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A) Okuduğunuz metnin türü nedir?

B) Okuduğunuz metinde benzetme sanatının kullanıldığı cümlelerde yer alan 
“Benzeyen” ve “Benzetilen” ögelerini örnekteki gibi aşağıya yazınız. 

       1. Etkinlik
FİNLANDİYA’DA ÜÇ GÜN

Fin toprağı bizi pembe bir gü-
lüşle karşıladı. Temiz, ince, şiire 
benzer bir gülüş… Sandım ki bü-
yük, pek büyük bir varlığın önüne 
çıktım. Akşamdı, güneşin batma 
saatleriydi. Engin bir yeşilliğin 
arasında ufuklar alev alev yanı-
yordu. Bembeyaz alınlı, sevimli 
istasyon evinin önünde durduk. 
Önümüzden bir grup asker geçti. 
Hepsi bir elden, bir kalıptan çık-
mış gibi; güneş saçlı, güneş yüzlü 
gençler… Giyimleri tertemiz.

Tren yürüdü. Sanki estetiği kuvvetli bir sanatkârın resim albümünden yapraklar 
çeviriyorum. Sağda solda en olgun bir zevkle düzeltilmiş bahçeler, parklar, evler… 
Uzakta, mavi bir rüyaya benzeyen solgun bir deniz parçası… İki sıralı ağaçlık bir 
yoldan çiçek demetleri gibi güzel, yüzleri tatlı bir yanıklıkla koyulaşmış pijamalı genç 
kızlar dönüyor. Hepsi gürbüz, sevimli, ağırbaşlı, ince… Bir başka yolda mavi gözleri, 
altın saçları, yumuk yanakları ile birer altın top gibi irili ufaklı köy çocukları, köy kız-
ları... Hepsinin yüzünde sessiz bir gülümseme izi var. (…) 

Şükûfe Nihal Başar
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A) Gezi yazısı  C) Haber metniB) Masal  D) Mektup
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Aşağıdaki ünlem cümlelerini, verilen yüz ifadelerindeki duygulara uygun 
şekilde tamamlayınız.

       2. Etkinlik

   Vah, ............................................................................................

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

   Üff, .............................................................................................

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

  Aaa, .............................................................................................

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

Eyvah, ............................................................................................

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

Ayy, ................................................................................................

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

Öff, .................................................................................................

.....................................................................................................
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Buna göre Gaye’nin boyadığı çiçek aşağıdakilerden hangisidir? İşaretleyiniz.

       3. Etkinlik
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Gaye, dört yapraklı bir çiçeğin numara verilen bölümlerini yukarıdaki cümlelerle 
ilgili olarak şu şekilde boyamıştır:

2. Size mutlaka dönüş yapılacaktır.

Belgisiz zamir içeren cümlenin numarasının yazılı olduğu bölüm: kırmızı

Kişi zamiri içeren cümlenin numarasının yazılı olduğu bölüm: turuncu

İşaret zamiri içeren cümlenin numarasının yazılı olduğu bölüm: mor

Soru zamiri içeren cümlenin numarasının yazılı olduğu bölüm: mavi

Zamir içermeyen cümlenin numarasının yazılı olduğu bölüm: sarı

1. Koltuğu şuraya çekelim mi? 

3. Herkes mutlu görünüyordu. 4. Bazı insanlar yalnızlığı sevmez.

5. Marketten ne alacaksın?

... ...

......
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Sürahinin içinde yazılı olan atasözlerini inceleyiniz. Karşıt anlam içeriklerine 
sahip olanları örnekteki gibi eşleştirerek bardakların üzerine yazınız.

       4. Etkinlik

Kır atın yanında duran ya huyundan 
ya suyundan

İyilik et denize at.

Geç olsun da güç 
olmasın.

Dost kara günde 
belli olur.

Güvenme 
dostuna, saman 

doldurur postuna.

Doğru söyleyeni 
dokuz köyden 

kovarlar.

İnsan yedisinde 
ne ise yetmişinde 

de odur.

Aklın yolu birdir.

Merhametten 
maraz doğar.

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

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

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

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

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

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

Düşenin dostu olmaz.

