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Cümle türlerini tanır.

Okuduğuyla ilgili çıkarımlarda bulunur.

Metinle ilgili soruları cevaplar.

Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır. 

Metinle ilgili sorular sorar. 

Metin türlerini ayırt eder.

Formları yönergelerine uygun doldurur.

Metni türün özelliklerine uygun biçim-
de okur.

Okuduğu metindeki hikâye unsurla-
rını belirler.

Okuduklarıyla ilgili çıkarımlarda 
bulunur.

Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin 
anlamına olan katkısını değerlendi-
rir.

Cümle türlerini tanır.

9. Etkinlik
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6. 
TEMAMillî KültürümüzTürkçe

  1

EtkinlikEtkinlik

CÜMLE
TÜRLERİ

YÜKLEMİN TÜRÜNE 
GÖRE

İsim Cümlesi

Fiil Cümlesi

Yüklemi isim soylu sözcük olan cüm-
lelerdir.
Örnek: Arkadaşlarım anlattığım 
fıkraya çok güldü.

Yüklemi �il soylu sözcük olan cümle-
lerdir.

Örnek: Annemin en sevdiği çiçek 
kırmızı güldü.

YÜKLEMİN YERİNE 
GÖRE

Kurallı Cümle

Eksiltili Cümle

Devrik Cümle

Yüklemi sonda olan cümlelerdir.

Örnek: Gün gelir, seni beklerken…

Yüklemi başta veya ortada olan 
cümlelerdir.
Örnek: Güneş tüm neşesiyle güne 
“Merhaba.” diyor.

Yüklemi olmayan cümlelerdir.

Örnek: Bakıyordu tüm azametiyle 
Erciyes göklerden.

ANLAMINA 
GÖRE CÜMLE 

YAPILARINA  
GÖRE CÜMLE 

Olumlu Cümle

Olumsuz Cümle

Soru Cümlesi

Yüklemi olumlu yargı bildiren cümle-
lerdir.
Örnek: Akşam ne yemek istersin?

Soru anlamı taşıyan, cevap bekleyen 
cümlelerdir.
Örnek: Bahar gelince kırlarda 
doyasıya koşuyor.

Örnek: Dün akşamki �lm güzel 
değildi. (Olumsuz İsim Cümlesi)

Örnek: Arkadaşlarım anlattığım 
fıkraya çok güldü. (Olumsuz Fiil 
Cümlesi)

Örnek: Okula gelirken 
ne kitap getirmiş ne 
de defter.

Örnek: Senin yaptığın 
yemekleri sevmiyor 
değilim.

Yüklemi olumsuz yargı bildiren 
cümlelerdir. Fiil cümleleri -me/-ma, 
isim cümleleri “yok, değil” ifadeleriyle 
olumsuz yapılır.

Biçimce olumsuz 
anlamca olumlu cümle

Biçimce olumlu 
anlamca olumsuz cümle

   Deniz’ in Türkçe dersi için hazırladığı proje ödevini öğretmeni çok beğenmiş ancak verdiği ör-
nek cümlelerde yanlışlıklar olduğunu söylemiştir. Deniz’in ödevini düzeltmesinde ona yardım-
cı olunuz. Deniz’in ödevinde yaptığı yanlışları şemanın sonunda verilen konu başlıkları altında 
düzeltiniz.
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Yüklemin Yerine
 Göre Cümleler

Yüklemin Türüne
 Göre Cümleler

Anlamına
 Göre Cümleler

Sıra Sizde

   Siz de verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki cümle çeşitlerine uygun birer cümle 
kurunuz.

İsim Cümlesi

Olumlu Cümle

Olumsuz Cümle

Soru Cümlesi

Fiil Cümlesi

Kurallı Cümle

Devrik Cümle
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EtkinlikEtkinlik
   Deniz Türkçe dersi için hazırladığı proje ödevinin ikinci aşamasını da tamamlamış ancak 
yine yanlışlıklar yapmıştır. Deniz’in ödevinde yaptığı yanlışları şemanın sonunda verilen 
konu başlıkları altında düzeltiniz.

CÜMLE
TÜRLERİ

YÜKLEMİN TÜRÜNE 
GÖRE

YAPILARINA  
GÖRE CÜMLE 

YÜKLEMİN YERİNE
GÖRE

Tek Yüklemli 
Cümle

Bağlacı Olan 
Cümle

Birden Çok 
Yüklemi Olan Cümle

Fiilimsi 
Bulunan Cümle

Tek bir yargı bildiren, tek yüklemi 
olan cümlelerdir.

Örnek: Çalan kapıyı hemen açtı.

İçinde �ilimsi bulunan cümlelerdir.

Örnek: Can sinemaya ailesiyle gitti.

Örnek: At ölür, meydan kalır; yiğit 
ölür, şan kalır.

Örnek: Ne okuduklarına dikkat 
ediyor ne yazdıklarına.

Birden fazla cümlenin birbirine 
bağlaçlarla bağlandığı cümlelerdir.

Örnek: Seninle sinemaya gelirim 
ama biletleri sen alırsın.

Anlamca birbiriyle ilişkili olan ve 
birbirinden virgül veya noktalı 
virgülle ayrılan cümlelerdir.

ANLAMINA 
GÖRE CÜMLE 
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Fiilimsi Bulunan
 Cümle

Tek Yüklemli
 Cümle

Birden Çok Yüklemi
 Cümle

Bağlacı Olan 
Cümle

Sıra Sizde

   Siz de verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki cümle çeşitlerine uygun birer cümle 
kurunuz.

