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Etkinlik Şeması

Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne
katkısını belirler.

Metinle ilgili soruları cevaplar.

Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne 
katkısını belirler.

Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.

Metindeki söz sanatlarını tespit eder.

Noktalama işaretlerine dikkat ederek 
sesli ve sessiz okur.

Bağlamdan yararlanarak bilmediği 
kelime ve kelime gruplarının anlamını 
tahmin eder.

Metindeki anlatım biçimlerini 
belirler. (Öyküleme)

Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulu-
nur.

Okuduğu metinlerdeki hikâye 
unsurlarını belirler.
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Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
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EtkinlikEtkinlik

� Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. � Her koyun kendi bacağından asılır.

� İyilik eden iyilik bulur. � Damlaya damlaya göl olur.

� Fazla mal göz çıkarmaz. � Harama el uzatılmaz.

� Aç yanından kaç. � Zora dağ dayanmaz.

� Aklın yolu birdir. � Sırrını verme dostuna, o da söyler dostuna.

� Taşıma suyla değirmen dönmez. � Merhametten maraz doğar.

� Üzümünü ye de bağını sorma. � Akıl akıldan üstündür.

� Azıcık aşım, ağrısız başım. � Derdini söylemeyen, derman bulamaz.

� Zorla güzellik olmaz. � Kurunun yanında yaş da yanar.

AÇIKLAMASI AÇIKLANAN ATASÖZÜ ÇELİŞEN ATASÖZÜ

Herkesin yararlanabileceği şeyden bazıları yararlanır 
da başkalarına yararlanma fırsatı vermezlerse büyük 
kavga çıkar.

Biri yer biri bakar, kıya-
met ondan kopar.

Aç yanından kaç.

İnsan, sıkıntısını başkasına açıklayarak giderebilir.

Herkes kendi davranışlarından sorumludur, herkes 
hatasının cezasını kendisi çeker.
İşi yapacak olanda yeteri kadar güç bulunmadıkça 
başkalarının küçük katkılarıyla sürekli ve büyük bir iş 
yürütülemez.

Bir iş insana zor kullanılarak yaptırılamaz.

Ne kadar ve ne türden mal olursa olsun malın fazlası 
elden çıkarılmamalıdır çünkü bir gün gelir mutlaka 
lazım olur.

Bir kimsenin aklına gelmeyen bir çare, başka birinin 
aklına gelebilir.

Yararlandığın şeyin nereden geldiğini araştırma.

İyilik eden kimseye zamanı geldiğinde başkaları da 
iyilik eder.

 

1. Aşağıda açıklaması verilmiş atasözlerini ve bu atasözlerinin anlamca çelişenlerini tablodan 
bularak uygun bölümlere yazınız.
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2.  Aşağıdaki cümlelerde verilen boşluklara,  uygun olan deyimleri  yay ayraç içindeki anlamı 
verecek şekilde yazınız. Yay ayraç içindeki anlamları karşılayan ikişer deyim vardır, bu deyim-
lerin başındaki harfleri örnekteki gibi ilgili kutucuklara yazınız.

A etekleri tutuşmak
B kol kanat germek
C kara çalmak
D yediği içtiği ayrı gitmemek
E kılı kırk yarmak
F kemerleri sıkmak
G har vurup harman savurmak
H küçük dağları ben yarattım demek
I gani gönüllü
İ mangal gibi yüreği olmak

J burnu Kafdağı’nda olmak
K aralarından su sızmamak
L ince eleyip sık dokumak
M aslan kesilmek
N eli açık
O çamur atmak
Ö dişinden tırnağından artırmak
P arka çıkmak
R eli ayağına dolaşmak
S hesap kitap bilmemek

• Pazardan sebze bile alsam ………………………………….. evirip çevirmeden, her yerine bak-
madan almam. (titizlik)

• Kardeşini parkta göremeyince birden ……………………………………………. (telaşlanmak)

• İtfaiyeci, alevlerin içindeki çocuğu görünce ……………………………………….. içeri daldı. (ce-
saret)

• Dara düştüğünde sürekli ona ……………………………………………….. bir ağabeyi vardı.
(desteklemek)

• Dünya, geleceğini düşünmeden su kaynaklarını ………………………………………………….
kendi sonunu  hazırlıyor. (savurganlık)

• ……………………………………………… yaptırdığı evine her baktığında göğsü kabarıyordu.
(tutumluluk)

• Tüm sırlarını paylaştığı, dostu zannettiği arkadaşının ......................................................................................
ailesini ve kendisini çok üzdü. (iftira)

• ……………………………. tavırlarıyla çevresini küçümsedikçe yalnızlığı artıyordu. (kibir)

• ………………………………………………………. bu iki genci görenler onları kardeş sanıyor-
du. (arkadaşlık)

• O kadar …………………………………………. bir adamdı ki mahalleli ona baba demeye baş-
lamıştı. (cömertlik)

ince eleyip sık dokumadan,

E-L
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EtkinlikEtkinlik
    Ali, atasözlerinin anlamlarını öğrenmek için bir çalışma hazırlamıştır. Fakat atasözlerinde geçen 
bazı sözcüklerin anlamlarını bulamamış ve öğretmeninden yardım istemiştir. Öğretmeni Ali’nin 
anlamını bilmediği sözcükleri karışık olarak vermiş ve atasözleri sözlüğünden yardım alarak bu 
sözcükleri atasözleriyle eşleştirmesini istemiştir. 
   Ali’nin ödevini yapmasına yardımcı olmak için altı çizili sözcüklerin karışık olarak verilmiş an-
lamlarını, atasözlerinin yanına yazınız. Ayrıca verilen atasözlerinin anlamlarını altına yazınız.

Kelimelerin Anlamları: İş, beceriksiz, yöntem, kötü sonuç, huzur, sonuç, belli etmemek, görgüsüz, 
fırsat, zararlı işler, emek harcamak, sıkıntı, kötü durum, pohpohlamak.

Acele ile menzil alınmaz.

Rüzgâr eken fırtına biçer. 

Lafla peynir gemisi yürümez. 

Bağa bak, üzüm olsun; yemeye yüzün olsun. 

Cömert derler, maldan ederler; yiğit derler, candan ederler. 

Gönülsüz yenen aş ya karın ağrıtır ya baş.  

Isıracak köpek dişini göstermez.  

Zahmetsiz rahmet olmaz.  

Ürümesini bilmeyen köpek sürüye kurt getirir. 

Irmaktan geçerken at değiştirilmez.  

Karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmış. 
 

Acı patlıcanı kırağı çalmaz. 
 

Kaçan balık büyük olur. 

Tebdilimekânda ferahlık vardır.

Anlamı: “Acele ile daha çabuk sonuç alınır sanılmamalıdır.” anlamında kullanılan bir söz. 

Anlamı: ................................................................................................................................................................................

Anlamı: ................................................................................................................................................................................

Anlamı: ................................................................................................................................................................................

Anlamı: ................................................................................................................................................................................

Anlamı: ................................................................................................................................................................................

Anlamı: ................................................................................................................................................................................

Anlamı: ................................................................................................................................................................................

Anlamı: ................................................................................................................................................................................

Anlamı: ................................................................................................................................................................................

Anlamı: ................................................................................................................................................................................

