeleriydik artık. Rüzgâr 
bizi yalnızca sürüklemiyor, biçimden biçime sokuyordu. Girdiğimiz biçimleri 
hayvanlara benzetiyordum. Kimi zaman bir köpeğe, kimi zaman geniş 
kanatlı bir kuşa, kimi zaman yaşlı ninelere benziyorduk.

 Gökyüzünde böyle uzun süre bulut olarak, 
değişik biçimlere girerek dolaştık. Çok yüksekle-
re çıkmıştık. Yükseldikçe hava soğuyordu. Eskisi 
gibi dağınık bulut parçaları olmuyorduk. Çok yo-
ğun bir bulut kümesiydik artık. Güneşin, yıldızla-
rın ve ayın ışıklarını yeryüzüne geçirmiyorduk.

 Ben ve diğer buharcıklar sıkışıklıktan, yoğun-
luktan bir şey göremez olmuştuk.

 Hazar Denizi’nden buhar olup uçtuğumu bili-
yordum. Ama şimdi neredeydik? Gökyüzünde o ka-
dar dolaşmıştık ki nerede olduğumu bilmiyordum. Tek 
bildiğim çok koyu, çok yoğun bir bulut yığınıydık 
ve oradan oraya çok yükseklerden uçuyorduk.

 Çok uzunduk. Ucu bucağı belirsizdi 
uzunluğumuzun. Yüzlerce kilometre vardı 
uzunluğumuz. Yeryüzünden durmadan yeni 
buharlaşmış sular aramıza katılıyordu. Nere-
deyse gökyüzünü dolduracaktık. Gökyüzünü 
doldurabilir miydik gerçekten? Peki, 
gökyüzü bulutlarla dolarsa ne ola-
caktı? Bilmiyordum. Artık güneş 
de görünmez olmuştu. Bizden 
mi saklanıyordu yoksa ben 
mi göremiyordum, onu 
da bilmiyordum.
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 Çok sıkışmış, sıkıştıkça bunalmıştık. Bulut parçası ol-
mak istemiyordum artık. Yağmur damlası olmak, yeryü-
züne dönmek istiyordum. Kim bilir belki yine 
Hazar Denizi’ne damlar, eski mutlu günle-
rime dönerdim. Biliyorduk, gökyüzü bizi 
taşıyamayacaktı. Yeryüzüne yağmur olup 
dönecektik. Bu iş bir an önce olsun istiyor-
duk.
 Dedim ya, hava soğuktu. Daha da faz-
la soğudu birden. Üşümeye başladım. Yalnız 
ben mi? Değil! Diğer buharcıklar da üşüyordu. 
Tir tir titremeye başladık. Siz dersiniz ya, 
üşüyünce dişleriniz birbirine vurduğun-
da, soğuktan dişlerimiz keman çalıyor 
diye... Öyle bir üşümeydi bizimkisi. 
 Çevremdeki buharcıklara sordum: 
 “Ne oluyor böyle?”
 “Üstünden geçtiğimiz bölgede kış 
mevsimi yaşanıyor. Dünyanın kuzey yarım kü-
resinde yaz olunca güney yarım küresinde kış olur. Biz, 
kışın yaşandığı bölgedeyiz. Bu kadar soğuk olduğuna göre biz yağmur olarak yeryüzüne döneme-
yiz. Ben daha önce de yaşadım bu olayı, biliyorum.”
 Yağmur damlası olamayacağımızı duyunca çok üzüldüm. Üzüntüyle sordum:
 “Yağmur damlası olmazsak ne olacağız? Yeryüzüne dönemeyecek miyiz yoksa? Ben yeryüzüne 
dönmek istiyorum.”
 “Korkma, yeryüzüne döneceğiz. Ama kar olarak... Donarak katılaşacağız. Sonra da katı bir kar 
parçası... Bak, ben kar olmaya başladım bile. Sen de kara dönüşüyorsun. İyi bak. Kar olun...”
 Arkadaşım sözünü tamamlayamadan kar olmuştu. Anladınız değil mi? Arkasından ben de kara 
dönüştüm. Hızla yere doğru alçalmaya başladık. Çevremde binlerce, milyonlarca kar taneciği vardı. 
Hep birlikte yeryüzüne iniyorduk.
 Evleri, ağaçları, yolları, tepeleri görmeye başlayınca sevindim. Şimdi de yeni bir merak sarmıştı 
beni. Neredeydim? Bu suya mı, ağaca mı yoksa bir binanın tepesine mi düşecektim? Bilemiyordum. 
Ama Hazar Denizi’ne düşmeyeceğim kesindi. Çünkü ortalıkta deniz görünmüyordu. Denizdeyken 
ağırdım. Ama şimdi kar olarak çok hafifim. Damlacığı üfleseniz uzaklaştıramazsınız. Beni üfleseniz 
uçarım. O kadar hafifim. Gökyüzündeki kadar üşümüyordum da, üşümem geçmişti. 
 Biraz daha aşağılara inince nerede olduğumuzu anladım. Burası… Burası Tebriz kentiydi. De-
mek Tebriz kentinin üstündeydik. Gökyüzünde bulut olarak uça uça buraya kadar gelmiştik. Hazar 
Denizi’nden çok uzaktaydık. 
 Yere iyice yaklaştık. O sırada eli sopalı bir çocuk gördüm. Küçük bir köpeğe saldırıyordu. Çocu-
ğun yaptığını doğru bulmadım. Bu yüzden oraya inmek istemedim. Rüzgârın beni öteye savurma-
sını diledim. 
 İstediğim oldu. Rüzgâr beni sizin pencerenin önüne üfürdü. Tam pencerenin önünden geçer-
ken bir el uzandı. Beni avucuna aldı. O el senindi. Avucunun bana dostça dokunduğunu anladım. 
Sen iyi…
 Kar tanesi sözünü tamamlayamadı, sustu. Avucumun sıcaklığından erimiş ve bir damla su olu-
vermişti.