Tek Yüklemli Cümle:

Fiilimsi Bulunan Cümle:

Birden Çok Yüklemi Olan Cümle:

Bağlacı Olan Cümle:
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EtkinlikEtkinlik
   Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967 Ahatlı, Mestanlı, Bulgaristan doğumludur. Bütün otoritelere göre tüm 
zamanların en iyi haltercisidir. Bütün dünyada  “Cep Herkülü” olarak anılır. Haltere 1977‘de, henüz 9 yaşın-
dayken başladı. 15 yaşında Brezilya‘da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda iki altın madalya 
alarak şampiyon oldu. On altı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç 
dünya rekortmeni unvanını aldı. Kariyeri boyunca üç olimpiyat altın madalyası, yedi dünya şampiyonlu-
ğu ve altı Avrupa şampiyonluğu vardır. Tam 46 kez dünya rekoru kırmıştır. 1984 yılında (16 yaşındayken), 
silkmede ağırlığının 3 katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti. 1983–1986 arasında gençlerde 13, 
büyüklerde 50 olmak üzere tam 63 rekor kırarken yine bu dönemde dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52, 
56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 1986‘da dünyada yılın haltercisi seçildi.

Olimpiyat Oyunları Başarıları
1988 Seul
Bu olimpiyatlarda Süleymanoğlu 60 kg koparmada 
sırasıyla 145 kg, 150,5 kg, 152,5 kg; silkmede 175 kg, 
188,5 kg, 190 kg; toplamda da 320 kg, 339 kg, 342,5 
kg kaldırarak 6 dünya 9 olimpiyat rekoru kırarak muh-
teşem bir zafer elde etti ve böylece Türkiye’ye olimpi-
yatlar tarihinde güreş dışında ilk altın madalya kazan-
dıran sporcu oldu.
1992 Barcelona
1992 Barcelona Olimpiyatları‘nda rakiplerine karşı 
ezici bir üstünlük sağladı ve altın madalyayı çok rahat 
kazandı. Aynı yıl Uluslararası Halter Basın Komisyonu 
tarafından “Dünyanın En İyi Sporcusu” seçildi.
1996 Atlanta
1996 Atlanta Olimpiyatları‘nda 64 kiloda 4 dünya re-
koru kırarak 3. kez olimpiyatlarda madalya kazanarak 
tarihe geçti.

2000 Sidney
2000 Sidney Olimpiyatları‘nda ise artık 33 yaşında 
olması ve sakatlığı nedeniyle 3 kaldırışta sıfır çekerek 
başarı gösteremedi.

Dünya Halter Şampiyonası Başarıları
1988 Cardiff
60 kg kategorisinde 3 altın madalya kazandı.
1989 Atina
60 kg kategorsinde yarıştı ve 3 altın madalya kazandı.
1991 Donaueschingen 60 kg kategorisinde 3 altın 
madalya kazandı.
1993 Melbourne
1993 Dünya Şampiyonası’nda ise 3 altın madalya ka-
zanırken 2 de dünya rekoru kırdı.

1994 İstanbul
İstanbul’da yapılan Dünya Halter Şampiyonası’nda ilk 
kez Türk seyircisi önüne çıktı. 3 dünya rekoru kırarak 
üç altın madalya kazandı.
1995 Avrupa Halter Şampiyonası’nda yine sakat olma-
sına rağmen 1 altın, 2 gümüş kazanarak Türkiye’nin 
takım halinde birinci olmasında önemli katkı sağladı.
1995 Guangzhou
Çin’de yapılan Dünya Şampiyonası’nda sakatlığı de-
vam ediyordu ve 3 altın madalya kazandı.

Atlanta Olimpiyatlarındaki başarılarının sonucunda “Dünyanın En İyi Sporcusu” seçildi. 

Cardiff ve Atina’da yapılan Dünya Halter şampiyonalarında üçer altın madalya kazanmıştır.  

Silkmede ağırlığının üç katını kaldıran ilk haltercidir.   

Üst üste üç yıl dünyada yılın haltercisi seçilmiştir. 

Daha 15 yaşındayken rekor kırarak şampiyon olmuştur. 

Naim Süleymanoğlu, halter tarihinin en genç dünya rekortmeni unvanına sahiptir. 

Olimpiyatlar tarihinde Türkiye’ye altın madalya kazandıran ilk güreşçimizdir. 

1994‘te Bulgaristan’da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası’nda her kaldırışında bir dünya 
rekoru kırmıştır.

Sidney Olimpiyatları, Naim için çok olumlu geçmedi. 

   Yukarıda verilen bilgilerden hareketle cümleleri Doğru-Yanlış olarak değerlendiriniz.
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Y
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Y
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Avrupa Halter Şampiyonası Başarıları 
1988 Cardiff
1988‘de Avrupa Halter Şampiyonası’na Türkiye adına katıldı ve üç altın madalya kazandı.
1994 Varşova
1994‘te Bulgaristan’da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası’nda sadece üç kaldırış yaparak üç dünya rekoru kırdı.
Naim Süleymanoğlu, Uluslararası Halter Federasyonu’nun Aralık 2000‘de Atina’da toplanan kongresinde asbaş-
kanlığa seçildi.

(Kısaltılmıştır.)
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EtkinlikEtkinlik

   “İyi bir hamle görünce bekleyin ve daha iyisini arayın.” Emanuel Lasker (Emunil Leskir)(1868-1941)
   Alman satranççı Emanuel Lasker, 27 yıl boyunca “Dünya Şampiyonu” olmuş, tüm zamanların en 
iyi oyuncularından biriydi. Ayrıca başarılı bir matematikçiydi. Albert Einstein’ın (Elbirt Aynştayn) 
da yakın arkadaşıydı. Hatta Einstein anılarında, Lasker’in kendini bilime adamamasından duyduğu 
üzüntüyü dile getirmişti. Ancak satranç Lasker için bir tutkuydu. Satranç onun için yalnızca hamle-
lerle yapılan bir mücadele değildi. Aynı zamanda tutkuların, duyguların, isteklerin ve düşüncelerin 
de bir mücadelesiydi.
   Lasker, en iyi hamleyi değil, rakibini en çok rahatsız edecek hamleyi bulmaya çalışırdı. Bazen 
mantıksızmış gibi görünen bir oyunla rakibini şaşırtıp hata yapmasını sağlardı. Daha sonra da ku-
sursuz bir oyunla rakibini yenerdi. Rakibinin oyundaki dengesini bozmak için bilerek kötü ham-
leler yapmaktan çekinmezdi.1908 Dünya Şampiyonası’nda, Tarrasch’la (Teris) yaptığı satranç tari-
hine geçen karşılaşmasında olduğu gibi! Lasker, 4. turdaki karşılaşmasında kalesini çekinmeden 
tehlikenin içine atıyor; Ke5, Kc5 ve Kxf4. Bu hamleler normal koşullarda tercih edilmez. Hele ki 
dünya şampiyonası oynanıyorsa! Ancak Lasker’in kalesi, sistematik oyunu tercih eden Tarrasch’ın 
dengesini bozmaya yetiyor.

LASKER’İN KALESİ

    Metinde kullanılmış olan geçiş ve bağlantı ifa-
delerini belirleyiniz.

   Belirlediğiniz ifadelerin yerine kullanabilece-
ğiniz, farklı geçiş ve bağlantı anlamı içeren söz-
cükler  yazınız

Emine ŞANLI
(Kısaltılmıştır.)

(...)
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   Özlem Öğretmen, Türkçe dersinde halk edebiyatı şairi Âşık Veysel’den bahsetmiştir. Şairimizin 
hayatı ve şiirleriyle ilgili bilgi vermiş, Âşık Veysel’in şiirlerinde genellikle “köy hayatı, okuma-yazma, 
insan sevgisi, toprak” temalarının ön planda olduğunu, onun insanlara her zaman sevmeyi ve kar-
deşlik içinde yaşamayı öğütlediğini söylemiştir. 

  5

EtkinlikEtkinlik

Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi.
Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. 
Kazma ile dövmeyince kıt verdi.
Benim sadık yârim kara topraktır.

Aslıma karışıp toprak olunca
Çiçek olur mezarımı süslerim. 
Dağlar yeşil giyer, bulutlar ağlar.
Gökyüzünde dalgalanır seslerim.

TOPRAK ASLIMA KARIŞIP TOPRAK OLUNCA

   Özlem Öğretmen, öğrencilerinden Âşık Veysel’in şiirlerini sesli olarak okumalarını istemiş, sonra-
sında şairin vasiyetini okumuştur. Bunlara göre de öğrencilere aşağıdaki soruları sormuş ve onlar-
dan şu cevapları almıştır:

Âşık Veysel’in vasiyetinden ve dörtlüklerinden yola çıkarak Âşık Veysel’in hangi varlıkların 
topraktan yararlanmasını istediğini ve bununla neye ulaşmayı hedeflediğini yazınız.
Sarp: Koyun, kuzu topraktaki otları yer. Bunlar et ve süte dönüşür. Böylelikle taşın altında kalırsa 
hiçbir işe yaramayacak olan mezarım, üzerinde otlar biterse insanlara faydalı olur.

Âşık Veysel vasiyetindeki toprağının milletine hizmet etmesini hangi koşullara bağlamıştır?

Almina: Mezarının üzerinde otların bitmesi ve çiçeklerin açması koşuluna bağlıyor.

‘‘Kazma ile dövmeyince kıt verdi.’’ dizesinde geçen ‘‘dövmek’’ sözüyle ne anlatılmak istenmiştir?

Nilay: Şair, ‘‘dövmek’’ sözcüğüyle ‘‘tohum ekmeyi’’ kastetmiştir.

Verilen dörtlüklerdeki söz sanatları nelerdir? Açıklayınız.
Arda: Benzetme sanatı vardır. Kara toprağı sevgiliye benzetmiştir.

   “Eğer gözlerim olsa idi, ben toprağı göremeyecektim. Toprağın özelliklerini bilmeyecektim. Me-
zarıma taş koymayın dememin sebebi şu: Ben öldükten sonra üzerimde otlar bitsin, çiçekler aç-
sın. Taş kapatır, çimento kapatır hiç kimse istifade edemez. Yalnız benim toprağım da milletime 
hizmet etsin. Bütün otlardan koyun yesin, et olsun; kuzu yesin, süt olsun; arı yesin, arı götürsün, 
bal olsun. Ben orada taşın altında yatmakla bir istifadem yok. Ben bunun için üstümü kapatmayın 
diye her an rica ediyorum.”

ÂŞIK VEYSEL’İN VASİYETİ

   Öğrencilerin verdiği cevapları kontrol ediniz. Yanlış olanları düzeltip eksik olanları tamamla-
yınız.
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EtkinlikEtkinlik
   Bir üniversitenin eğitim fakültesinde eğitim gören öğretmen adaylarına öğretim yöntem ve tek-
nikleri öğretilmektedir. Bu eğitimde adaylardan gruplara ayrılmaları ve öğrendikleri yöntem ve 
teknikleri uygulamaya yönelik çalışmalar yapmaları istenmektedir.
  İlk grubun uygulayacağı yöntem “Altı Uygulama Ayakkabısı” dır. Grup, öncelikle bu yöntemin ne 
olduğunu ve nasıl uygulandığını aşağıdaki gibi sunmuş ve yöntemin uygulanması ile ilgili hazırla-
dıkları soruları adaylara yöneltmiştir.

Lacivert Resmi Ayakkabı
•Rutin işleri ve resmiyeti çağrıştırır. 
•Bir rutin uygulamanın nasıl yapılacağını önceden belirleyen bir 
uygulama modelidir.
•Rutinler esnekliği azaltır. Ama zaman zaman bizim tehlikeli işler 
yapmamızı engeller.

