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2.
TEMA

MİLLÎ MÜCADELE
VE

ATATÜRK

BAYRAĞIMIZIN ALTINDA

 ATATÜRK VE MÜZİK

KINALI ALİ’NİN MEKTUBU

ATATÜRK’Ü GÖRDÜM (Dinleme / İzleme Metni)

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR 
             (Serbest Okuma Metni)
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MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK

1. “Bayrak” sözcüğü size neleri çağrıştırıyor? Anlatınız.

2. Özgürlük ne demektir? Özgür yaşamak neden önemlidir?

Metni, noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz.

Hazırlık Çalışmaları

Zafer yolunda unutamayacağım yüzlerden biri, Hatice Nine’nin yüzüdür. Salihli’de, yangın yıkıntıları 
ortasında nasılsa kalmış beş on evden birindeydim. Halk bir türlü kâbusun geçtiğine inanamıyor, bir 
türlü uyuyamıyordu. Boş sokaklarda kadın erkek dolaşıyor, hep çocuklar gibi koşuşuyorlardı. 

Ortalık ağarıyor, hâlâ kadınlar gelip gidiyor, hâlâ birbirimizin boynuna sarılıp koklaşıyorduk, hâlâ 
geçen günleri konuşuyorduk ve Hatice Nine, en son gelenlerdendi. Ben artık yatağıma uzanmıştım. Ev 

Roman, hikâye, anı 
ve oyun yazarıdır. Genellikle 
toplumun aksak yönlerini, Millî 
Mücadele Dönemi’ni ve kadının 
toplumdaki yerini eserlerine 
konu almıştır. Başlıca eserleri: 
Vurun Kahpeye, Sinekli Bak-
kal, Dağa Çıkan Kurt...

Halide Edip ADIVAR
(1884-1964)

BAYRAĞIMIZIN ALTINDA
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sahibi kadınla çıktı o da geldi, boynuma sarıldı. Bana öyle geldi ki bu zafer arasında bütün Salihli’deki 
kadınların kimi sevgili bir vücudu, hepsi yerini yurdunu hatta karnını doyurabilmek güvenini kaybettik-
leri için arada alınlarından uçan siyah endişe gölgesi Hatice Nine’de yoktu. Oysaki en fakiri, en ihtiya-
rı ve en hâlsiziydi. Yanıma gelmek için birkaç defa duvara dayanmıştı. Ama kıymetli, esmer bir kösele 
gibi buruşuk yüzünde, ihtiyar siyah gözlerinde muradına ermiş bir ruhun huzuru ve olgunluğu vardı.

“Nine senin evin yandı mı?” 
“Hey oğul, ben beş defa 

muhacir oldum, beş defa evim 
yandı. Ben Üsküp’ten beri beş 
defa düşman bandırasından bi-
zim bayrağa kaçtım. Bunlardan 
evvelsi gün ümidi kesince bir 
tek oğlumu aldım, size, bizim 
bayrağa kaçtım.” 

“Bayrağımızı çok mu se-
versin nine?” 

Birdenbire buruşuk yüzü 
üzerinden bir gözyaşı seli aktı; 
kurumuş ellerini kaldırdı, içinde 
sevgili bir şey varmış gibi avuç-
larını öptü:

“Sevmek ne demek oğul? Ben elli senedir onu kovalıyorum. Dünyada oğlumdan başka dikili 
ağacım kalmadı. Bayrağımız nereden çıktıysa ben de oradan çıktım. Her gün buradan kaçıp size 
gelmek istiyordum. Her gün burada ölüverirsem, mezarım bandıra altında kalırsa diye çıldırıyordum. 
Ama düşmanlar bırakmıyorlar, öteye kaçmak için bizim de ne atımız ne arabamız vardı. Sonunda 
baktım, ben ihtiyarlıyorum, siz gecikiyorsunuz, sürüne sürüne size kaçmaya karar verdim. Yolda ölür-
sem oğlum sırtında, ölümü bizim bayrağın olduğu yere götürecekti. Sonunda bizimkiler geldiler! Hep 
deli gibi fırladık fakat az imişler, arkadan daha çokluk gelsin diye çıktılar. Ben de arkalarından çıktım, 
gittim, ta onların yanına! Ayaklarım şişti, dilim dışarı çıktı ama onları buldum. ‘Bayrağımız Salihli’ye 
büyük orduyla girdi, artık çıkamaz!’ dediler. Oğlum beni, askerlerden aldığı bir eşekle buraya getirdi.” 

Döndü ve sıkı sıkı bir daha boynuma sarıldı. Ne yangın ne facia ne zarar ve ziyan ne de işkence-
nin onca manası vardı. Hayatta bir tek önemli şey vardı: Öldüğü zaman cesedinin düşman bandırası 
altında kalmaması! Basit ve sade.

A yavrum, dedi, “Artık Tanrı emanetini istediği dakika alsın, toprağım bizim bayrağın altında ola-
cak!”

Bursa, 11 Ekim
Halide Edip ADIVAR
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MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK

1.  ETKİNLİK

Metinde geçen sözcüklerle ilgili etkinliği ipuçlarından yola çıkarak örnekteki gibi çözünüz. Sarı 
renkli kutucuktaki harfleri numara sırasına göre birleştirip gizli sözcüğü bulunuz.

1. A C İ R M U H

Sözlük Anlamı: Göçmen. 