Anlamı: ................................................................................................................................................................................

Anlamı: ................................................................................................................................................................................

Anlamı: ................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(     Sonuç     )

..............................................................................................................................................................................
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EtkinlikEtkinlik

   Aşağıdaki atasözlerini yay ayraç içinde verilen fiillerle tamamlayınız. Bunu yaparken uygun 
fiilimsi ekleri kullanınız. Oluşturduğunuz fiilimsileri türlerine göre aşağıdaki kutucuklara yer-
leştiriniz.

• Mart ......................................................... dert çıkmaz. (çık-)

• Atlar ............................. kurbağalar ayak uzatmaz.  (nallan-)

• ...............................     ................................ göl olur.  (damla-)

• Al elmaya taş .................................................. çok olur. (at-)

• Perşembenin .................... çarşambadan bellidir.  (gel-)

• Az ....................... candan çok .................... maldan.  (ver-)

• El elin eşeğini türkü ...................................... arar.  (çağır-)

• .................................. eli öp, başına koy. (bük-)

• El ........................................................ ağız aşınmaz.  (öp-) • .................................. ile çarık yırtılır.  (çabala-)

• ................................ göze çöp batar.  (sakınıl-)

•  .......................................... taş baş yarar.  (um-)

• Üzüm üzüme .......... ...............  kararır.  (bak-)

• Can....................................... huy çıkmaz.  (çık-)

• ................... su ile değirmen dönmez.  (taşı-)

İsim-fiil Sıfat-fiilZarf-fiil
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● Bir çocuğa hayat ver…… yeterli değildir, ona bir de ruh ver ……. gerekir. Strindberg 
(Strindbörg)

  
● Asıl kahraman, kalp bakımından büyük ol …… a  denir. Romain Rolland 
(Romein Rolınd)

 
● Geleceği satın alabil ……  tek şey, bugündür. Samuel Johnson (Samuel Cansın)   

● Emniyetsizlik başla …….. dostluk yok olur. Epikür (Epikür)
  

● Bilginin efendisi ol …… için çalış …… nın uşağı ol ……. şarttır. Honore de Balzac 
(Onore dö Balzak)
  

● Aile, kralların bile gireme ……. i bir kaledir. Emerson (Emırsın)
  

● Sen düşün …….. dilin konuşmaya başlamasın. Chilon  (Kaylon)  

● Dostluk yolu üzerinde ot bit ….. sine müsaade etme. Mmo Geoffrin  (Mmo Cofrin)
  

● Mizah, şakanın arkasına saklan …... ciddiyettir. J. Velse (Cey Vels)

  
  ● Bir memlekette bayrak sevgisi, vatan sevgisi gibi kuvvetli bir ağaç evgisi de aşıla 
…… gerekir. Bediî Faik  (Bediî Faik)

  ● Aklın başına gel …… pişman olacağın bir işi sakın yapma. Mevlana

   Bir düşünceyi, duyguyu, ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafın-
dan söylendiği bilinen özlü sözlere özdeyiş ya da vecize denir. 
    

Aşağıdaki özdeyişlerde bazı fiillerin aldığı fiilimsi ekleri boş bırakılmıştır. Yay ayraç 
içinde verilmiş olan fiilimsinin türüne göre boşluğu uygun fiilimsi ekiyle doldurunuz.

isim fiil

sıfat fiil

sıfat fiil

zarf fiil

zarf fiil

zarf fiil

isim fiil

isim fiil

sıfat fiil

isim fiil

sıfat fiil
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EtkinlikEtkinlik

A B C

Tükür nazar değmesin
Mâni boyun eğmesin
Yazamayan kıskanıp
Dizlerini dövmesin

Hayat kısa ölüm zor
Gidenlere hele sor
Nasıl geçer günleri

Yalnızlık ateşten kor

Dünya küçük oyuncak
Sanki ipten salıncak
Beşikten taş mezara

İnsanı taşır ancak

Ç D E

İndim yar bahçesine
Koparmaya çileği
Sendeki de çile mi
Gör bendeki çileyi

A apacak apacak
Gökten yıldız kopacak

Açma yârim ağzını
Kuşlar yuva yapacak

Mâni benim ezberim
Kan ağlıyor gözlerim

Nazlı yârin yolunu
Sabah akşam gözlerim

F G Ğ

Ağlarım çağlar gibi
Derdim var dağlar gibi

Ciğerden yaralıyım
Gülerim sağlar gibi

Her gelen bir gül ister
Sahipsiz bağlar gibi

Ağam derim naçarım
İnci mercan saçarım
Dünya deniz olunca

Ben kuş olup kaçarım

Dam başında siniler
El vurdukça iniler

Gurbetteki yârimin
Kulakları çiniler

H I İ

Bu dağlar ulu dağlar
Etrafı sulu dağlar

Hasretler kavuşunca
Göz ağlar bulut ağlar

Eriğin allarına
El attım dallarına

Baka baka kör oldum
O yârin yollarına

Çaya inesim geldi
Şeker yiyesim geldi

Gül yüzlü yârimi
Gene göresim geldi

   Türkçe Kulübü öğrencileri tarafından okulda mâni okuma etkinliği düzenlenmiştir. Bu etkinliğe 
Alya, Büşra, Cemil,  Doğan ve Erdem katılmıştır. Etkinlikte okunacak mânilerde benzetme, kişi-
leştirme ve abartma sanatları vardır. Öğrencilerin mânileri okuma sırası ve okudukları mânilerin 
içerdiği söz sanatları hakkında bildiklerimiz şunlardır:

1. Erdem’in okuduğu mânide herhangi bir söz sanatı bulunmamaktadır.
2. Alya, dördüncü sırada okumuştur ve okuduğu mânilerde kişileştirme sanatı bulunmaktadır.
3. Cemil, mânisini son sırada okumuştur ve okuduğu mânide iki söz sanatı birden bulunmaktadır.
4. Doğan, Alya’dan iki kişi önce dört mâni okumuştur ve okuduğu mânilerdeki söz sanatı benzet-
medir.
5. Büşra ile Cemil’in okuma sıraları arasındaki fark en fazladır. 
6. Büşra, abartma sanatı olan mânileri okumuştur.

   Verilen bilgiler doğrultusunda öğrencilerin sahneye çıkma sırasını ve okudukları mânilerin 
harflerini yazınız.

OKUMA SIRASI OKUDUĞU MÂNİLER
1. Sıra
2. Sıra
3. Sıra
4. Sıra
5. Sıra
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EtkinlikEtkinlik
   Tablodaki ifadeleri metin parçalarına göre değerlendiriniz.