Turuncu Lastik Çizmeler
•Turuncu renk tehlikeyi, dikkat çekmeyi, uyarıyı çağrıştırır.
•Lastik çizmeleri itfaiyeciler, kurtarma ekipleri giyer.
•Turuncu lastik çizme tehlike demektir.
•Acil müdahale gerektirir ve güvenliğin sağlanması en önemli iştir.

Pembe Ev Terliği
•Pembe renk, sıcaklığı ve rahatlığı çağrıştırır.
•Bu uygulama biçimi korumayı, acımayı, insanların duygu ve dü-
şüncelerine karşı hassas olmayı gerektirir.
•Bu uygulamada problemi kendi problemimiz gibi ele alırız. Karşı-
mızdaki kişiye ailemizden biriymiş gibi davranırız.

Kahverengi Yürüyüş Ayakkabısı
•Kahverengi, toprağı ve çamuru çağrıştırır.
•Yürüyüş ayakkabıları ise zor koşullarda kullanılan sağlam 
ayakkabılardır.
•Bu ayakkabı uygulaması inisiyatiflerden, esneklikten faydalanıla-
rak sonuca ulaşılmaya çalışıldığı durumlarda kullanılır.

Mor Binici Çizme
•Mor, görkem ve makam rengidir. 
•Mor binici çizmeli uygulama tarzı resmî konularla ilgilidir.
•Bu davranışı belirleyen, kişi değil; onun üstlendiği resmî roldür.
•Bu nedenle mor uygulama tarzı otorite rolünü temsil eder.

                                  Gri Spor Ayakkabısı
•Amaç, araştırma ve bilgi toplamadır.
•Gri, sis ve dumanı çağrıştırır. 
•Bu sis, toplanan bilgilerle dağıtılır.

Aslıma karışıp toprak olunca
Çiçek olur mezarımı süslerim. 
Dağlar yeşil giyer, bulutlar ağlar.
Gökyüzünde dalgalanır seslerim.
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   Bir çiftçi, ceviz bahçesi yapmak istiyor. Bunun için önce fidanlarını aldı. Ceviz dikeceği 
tarlayı hazırlattı. Fidanların dikimini yaptıktan sonra onlara can suyu verdi. Zamanı gelince 
gübreleme ve ilaçlama yaptı. Beklenen zamanda ağaçlarından ürününü aldı.

   Bir Türkçe öğretmeni, öğrencilerinden halk edebiyatı ile ilgili bir sunum hazırlamalarını, 
halk ozanlarından örnekler vermelerini ve bu konu ile ilgili oluşturdukları bir kavram hari-
tasını da göstermelerini istemiştir.

  Ali amca, bir sabah balkonuna yaptığı kış bahçesine geldiğinde bütün çiçeklerin soldu-
ğunu ve çiçeklerin yapraklarında minik böcekler olduğunu gördü. Böceklenen yaprak-
lardan birkaç tane kırarak bir ziraat mühendisine götürdü. Ali amca mühendisin önerdiği 
ilacı çiçeklerine uyguladı ve çiçeklerini kurtardı. 

  Bir anaokulunun minik öğrencileri, içinde oldukları kış ayının karlı günlerinin zevkini çı-
karırken okul bahçesinde köşeye sinmiş anne kedi ve yavrularını gördüler. Onlara yardım 
etmeliydiler. Çocuklar sıcacık okullarına girdiklerinde küçük yavrular soğukta kalamazdı. 
Önce onları doyurdular ve yavrulara kalabilecekleri bir yuva yapabilmek için kampanya 
başlattılar.

   Geometrik şekilleri öğreten öğretmen; düz anlatım yapmak yerine sınıfa getirdiği kare, 
üçgen, dikdörtgen, beşgen, daire, silindir gibi tahta blokları öğrencilerine istedikleri bir 
renge boyatır.

   Serkan, doğduğu köye öğretmen olarak atanmıştır. Köyde herkes tanıdık; amca, dayı, 
teyzedir. Dersine girdiği sınıfta da yeğenleri vardır. Serkan Öğretmen, nasıl bir duruş ser-
gilemesi gerektiğini şaşırmıştır.

Çiftçi hangi renk ayakkabı uygulamasını yapmıştır?

Burada öğrenciler altı uygulama ayakkabısı yönteminin 
hangisinden faydalanırlar? 

Ali amca hangi uygulama ayakkabısını kullanmıştır?

Minik öğrencilerimiz hangi uygulama ayakkabısını 
kullanmışlardır?

Öğretmen hangi renk uygulama ayakkabısını kullanmıştır?

Sizce Serkan öğretmen hangi uygulama ayakkabısını kullan-
malıdır?

1

2

3

4

5

6

Öğrencilerin uygulama ile ilgili sordukları soruları  cevaplayınız.
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Metinde anlatılmak istenen 
varlıkların, okuyucunun 
zihninde ayırt edici yönle-
riyle canlanmasına betim-
leyici anlatım (tasvir etme) 
denir.

Yaşanmış ya da yaşan-
ması mümkün olayların 
yer, zaman, kişi unsurları 
çerçevesinde anlatılmasına 
öyküleyici anlatım (hikâye 
etme) denir.

Bir konuda bilgi vermek, 
okuyucuyu bilgilendirmek 
amacıyla sade ve anlaşılır 
bir dil kullanılan anlatım 
tekniğine açıklayıcı anla-
tım denir.

Bir düşünceyi savunmak ve 
okuyucuyu bu düşünceye 
inandırmak amacıyla kul-
lanılan anlatım tekniğine 
tartışmacı anlatım denir.