                                                                                                               Samed BEHRENGİ       
(Çeviren: Mayis Alizade)
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1.ETKİNLİK

2.ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki kelimeleri anlamları ile eşleştiriniz. 

Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan eş sesli (sesteş) kelimeleri farklı anlama gelecek 
şekilde birer cümlede kullanınız. 

ibrik

Su koymaya yarayan kulplu, emzikli kap.

yoğun

Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz.

yüzey

Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif.

yığın

Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe.

Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu.

1

2

3

4

İki ay önceydi.

Sıcak bir yaz günüydü.

Bak, ben kar olmaya başladım bile.

Ben Hazar Denizi’nde bir damla suydum.

Onlar da bize katıldığı için çoğalıyor, daha gür, daha kaynaşmış duruma geliyorduk.

Tam pencerenin önünden geçerken bir el uzandı.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
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3.ETKİNLİK

4.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

Aşağıdaki görseller kar tanesinin başına gelenleri anlatmaktadır. Görselleri metin-
den yararlanarak sıraya diziniz. 

1. Çocuk, kar tanesiyle nasıl tanışmıştır?
2. Kar tanesinin yavaş yavaş deniz yüzeyinden ayrılıp yükselmesinin sebebi nedir?
3. Kar tanesi yağmura dönüşemeyeceğini duyunca niçin üzülmektedir?
4. Sizce metinde hayal ürünü unsurlara yer verilmiş midir? Örnek vererek açıklayınız.
5. Metinde anlatılan kar tanesinin oluşum aşamaları ile kar tanesinin gerçek oluşum aşamaları 
arasında benzerlik var mıdır? Anlatınız.

1

4
5

3

2
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5.ETKİNLİK

6.ETKİNLİK

Aşağıda verilen bölüme metnin özetini yazınız. 

Aşağıdaki tabloyu metinden yararlanarak doldurunuz.

KAR TANESİNİN SERÜVENİ
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Gerçek hayatta karşılaşılabilecek 
durumlar

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Gerçek hayatta karşılaşılamayacak
durumlar

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………
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7.ETKİNLİK Aşağıda Ankara iline ait 5 günlük hava tahmin raporu verilmiştir. Tabloyu inceleyiniz.

a) Aşağıdaki soruları tabloya göre cevaplayınız.

b) Örnekte olduğu gibi bir konuşma hazırlayarak tabloyu yorumlayınız. 