Cümlem:             
Yolda uzun bir muhacir kafilesine tesadüf 
ettik. (Ömer Seyfettin)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. T A R M U

Sözlük Anlamı: İstek, dilek. 
Cümlem:             

3. I Y L İ K M E T

Sözlük Anlamı: Değerli.

Cümlem:             

4. K H A L

Sözlük Anlamı: Aynı ülkede yaşayan, aynı kül-
tür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan 
topluluğu.
Cümlem:             

5. L U K O G N L U

Sözlük Anlamı: İnsanların bilgi, görgü ve hoş-
görü bakımından gereği kadar gelişmiş olma du-
rumu, yetkinlik, kemal.
Cümlem:             

6. A D B N I A R
Sözlük Anlamı: Bir geminin hangi devlete ait 
olduğunu gösteren bayrak.  
Cümlem:             

7. T İ M Ü

Sözlük Anlamı: Umut.

Cümlem:             

8. Z A N Y İ

Sözlük Anlamı: Zarar.

Cümlem:             

9. E L E Ö S K

Cümlem:             

10. K I N T I Y I

Sözlük Anlamı: Yıkılan bir şeyin parçaları, 
kalıntıları, enkaz.

Cümlem:             

Öğrendiğiniz sözcükleri oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

1       2        3       4        5        6       7        8       9      10 

Sözlük Anlamı: Ayakkabı tabanı, bavul, çan-
ta yapımında kullanılan, büyükbaş hayvanların 
işlenmiş derisi.

M   U   H   A    C    İ    R

C
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“Bayrağımızın Altında” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Yazar, Hatice Nine’yi niçin unutamıyor olabilir?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2. Hatice Nine “bayrak sevgisi” uğruna nelere katlanmıştır?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
3. Hatice Nine, bayrak sevgisini hangi sözleriyle dile getiriyor?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
4. Hatice Nine için yaşamda önemli olan nedir?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
5. Okuduklarınızdan yola çıkarak “bayrak sevgisi” ile “güven duygusu” arasında nasıl bir ilişki 
kuruyorsunuz? Açıklayınız.
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
6. Okuduğunuz metinden çıkardığınız sonuç nedir?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Okuduğunuz metnin hikâye haritasını çıkarınız.

3.    ETKİNLİK

Olayın Geçtiği Yer:
_________________________________
_________________________________

Olayın Geçtiği Zaman:
_________________________________
_________________________________

Kahramanlar:
_______________________________
Başkahramanın Kişilik Özellikleri:
_______________________________
_______________________________

Başkahramanın Fiziksel Özellikleri:
_______________________________
_______________________________

2.    ETKİNLİK

Olay:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK

Zarf-Fiilin 
Aldığı Ek

Ortalık ağarıyor, hâlâ kadınlar gelip gidiyor.       -ip

Hâlâ birbirimizin boynuna sarılıp koklaşıyoruz.

Yerini yurdunu kaybedince Hatice Nine endişelenmedi.

Evvelsi gün ümidi kesince bir tek oğlumu aldım, bizim bayrağa kaçtım.

Sürüne sürüne size kaçmaya karar verdim.

Her gün buradan kaçıp size gelmek istiyordum.

Oğlum, askerlerden bir eşek alarak beni buraya getirdi.

Giderken döndü ve sıkı sıkı bir daha boynuma sarıldı.

Aşağıdaki cümlelerde geçen zarf-fiilleri (bağ-fiil) bulunuz. Zarf-fiillerin aldığı eki örnekteki gibi kar-
şılarına yazınız.

“Bayrağımızın Altında” adlı metinden  “örneklendirme, benzetme ve karşılaştırma” cümlelerini bu-
larak örnekteki gibi yazınız. 

4.    ETKİNLİK

5.  ETKİNLİK

6.    ETKİNLİK

Birdenbire buruşuk yüzü üzerinden bir gözyaşı seli aktı.................................................................................................

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

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

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

Abartma

Benzetme

Örneklendirme

Karşılaştırma

“Bayrak bir milletin özgürlük alametidir. Düşmanının da olsa hürmet lazımdır.” (Mustafa 
Kemal ATATÜRK) sözünden anladıklarınızı ifade eden bir konuşma yapınız.
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7.  ETKİNLİK

Aşağıdaki temalardan istediğinizi seçerek bir şiir yazınız. Şiirinize uygun bir başlık koyunuz.

Beğenilen şiirleri sınıf ve okul panosunda sergileyiniz.

 Bayrak          Özgürlük      Millî Mücadele  Cesaret

Fedakârlık            Vatanseverlik                       Gazilik      Şehitlik   

Gelecek Derse Hazırlık
Atatürk’ün Türk dili üzerine yaptığı çalışmaları araştırınız. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................
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MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK

1. Kendinizi bir sanat dalıyla ifade etmek isteseniz hangi 
sanatı seçerdiniz? Niçin?  

2. Atatürk’ün sanata ve sanatçıya önem vermesinin sebebi 
sizce neler olabilir?

Hazırlık Çalışmaları

Metni, noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz.

Cumhuriyetin ilanından sonra siyasal gelişmelerin yanı sıra kültürel faaliyetlerle de yakından 
ilgilenilmiş ve önemli değişimlere imza atılmıştır. Atatürk bu süreçte gittiği her yerde, yaptığı hemen 
her konuşmada Türk sanatından ve sanatın milletin hayatındaki öneminden bahsetmeye çalışmıştır. 