İslamiyet’in kabulünden sonra, özellikle de Selçuklu Döne-
mi’nde Türk mimarisinde de belirgin bir gelişme göze çarp-
maktadır. Bu dönemde süsleme amacıyla bitki ve hayvan 
motiflerinin yanında, yazı ve geometrik şekiller de kullanıl-
mıştır. İslamiyet’in etkisi ile insan figürleri kullanılmamıştır. 
Selçuklu Dönemi’nden günümüze ulaşan cami, mescit, 
türbe, külliye, han ve hamamlar, saray ve köşkler; Türk mi-
marisinin en güzel örneklerini oluşturmaktadır. Bu mimari 
eserlerin büyük bir kısmı Türkiye’de bulunmaktadır.

(...) 
Ben, sanatı ve edebiyatı insan varlığının en kutsal yaratışla-
rından biri sayarım. Gerçek sanat eserlerinin de yarına ge-
çecek değerde olduğuna inanan sanatçıların ellerinden çık-
mış olanlar arasında bulunacağına inanıyorum. Zaten bana 
bu satırları yazdıran da bu inanış oldu. Tabii yarını, geleceği 
masal sayanlar, günü gününe yaşamakla yetinenler, diledik-
leri gibi düşünüp yazarlar. Bu, onların bileceği iştir. 

(...)
Karaya çıkan bölükler, ellerinde al bayraklar, kaleye doğru 
ilerliyorlardı. Kırk yıllık bir beklemenin son çabasıyla davran-
dı. Birden kemikleri çatırdadı. Badem ağaçlarının çiçekli göl-
geleriyle örtülen yoldan yürüdü. Kıyıya doğru koştu, koştu. 
Karaya çıkan askerler, ak sakallı bir ihtiyarın kendilerine 
doğru koştuğunu görünce:
—Dur! Diye bağırdılar. İhtiyar durmadı, bağırdı:
 —Ben Türk’üm, oğullar, ben Türk’üm.
(...)

  7

EtkinlikEtkinlik

  Açıklamaları verilen anlatım tekniklerinin hangi metinlerde kullanıldığını kutucuklara ya-
zınız.

 (...)  
Büyük bir bahçe… Ortasında köşke benzeyen bembeyaz 
bir ev… Sağ tarafında her vakit oturduğumuz beyaz perde-
li oda… Sabahları annem beni bir bebek gibi pencerenin 
kenarına oturtur, dersimi tekrarlatır, sütümü içirirdi. Bu pen-
cereden görünen ve avlunun öbür yanında bulunan toprak 
rengi büyük yapının camsız ve çerçevesiz tek bir penceresi 
vardı.
(...)

Suut Kemal YETKİN
(Kısaltılmıştır.)

Ömer SEYFETTİN
(Kısaltılmıştır.)

Ömer SEYFETTİN
(Kısaltılmıştır.)
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Sıra Sizde

   Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerin yanlarında belirtilen anlatım tekniğini kulla-
narak ve verilen başlıklar doğrultusunda birer paragraf yazınız.

Güneş ışığı

Oksijen

FOTOSENTEZ

Karbondioksit

Mineral

Su

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Betimleyici Anlatım

Öyküleyici Anlatım
Sema’nın Tatil Günü

Fotosentezin Oluşumu

Teknolojinin İki Yönü

Fotoğraf Makinemin Gözünden

Açıklayıcı Anlatım

Tartışmacı Anlatım
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EtkinlikEtkinlik
BİR DEMET GÜL

(...) 
   Annemin gönlünde bir de gül ağacı yatarmış. Kız evladına kavuşursa, adına gül dikeceği-
ni söyler dururmuş. Beklenen kız gelmeyince ümidini kesmiş fakat bu beklenti içinde gül 
fidanının gönlünde büyüdüğünü hissetmiş. Kıyamamış ve ben doğunca onu bahçemizin 
en görkemli yerine dikmiş. 
   Dünmüş gibi hatırlarım: 
   “Bu gülü senin bahtına diktim. Ona hizmet et, kendi gözün gibi koru yavrum!..” derdi. 
   Ben büyüdüm fidan da benimle birlikte boy attı. Yaz gelince öyle bir açardı, öyle bir…
(...)
Mahallemizin kızları annemden gül istemeye gelirlerdi. O da onları kırmaz: 
   “Koparın yavrularım, koparın! Allah verir, seneye daha çok açar!” derdi. Söylediği sözleri 
canı gönülden ve inanarak söylerdi. Dediği gibi de çıkardı. O zaman bana dönerek:
   “Ben daha çok açar dememiş miydim yavrum? Bu Allah’ın yarattığı bir güzelliktir.”
(...)
   Gül ağacına benim kaderim gibi bakardık. Onun yanı başında bir armut fidanı vardı. 
Büyüdü, babam yıllarca onun meyvesiyle, dallarıyla gülü nefessiz bırakır endişesiyle, üzü-
lerek de olsa onu güle feda etmişti. 
   Sonbaharda okumak için şehre gidecektim. Yatılı okul seçmiştik. Bu kadar aday arasında 
sınavı kazanabilecek miydim? Annem teselli etti: 
   “Kazanacaksın evladım, kazanacaksın! Dikkat ettiysen, gül ağacı hiçbir zaman bu seneki 
kadar çok çiçek açmamıştı. Şansının açık olacağını haber veriyor. Onun yetişmesinde be-
nim çok duam var.”
(...)
   Annemin kehaneti doğru çıkmıştı. Sınavı kazanmıştım. Şehre giderken artık gül ağacının 
son tomurcukları açmıştı. Vedalaşmak üzere yanına gittim. Ona ilkbahar sonu dersler biter 
bitmez döneceğini söyledim. Yüzümü yeşil yapraklarına sürdüm, çiçeklerini kokladım. Na-
sıl olduğunu anlayamadım, bir diken üst dudağımın bir yerine takıldı. Ani bir hareketle ba-
şımı geriye çekeyim derken orası bir santimetre boyunda yırtılıverdi. Biraz canım acımıştı 
ama hiç kızmadım. Gülü seven dikenine de katlanır, dedim içimden ve onu affediverdim. 
(...)