Sıcaklık (°C)
TARİH HADİSE

En YüksekEn Düşük

0 13

18

20

21

23

0

2

3

4

25 Nisan Salı

26 Nisan Çarşamba

27 Nisan Perşembe

Az Bulutlu Yağışlı

1. Ailenizle birlikte sıcak ve yağışsız bir günde pikniğe gideceksiniz. Piknik için en uygun gün hangisidir?

2. Gün içindeki sıcaklık farkının en az olduğu gün hangisidir?

Örnek: 25 Nisan Salı günü Ankara’da en düşük sıcaklığın 0 derece, en yüksek sıcaklığın 13 derece 
olacağı tahmin ediliyor. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

28 Nisan Cuma

29 Nisan Cumartesi

Parçalı Bulutlu
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8.ETKİNLİK Sınıfta üçerli gruplar oluşturunuz. Her grup kar tanesine yeni bir serüven yazacak. 
Ancak gruptaki 1. kişi hikâyenin başlangıcını, 2. kişi gelişimini, 3. kişi ise sonucunu 
yazacak. Hikâyenizi tamamladıktan sonra arkadaşlarınıza okuyunuz. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

...……………………………………………………………………………………………………………………………

…...…………………………………………………………………………………………………………………………

……...………………………………………………………………………………………………………………………

………...……………………………………………………………………………………………………………………

…………...…………………………………………………………………………………………………………………

……………...………………………………………………………………………………………………………………

………………...……………………………………………………………………………………………………………

…………………...…………………………………………………………………………………………………………

……………………...………………………………………………………………………………………………………

………………………...……………………………………………………………………………………………………

…………………………...…………………………………………………………………………………………………

……………………………...………………………………………………………………………………………………

………………………………...……………………………………………………………………………………………

…………………………………...…………………………………………………………………………………………

……………………………………...………………………………………………………………………………………

………………………………………...……………………………………………………………………………………

…………………………………………...…………………………………………………………………………………

……………………………………………...………………………………………………………………………………

………………………………………………...……………………………………………………………………………

…………………………………………………...…………………………………………………………………………

……………………………………………………...………………………………………………………………………

………………………………………………………...……………………………………………………………………

…………………………………………………………...…………………………………………………………………

……………………………………………………………...………………………………………………………………

………………………………………………………………...……………………………………………………………

…………………………………………………………………...…………………………………………………………

……………………………………………………………………...………………………………………………………

………………………………………………………………………...……………………………………………………

…………………………………………………………………………...…………………………………………………

……………………………………………………………………………...………………………………………………
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Olağanüstü olaylar anlatan metinler dikkatinizi çeker mi? Açıklayınız.
2. Büyüttüğünüz herhangi bir bitki var mı? Varsa onu büyütmek ve canlı tutmak için neler yapıyorsunuz?

KUŞ AĞACI (Dinleme/İzleme Metni)

1.ETKİNLİK

2.ETKİNLİK

“Kuş Ağacı” adlı metni dikkatle dinleyiniz. Dinleme sırasında öğretmeniniz metni 
durdurup metnin devamı ile ilgili tahminlerde bulunmanızı sağlayacak sorular 
soracak. Tahminlerinizi aşağıdaki boşluklara yazınız. 

Öğretmeniniz size “Kuş Ağacı” adlı metni dinletirken anlamını bilmediğiniz keli-
meleri not alınız. Daha sonra not aldığınız kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. 
Tahminlerinizin doğruluğunu sözlük kullanarak kontrol ediniz. Daha sonra kelime-
leri cümle içinde kullanınız. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. soruya verdiğim cevap

2. soruya verdiğim cevap

3. soruya verdiğim cevap

4. soruya verdiğim cevap

Kelimeler

Tahminim:

Cümlem:

Metni, öğretmeninizin yönlendirmesiyle tahmin ederek dinleyiniz. 
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3.ETKİNLİK Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız. 

1. Metinde kuş ağacı nasıl tasvir edilmiştir?
2. Ağaç, beyazkuşun yapraklarını uçurmasına niçin izin vermiştir?
3. Ağaç, beyazkuşun kendisini yakmasını engellemek için ne yapmıştır?
4. Sizce kuş ağacının yapraklarına kavuşmasının farklı bir yolu olabilir miydi?
5. Metinde geçen hayal ürünü unsurlar nelerdir?