Eğri oturup doğru konuşalım.
Akıl akıldan üstündür.Erken kalktım işime, şeker kattım 

aşıma

Eski dost düşman olmaz.
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……………………… 

Farklı dilleri konuşan dört kişi arkadaş olmuştu. Bir adam bu dört arkadaşa bir gümüş 
para vermişti. Bu parayla bir şey alıp yemeyi düşündüler. Dördü de üzüm almak istiyordu ama 
her birinin dilinde üzümün başka bir adı olduğundan aynı şeyi istediklerinden haberleri yoktu. 
Bu yüzden anlaşmazlığa düşüp kavga etmeye başladılar. 

Oysa birbirlerinin dillerini bilselerdi anlaşmaları kolay olacaktı. Oradan geçen bilge bir 
adam onların kavga etmelerini engelledi. Çünkü o, dördünün dilini de biliyordu. Ellerindeki 
parayla onlara üzüm getirince kavgayı bırakıp hep birlikte üzümü afiyetle yediler.

………………………….

Eski zamanlarda Hintliler bir şehre bir fil getirmişlerdi. Akşam vakti fili karanlık bir binanın 
içine koymuşlardı. Karanlık olduğu için fil hiç görünmüyordu. O zamana kadar hiç fil görmemiş 
meraklı insanlar, zifirî karanlıkta filin olduğu yere giriyor, ona elleriyle dokunarak fili tanımaya 
çalışıyorlardı. Herkes sıraya geçmişti. Sırası gelen içeri girip file dokunuyordu. Biri tesadüfen 
filin hortumuna dokunmuştu. Dışarı çıkıp dedi ki, “Fil bir boruya benziyor.” Bir başkasının 
eline ise filin kulağı gelmişti. O da çıkınca, “Fil bir yelpaze gibi” dedi. Bir başkası da filin 
bacağını ellemişti. Ona göreyse fil bir sütun gibiydi. Uzun boylu biri de eliyle fili yoklamış, 
eli filin sırtına gelmişti. “Fil bir taht gibi” dedi. Oysa onların elinde bir lamba olsaydı da fili 
gözleriyle görselerdi böyle yanlış ve eksik tanımazlar, başkalarına da yanlış bilgi vermezlerdi. 
Birçok insan, bir şey konusunda yeterli bilgisi olmadığı hâlde onu çok iyi tanıyormuş gibi 
konuşur da insanlara yanlış bilgi verir.

…………………………….

Kış olunca köpek bir kenara büzülerek der ki “Şu yaz bir gelsin, dişimi tırnağıma takıp 
çalışacağım ve kendime bir sığınak yapacağım.” Yaz gelince de köpek canlanır, güçlenir ve 
“Benim gibi güçlü bir köpeğin sığınağa ne ihtiyacı var, hangi eve sığarım ben?” der.

1

2

3

Aslı, Kerem ve Nazlı; Mevlana’nın hikâyelerinden birer tane okuyarak okudukları 
hikâyenin başlığını söylemişlerdir. Buna göre Aslı, Kerem ve Nazlı’nın okudukları 
hikâyelerin numaralarını ve ana fikirlerini yazınız.

       5. Etkinlik
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...

...

...

Ben “Tembel Köpek Öyküsü” başlıklı hikâyeyi okudum.

Ben “Üzüm Kavgası” başlıklı hikâyeyi okudum.

Aslı’nın okuduğu hikâyenin numarası:

Aslı’nın okuduğu hikâyenin ana fikri: ……………………………………...…..

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

Nazlı’nın okuduğu hikâyenin numarası:

Nazlı’nın okuduğu hikâyenin ana fikri: ……………………………..……….....

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

Kerem’in okuduğu hikâyenin numarası:

Kerem’in okuduğu hikâyenin ana fikri: ……………………………………...….

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

Ben “Fil Neye Benzer?” başlıklı hikâyeyi okudum.