İslâm Beytullah ERDİ
(Kısaltılmıştır.)
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Hikâyenin unsurlarını belirleyiniz.

HİKÂYE UNSURLARI

KİŞİLER

ANLATICIYER

ZAMAN

OLAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sıra Sizde

HİKÂYE UNSURLARI

KİŞİLER

ANLATICIYER

ZAMAN

OLAY

Tunç, sınıf arkadaşları, 
sınıf rehber öğretmeni, 

servis şoförü

Birinci kişi
(Tunç)

Kent ormanı

Nevruz Bayramı

‘‘Geleceğe Nefes Ol!’’ 
kampanyası kapsamında 

ağaç dikme etkinliği

Verilen kavram haritasındaki yönergelerden hareketle siz de bir hikâye oluşturunuz.
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   AFAD’ın yayımladığı bilgilendirme broşürüne göre deprem anında yapılması gerekenler-
le ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi 
koyunuz.
• Deprem anında bulunduğumuz binayı terk etmemeliyiz.
• Deprem olduğunda hemen yakınlarımıza telefonla haber vermeliyiz.
• Evlerimizde, deprem sırasında sığınabileceğimiz güvenli yerleri önceden tespit etmeli-
yiz.
• Deprem sırasında paniğe kapılıp tehlikeli hareketler (balkondan atlamak, bağırmak, çı-
kışlara koşmak…) yapmamalıyız.
• Sarsıntı bittiğinde güvenli bir masa bulup masanın altına saklanıp başımızı korumalıyız.
• Deprem sırasında evimizdeki dolap ve raf gibi eşyaları sabitlemeliyiz.
• Deprem anında enerji kaynaklarından, direklerden, yüksek binalardan uzaklaşmalıyız.
• Sarsıntı geçene kadar panik yapmayıp içeride kalmalı ve binayı terk etmemeliyiz.
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   Yukarıdaki görsellerde deprem esnasında farklı ortamlarda bulunan kişilerden örnekler 
verilmiştir. Bu kişilerin deprem sırasında yaşayabilecekleri sıkıntıları ve aldıkları önlemleri 
AFAD’ın yayınladığı bilgilendirme broşüründen faydalanarak soru-cevap şeklinde değer-
lendiriniz. Kişilerin alması gereken doğru önlemleri verilen boşluklara yazınız.

Samet            :......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Emel Hanım :......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Selin               :......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Murat Bey     :......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

   Samet, deprem anında deniz kenarında balık tutuyordu. 
Depremi hissedince başını iki elinin arasına alıp olduğu 
yere çöktü.

   Emel Hanım, mutfakta yemek yaparken yakalandı dep-
reme. Depremi hissedince koşarak merdivenlerden indi 
ve sokağa çıktı.

   Selin, markette alışveriş yapıyordu. Depremi hissedince 
market raflarının düşmesini engellemek için rafları tutma-
ya çalıştı.

   Murat Bey, çalıştığı şirkette toplantıdaydı deprem oldu-
ğunda. Depremi hissedince odadaki tüm arkadaşlarıyla 
yere sabitlenmiş toplantı masasının yanına çöktüler.
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EtkinlikEtkinlik
VEDA

Hani, o bırakıp giderken seni
Bu öksüz tavrını takmayacaktın?
Alnına koyarken veda busemi,

Yüzüme bu türlü bakmayacaktın?

Hani, ey gözlerim bu son vedada,
Yolunu kaybeden yolcunun dağda,

Birini çağırmak için imdada
Yaktığı ateşi yakmayacaktın?

Gelse de en acı sözler dilime,
Uçacak sanırım birkaç kelime...
Bir alev halinde düştün elime,

Hani, ey gözyaşım akmayacaktın?
Orhan Seyfi ORHON 

KÜFE
(...)

Ne istedin küfeden, yavrum?
Ağzı yok dili yok,

Baban sekiz sene kullandı...
Hem de derdi ki:

“Çok uğurlu bir küfedir, kalmadım hemen 
yüksüz...”

Baban gidince demek kaldı, adetâ öksüz!
Onunla besleyeceksin ananla kardeşini.

Bebek misin daha öğrenmedin mi sen işini?
Dedim ki ben de:

— Ayol dinle annenin sözünü!
Fakat çocuk bana haykırdı, ekşitip yüzünü:

— Sakallı, yok mu işin?
(...)

Mehmet Akif ERSOY 

BİR YOLCUYA
Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın,
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın,
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda,
Gördüğüm bu tümsek, Anadolu’nda,

İstiklal uğrunda, namus yolunda,
Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,
Son vatan parçası geçerken ele,

Mehmed’in düşmanı boğduğu sele,
Mübarek kanını kattığı yerdir.

Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin
Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin,

Bir harbin sonunda, bütün milletin,
Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

Necmettin Halil ONAN

1. Şiirlerin temalarını bulup altlarındaki kutucuklara yazınız. Resimlerin hangi şiire ait olabileceğini 
yazınız.

2. Şiirleri vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okuyunuz.

3. Şairleri bu şiirleri yazmaya iten sebepler neler olabilir?

5. Şiirlerin vurgu ve tonlama açısından öne çıkan sözcüklerini belirleyiniz. Bu sözcüklerin ifade 
edilen duyguya katkısını yazınız.

4. Şiirlerde hangi duygular ön plandadır?

6. Şiirleri biçimsel açıdan değerlendiriniz. Dize sonlarındaki ses benzerliklerinin okuyuşa, vurgu ve 
tonlamaya nasıl etkileri vardır?