4.ETKİNLİK

5.ETKİNLİK

6.ETKİNLİK

Dinlediğiniz metni özetleyiniz.

Dinlediğiniz masalda, bir masalda bulunabilecek aşağıdaki 
özelliklerden hangileri vardır? İşaretleyiniz. 

Dinlediğiniz metni canlandırmak amacıyla bir grup oluşturunuz. Metindeki kahra-
manları ve özelliklerini belirleyiniz. Rolleri paylaşarak sınıfta canlandırınız. Canlan-
dırma esnasında beden dilinizi etkili kullanmaya gayret ediniz.

KUŞ AĞACI
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Kalıp ifadelerle başlar ve kalıp ifadelerle biter.

Yaşanması mümkün olmayan olaylar vardır.

Olağanüstü özellikleri olan varlıklar vardır.

Mutlu sonla biter.

Zaman ve mekân belirsizdir.

Genellikle anonimdir. 
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7.ETKİNLİK Bir masal kurgulayınız. Masalınızı kurgularken aşağıdaki sorulara vereceğiniz 
cevaplardan yararlanınız. Masalınızı yazdıktan sonra dilerseniz çoklu medya 
ortamlarında paylaşabilirsiniz. 

.........................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Masalım hangi kalıplaşmış ifadelerle başlayacak ve bitecek?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Masalımın kahramanları kimler olacak? Bunların olağanüstü özellikleri neler olacak?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Ne tür olağanüstü olaylara yer vereceğim?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Nasıl bir sonla bitireceğim.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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8.ETKİNLİK Dinlediğiniz metinde kuş ağacı ile beyazkuş ve kuş ağacı ile ağaçkakan arasın-
da geçen konuşmaları hatırlayınız. 

a) Bu konuşmalardan hareketle beyazkuşun ve ağaçkakanın, kuş ağacının geleceği ile ilgili bakış açıları 
     nelerdir? Aşağıdaki boşluklara yazınız.

b) Beyazkuş ve ağaçkakanın bakış açılarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin bu konudaki düşünceleriniz 
neler? Kısa bir konuşma metni hazırlayarak arkadaşlarınıza anlatınız. 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Beyazkuşun Bakış Açısı
………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………….....

Ağaçkakanın Bakış Açısı
………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………….....
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BEN BİR ÇINAR AĞACIYDIM (Serbest Okuma Metni)
 Bir çınar fidanıydım önce. Ak saçlı, bir gün 
beni kucağına alarak bir cadde kıyısındaki çuku-
ra dikti. İlk suyumu verdi. Devrilmeyeyim diye 
bir de destek verdi böğrüme. Geriye çekilerek 
uzun uzun baktı bana. O anda çok sevinçliydim. 
Henüz küçüktüm ama besinimi ala ala büyüye-
cektim. Kocaman kocaman dallarım, geniş yüzlü 
yapraklarım olacaktı. Bulunduğum yerdeki kuru-
luk ve sıkıcılık benimle gidecekti. Bir yandan da 
yakınımdaki apartmanları şeneltecektim. İnsan-
lar pencerelerden bana baktıkça yorgunluklarını 
gidereceklerdi. Gözleri dinlenecekti. Sıkıntılıy-
ken sevinç duyacaklardı. Yeşilimden gölgeme 
dek her şeyimi sunacaktım onlara. Kuşlar dalla-
rımda yuva yapacaktı. Yel estikçe yapraklarımla 
türküler söyleyecektim.
 İlkin çocuktum, sonra delikanlı oldum. Göv-
dem epeyce kalınlaştı. Dallarım gürleşti. Kuş-
lar gelip dallarıma konuyordu. Bambaşkaydı 
kuşların ötüşleri... Apartmanın penceresinden 
bakanların gözleri hep bendeydi. Yeşil yeşil gü-
lümsüyordum. Kimi kez kahkahalar attığım da 
oluyordu.