   A. Sonunda kırdım zincirlerimi. Ait olduğum yer bir kulübe değildi. Gezinmek istediğim yer-
ler tasmamdan tutanın güzergâhı değildi. Dört ayağımdan her biri farklı bir yöne gitmek istiyor, 
hiçbiri beni dinlemiyordu. En sonunda vazgeçtim kendimi tutmaktan, özgürlüğün hafifliğinde 
uçuyordum adeta. Karşıma çıkan tüm dostlarıma selam verdim. Kuşlarla kanat çırptım, böceklere 
gülümsedim, kurtlara haykırdım. Bu haykırışların derinlerinde tanıdık bir ses duydum,  bir ağla-
ma,  bir çağırma sesi gibiydi ve sanki bu ses benim adımı sayıklıyordu. Acaba gitmeli miydim sese 
doğru? Aslında bu ormanda çok kolay gizleyebilirdim kendimi. Zaten akşam olmak üzereydi. Biraz 
daha dikkat kesildim sese doğru tanıdıktı bu ses. Taner’in sesiydi. Elimde olmadan ilerledim ona 
doğru. Ben Taner’in dünyasından kaçabilirdim ama o benim dünyamda kaybolurdu. Onunla evi-
mize dönmeliydim. Nankörlük etmedim, edemedim çünkü Taner’in sevgisi benim özgürlüğüm-
den daha kıymetliydi.

   B. Bir çatırtı ile yatağımdan sıçradım bu sabah. İçimde anlam veremediğim ve karnıma ağrılar 
saplayan bir korkuyla pencereye doğru yöneldim. Kalbim “Pencereden bakma.” diyordu ama elle-
rim istemsizce perdeyi araladı. Gözlerime inanamadım, aman Allah’ım yerde yatıyordu! Sabahları 
zar zor ayılan ben, kendimi bile şaşırtan bir hızla bahçeye fırladım. Annemin gözlerindeki mahcu-
biyeti görebiliyordum ama babamın bakışları, daha önce konuşulmuş ama bitmek bilmeyen sız-
lanmalarım nedeniyle rafa kaldırılmış bir konuşmayı hatırlattı. Yok kurumuş, çürümeye başlamış, 
yok efendim dalları evin üstünü kaplamış, yaprakları her yeri pisletiyormuş! Ben babamın bakışla-
rını değil ama beni anlayamadığını anladım. Eve girdim ve hemen odamı arka bahçeye bakan kar-
deşimin odası ile değiştirmeye koyuldum. Dışarı her baktığımda sırtımı merhametine yasladığım, 
dallarında sallanarak eğlendiğim, gölgesinde şefkatiyle avunduğum dostumla selamlaşamamaya 
alışmak çok zor olacaktı.

   C. Tatlı bir serinlikle başladı güne. Gökyüzünün sonsuz maviliğinden gelen ve yapraklarına küçük 
ürpertiler veren rüzgâr: “Günaydın!” diye selamladı onu. En ince dallarından birindeki yeni canla-
nan küçük bir yaprak aldı rüzgârın selamını. Yaprakların en yenisi ve en neşelisiydi. Çınar ağacının 
diğer dalları ve diğer yaprakları duymadılar bile bu selamı. Bu tatlı serinliğe ve gökyüzünün tüm 
güzelliğine rağmen bir hüzün vardı bu sabahta. Çınar ağacı kökünden dallarına hatta yapraklarına 
kadar hissediyordu bu hüznü.  En yüksekteki yapraklarına etrafa bir göz atmalarını söyledi. Bu iç 
sıkıntısının bir sebebi olmalıydı. Evin etrafında yankılanan balta sesleri hiç hayra alamet değildi.

1 Başkahramanları köpek ve Taner’dir. A B C

2 Ormanda geçmektedir. A B C

3 Yer ortaklığı olan hikâyeler şunlardır: A B C

4 3. kişi ağzından anlatılmaktadır. A B C

5 Anlatıcı aynı zamanda olay kahramanlarından biridir. A B C

6 Anlatıcısı bir köpektir. A B C

7 Bir çocuğun sevdiği ağacın kesilmesine tepkisi anlatılmıştır. A B C

8 Hikâyenin kahramanı üzgün bir ruh hali içindedir. A B C

9 Zaman “sabah” tır. A B C

10 Kişileştirilen kahramanlar vardır. A B C

11 Ana fikri  şudur: “Bizi seven insanlara karşı nankörlük etmemeliyiz.” A B C

12 Birden fazla duyu organından yararlanılmıştır. A B C
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Sıra Sizde

   Verilen tekerlemeden yola çıkarak boşluğa bir hikâye yazınız.

  Hikâyenin unsurlarını tabloya yazınız.

    NEREDEN GELİRSİN?
  Nereden gelirsin? 

  Zikzak kalesinden.
 Ne gezersin? 

Açlık belasından.
 Nerde yattın? 

   Beyin konağında.
 Altına ne serdiler? 

   Perde
  Desene kupkuru yerde.

  Bıyıkların neden yağ oldu? 
    Bıldırcın eti yedim.
  Bıldırcın yağlı mıydı? 

    Gökte uçarken gördüm.
  Saçların neden ağardı? 
     Değirmenden geldim.
  Değirmen dönüyor mu? 
    Zımbırtısını duydum.

  Ayakların neden ıslandı? 
   Çaydan geçtim.
Çay derin miydi? 

    Köprüyü dolaştım, 
  İşte geldim sana ulaştım.

OLAY 

KİŞİLER

ZAMAN

YER
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   Elif Nene, mahallenin çok sevilen büyüklerindendir. Büyük küçük, yaşlı genç herkes Elif Nene’yi ta-
nımakta; tatlı bir sohbet, mutlu bir tebessüm ihtiyacı olanlar kendini onun bahçesinde bulmaktadır. 
Elif Nene onlara, tatlı sohbetinin yanında bildiği masalları, destanları veya efsaneleri anlatmaktadır.
   Yine bir gün mahallenin çocuklarından bazılarını bahçesinde toplayan Elif Nene, bu defa onlara 
yaşadıkları yörede yıllardır anlatılagelen bir efsaneyi anlatacağını söyler. Ancak çocuklardan bir şey 
istemektedir.
   Elif Nene: “Ben efsaneyi anlatacağım, siz de bu efsanede kullanılması gereken nokta, virgül, yay ayraç 
ve kesme işaretlerini koyacaksınız.” der. Bunun için her bir kişinin bir noktalama işaretinin yerine geç-
mesi ve işaretin kullanılacağı yer geldiğinde el kaldırması gerektiğini söyler.
   
   Çocukların noktalama işaretleri görevi şu şekildedir:

            

Elif Nene efsaneyi anlatmaya başlamıştır:
                

 

FERHAT İLE ŞİRİN
    Ferhat( ) nakkaşlık yapan( ) Şirin( )e sevdalı yiğit bir delikanlıdır( ) Saraylar süsler( ) fırçasından dökü-
len zarafetin Şirin( )e olan duygularının ifadesi olduğu söylenir( )
Amasya Sultanı Mehmene Banu( )ya kız kardeşi Şirin için dünürcü gönderir Ferhat( ) Sultan( ) Şirin( )i 
vermek istemediği için olmayacak bir iş ister delikanlıdan( ) ( ) Şehre suyu getir( ) Şirin( )i vereyim( )( )
der( ) demesine de su( ) Şahinkayası denen uzak mı uzak bir yerdedir( )
Ferhat( )ın gönlündeki Şirin aşkı bu zorluğu dinler mi( ) Alır külüngü eline, vurur kayaların böğrüne 
böğrüne( ) Kayalar yarılır( ) yol verir suya( ) Zaman geçtikçe açılan kayalardan gelen suyun sesi işitilir 
sanki şehirde( )
    Mehmene Banu( ) bakar ki kız kardeşi elden gidecek( ) sinsice planlar kurarak bir cadı buldurur( )
yollar Ferhat( )a( ) Su kanallarını takip edip külüngün sesini dinleyerek Ferhat( )a ulaşır( ) Ferhat( )ın 
dağları delen külüngünün sesi cadıyı korkutur korkutmasına da acı acı güler sonra da( ) ( )Ne vurursun 
kayalara böyle hırsla( ) Şirin( )in öldü( ) Bak sana helvasını getirdim( )( ) der( ) Ferhat bu sözlerle bey-
ninden vurulmuşa döner( ) ( )Şirin yoksa dünyada yaşamak bana haramdır( ) der( ) Elindeki külüngü 
fırlatır havaya( ) külüngü gelir başının üzerine bütün ağırlığıyla oturur( ) Ferhat( )ın başı döner( ) dün-
yası yıkılmıştır zaten ( )ŞİRİN( )( ) seslenişleri yankılanır kayalarda( )