Sanatın her dalıyla yakından ilgilendiğini gördüğümüz Atatürk, özellikle müzik için yoğun mesai 
harcamıştır. 1930’lu yıllara damgasını vuracak olan musiki inkılabının en büyük hedefi klasik Türk 
müziğinin evrensel boyutlarda bir müzik türü hâline gelebilmesi ve çok sesli müziğin Türk halkına 
benimsetilmesidir. Aslında bir asker ve bir devlet başkanı olarak Atatürk’ün müzik sanatına olan ilgisi 
gençlik yıllarına dayanmaktadır. 

Seda Bayındır 
ULUSKAN
(1973  ̶  ...)

1999 yılından beri 
İstanbul Teknik Üni-

versitesi Atatürk İlkeleri ve 
İnkılap Tarihi Bölümünde 
doktor öğretim üyesi olarak 
görev yapmaktadır. 

“Atatürk’ün Sosyal ve Kül-
türel Politikaları” adlı eseri 
vardır.

ATATÜRK VE MÜZİK
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(…)
Atatürk’ün müziğe olan ilgisinde Montesquieu’nun (Monteskü) da özel bir yeri vardır. Şöyle ki 

Montesquieu “Kanunların Ruhu” adlı eserinin bir yerinde, müzikte yapılacak en küçük bir değişik-
liğin devletin yapısında da değişiklik yapılmasını gerektirdiğini söylemektedir ki Atatürk bunu 1934 
yılında Meclis’te yaptığı bir konuşma sırasında dile getirmiştir. Meclis açılış konuşmasında, güzel 
sanatlar bahsinde müzik konusuna da değinmiş ve milletvekillerine bunu “Bir ulusun yeni değişikli-
ğinde ölçü; musikide değişikliği alabilmesi, kavrayabilmesidir.” şeklinde ifade etmiştir. Hatta bununla 
da kalmamış, çevresindekilere sık sık Montesquieu’dan bahsederek onun bu sözlerini tasdiklediğini 
anlatmıştır. 

Atatürk, bir anlamda kendisinin musikiye gösterdiği ihtimamın açıklamasını yapmaya çalışmış-
tır. Onun müzikle bu kadar yakından ilgilenmesi ve iyi bir Türk müziği dinleyicisi olması, bu mü-
zik bilgisine nasıl sahip olduğu sorusunu akla getirmektedir. Hatta Sadi Yaver Ataman, bir ara en 
azından öğrencilik yıllarında 
müzik eğitimi alıp almadığını 
öğrenebilmek için meseleyi en 
yakın arkadaşlarına kadar so-
ruşturmuştur. Bu araştırmanın 
sonunda ise Atatürk’ün müzik 
dersi almadığını ancak Harp 
Akademisinde iken bazı arka-
daşları ile özel fasıllar yaptığını 
hatta Mustafa Kemal’in de bu 
fasıllarda amatör olarak şarkı 
söylediğini tespit edebilmiştir. 
Atatürk fasıllara iştirak etme-
sinin ve buralarda şarkı söyle-
mesinin ötesinde her şeyden 
önce iyi bir Türk müziği dinle-
yeni olarak karşımıza çıkmak-
tadır. 

(…) 
Aslında Atatürk’ün nezdin-

de halk müziğinin de ayrı bir yeri vardır. Onun özellikle Rumeli türkülerini severek dinlediği herkesin 
malumudur. En sevdiği türküler arasında, “Aliş’imin Kaşları Kare, Atladım Bahçeye Girdim, Ayağına 
Giymiş Sedef Nalini, Bülbülüm, Dağlar Dağlar, Gide Gide Yarelerin Derildi, Köşküm Var Deryaya 
Karşı, Maya Dağ’dan Kalkan Kazlar, Manastır, Şahane Gözler, Yemenimin Uçları, Zeynep” gibi tür-
küler yer almıştır. O günlerde bu türküleri en iyi icra edenlerden biri de Safiye Ayla’dır. Ayla’nın şarkı 
okumak üzere sık sık Dolmabahçe Sarayı’na çağrıldığı ve Atatürk’ün huzurunda konserler verdiği 
bilinmektedir. Atatürk’ün müziği özellikle de klasik Türk musikisini çok seven bir insan olduğunu ve 
gün içinde müziğe sürekli yer verdiğini yakın çevresinin anlattıklarından öğrenebiliyoruz. 

(...)
 Atatürk, özellikle son dönemde her ne kadar alafranga müziğe yönelip halkını buna teşvik etmiş-

se de kendisi Türk musikisi ile olan bağını hiçbir zaman kopartmamıştır. Bu konuda yakın çevresinde 
bulunan kişiler de aynı doğrultuda bilgiler vermişlerdir.
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MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK
(...)
İyi bir Türk müziği dinleyicisi olduğunu gördüğümüz Atatürk’ün her zaman için adını duyduğu 

Türk müziği sanatçılarını dinlediği ve onlara iltifatlarda bulunduğu bilinmektedir. 
(...) 
Çankaya, her türlü müziğin çalınıp dinlendiği ve çok sayıda konserin verildiği bir merkez hâline 

gelmiştir. Nitekim Atatürk burada klasik Türk müziğini çok sevmesine rağmen diğer müzik türlerini 
de her zaman dinlemiş, müzisyenlere de saygı gösterip onlara iltifat etmeyi ihmal etmemiştir. Bu 
yaklaşım Atatürk’ün müziğe, müzik adamına olan saygısının, müzik alanındaki gelişmelerin hız ka-
zanmasındaki rolünün en açık göstergesidir. 