 Bir gün, bir kuş geldi, gagasında taşıdığı kuru 
otlarla en yüksek dallarımdan birinin arasına yu-
vasını yaptı. Yumurtladı. Yumurtalarının üstünde 
yatarak civciv çıkardı. Sabah akşam yavrularına 
yem taşıdı. Arılar, kelebekler, gelinböcekleri, ma-
vikızböcekleri zaman zaman yapraklarıma kon-
dular.
 Bir ikindi üzeriydi. Elinde lastik sapanı bu-
lunan bir çocuk geldi yanıma. Çocuğun gözleri 
hep yukarıdaki dallarımdaydı. Yuvadaki yavrular 
ağızlarını açmış anne kuşu bekliyordu. Nihayet 
anne kuş uçaraktan geldi. İlkin bir başka dala 
kondu. Yukarıya bakan çocuk, elindeki sapanın 
lastiğini sündürüp bıraktı. Anne kuş dönerek 
asfalt yolun üstüne düştü. Lastik sapanlı çocuk, 
vurduğu kuşu cebine koyarak kaçıp gitti. O anda 
bütün dallarımın kuruduğunu, yapraklarımın 
döküldüğünü, gövdemin yandığını sandım. Yem 
bekleyen yavru kuşlar ağızlarını açıp açıp kapat-
tı. Hiçbir şeyin farkında değildiler. Anne kuş gi-
dince kendileri de açlıktan ölecekti.
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 Anne kuşun vuruluşunu apartmanda oturan 
sarı saçlı bir çocuk görmüştü. O sarı saçlı çocuk, 
kısa zamanda babasıyla birlikte yanıma geldi. 
Sarı saçlı çocuk, babasına dönerek: “Anne kuş öl-
dürüldü. Yuvadaki yavru kuşlar da açlıktan ölür-
ler. Çınara çıkarak o yavru kuşları yuvayla birlikte 
indireceğim. Besleyeceğim onları, büyüteceğim. 
Kanatlanmaya durduklarında da gökyüzüne bı-
rakacağım, uçup gitsinler.” dedi.
 Sarı saçlı çocuğun bu davranışı babasını çok 
sevindirdi. Çocuk, gövdeme tırmandı, yavru kuş-
ları yuvayla birlikte alarak aşağıya indirdi, yavru 
kuşlar kurtulmuştu. Bir çınar olarak sarı saçlı ço-
cuğu çok sevdim.
 Ben bir çınar ağacıydım o yol kıyısında. İn-
sanlar yanımdan gelip geçiyorlardı. Kimileri gö-
rüyordu beni, kimileriyse görmeden geçip gidi-
yorlardı. Bense hepsine güzel günler diliyordum. 
Yeşillerimi, gölgemi, temiz havamı, kuşlarımı, 
böceklerimi sunuyordum onlara. Benim de in-
sanlar gibi sevinçlerim ve acılarım vardı.
 Bazı günler sevenlerim çok oldu. Bazı günler 
de yanıma gelenler ceplerinden bıçaklarını çıka-
rarak gövdeme isimlerini yazdılar. Bunlara ben-

zer her gelen böyle yaptıkça gövdem delik deşik 
oldu. Acılarım damarlarıma dek yayıldı. O bıçak 
yaraları yüzünden dişlerimi sıkıyordum.
 Bir gün de biri gelip eşeğini bağladı bede-
nime. Kendisi gölgeme oturdu. Eşek, keskin 
dişleriyle kabuğumu kemirdi. Bu olay olurken 
gölgemdeki adam eşeğini seyretti. Canımın çık-
masına iki parmaklık bir kabuk kalmıştı. Gözyaş-
larım toprağın içine akıp gitti. 
 Gayrı iki parmaklık bir kabukla yaşıyordum. 
Bir sabah gene bir kişi geldi yanıma. Cebinden  
keskin bir bıçak çıkardı. O iki parmaklık kabuğu-
mu sıyırdı attı. Soluklarım boğuldu. Göğsüm yan-
dı. Nice çığlıklar attım. Kimseler duymadı. O gün 
can çekişerek öldüm oracıkta. Gövdem, dalla-
rım, yapraklarım kurudu. Gölgem bitti. Kuşlar ve 
böcekler bir daha yanıma gelmedi. Biliyordum, 
bundan böyle odun olarak yakacaklardı beni. 
Yavru kuşları kurtaran çocuk ertesi gün yatağın-
dan kalkıp pencereden baktığında belki de şöyle 
seslenecekti: “Eyvah çınarı da öldürmüşler.”
       