  6

EtkinlikEtkinlik

 Mustafa-Virgül  Ecrin-Kesme işareti
 Karhan-Nokta  Ceylin-Yay ayraç

(Kısaltılmıştır.)
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1. Elif Nene, efsaneyi anlatırken yay ayraçla gösterilen bölümlerde durduğuna göre buralarda ço-
cukların kaç kere el kaldırdığını yazınız.

                                                                                                  

2. En fazla el kaldıran çocuk kimdir? Bunun sebebi nedir?

Sıra Sizde

   Siz de Elif Nene’nin yöntemini kullanarak aşağıdaki efsane metninde kullanılması gereken 
noktalama işaretlerini bulunuz.                

Temsil edeceğiniz noktalama işaretleri şunlardır:

ÇILDIR GÖLÜ DİBİNDEKİ ESKİ ŞEHİR
   Eskiden Çıldır Gölü (  ) nün dibinde bir şehir varmış (  ) Buranın beyi Akçakaya (  ) da otururmuş (  ) 
Çukurda kurulmuş olan bu şehrin dokuz burma musluklu çeşmesi varmış (  ) Bey (  ) (  ) Gece gündüz 
çeşmeden su alanlar sakın çeşmeyi kapatmayı unutmasınlar yoksa şehri su basar (  ) (  ) demiş (  )
   Şehirde kadın erkek bu buyruğa uyarmış (  ) Bir gün akşamın karanlığı basmışken çeşmeden su 
doldurmakta olan bir kıza yedi yıldır gurbette olan ağabeyin geldiğini müjdelemişler (  ) Dokuz bur-
ma musluklu çeşmenin bir musluğundan su dolduran kız (  ) sevindiğinden evine koşup giderken 
burmayı kapatmayı unutmuş (  ) O gece karanlığında çukur yerlerdeki evleri su basarken artık dokuz 
burmalı çeşmenin yeri de belli olmaz hâle gelmiş (  ) Evi biraz yüksekte olanlar işin farkına varınca 
çoluk çocuğun elinden tutarak hiçbir eşya almadan yokuş yukarı kaçmışlar (  ) Ertesi gün şehirden 
ancak kilisenin kümbeti görülürken akşama kadar onlar da sular altında kalmış (  ) Şehirden sağ 
kurtulup kaçanlar Akçakale Adası (  ) na gelmişler (  ) Çıldır Gölü işte dibindeki o dokuz burmalı çeş-
menin suyundan ortaya çıkmıştır (  ) Eğer (güneydeki) Taşbaşı (  ) ndan bu gölün ayağı Zarşat (  ) a 
doğru akmasaydı Akçakale Adası ile öteki köyleri su basardı (  )

Ecrin ............    Mustafa ....... Karhan ........ Ceylin .........

Kesme işareti-Öğrenci 1   Nokta-Öğrenci 3
Tırnak işareti-Öğrenci  2 Virgül-Öğrenci 4
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  7

EtkinlikEtkinlik

  Elif Nene, günlerden bir gün yine çocukları 
toplamış başına ve başlamış anlatmaya. Çocuk-
lar çok beğenmişler masalı. Ancak daha önce 
hiç duymadıkları sözcükler varmış masalda. 
Elif Nene, bu sözcüklerin anlamlarını açıklamış 
açıklamasına ama yine bir oyun düşünüp karı-
şık vermiş kelimelerin anlamlarını.

   Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Orta halli, ne zengin ne fakir bir köylünün bir 
kızı ve bir de oğlu varmış. Çocukların ikisi de çok sevimli şeylermiş. İki kardeş analarının 
hazırladığı azığı bellerine bağlar, düşerlermiş koyunların ardına. Koyunları gütmek için 
her gün ayrı yönlere giderlermiş. İki kardeş birbirlerini çok sever, birbirlerini hiç incitmez-
lermiş. (…)
   Günlerden yine bir gün iki küçük kardeş koyunlarını köyden çok uzak bir yerde otlatıyor-
larmış. Öğle zamanı gelince, analarının yaptığı katmeri yiyip başında oturdukları pınardan 
buz gibi suyu içtikten sonra kızcağızın uykusu gelmiş.
   Yusuf, demiş kardeşine. Benim çok uykum var. Azıcık yatayım mı?
   Olur, demiş Yusuf. Uzanıvermiş kaba ardıcın koca gölgesine. Uzanması ile uyuması da 
bir olmuş. Yusuf, küçük çakısı ile yeni bir sipsi yapmaya uğraşıyormuş. Yapmaya çalıştığı 
sipsi iyi ses vermeyince Yusuf kargı aramaya çıkmış. Kardeşi ve koyunlardan uzak bir yerde 
kargıları bulmuş fakat aradan da bir hayli zaman geçmiş.
   Yeni yaptığı sipsisini neşeli neşeli çalarak kardeşinin yanına dönen Yusuf, ne görse be-
ğenirsiniz? Koyunların yerinde yeller esiyor. Hemen kız kardeşini uyandırmış. İki kardeş 
başlamışlar koyunları aramaya.
   Nereye gittilerse koyunları bulamamışlar. Hava kararmaya başlayınca koyunları bulmak-
tan iyice umutları kesilmiş. Yüksek bir kayanın üzerine oturup başlamışlar ağlamaya. Ko-
yunları bulmadan eve dönelerse babaları onlara neler yapmaz ki?
   İki kardeş düşünüp taşınmışlar ve ellerini açarak ulu Tanrı’ya şöyle dua etmişler:
   

 

— Büyük Allah’ım, bizi iki kuş yap da koyunlarımızı arayalım. (...)
   Tam dualar bitince Allah onların bu dualarını kabul edip ikisini de birer kuş yapıvermiş. 
Halk da bu kuşlara ‘‘Yusufçuk’’ ismini vermiş. İşte Yusufçuk, kış gecelerinde öten birbirine 
seslenen bu iki kardeştir. O gün bu gün, iki kardeş koyunları arar dururlarmış.
 — Yusuf, koyunları buldun mu? Bulamadım, sen buldun mu?

YUSUFÇUK MASALI

Kaynak Kişi: Cevat UYANIK
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A. Çocukların anlamlarını bilmedikleri kelimeler ve Elif Nene’nin yaptığı açıklamalar 
aşağıda verilmiştir. Kelimeleri anlamları ile eşleştiriniz.