Aslı

Kerem

Nazlı
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TÜRKÜLERDEKİ COĞRAFYA
(...) Türkiye, geleneksel halk müziği yönünden zengin bir yapıya 

sahip olup kendi içinde bu alanla ilgili birçok türü barındırmaktadır. 
Bu türlerin en yaygın olanlarından biri türkülerdir. Türk sözcüğün-
den türetilmiş olan türkü terimi, Türk halkı tarafından geçmişten 
beri ortaklaşa yaratılan, sözlü ve ezgiler eşliğinde söylenen şiirler 
olarak tanımlanabilir. Toplumun ortak hafıza deposu olan türküler, 
ilk yaratıcısı belli olmayan ve tarih içinden süzülerek gelen zengin 
bir geleneğin ürünüdür.

Türküler halk yaşamının çeşitli görünümlerini, kültürel değerle-
rini yansıtmalarının yanında, çeşitli doğal ve beşeri olaylara halkın 
tepkisini ortaya koyan ürünler olarak ortaya çıkmışlardır. (...)

(…)
Şairim şair olmasına
Canım kurban şiirin gerçeğine hasına
İçerisine insan kokusu sinmiş mısralara 
vurgunum
Bıçak gibi kemiğe dayansın yeter
Eğri büğrü, kör topal kabulüm
Şairim
Zifiri karanlıkta gelse şiirin hası
Ayak seslerinden tanırım
Ne zaman bir köy türküsü duysam
Şairliğimden utanırım
Şairim
Şiirin gerçeğini köy türkülerimizde bul-
muşum
Türkülerle yunmuş yıkanmış dilim
Onlarla ağlamış, onlarla gülmüşüm
(...)
Ah bu türküler
Türkülerimiz
Ana sütü gibi candan
Ana sütü gibi temiz
Türkülerde tüter dağ dağ, yayla yayla

Köyümüz, köylümüz, memleketimiz.
Ah bu türküler
Köy türküleri
Dilimizin tuzu biberi
Memleket ahvalini onlardan sor
Kitaplarda değil, türkülerde ara Yemen´i
Öleni, kalanı, gidip gelmeyeni
Ben türkülerden aldım haberi
(…)
Ah bu türküler, köy türküleri
Ne düzeni belli ne yazanı
Altlarında imza yok ama
içlerinde yürek var
Cennet misali sevişen
Cehennemler gibi dövüşen
Bir çocuk gibi gülüp
Mağaralar gibi inleyen
Nasıl unutur nasıl
Ömründe bir kez olsun
Halk türküsü dinleyen

Bedri Rahmi Eyüboğlu

TÜRKÜLER DOLUSU

A) Aşağıdaki metinleri okuyunuz.

       6. Etkinlik
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B) “Türkülerdeki Coğrafya” ve “Türküler Dolusu” metinlerini konu ve ana fikir/
ana duygu açısından karşılaştırınız. 

C) “Türkülerdeki Coğrafya” metnindeki cümle/cümlelerle “Türküler Dolusu” şi-
irindeki dize/dizelerden aynı veya benzer içerikli olanları örnekteki gibi eşleş-
tiriniz. 

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

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

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

Toplumun ortak hafıza 
deposu olan türküler, ilk 
yaratıcısı belli olmayan ve 
tarih içinden süzülerek ge-
len zengin bir geleneğin 
ürünüdür.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ne düzeni belli ne yazanı
Altlarında imza yok ama

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

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

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

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

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

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

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

..................................................
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FATMA ALİYE (1862-1936)

Ülkemizin ilk kadın filozofu ve kadın roman-
cılarından Fatma Aliye, 1862 yılında İstanbul’da 
doğdu. Kariyerine, 1889 yılında George Oh-
net’in “Volonté” adlı romanını “Meram” adıyla 
Türkçeye çevirerek başladı. Bu çalışmasında 
“Bir Hanım” rumuzunu kullanan Aliye;  felsefe, 
yaşam öyküsü ve roman türündeki diğer ya-
pıtlarında “Mütercime-i Meram” takma adını 
tercih etti. 

1892 yılında “Muhadarat” isimli ilk romanı-
nı yayınlayan yazar, romanlarında çoğunlukla 
duygusal temalara yer verdi. Kadınların sosyal 
hayata girmeleri konusunda da çalışmalar ya-

pan Fatma Aliye, kız kardeşi Emine Semiyye ile birlikte Şefkat-i Nisvan (Kadınları Himaye) Derne-
ği’ni kurdu. Bu dernekte, kadınların eğitimine destek olma ve küçük girişimlerle üretim sürecine 
katılmaları yönünde hizmet verdi.