                              Şevket YÜCEL
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TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI

                                                              KÜRESEL ISINMA 

 Atmosferde fazla gaz salınımı olursa, bu durum sera etkisi yapar. Bunun sonucu olarak 
havada, karada ve deniz suyunda ısı artışları olur. İklim dengesi bozulur. Bu duruma “küre-
sel ısınma” adı verilir. 
 Neler küresel ısınmaya neden oluyor? Sonuçlarından nasıl etkileniyoruz? 
 Günümüzde iklim bilimciler, küresel ısınmanın verilerini kamuoyu ile paylaşmakta, so-
runun önlenebilmesi için çalışmaktadır.
 Bilim insanları, uydudan yapılan sıcaklık ölçümlerine dayanarak, 2005 yılının bugüne 
kadar kaydedilen en sıcak yıl olduğunu açıklamıştır.
 Küresel ısınma sonucu kutuplardaki buzlar eridikçe yerini sular almaktadır. Suların 
buza göre yansıtma özelliğinin az olması güneş ışınlarının emilimini azaltmakta ve ısınmaya 
neden olmaktadır. Eğer dünyada +2 derecelik bir ısı artışı olursa su sıkıntısı baş gösterecek, 
milyonlarca insan, hayvan ve bitkinin suya erişimi mümkün olmayacaktır. Kum fırtınaları 
tarımı yok edecek, deniz seviyeleri yükselecek, canlı türlerinin yüzde 30’u yok olma teh-
likesi yaşayacaktır. Birleşmiş Milletler konuya dikkat çekmek için küresel ısınma raporları 
hazırlamakta ve kamuoyuna sunmaktadır. (…)

                                                                                                  TSE Öncü Çocuk Dergisi

1. Metnin konusu nedir?

2. Metnin ana fikri nedir?

3. Küresel ısınmanın sebebi nedir?

(1, 2, 3 ve 4. soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)

...................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

4. Küresel ısınma aşağıdakilerden hangisine sebep olmaz?

A) Canlı türlerinin yok olmasına              

B) Tarım faaliyetlerinin son bulmasına              

C) Suya erişimin azalmasına                

D) Teknolojinin azalmasına
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 ………………………………………………………

 Atıklarımızla baş etmenin en başta gelen yolu, atıklarımızın miktarını azaltmak. Yani 
atık üretiminin önüne geçmek. Bir örnek vermeye çalışalım. Günümüzde, marketlerde sa-
tılan birçok ürün, daha ilgi çekici görünmeleri için özel paketlerde satılıyor. Çoğu kez de 
bunun için gerekenden çok daha fazla paketleme malzemesi kullanılıyor. Bu tür ürünleri 
satın aldığımızda paketlerin hiçbir işe yaramayıp çöpe atıldığı da bir gerçek. İşte, atıkları-
mızı azaltmak için, gereğinden fazla paket malzemesi kullanılmış ürünleri satın almamayı 
tercih edebiliriz. 
 Artık malzemeleri çöpe atmak yerine değerlendirmeye çalışmaksa bir başka çözüm 
yolu. Çevremize dikkatlice bakacak olursak, her gün çöpe attığımız birçok nesnenin yeni 
ve bambaşka bir biçimde değerlendirilebileceğini görebiliriz. Yoğurt kaplarından saksılar, 
karton rulolardan kalemlikler…

                                                                                                  Bilim Çocuk Dergisi

1. Metne, konusuna uygun bir başlık yazınız.

2. Metnin ana fikri nedir? 

(1, 2 ve 3. soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)

...................................................................................................................

............................................................................................................................

4. “Kapı açık kaldığı için içeri rüzgâr doluyordu.” cümlesindeki altı çizili sözcüğün zıt              
     anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Bugünlerde havalar güzel gidiyordu.              

B) Her gün biraz daha fazla çalışıyordu.             

C) Sobanın kapalı kapağına bakıyordu.                

D) Kır gezilerini sevdiğini söylüyordu.

3. Atıklarla baş etmek için neler yapabiliriz? Aşağıdaki boşluğa yazınız.

-

-

-
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