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................................................
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   Vaktiyle Gülistan denilen bir diyarın Gülsultan adında bir hükümdarı varmış. Bu hükümdarın elma yanaklı, 
kiraz dudaklı, pembe gül tenli ve ahu bakışlı güzel bir kızı varmış. Kız, pembe gül tarlaları arasında doğup 
büyüdüğü için kendisi de güller gibi kokarmış. Bütün tabiat bu kıza âşıkmış. Bu güzel kız yüzünden kom-
şu hükümdar dağlar yıllarca birbirleriyle mücadele etmişler. Bunlardan Davras adında dağ, yanıp tutuşan 
bağrından semalara alevler fırlatmış. Neden sonra bu dağlar bir karara varmışlar. Demişler ki: “El ele, omuz 
omuza verelim. Geniş bir dağ halkası yapalım. Bu halkanın ortasında hâsıl olacak ovayı bereketlendirelim. 
Ovanın güney bölgesini bağ, bahçe ve gül tarlaları ile süsleyelim. Hiçbirimize yâr olmayan sevgilimizi oraya 
yerleştirelim. Başına da bekçi olarak Yağız Karatepe ile Efe Sidre Tepe’yi dikelim. Onun güzelliğini uzaktan 
seyredelim.” Öyle yapmışlar. Böylece dağ halkasının ortasındaki geniş ovanın güneyinde güzel Isparta bü-
tün tarih boyunca emniyet içinde, düşman istilası görmeden, huzur ve sükûn içinde, yeşil fistanının uzun 
eteklerini yayarak sevdalılarına cilveler yapıp durmuştur. En nefis elma ile kirazın ve en güzel gülün yetiştiği 
bu diyarda yetişen kız da elbet güzel olacaktır.

   Verilen efsanedeki gerçek ve kurgusal unsurları aşağıdaki kutucuklara yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

GERÇEK UNSURLAR

KURGUSAL UNSURLAR

Bu metin anonimdir. Çünkü .........................................................................................................................................
Bu metin bir hikâye değildir. Çünkü ..........................................................................................................................
Bu metinde anlatılanların yaşanmışlığına inanıyorum. Çünkü ........................................................................
Bu metinde anlatılanların yaşanmışlığına inanmıyorum. Çünkü ...................................................................
Bu metnin masalla ortak yönleri vardır. Çünkü......................................................................................................
Bu metin bir destan değildir. Çünkü .........................................................................................................................
Metinde abartı sanatı çok kullanılmıştır. Çünkü ...................................................................................................

ÇÜNKÜ

Sıra Sizde
Destan ve efsane arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyleyiniz. Aşağıdaki resimlerin bu türlerden 
hangisine örnek olabileceğini belirtiniz.

ISPARTA ADI İLE İLGİLİ BİR EFSANE
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4006 BİLİM FUARI PROJE FORMU

Proje danışman öğretmeni         :
Proje yapan öğrenci/öğrenciler     
1- 
2-
Projenin adı: ......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Projenin alanı: ...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Proje türü: (araştırma-inceleme-tasarım) ...............................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Projenin amacı: (En az 50, en çok 100 kelime)

Projenin  özeti: (En az 50, en çok 100 kelime) 

Projenin  yöntemi: (En az 50, en çok 100 kelime) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sunum için hazırlanacak stantta bulunacaklar:

SON TESLİM TARİHİ: 

Afiş:          Maket:

... /... /...

:

Yazdığınız metni, tema sonunda yer alan ‘‘Yazılı Anlatım Değerlendirme Formu’’nu kullanarak 
değerlendiriniz.
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   Atatürk Lisesi bu yılki TÜBİTAK Bilim Şenliği projeleri için çalışmalarına başlamıştır. Okul idaresi 
Türk Dili ve Edebiyatı dersi için altı proje yapılmasını istemiştir. Öğretmen, öğrencilerden öncelikle 
belirlenen proje konularının hangi alana dâhil olduğunu yazmalarını ve sonrasında 4006 Bilim 
Fuarı Proje Formunu doldurmalarını söylemiştir.

a- Öğretmenin verdiği yönergeye göre proje konularının alanlarını belirleyiniz.

b- Alanlarını belirlediğiniz proje konularından bir tanesini seçerek 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı 
Proje Formunu doldurunuz.

TÜBİTAK’ın Belirlediği Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Proje Alanları

A. Sözlü gelenek ürünlerinin derlenmesi 
B. Yerel yazar ve şairlerin hayat hikâyeleri ve eserlerinin tanıtımı 
C. Ağız araştırmaları 
D. Dil-kültür ilişkisi bağlamında, yerel dil özelliklerinin kültürle ilişkilendirilmesi 
E. Edebî metinlerin oluşum süreçleri 
F. Edebî metinlerin oluşumunda yazar/şairlerin his dünyaları 
G. Sözlü gelenek ürünlerinin sosyal hayata etkileri 
H. Türk edebiyatı ile diğer edebiyatların karşılaştırmalı incelenmesi 
I. Dergi, gazete gibi ürünlerin çıkış serüvenleri 
İ. Toplumsal olayların edebiyata yansımaları 
K. Toplumsal hayatın dile yansıması 
L. Eski harflerle yazılmış eserlerin veya evrakların incelenip -varsa- edebiyat ile ilişkisi 
M. Toplumdaki değişimlerin edebiyata yansıması 
N. Halk kültürünün her türlü ögesinin gün yüzüne çıkarılması 
O. Şair ve yazarların beslendiği kültür kaynaklarının araştırılması vb. 

   Türk Dili ve Edebiyatı dersinde yapılabilecek projeler, diğer alanlarda olduğu gibi teorik ve uygu-
lamalı araştırmalar olabilir. Proje örnekleri incelenirken buna dikkat edilmelidir.