Bazı eserleri Fransızca ve Arapçaya da çevrilen Aliye’nin biyografisi ve eserleri, 1893 yılında 
Chicago’daki Dünya Kadın Kütüphanesi Sergisi ve Kataloğu’nda da yer bulmuştur. 

A) Fatma Aliye ile ilgili verilen bilgileri metinden hareketle örnekteki gibi 
kronolojik olarak sıralayınız.

B) Metne göre aşağıdakilerden hangisi Fatma Aliye’nin eserlerinden biridir? 
İşaretleyiniz.

       7. Etkinlik

(…) Kariyerine, 1889 yılında George Ohnet’in “Volonté” adlı romanını “Meram” 
adıyla Türkçe’ye çevirerek başladı. 
(…) Bazı eserleri Fransızca ve Arapça’ya da çevrilen Aliye’nin biyografi ve eserleri, 
1893 yılında Chicago’daki Dünya Kadın Kütüphanesi Sergisi ve Kataloğu’nda da 
yer bulmuştur. 
(…) 1892 yılında “Muhadarat” isimli ilk romanını yayınlayan yazar, romanlarında 
çoğunlukla duygusal temalara yer verdi. 
(…) Ülkemizin ilk kadın filozofu ve kadın romancılarından Fatma Aliye, 1862 yılında 
İstanbul’da doğdu.

1

A) Mürebbiye    B) Ateşten Gömlek    C) Muhadarat    D) İntibah
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Gazetecinin sorusuna cevap veren yazarın konuşmasında boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

       8. Etkinlik

Eserleriniz çok başarılı bulunuyor. Bu konu-
da ne düşünüyorsunuz?

Ben bir ............. yazarıyım. Bu türde yazmak 
hiç kolay bir iş değil. Bu türde eserler yazıyor ve 
başarılı bulunuyorsanız çok mutlu oluyorsunuz. 
Diğer türlerde yazarken sınırsız anlatım olanaklarınız 
var.  Fakat ben sahneyi de düşünmek, oyuncuların 
hareketlerini de tek tek kurgulamak zorundayım. 
Sahnedeki karakter benim yazdıklarımı yapıyor 
ve söylüyor.  Diyaloglar, davranışlar, hareket ve 
durumlar, jest ve mimikler benim tarafımdan 
belirleniyor. Oyuncuların kostümlerini bile ben 
düşünmek zorundayım. Böyle olduğu için bu türün 
yazarlığını yaparken başarılı bulunmak hiç de 

kolay olmuyor.

A) Sohbet B) Roman

C) Hikâye D) Tiyatro
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Kaynakça

Sıra 
No

Sayfa No Görsel Kaynakça ID Erişim 
Tarihi

1 Kapak, 1 https://tr.123rf.com/stok-foto%C4%9Fraf/88675600.html 88675600 07.08.2020

2 2 Çizim/fotoğraf komisyona aittir.

3 4 Çizim/fotoğraf komisyona aittir.

4 6 Çizim/fotoğraf komisyona aittir.

5 7 Çizim/fotoğraf komisyona aittir.

6 9 https://www.bik.gov.tr/turk-kadininin-rol-modeli-fatma-aliye/ 06.08.2020

7 Kapak, 10 https://tr.123rf.com/stok-foto%C4%9Fraf/87279448.html 87279448 13.2.2020

Sıra 
No

Sayfa No İnternet Kaynakçası Erişim 
Tarihi

1 9 “Fatma Aliye”
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Banknotlar/Banknotlarla+ilgili+Genel+Bilgi-
ler/E9+Sahsiyetler

10.03.2020
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Şirketi.
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5 7 Uğur, A. (2015). “Müzik Coğrafyası: Türkülerdeki Coğrafya”, Bilig, S.74, s 239-260.

4 7 Koç, S. (2008). Bedri Rahmi Eyüboğlu, “Türküler Dolusu” Unutulmayanlar Son Yüzyıl Türk Şiirinden Seçmeler, 1. Baskı. Konya: Şelale 
Matbaası.

5 10 Metin komisyon tarafından yazılmıştır.
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