B. Yusufçuk masalının sonunu kendi hayal dünyanıza göre geliştirip tekrar yazınız.

gütmek azık çakı katmer

ardıçkargısipsi

• Hayvan veya hayvan sürüsünü önüne katıp otlatarak sürmek.

• Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı.

• Gereken yiyecek ve içecek şeyler, nevale.              

• Arasına yağ ve kaymak sürülerek katlanmış yufka ekmeği.

• Servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, 
yuvarlak kara yemişleri ilaç olarak kullanılan bir ağaççık.

• Ağaç dallarından yapılan düdük.

• Gövdesi 5-6 metre yüksekliğe erişebilen çok yıllık bir bitki, 
kamış, saz. 
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EtkinlikEtkinlik
   Betül, 8. sınıf öğrencisidir. Türkçe dersinden proje ödevi almıştır. Proje konusu an-
latım biçimlerinden “öyküleme” tekniğini farklı bir yöntemle sınıfa sunmaktır. Betül, 
bunun için bir oyun hazırlamıştır.

Betül’ün oyunu şu şekildedir:

   Sınıftaki öğrenciler eşit olarak gruplara ayrılır. Her gruba birbirinden farklı birer cümle verilir. 
Bu cümleler, öğrencilerin yazacağı öykünün başlangıç cümlesidir. Öğrencilere iki dakika süre 
verilir. Bu sürenin sonunda öğrenciler, yazılarında cümleleri bitmese bile yazmayı bırakırlar ve 
kâğıdı sıradaki grup arkadaşına verirler. Bir sonraki öğrencinin yazma süresi artırılır. Son tur-
da, yazılan metinler ilk yazan öğrenciye döner ve o öğrenci öykü tamamlanmamışsa öyküyü 
sonlandırır. Her grup yazdığı öyküyü sınıfla paylaşır.

    Betül’ün sınıfı altışar kişilik üç gruba ayrıldı. Oyunu gruplardan yalnızca biri tamam-
layabildi. Oyunu tamamlayan grup, yazdığı öyküyü sınıfa sundu.

      İlk cümle: Dışarıda sakin, güneşli, insanın içini huzurla dolduran bir hava vardı.

Betül:  Kardeşim ve ben balkonda oyun oynuyorduk. Bahçeden sesler geliyordu. Galiba 
apartmanın çocukları bahçede top oynuyordu. Annemizden izin alıp biz de indik. 
(2 dakika)

Nilay: İkimiz de kaleciliği sevdiğimiz için takımlarımızın kalecisi olmuştuk. Maç sırasında 
annem geldi. Bizi balkondan görmüş. Ellerimiz acımasın diye kaleci eldivenlerimizi getir-
miş. “Canım annem. Hep de düşünür bizi.” Maçımız çok zevkli geçiyordu. (4 dakika)

Yahya: Biz de inince çok kalabalık olduk ve hep birlikte evimizin karşısındaki okulun bah-
çesine gittik. En büyüklerimiz, Serkan ve Cem ağabeylerimiz, sayışma yaptı. İki takım oluş-
turduk. Futbol maçı yapmaya başladık. Kardeşimle ben karşı takımlardaydık. (3 dakika)

Ahmet: Serkan ağabey bir anda durdu ve maçı da durdurdu. Yolda kaldırım taşına otur-
muş olan iki teyzeyi işaret etti. Cem ağabeye eliyle gelmesini işaret ederek teyzelere doğ-
ru koştu. Biz, durmuş onlara bakıyorduk. Serkan ve Cem ağabeyler teyzelerin yanlarında 
duran poşetleri alarak onlarla birlikte sokağın başına kadar yürüdüler ve gözden kaybol-
dular. (5 dakika)

Hakan: Bizler ise her birimiz olduğumuz yerde çökmüş, onları bekliyorduk. Bir süre son-
ra ağabeylerimiz geldiler. Hepimizi sahanın ortasına topladılar. Teyzelerin pazardan gel-
diklerini, çok yorgun olduklarını ve onlara yardım ettiklerini söylediler. “Yaşlılarımız bizim 
başımızın tacıdır. Onlara her zaman yardım etmeliyiz.” diye öğüt verirken yaşlı teyzelerin 
teşekkür için verdikleri gofretleri bize dağıttılar. (6 dakika)

Selcan: Gofretlerimizi yedikten sonra maça devam ettik. Bir ara Cem ağabeyin yerde yu-
varlandığını gördüm. Hepimiz onun başına koştuk. Cem ağabeyimizin ayak bileği bur-
kulmuştu. Serkan ağabey koluna girdi ve onu apartmana götürdük. Sevim teyzeye haber 
verdik ve Cem ağabeyimizi hastaneye götürdüler. İyi kalpli ağabeyimizin çabucak iyileş-
mesini dileyerek evlerimize gittik. (7 dakika)
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Öyküleyici Anlatımın Özellikleri

A. Öyküleyici anlatımın özelliklerini inceleyiniz. Betül’ün ve arkadaşlarının yazdığı öy-
küde bu özelliklerden hangileri vardır?

B. Betül ve arkadaşlarının yazdığı öykünün unsurlarını belirleyiniz.

Yer          :

Zaman  :

Kişiler    :

Olay       :

Anlatıcı :

Olay, kişi, yer ve zaman ortak ögeleridir.

Olaylar birinci kişi ağzından anlatılabilir.

Birinci kişi anlatımında olaylar kahramanın ağzından anlatılır.

Olaylar 3. kişi ağzından anlatılabilir.
(Olan biten bir kamera sessizliğiyle izlenip anlatılır.)

Kişi, yer ve zaman; olay ve olay örgüsünü oluşturmak 
için kullanılan ögelerdir.

Öyküleyici anlatım hikâye, roman, anı  gibi metin türlerinde kullanılır.

Öyküleyici anlatımda bir olayın olması şarttır.

Yaşanmış olaylarda olay zinciri, kurgulanmış olaylarda olay örgüsü vardır.

Üçüncü kişi anlatımda anlatıcı her şeyi bilebilir.

Öyküleyici anlatım sanat metinlerinde ve öğretici metinlerde kullanılır.
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   Diğer grupların tamamlayamadıkları çalışmaları sınıfınızda altışar kişilik iki ekip oluş-
turarak oyunun kurallarına göre tamamlayınız. Oyunda her bir öğrenciye verilen süre 
yay ayraç içinde belirtilmiştir. Siz de anlatımınızı yaparken bu sürelere uyunuz.

1. Öğrenci (2 dakika):

1. Öğrenci (2 dakika):

4. Öğrenci (5 dakika):

4. Öğrenci (5 dakika):

2. Öğrenci (3 dakika):

2. Öğrenci (3 dakika):

5. Öğrenci (6 dakika):

5. Öğrenci (6 dakika):

3. Öğrenci (4 dakika) :

3. Öğrenci (4 dakika):

6. Öğrenci (7 dakika):

6. Öğrenci (7 dakika):

Sıra Sizde

      İlk cümle: Bütün bir kış boyunca beklediğimiz tatil nihayet yaklaşıyordu.                                                                         

      İlk cümle: Geleneksel uçurtma yarışmasına sayılı günler vardı.                                                                                                              
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EtkinlikEtkinlik
   Destekleme ve Yetiştirme Kursu’nda bu hafta fiilimsi konusu işlenmiş, derslere giren öğ-
retmenlerin her biri konunun farklı yönleri üzerinde durmuştur.