PROJE KONULARI

1. Mehmet Akif’in Türk toplumunun kurtuluş mücadelesinden etkilenerek 
İstiklâl Marşı’nı ve Çanakkale Şehitleri şiirini yazması

2. Isparta manilerinin ve türkülerinin yazıya geçirilmesi

3. Aydın ve Muğla yöresinin konuşma dilindeki benzerlikler

4. Yunus Emre Divanı’nın incelenmesi     

5. “Otuz Beş Yaş” şiirinde “ölüm” teması ve Cahit Sıtkı Tarancı

6. Tanzimat Dönemi romanlarından “yanlış Batılılaşmayı” 
ele alan eserlerin ortak özellikleri
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Sıra No Sayfa No Kaynakça

1 7 Sanlı, E. (2009). Lasker’in Kalesi. Bilim ve Çocuk, 136, s. 56

2 10 Metin, Materyal Hazırlama Komisyonu tarafından yazılmıştır.

3 11 Yetkin, S. K. (1972). Denemeler. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 
s.182.

4 11 Seyfettin, Ö. (2017). Ömer Seyfettin’den Seçme Hikâyeler. İstanbul: Beyazıt. 
s. 1

5 11 Seyfettin, Ö. (2017). Ömer Seyfettin’den Seçme Hikâyeler. İstanbul: Beyazıt. 
s. 125

6 13 Erdi, İ. B. (2009). Bir Demet Gül. Türk Dili Dergisi, 687, 271-273

7 18 Behramoğlu, A. (1991). Büyük Türk Şiiri Antolojisi. İstanbul: Sosyal Yayınlar. 
s. 201.

8 18 Behramoğlu, A. (1991). Büyük Türk Şiiri Antolojisi. İstanbul: Sosyal Yayınlar. 
s. 60-61.

9 18 Behramoğlu, A. (1991). Büyük Türk Şiiri Antolojisi. İstanbul: Sosyal Yayınlar. 
s. 91.

 Sıra No Sayfa No İnternet Kaynakçası Erişim Tarihi
1 6 http://halter.gov.tr/naim-suleymanoglu/, 15/02/2020
2 8 https://www.trtarsiv.com/ozel-video/en-yeniler/asik-vey-

sel-satiroglu-11888, 
 15/02/2020

3 11 https://www.ktb.gov.tr/TR-96255/turk-kulturu.html 12/02/2020
4 16 https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/17055 19/02/2020
5 19 https://isparta.ktb.gov.tr/TR-71004/efsaneler.html 13/02/2020
6 20 https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulu-

sal-destek-programlari/1001/icerik-basvuru-formlari, 
21/02/2020

EVET HAYIR KISMEN

1 Yazımda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş keli-
melerin Türkçelerini kullandım.

2 Yazdıklarımı yazım ve noktalama kuralları yönünden inceledim.

3 Yazımı bir konu ve ana fikir etrafında oluşturdum.

4 Yazımı giriş (serim), gelişme (düğüm), sonuç (çözüm) bölümlerine uy-
gun yazdım.

5 Yazımın konusuna ve içeriğine uygun bir başlık belirledim.

6 Yazımı oluştururken kendi gözlem ve deneyimlerimden de yararlan-
dım.

7 Yazımda (ama, fakat, ancak, lakin vb.) geçiş ve bağlantı ifadelerini kul-
landım.

8 Yazımı, türün özelliklerine uygun olarak yazdım.

YAZILI ANLATIM DEĞERLENDİRME FORMU
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 Sıra 
No

Sayfa 
No

Görsel Kaynakça Erişim 
Tarihi

1 Tema 
Kapağı

www.shutterstock.com  1740360872 07.08.2020

2 3 www.shutterstock.com  1401932915 05.08.2020
3 3 www.shutterstock.com 476144383 05.08.2020
4 6 http://halter.gov.tr/naim-suleymanoglu/ 02.06.2020
5 7 www.shutterstock.com 1668535369 (1. görsel) 02.06.2020

6 7 www.shutterstock.com 1251803617 (2. görsel) 02.06.2020
7 8 www.shutterstock.com 111535673 (1. görsel) 02.06.2020
8 8 www.shutterstock.com  465040307 (2. görsel) 02.06.2020
9 8 www.shutterstock.com 691473526 (3. görsel) 02.06.2020

10 9 www.shutterstock.com 1721844040 (1. görsel) 10.08.2020

11 9 www.shutterstock.com 448183465 (2. görsel) 10.08.2020

12 9 www.shutterstock.com 1541764289 (3. görsel) 10.08.2020

13 9 www.shutterstock.com 735538945 (4. görsel) 10.08.2020

14 9 www.shutterstock.com 81928375 (5. görsel) 10.08.2020

15 9 www.shutterstock.com 2259745 (6. görsel) 10.08.2020

16 12 www.shutterstock.com 221199637 (1. görsel) 02.06.2020
17 12 www.shutterstock.com 1555841306 (2. görsel) 02.06.2020
18 12 www.shutterstock.com  1585416574 (3. görsel) 02.06.2020
19 12 www.shutterstock.com  1100733734 (4. görsel) 02.06.2020
20 13 www.shutterstock.com 1585264915 02.06.2020
21 16 https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/17055 19.02.2020
22 17 www.shutterstock.com 1023876250 (1. görsel) 05.08.2020
23 17 www.shutterstock.com 578081143 (2. görsel) 05.08.2020
24 17 www.shutterstock.com 1249622098 (3. görsel) 05.08.2020
25 17 www.shutterstock.com 1290353356 (4. görsel) 02.06.2020
26 18 www.shutterstock.com  785013961 (1. görsel) 02.06.2020
27 18 www.shutterstock.com  610806572 (2. görsel) 05.08.2020
28 18 www.shutterstock.com  269744039 (3. görsel) 02.06.2020

29 19 www.shutterstock.com 1390152875 (1. görsel) 10.08.2020

30 19 www.shutterstock.com 1260947842 (2. görsel) 10.08.2020