(...)
Atatürk Türk müziğinin gelişmesi ve evrensel boyutlara ulaşması için müzik sanatında âdeta bir 

inkılap gerçekleştirmiştir. O, bu amaca ulaşmanın ilk adımını da müzik eğitimi ve bu eğitimi veren ku-
rumların oluşturulması şeklinde belirlemiştir. Nitekim verilen uğraşlar sonuçsuz kalmamış ve hareket 
1934’te Ankara’da bir konservatuvarın oluşturulmasıyla hız kazanmıştır. Geçen sürede ise mesele-
nin detayları düşünülüp tartışılmış ve konu halka yavaş yavaş sunularak nabız yoklaması yapılmıştır. 
Bir arayış içinde olduğu görülen Atatürk bu esnada enteresan bulduğu satırların altını çizerek yerli 
yabancı kaynakları incelemiş, Ziya Gökalp’in eserlerini devamlı surette okumuş ve onlardan etki-
lenmiştir. Yurt dışında müzik eğitimlerini tamamlayarak dönen gençlerle tanışmış ve onlara akşam 
yemeklerinde yer vermiştir. Atatürk, akşam yemeklerini zaman zaman bir müzik akademisine dönüş-
türmüştür. Bu toplantılarda Batı’dan getirilen müzik kültürünü ayrıntılarına kadar öğrenmek istemiştir. 
Yerli ve yabancı kişilerle görüşmeye, tartışmaya, önem vermiştir.” 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
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Atatürk aynı günlerde kendisine özgü yöntemlerle çevresinde bulunan kişilerin tepkilerini de ölç-
meye çalışmıştır. Çünkü onun nezdinde bu çok zor bir görevdir. Bu yüzden Atatürk, “en zor inkılap” 
olarak nitelendirdiği müzik inkılabı için çok mesai harcamış ve bunu her fırsatta dile getirmekten de 
asla kaçınmamıştır. 

(...)
Atatürk, musiki konusundaki başka bir söyleşisinde ise müziğin gerekliliği üzerinde durmuştur. 

1925 yılında İzmir Kız Öğretmen Okulunda öğrencilerle yaptığı bir sohbette öğrencilere “Hayatta 
musiki lâzım mıdır?” şeklinde bir soru yöneltmiş fakat istediği cevabı alamamıştır. Bunun üzerine 
etrafında bulunanlara hitaben “Hayatta musiki lazım değildir. Çünkü hayat musikidir.” demiştir. (…) 

Görüldüğü üzere Gazi; gittiği her yerde, katıldığı hemen her toplantıda, etrafındakilerle yaptığı 
söyleşilerde müzik konusuna mutlaka değinmiş ve topluma önemli mesajlar vermeye çalışmıştır.

                                             
   Seda BAYINDIR ULUSKAN

(Kısaltılmıştır.)
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MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK

: İz bırakmak.

: Bütün insanlığı ilgilendiren.

: Onaylamak.

: Özen.

: Peşrev, nakış, şarkı, saz semaisi vb. parçaların 
belli bir sıraya göre çalınıp söylenmesi.

: Bir işi meslek veya alan uzmanı olmadan yapan.

: Bilinen, belli.

: Katılmak.

: Yanında, huzurunda, gözetiminde.

: Niyetini, düşüncesini, eğilimini anlamaya çalışmak. 

: İlgi çekici, ilginç.

: Yapmak.

Öğrendiğiniz sözcük ve sözcük gruplarını oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

D           G

C             

V            M

     T            K

E       R            S

T        S  D            L

İ    H            M

 F                   L

A            T

 M        L       M        

     Ş             R       K            T

N       Z                  D

N   A             Z        Y        K                      K      

      N                        S       N

1.  ETKİNLİK

Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.
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2.     ETKİNLİK

“Atatürk ve Müzik” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Musiki inkılabının en büyük hedefi nedir?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

2. Atatürk’ün müziğe ilgi duymasında etkili olan kimdir? Nasıl etkili olmuştur?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

3. Atatürk’ün iyi bir müzik bilgisine sahip olmasında neler etkili olmuştur? 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

4. Atatürk’ün sevdiği türküler nelerdir?   
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

5. Atatürk, müzik inkılabını gerçekleştirmek için hangi çalışmaları yapmıştır? Açıklayınız. 
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

6. Siz olsaydınız insanların sanata gereken önemi vermesi için hangi çalışmaları yapardınız?
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

3.    ETKİNLİK

Metinde Atatürk’ün müzik ile ilgili düşünceleri anlatılmıştır.

Metinde öznel yargılar ağır basmaktadır. 

Yazar, düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmemiştir. 

Yazarın amacı okuyucuyu bilgilendirmektir. 

Yazar, alanında uzman kişidir. 

Yazar, metni karşılıklı konuşma havasında yazmıştır. 

a) Aşağıdaki yargılardan okuduğunuz metnin tür özelliklerini yansıtanları işaretleyiniz. 

b) Okuduğunuz metnin türü:        …………............................................……............
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MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK

 “Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en ha-
kiki mürşit ilimdir, fendir.”

  
“Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canı-

mı vereceğim.”  

“Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk hâlinde 
yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.”

“Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu son-
suza kadar yaşatacak olan sizlersiniz.” 

“Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak 
ufkun ötesini de görmesi şarttır.” 

“Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilir-
siniz fakat bir sanatkâr olamazsınız.”

Aşağıda Atatürk’ün özdeyişleri verilmiştir. Bu özdeyişlerin konusunu örnekteki gibi yazınız.

Millet Sevgisi

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız Atatürk’ün Türk dili üzerine yaptığı çalışmalarla 
ilgili planlama tablosunu sunumunuzdan önce doldurup sunumunuzu gerçekleştiriniz.

4.     ETKİNLİK

5.   ETKİNLİK

Sunumun konusu nedir?

Sunumun mesajı ne olacak?

Sunumu kimlere yapacaksınız?

Sunumu nerede yapacaksınız?

Sunum için hangi araçları (etkileşimli tahta, projeksi-
yon, ses kayıt cihazı, fotoğraflar vb.) kullanacaksınız?

Sunum için hangi bilgi kaynaklarından (kitap, internet 
vb.) yararlanacaksınız?

İnternette güvenilir bir bilgi arıyorsanız “gov, edu” uzantılı internet sitelerini kullanmalısınız. 
Örneğin:  www.atam.gov.tr

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

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

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

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

.................................
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a) Aşağıdaki matematik ve geometri terimlerini dilimize Atatürk kazandırmışır. Bu sözcükleri 
inceleyiniz.

b) 
“Vatan sevgisi konulu kitabımı başka bir perspektifle yazdım. Objektif bir değerlendirme yapılırsa 

trend kitaplar arasında yer alacağına inanıyorum.”

Yukarıdaki cümlelerde geçen yabancı sözcüklerin altını çiziniz. Bu sözcükleri ve Türkçe karşılık-
larını alttaki boşluklara yazınız.

mazrubata tefrik           çarpanlara ayırma

muhit-i daire                 çember

amudi                           dikey

murabba                      kare

haric-i kısmet                   bölüm

kabiliyet-i taksim              bölünebilme

zarb                                 çarpı

mazrup          çarpan

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

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

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

İsim-Fiil Sıfat-Fiil Zarf-Fiil

Alafranga müziğe yönelip halkı buna teşvik etmiştir.

“Manastır” en sevdiği türküler arasındadır.

Atatürk, sanat ve sanatçıya önem vermeyi vurgulamıştır.

İlk adım, konservatuvarların kurulması olmuştur.

Atatürk, Batı’dan getirilen müzik kültürünü araştırmıştır.

Kitaplarda satırların altını çizerek yerli ve yabancı kaynakları 
incelemiştir.

Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsileri bulup türlerini belirleyerek uygun bölümleri işaretleyi-
niz.

6.    ETKİNLİK

7.  ETKİNLİK

Gelecek Derse Hazırlık
• Çanakkale Savaşı konulu anılar derleyip sınıfa getiriniz.
• Çanakkale Savaşı’nın Türk tarihindeki önemi ile ilgili araştırma yapınız.
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MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK

Hazırlık Çalışmaları

1. Öğretmeninizin dinleteceği “Çanakkale Türküsü”nün 
size hissettirdiklerini anlatınız.
2. Çanakkale Savaşı hakkında bildiğiniz bir hikâye varsa 
arkadaşlarınızla paylaşınız.

Metni, noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz.

KINALI ALİ’NİN MEKTUBU
Üsteğmen Faruk, cepheye yeni gelen askerleri denetlerken bir yandan da onlarla sohbet ediyor, 

‘‘Nerelisin?’’ gibi sorular soruyordu. Gözleri bir ara, saçının ortası sararmış bir delikanlıya takıldı. 
Yanına çağırdı ve merakla sordu.

“Adın ne senin evladım?” dedi. “Ali, komutanım.” dedi. “Nerelisin?” “Tokatlıyım, komutanım. To-
kat’ın Zile kazasındanım…” “Peki evladım bu kafanın hâli ne? Saçlarının ortası neden kırmızı boyalı 
böyle?’’ “Cepheye gelmeden önce anam saçıma kına yaktı komutanım. Neden yaktığını da bilmiyo-
rum.” “Peki!” dedi üsteğmen. “Gidebilirsin Kınalı Ali.”

O günden sonra Ali’nin adı Kınalı Ali oldu. Cephede tüm arkadaşları Kınalı Ali demekle yetinmi-
yor, saçındaki kınayı da alay konusu yapıyorlardı. Kınalı Ali, arkadaşlarına karşı sevecen ve dürüst 
tutumu sayesinde kısa sürede hepsinin sevgisini kazandı. Bir gün memleketine mektup göndermek 
için arkadaşlarından yardım istedi. “Anama babama burada iyi olduğumu bildirmek istiyorum ama 

okumam yazmam yok. Biriniz yardım 
edebilir misiniz?” Biri değil birçok ar-
kadaşı yardıma geldi. “Sen söyle, biz 
yazalım.” dediler. Kınalı Ali söylüyor, 
bir arkadaşı yazıyor, diğeri de söyle-
nenlerin doğru yazılıp yazılmadığını 
denetliyordu. 