   Selin, Leyla, Cem, Kerem ve Aslı 8/C sınıfında okuyan ancak DYK‘de farklı sınıflarda olan 
öğrencilerdir. Türkçe öğretmenleri bu öğrencilere kursta öğrendikleri bilgileri sınıf arka-
daşlarıyla paylaşmalarını istemiştir. 
   Aşağıda bu öğrencilerin fiilimsi konusu ile ilgili verdikleri örnek cümleler bulunmak-
tadır.

isim

sıfat fiil çekimli fiil

durumzaman

fiilimsi

Selin: Onunla henüz tanışmadım. Tanışmayı ben de istiyorum.

Leyla: Gelecek yıl şampiyonluk, hoplaya zıplaya bize gelecek.

Cem: Üzüm üzüme baka baka kararırsa sen de üzümleri, üzüm üzüme baktığında topla.

Kerem: Deneme sınavına girmeden kendimi denemeye çalıştım.

Aslı: Canım kedimi bulmak için aranmadık yerleri de aradık.

A. Öğrencilerin verdiği cümlelere bakarak DYK’de hangi şubede olduklarını belirleyi-
niz.

1. Şube: İsim-fiillerin olumsuz hâlleri de vardır. Bu nedenle ‘‘–me’’ isim-fiil ekini olumsuzluk 
eki ile karıştırmamalıyız.
                           � Davetime katıl ma ma sına üzüldüm.
                                                 fiilimsi          olumsuzluk
                                                       eki                      eki  

2. Şube: Kalıplaşmış isim-fiillerde hareket unsuru bulunmaz. Hareket unsuru varsa bu ke-
lime fiilimsi yoksa kalıplaşmış bir isimdir.   
                            � Okulun çıkışında bekledi.                             � Okuldan çıkışını bekledi.                                               

3. Şube: Bazı sıfat-fiiller (-ecek, -miş, -ar, -mez) kiplere benzer. Önemli olan kip ekinin kişi 
eki ile birlikte çekimlenip yüklem olması, fiilimsinin ise cümleye sıfat anlamı katmasıdır.
                            � Koşar adımlarla geldi.                                    � Her sabah mutlaka koşar.      
                                 

4. Şube: Zarf-fiiller cümleye zaman ve durum anlamı katarlar.
                            � Gün batmadan geliriz.                                  � Ağır ağır yürüyerek geçtiler.
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B. DYK’de aynı şubede olan öğrenciler kimlerdir? Niçin?

C. Metinde geçen fiilimsileri bulunuz.

   Bu etkinlikte fiilimsilerle ilgili öğrendiğiniz bilgilerle ilgili birer örnek cümle de siz 
yazınız. 

Sıra Sizde

   Sarıya yakın beyaz renkte çiçekler açan, meyveleri fasulyeye benzeyen, 35-40 cm boy-
larında, otsu bir bitkidir. Boy otu olarak da bilinen çemen otunun tohumlarından çemen 
baharatı elde edilir. İçerisinde sabit ve uçucu yağ, kolin, saponin, diosgenin, müsilaj ve 
alkaloitler bulunur.
Çemen Otunun Faydaları ve Etkileri: Göğsü yumuşatır, balgam söktürür ve öksürüğü ke-
ser. Vücuda kuvvet ve rahatlık verir. Kansızlık, gelişim bozukluğu ve şeker hastalığında fay-
dalıdır. Saçları besler ve saç çıkmasını artırır. Sivilcelere ve romatizmaya karşı da etkilidir. 
Anne sütünü artırır. 
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  10

EtkinlikEtkinlik

   Türkçe dersinde öğretmen; Ayşe, Hasan, Betül, Osman ve Feride’den sebep-sonuç, amaç- 
sonuç, koşul-sonuç cümleleri, nesnel ve öznel cümleler söylemelerini istemiştir.

Öğrencilerin söylediği cümleler ile ilgili bilinenler şunlardır:

• Feride başarmayı hedeflediği bir olayı anlatan bir cümle kurmuştur.
• Hasan’ın hedefine ulaşması için başka durumları gerçekleştirmesi gerekmektedir.
• Ayşe’nin söylediği ifade herkes tarafından kabul görmüş bir durumdur.
• Osman kişisel düşüncesini ifade etmiştir.
• Betül yaptığı bir eylemin kendisini nasıl etkilediğini ifade eden bir cümle kurmuştur.

A) Öğrencilerin söylediği cümleleri, anlamlarına göre öğrencilerle eşleştiriniz.   
(amaç-sonuç, sebep-sonuç, koşul-sonuç, nesnel, öznel)

   B) Verilen cümleleri hangi öğrenciler söylemiştir?

Ayşe Hasan Betül Osman Feride

• Sağlıklı besinler yemediğimden bağışıklık sistemim zayıfladı. 

• Türkiye’nin güneyi daha sıcak ve kuraktır.

• Kendimi gerçekleştireyim diye kişisel gelişim kitapları okuyorum.

• Maça gelebilirsin ama benim sözümden dışarı çıkmayacaksın.

• Dünyadaki vazgeçmeyeceğim tek koku toprak kokusudur. 

Sıra Sizde

Siz de anlamına göre cümleler yazınız.

Neden-sonuç :................................................................................................................................. 

Amaç-sonuç   :................................................................................................................................. 

Koşul-sonuç    :.................................................................................................................................

Nesnel cümle :................................................................................................................................. 

Öznel cümle   :................................................................................................................................. 
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A. Ortaokul 8. sınıftan bir grup öğrencinin teknolojik araçlarla ilişkisini yukarıda verilen bilgi-
ler ışığında değerlendiriniz. Öğrencilerin davranışlarının teknoloji bağımlılığı belirtilerinden 
hangilerine uyduğunu boşluklara yazınız.

Nihat, her gün okuldan gelince mutlaka bilgisayarının başına oturuyor ve savaş oyununu oynu-
yor. Okuldan gelirken etraftan duyduğu yüksek sesler başını eğmesine hatta kimi zaman saklana-
cak yer aramasına neden oluyor.

Gülay, oyununu zaman olarak yeterince oynayamadığını düşündüğünden küçük kardeşinin her 
davranışına sinirlenip onu kırıyor.

Alya, oynadığı oyundaki kahramanının giysisini düşünmekten öğretmeninin sorduğu soruları 
anlamıyor ve doğru cevaplayamıyor. Derslerindeki başarısının günden güne kötüye gitmesinin 
nedenini soranlara cevap veremiyor.

Gülşen, her gün oynamamakla beraber tabletindeki oyununa başlayınca saatlerce ayrılamıyor.
Birçok gece masasının başında uyuyup kalıyor ve şiddetli bir boyun ağrısıyla uyanıyor.

Tuğberk, gece oynadığı oyunlar yüzünden oluşan gözlerinin kızarıklığını ve ağrısını umursamıyor. 
Gözlerinin neden öyle göründüğünü soran arkadaşlarını tersleyip onların yanından uzaklaşıyor.