“Sevgili anacığım, babacığım 
hasretle ellerinizden öperim. Ben 
burada çok iyiyim, beni sakın merak 
etmeyin.” Kız kardeşini, kendinden 
küçük erkek kardeşinin sağlığını sor-
duktan sonra, köydeki herkesin bur-
nunda tüttüğünü ve kimsenin ken-
disini merak etmemesini söyledi. 
Mektubunu “Biz burada var oldukça 
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bilesiniz ki düşman bir adım ilerleyemeyecektir.” tümcesi ile bitirdi. Tam zarf kapatılırken Ali iki üç 
satır daha ekleteceğini söyleyerek mektubun sonuna şunları yazdırdı:

“Anacığım, beni buraya gönderirken kafama kına yaktın ama burada komutanlarım da arka-
daşlarım da benle hep dalga geçiyorlar. Cepheye gitmek sırası yakında inşallah kardeşim Ahmet’e 
gelecek. Onu gönderirken sakın kına yakma saçına. Burada onunla da dalga geçmesinler. Tekrar 
ellerinden öperim anacığım.”

Gelibolu’da savaş giderek şiddetleniyordu. İngilizler kesin sonuç almak için tüm güçleriyle yükle-
niyorlardı. Cephede savaşan askerlerimiz önceleri birer birer, sonraları beşer beşer, onar onar şehit 
oluyorlardı. 

Gelen destek güçleri de yeterli olmuyor, onların da sayıları giderek azalıyordu. Gelibolu düşmek 
üzereydi. Kınalı Ali’nin komutanı bu durum karşısında çaresizdi. Kendi bölüğü henüz sıcak temasa 
hazır değildi. Genç erlerini, insan bedeninin süngü ve mermilerle orak gibi biçildiği bu cepheye gön-
dermek zorunda kalmaması için Allah’a dua ediyordu.  

Komutanlarını düşünceli ve sıkıntılı gören Kınalı Ali ve arkadaşları, komutanlarına gidip ondan 
kendilerini cepheye göndermesini istediler. Askerlerinin ısrarları üzerine komutanları daha fazla dire-
nemedi ve ölüme gönderdiğini bile bile bu isteklerini kabul etmek zorunda kaldı. 

Kınalı Ali ve arkadaşları, sevinç çığlıkları atarak cepheye; hayır, bile bile ölüme gidiyorlardı. O 
gün güle oynaya Gelibolu Cephesi’nde ölümle buluşacakları yere koşan Kınalı Ali’nin bölüğünden 
tek kişi geri dönmedi. Gidenlerin tümü şehit olmuştu. Bu olaydan kısa bir süre sonra Kınalı Ali’ye 
anne ve babasından mektup geldi. Onun yerine komutanı aldı mektubu ve buruk bir ifade ile oku-
maya başladı. Cepheye gitmeden önce arkadaşlarına yazdırdığı mektubuna aile adına babası yanıt 
veriyordu. 

“Oğlum Ali nasılsın, iyi misin? Gözlerinden öperim, selam ederim. Öküzü sattık parasının yarısı-
nı sana gönderiyoruz, yarısını da yakında 
cepheye gidecek küçük kardeşine veriyo-
ruz. Şimdi öküzün yerine tarlayı ben sürü-
yorum, fazla yorulmuyorum da. Sen sakın 
bizi düşünme.” Babası mektupta köydeki 
herkesten, akrabalarından haberler ver-
dikten sonra “Şimdi ananın sana diye-
ceği var.” diyerek sözü ona bırakıyordu. 
Mektubun bundan sonraki bölümü Kınalı 
Ali’nin anasının ağzından yazılmıştı. Şöy-
le diyordu anası:

“Oğlum Ali, yazmışsın ki kafamda-
ki kınayla dalga geçtiler. Kardeşime de 
yakma demişsin. Kardeşine de yaktım. 
Komutanlarına ve arkadaşlarına söyle 
seninle dalga geçmesinler. Bizde üç işe 
kına yakarlar: 

Gelinlik kıza; gitsin ailesine, çocuklarına kurban olsun diye... 
Kurbanlık koça, Allah’a kurban olsun diye... 
Askere giden yiğitlerimize, vatana kurban olsunlar diye...
Gözlerinden öper selam ederim. Allah’a emanet olun.”
Ali’nin mektubu okunurken herkes hıçkıra hıçkıra ağlıyordu... 

(Bu mektubun aslı Çanakkale Müzesindedir.)
Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi
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Metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir. Verilen anlamlarla sözcükleri eş-
leştiriniz.

 Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe et-

mek, teftiş etmek, kontrol etmek.

 İlçe, kaymakamlık.

 Orduda rütbesi teğmenle yüzbaşı arasında olan subay.

 Özlem.

 Cümle.

 Bir şey haber vermek, sormak, istemek veya duyguları bildirmek için birine çoğunlukla 

posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name.

 Üzerinde savaşın sürdüğü bölge.

 Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse.

 Yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan 

oluşan ekin, ot vb. biçme aracı.

 Rütbesiz asker, nefer.

 Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silah.

 Takımlardan oluşan, üçü veya dördü bir tabur oluşturan ve öbür birliklerin temeli sayılan 

birlik.

 Kına ağacının kurutulmuş yapraklarından elde edilen, saç ve elleri boyamakta kullanı-

lan toz.

1.  ETKİNLİK

Öğrendiğiniz sözcükleri oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

denetlemek
1. 2. 3.

8.

13.

10.

5.

7.

12.

9.

4.

6.

11.

kına orak

hasret

kaza

üsteğmen

tümce

er

süngü

cephe

mektup

bölük

şehit

1.
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2.    ETKİNLİK

3.    ETKİNLİK

“Kınalı Ali’nin Mektubu” metni ile ilgili sorular oluşturunuz. Oluşturduğunuz soruları arkadaş-
larınıza yöneltiniz.

Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Deyimleri birer cümlede kullanınız.

1.
kına yakmak 4.

selam etmek

3.
dalga geçmek

5.
büyüklerin ellerinden,

küçüklerin gözlerinden öpmek

 (   )  Eğlenmek, alay etmek.

        Cümlem: .................................................................................................................................

 (   )  Geldiği yere gitmek.

        Cümlem: .................................................................................................................................

 (   )  Kınayı su ile karıştırıp bulamaç kıvamına getirerek boyanacak yere sürmek. 

        Cümlem: .................................................................................................................................

 (   )  Saygı ve sevgi göstermek.

        Cümlem: .................................................................................................................................

 (   )  Uzakta olan birine esenlik dilemek.

        Cümlem: .................................................................................................................................

2.
geri dönmek

orak

er

Soru:.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................

Soru:.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................

Soru:.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
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5.   ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinde geçen geçiş ve bağlantı ifadelerinin altlarını çizip bu 
ifadelerin anlatıma olan katkısını yazınız.

“Kınalı Ali’nin Mektubu” metnine göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz. 

4.    ETKİNLİK

Olay:
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Kınalı Ali’nin
Mektubu

Zaman:
.......................................................
.......................................................
......................................................
........................................................

Yer:
.......................................................
......................................................
......................................................
........................................................

Anlatıcı:
.......................................................
.......................................................
......................................................
........................................................

Kahramanlar:
.......................................................
.......................................................
......................................................
........................................................

Gençlik kavramı, biyolojik anlamda kullanıldığı zaman şüphesiz ki belli bir yaş dönemini 
ifade eder. Atatürk, gençlere verdiği önemi ilk olarak 19 Mayıs tarihini  “Gençlik ve Spor Bay-
ramı” hediye ederek göstermiştir. Atatürk, gençlerin özellikle sağlam ve olumlu bir karakter 
taşımalarını önemsemiştir. 

Kısaca Atatürk gençliği, ideal gençliği oluşturmalıdır. Son olarak diyebiliriz ki ilkelere 
bağlı, çalışkan ve vatansever bir gençlik Atatürk’ün idealiydi.

Komisyon

..............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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Ankara / 12 Temmuz 1921
Aziz Mösyö Pierre Loti (Mösyö Piyer Loti),

Şimdi aldığım 18 Mayıs 1921 tarihli nazik mektubunuza pek 
duygulanmış olarak sonsuz teşekkür eder ve bütün yurttaşlarım gibi 
kişiliğinize karşı beslediğim saygı, sevgi ve hayranlık duygularımın 
içtenliğine ve derinliğine inanmanızı rica ederim.

Rahatsızlığınızı öğrenince pek üzüldüm ve tam iyileşmeniz habe-
rini sabırsızlıkla bekliyorum.

Bu fırsattan yararlanarak tarihimizin en karanlık günlerinde, 
yenilgi ve iftiranın bizi ebediyyen yok edecek gibi göründüğü bir 
zamanda bize güvenini bir an bile yitirmemiş olan dosta beslediğimiz 
ebedi minnettarlığın teminatını, talihin Türk milletine yeniden gülüm-
semeye başladığı şu sırada yenilemekten pek mutluluk duymaktayım.

Size acil şifalar diliyorum.
                  
            Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal
 

(www.atam.gov.tr/dergi/sayi-10/ataturke-mektuplar)

6.     ETKİNLİK

Aşağıdaki mektubu okuyunuz. Mektupta geçen fiilimsileri bulup türlerini belirleyerek uygun 
bölümlere yazınız.

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız Çanakkale Savaşı anılarından sizi en çok 
etkileyeni anlatınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

İsim-Fiil    Sıfat-Fiil Zarf-Fiil

7.  ETKİNLİK
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8.    ETKİNLİK

a)   Aşağıdaki Çanakkale broşürünü inceleyiniz.

SEYİT ONBAŞI ANITI
Rumeli Mecidiye Tabyası’n-
da tüm arkadaşları şehit ol-
masına rağmen 275 kg’lık top 
mermisini kaldırarak ateşleyen 
ve Ocean (Oşın) Zırhlısı’na 
isabet ettiren Koca Seyit’in 
ziyaret noktasıdır.

ÇANAKKALE ŞEHİTLER
ABİDESİ

Çanakkale Savaşlarında
şehit olan 253.000 Türk kahra-

manının anısına yapılmış, büyük 
bir anıttır. 25x25m kaide üzerine 

yapılmış 41.70 m yükseklikte 4 
ayak üzerine oturtulmuştur.

57. PİYADE ALAYI
ŞEHİTLİĞİ

Çanakkale Savaşı sıra-
sında kahramanlıkları ile 
destanlaşan ve çoğu şehit 
olan, Mustafa Kemal Ata-
türk’ün “Ben size taarruzu 
değil ölmeyi emrediyo-
rum.” emrini yerine geti-
ren 57. Piyade Alayı Şe-
hitleri anısına yapılmıştır.

MEHMETÇİĞE SAYGI
ANITI

Çanakkale Savaşları esna-
sında Türk askerinin cesa-
reti, kahramanlığı, vatanse-
verliği ve insan sevgisinin  
düşmanlar tarafından dahi 
takdir ve saygıyla dile geti-
rildiğini gözler önüne seren 
anıttır.