Selim, okuldan çıkar çıkmaz daldığı sosyal medya nedeniyle babasının yanına uğramadığını, ona 
yardım edemediğini fark ediyor; üstelik bu ilk kez de olmuyor. Bugünlerde fazla unutkan olduğu-
nu düşünüyor.

  11

EtkinlikEtkinlik

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI DERKEN...
Televizyon, telefon, tablet, bilgisayar oyunu, oyun konsolları, internet, sosyal medya bağımlılığı...

BAĞIMLILIK NEDİR? 
   Bağımlılık, kullandığımız bir nesne veya yaptığımız bir eylem üzerinde kontrolü kaybedip onsuz 
yaşayamaz hâle gelmektir. Mesela bilgisayarda, tablette ve telefonda oyun oynarken ya da inter-
nette vakit geçirirken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsak ve oyunu bırakamıyorsak bu bir uyarı 
işareti olabilir. 

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞININ BELİRTİLERİ
    Bir kişide bağımlılığın başladığını ya da başlamak üzere olduğunu aşağıdaki belirtilerden anla-

yabiliriz:

   siz de bir teknoloji bağımlısı adayı olabilirsiniz.
    Artık çok dikkatli olmalısınız. Eğer bu davranışlardan bir ya da birkaçı sizde varsa bunların bir 
an evvel kontrol altına alınması bağımlılığın önlenmesi için çok önemlidir.

• Teknolojiyle giderek daha çok vakit geçirmek istiyorsanız,
• İstediğiniz kadar kullanamadığınızda sinirleniyorsanız,
• Her seferinde planlandığından daha çok kullanıyorsanız,
• Sebep olduğu sıkıntılara rağmen teknolojiyi kullanmaya devam ediyorsanız,
• Kullanmadığınız zamanlarda bile aklınız ondaysa,
• Kullandığınız cihazlar nedeniyle sorumluluklarınız aksıyorsa 
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Gözünün önünde olsun!
Renkli posterler hazırla. Örneğin bir kâğı-
da “Teknolojiye Dur De!” yazıp asabilirsin. 
Bir başka kâğıda “Sadece 1 saat” yazıp 
göz önünde bulundurabilirsin.Değiştir!

Genellikle televizyon, bilgisayar, akıllı telefon ve 
tablet gibi çeşitli teknolojik araçları kullanmayı 
tercih ettiğin saatler vardır. Bu saatleri değiştir-
mek, mesela akşam oyun oynuyorsan bunu sabah 
veya öğlene almak faydalı olabilir. Ayrıca sadece 
zamanı değil, teknolojiyi kullandığın mekânı de-
ğiştirmek de çözümün bir parçası olabilir.

Gerektiğinde 
“İmdat!” demesini bil!
Aile ve yakın arkadaşlara teknoloji ba-
ğımlılığı konusunda yaşadığın zorluk-
ları paylaşıp onlardan yardım istemek 
mücadeleni kolaylaştırır.

Program yap!
Her bir alet için makul bir kullanım 
süresi vardır. Senin için uygun olan sü-
releri belirlemekte ailen ve öğretmen-
lerin yardımcı olabilir. Makul kullanım 
süresinin bitiminde bir aktivite plan-
layabilir, ailen ve arkadaşlarından bu 
konuda yardım alabilirsin.

Yaz, yaz, yaz!
Günlük tutmak, hislerini bir deftere dökmek, 
kendini teknolojiden uzak tutacak işleri, yap-
mak isteyip de yapamadığın faaliyetleri bir def-
tere yazmak da işe yarayabilir. Bağımlılık veya 
teknoloji kullanımıyla ilgili düşünceleri kâğıda 
dökmek ve sonra her birini tek tek değerlendir-
mek hem kendini tanıma hem de makul çözüm-
ler üretme konusunda faydalı olur.

Hedef koy!
Günlük hayatta teknolojiden 
uzak kalma ile ilgili hedefler koy-
mak kişiyi güçlendirir ve bağım-
lılığı önlemekte etkilidir. Örneğin 
‘‘Bu hafta sonu hiç teknoloji kul-
lanmayacağım.’’ diyebilirsin.

Yardım iste!
Aile ilişkilerinin bozulması 
teknoloji bağımlılığının bir se-
bebi olabilir. Ailenle istediğin 
gibi konuşamadığın sorunların 
varsa bunları güvenebileceğin 
bir büyüğünle (akraba, öğret-
men, psikolog vb.) konuşarak 
çözüme ulaşmayı denemelisin.

Spor yap!
Spor yapmak hem bedenen 
hem de zihnen rahatlamaya 
yardımcıdır. Düzenli spor, insa-
nı bağımlılıktan uzak tutar.

Dışarı çık!
Sanal ortamda arkadaş edinmek 
kolay olsa da gerçek hayat dışa-
rıda. Farklı spor ve sanat aktivite-
lerine, kültürel faaliyetlere katı-
larak sosyalleşmek bağımlılıktan 
korunmada etkilidir. 

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINDAN
KURTULMAK
İÇİN NE YAPMALI?
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B. Öğrencilerin teknoloji bağımlılığı belirtilerini dikkate alarak, bu belirtilerin bağımlı-
lığa dönüşmemesi için yapmaları gerekenleri “Teknoloji Bağımlılığından Kurtulmak 
İçin Ne Yapmalı?” bölümünden faydalanarak yazınız.

Nihat: ...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Gülay: ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Alya: ...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Gülşen: ...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Tuğberk: ..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Selim: ...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sıra Sizde

   Televizyon, telefon, tablet, bilgisayar oyunları, internet ve sosyal medyada geçirdiğiniz sü-
reyi düşünerek teknolojiyle ilişkinizi ve ona bağımlılık durumunuzu ifade eden kısa bir metin 
yazınız.
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ON İKİ HAYVANLI TÜRK TAKVİMİ

   Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün sözlük bölümünde sıra bars “pars” sözünü açıklamaya geldiğin-
de Kâşgarlı Mahmud önce bir hastalığı, ardından yırtıcı bir hayvan olan bars ‘‘pars’’ sözünü 
açıklamış, sonra da “Türk takviminin on iki yılından biri” diyerek bars sözünün bir diğer 
anlamını vermiştir. Ancak Kâşgarlı bu bilgiyi vermekle de yetinmemiş, ansiklopedik sözlük 
yazarlığının gereğini yerine getirerek (1) on iki hayvanlı Türk takviminin özelliğini, nasıl 
ortaya çıktığını, bu takvimin Türklerin hayatındaki yerini ayrıntısıyla anlatmıştır.
   (2) Türklerin on iki farklı hayvan adını yıllara vererek on iki yıllık bir takvim oluşturdu-
ğunu; çocuklarının yaşlarını, savaş tarihlerini ve diğer olayları bu şekilde tarihlendir-
diğini belirten Kâşgarlı Mahmud, Dîvânu Lugâti’t-Türk’te bu takvimin ortaya çıkışını şöyle 
anlatıyor:
    Türk kağanlarından biri, kendi yönetiminden önce, eski dönemlerdeki bir savaş hak-
kında bilgi edinmek ister. Çevresindekiler bu savaşın tarihi konusunda çelişkiye düşünce 
kağan kurultay toplar ve halkına danışır.
   (3) “Biz bu tarihte yanılıyorsak, bizden sonrakiler de yanılacaklar. Yanılmamaları için 
göğün on iki burcuna ve on iki ay sayısına göre bir düzenleme yapalım; her yıla bir ad 
verelim. Böylece bu yılları sayarak zamanı belirleyelim. Bu düzenleme, hepimiz için bir 
belge olsun.” der. Kağanlarının bu düşüncesini halk da onaylar. Yıllara verilecek adları da 
şöyle belirlerler:    
   (4) Kağan ava çıkar ve yaban hayvanlarını Ila Vadisi’ndeki büyük bir ırmağa doğru sür-
melerini buyurur. Halk yaban hayvanlarını ürküterek, avlayarak ırmağa doğru sürer. 
Yalnızca on iki hayvan ırmağı geçmeyi başarır. (5) İlk geçen hayvan sıçgan ‘sıçan’dan 
başlayarak her geçen hayvanın adı birbirini izleyen yıllara verilir. Böylece takvim, sıç-
gan yılı ile başlar. Sıçgandan sonra da ırmağı aşağıda belirtilen sırayla geçen hayvanlara 
göre on iki hayvanlı Türk takviminde yıllar şöylece belirlenir:

On İki 
Hayvanlı 

Türk Takvimi

▪sıçgan yılı ‘‘sıçan yılı’’

▪nag yılı ‘‘timsah yılı’’

▪biçin yılı ‘‘maymun yılı’’

▪bars yılı ‘‘pars yılı’’

▪yund yılı ‘‘at yılı’’

▪ıt yılı ‘‘köpek yılı’’

▪ud yılı ‘‘öküz yılı’’

▪yılan yılı ‘‘yılan yılı’’

▪takagu yılı ‘‘tavuk yılı’’

▪tavışgan yılı ‘‘tavşan yılı’’

▪koy yılı ‘‘koyun yılı’’

▪toŋuz yılı ‘‘domuz yılı’’
(...)
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   A. Herhangi bir konuyla ilgili olarak okuyucuya verilmek istenen temel düşünceye ‘‘ana 
fikir’’ denir. Bizi bu ana fikre ulaştıran yardımcı fikirler de metinlerde önemli yer tutar.     
   Metni okuyunuz. Numaralandırılmış ve altları çizilmiş bölümlere dikkat ediniz. Bu 
bölümleri, özetleyerek ilgili yerlere yazıp ana fikri bulunuz.

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

3. ............................................................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................................................................

4. ............................................................................................................................................................................................
5. ............................................................................................................................................................................................

Ana fikir: ............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

  B. Şiirde ise yukarıdaki metinden farklı olarak ana fikir yerine ana duygu yani tema karşı-
mıza çıkar. Diğer metin türlerinden farklı olarak şiirlerde duygu ve hayaller daha ön plan-
dadır. Bu duygu ve hayallerin bir şiirde yoğun olarak işlenmiş hâline tema denir. Şair, te-
mayı bir konuyla somutlaştırarak ifade eder.  Aşağıdaki şiirin teması ölümdür.

1. Şairin ölüm temasını nasıl somutlaştırdığını metnin yanındaki ilgili bölümlere yazı-
nız.

SESSİZ GEMİ
Artık demir almak günü gelmişse zamandan, 
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. 

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol; 
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.  

Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli,  
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.  

Biçare gönüller. Ne giden son gemidir bu.  
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu.  

Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler;  
Bilmez ki giden sevgililer dönmiyecekler.  

Bir çok gidenin her biri memnun ki yerinden.  
Bir çok seneler geçti; dönen yok seferinden. 

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

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

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

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

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

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

Yahya Kemal BEYATLI

2. “Demir almak, meçhule gitmek, gemi, liman, yolcu, mendil, rıhtım, seyahat” benzet-
melerinin metnin temasına katkısını açıklayınız.
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Sıra Sizde

   “Güneş, kuşlar, bahar, yemyeşil kırlar, kelebekler, uçsuz bucaksız mavilikler…” sözcük 
ve sözcük gruplarını da kullanarak “yaşama sevinci” temalı kısa bir şiir parçası ya da 
“Her şeye rağmen yaşamak güzel şeydir.” ana fikrini ifade eden en az bir paragraflık 
metin yazınız.
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Sıra No Sayfa No Kaynakça

1 8 Metin, Materyal Hazırlama Komisyonu tarafından hazırlanmıştır.

2 10 Metin, Materyal Hazırlama Komisyonu tarafından hazırlanmıştır.

3 14 Metin, Materyal Hazırlama Komisyonu tarafından hazırlanmıştır.

4 24 Beyatlı, Y. K. (2017). Kendi Gök Kubbemiz. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiye-
ti. s. 51.

 Sıra No Sayfa No İnternet Kaynakçası Erişim Tarihi
1 2 https://sozluk.gov.tr/ 02/04/2020
2 4 https://sozluk.tdk.gov.tr/ 02/04/2020
3 5 https://sozluk.tdk.gov.tr/ 02/04/2020
4 7 https://burdur.ktb.gov.tr/TR-70053/maniler.html 02/04/2020
5 7 https://antalya.ktb.gov.tr/TR-67479/maniler.html 02/04/2020
6 7 http://www.tasova.gov.tr/turku-ve-manileri 06/04/2020
7 7 https://osmaniye.ktb.gov.tr/TR-60808/maniler.html 06/04/2020
8 9 http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosya-

lar/60/08/617323/dosyalar/2012_12/27041455_tekerle-
meler.doc

06/04/2020

9 10 https://amasya.ktb.gov.tr/TR-59489/ferhat-ile-sirin.html 20/07/2020
10 11 http://ardahan.gov.tr/efsaneler 06/04/2020
11 12 https://antalya.ktb.gov.tr/TR-67476/masallar.html 02/04/2020
12 13 https://sozluk.gov.tr/ 02/04/2020
13 18 http://www.mku.edu.tr/files/898-170a98e6-bd92-4529-

b683-5d23ea07f948.pdf                                              

Sayfa:55

06/04/2020

14 20-21 http://tbm.org.tr/media/kitaplar/TBM_ortaokul_teknolo-
ji_icerik_web.pdf                                              

Sayfa: 2,3,4,26,27 

06/04/2020

15 23 http://tdk.gov.tr/divanu-lugatit-turk/kasgarli-mah-
mud-ve-divanu-lugatit-turk/

18.08.2020
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 Sıra No Sayfa No Görsel Kaynakça Erişim 
Tarihi

1 Tema 
Kapağı

www.shutterstock.com 1354861574 07.08.2020

2 8 www.shutterstock.com 200400236 01.06.2020
3 9 Görsel Materyal Hazırlama Komiyonu tarafından çizilmiştir. 02.04.2020
4 10 www.shutterstock.com 264639071 01.06.2020
5 11 www.shutterstock.com 1048493482 01.06.2020
6 12 www.shutterstock.com 670668268 01.06.2020

7 13 www.shutterstock.com 1088728406 26.08.2020

8 18 www.shutterstock.com  169716623 01.06.2020
9 20 www.shutterstock.com  275984342 01.06.2020

10 23 www.shutterstock.com 1528592816 01.06.2020
11 24 www.shutterstock.com 577560073 04.08.2020
12 25 www.shutterstock.com 279487793 01.06.2020