Kilitbahir Kalesi Conkbayırı ve Atatürk Anıtı
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b) Broşürden ve derse hazırlık bölümünde yaptığınız araştırmadan faydalanarak “Çanakkale 

Savaşı’nın tarihimizdeki önemi” ile ilgili bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınıza uygun bir başlık ko-

yunuz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................
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Hazırlık Çalışması
“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin 

bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa bo-
ğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli ol-
duğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey 
bekliyoruz.” sözü ile Mustafa Kemal ATATÜRK sizden neler 
bekliyor olabilir?

Metni dinlerken 1. etkinlikteki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. 

ATATÜRK’Ü GÖRDÜM 

Öykü, roman ve oyun yaza-
rıdır. Anadolu insanının çeşitli 
problemlerini “kara mizah” 
tarzında ele almıştır. Başlıca 
eserleri: Bando Takımı, Çanak 
Çömlek Patladı, Konuşan Kedi 
...

Muzaffer İZGÜ
(1933-2017)
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1.  ETKİNLİK

a) Metni dinlerken aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.

O _____________ seviyordum ki  Atatürk’ü, onu ____________ bir varlık olarak düşünüyordum.
   
Bizi ___________ bırakmazlar ki oğlum.
            
____________ de gördüm.
      
Babam bir _____________ içine ekmek ve zeytin koymuştu.
 
O _____________ ağacı, o kahverengi ______________.
                                                  

b) Not aldığınız sözcüklerden anlamını bilmediklerinizi yazınız. Bu sözcüklerin anlamlarını tah-
min ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız.

1. 

2. 

3.

4. 

5. 

Sözlük Anlamı Sözcük  Tahminim 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Öğrendiğiniz sözcükleri oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

Dinleme / İzleme Metni
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............................................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................................

2.    ETKİNLİK

1. Metne göre Atatürk nereye, niçin gidecektir?

2. Muzaffer, Atatürk’le ilgili neleri merak ediyor? Muzaffer’in yerinde siz olsaydınız neyi 
merak

 
ederdiniz?

3. Muzaffer, Atatürk’ün Adana’ya gelişini hangi sebebe bağlıyor?

4. Halk, Atatürk’ü hangi ruh hâliyle bekliyor?

5. “Atamızın aydınlığı gözlerimize, yüzlerimize bulaşmış.” sözünde ne anlatılmak istenmiştir?

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

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

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

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

Dinlediğiniz metni özetleyiniz.

3.    ETKİNLİK

“Atatürk’ü Gördüm” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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“Atatürk’ü Gördüm” metninin konusunu ve ana fikrini bulunuz. 
                Konu                                                              Ana Fikir 

4.    ETKİNLİK

5.  ETKİNLİK

Dinlediğiniz metne farklı başlıklar belirleyiniz.

6.    ETKİNLİK

“Atatürk’ü Gördüm” metnini beğenip beğenmediğinizi sebepleri ile yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beğendim.

Beğenmedim.

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

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

Dinleme / İzleme Metni
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ATATÜRK'Ü GÖRDÜM DÜŞÜMDE
Sizler yaşadıkça çocuklarım 

Ben de yaşıyorum demek, 

İşte aranızdayım Ahmetler, Mehmetlerle, 

Sizler yaşadıkça çocuklarım

El ele 

Yanınızdayım.

Sizler yaşadıkça çocuklarım

Daha ferah içim,

Gök daha geniş denizler daha geniş,

Vatan ya vatan,

Vatan sonsuzluktan gelmiş

Sonsuzluğa açılan yol

Vatan siz.

Sizler yaşadıkça çocuklarım

Bilin ki

Ben de yaşarım,

Bir sevinç düştü mü içinize

Bir keder düştü mü içinize

Bilin ki

Aranızda ben varım.

                 A. Rıza ERGÜVEN

b) Okuduğunuz şiirin konusu ve ana duygusuyla ilgili düşüncelerinizi anlatan bir konuş-

ma yapınız.

      Konuşmanızda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini (oysaki, özellikle, başka bir deyişle, kısa-

ca, böylece, ilk olarak, son olarak...) kullanınız. 

7.  ETKİNLİK

a) Aşağıdaki şiiri okuyunuz.
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“Atatürk’ü Gördüm” metninde olduğu gibi yaşadığınız ya da tanık olduğunuz bir olayı giriş, 
gelişme ve sonuç bölümlerine dikkat ederek yazınız. Yazınıza başlık koymayı unutmayınız.

8.    ETKİNLİK

Dinleme / İzleme Metni

Gelecek Derse Hazırlık
Teknolojinin yararlarını ve zararlarını araştırınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................
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BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR 

Şehitler tepesi boş değil, 
Biri var, bekliyor…
Ve bir göğüs nefes almak için
Rüzgâr bekliyor. 

Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye,
Yattığı toprak belli, 
Tuttuğu bayrak belli.
Kim demiş Meçhul Asker diye?
Destanını yapmış, kasideye kanmış…
Bir el ki ahretten uzanmış, 
Edeple gelip birer birer 
Öpsün diye fâniler.

Öpelim temizse dudaklarımız…
Fakat basmasın toprağına
Temiz değilse ayaklarımız. 

Rüzgârını kesmesin gövdeler…
Sesinden yüksek çıkmasın
Nutuklar, kasideler!
Geri gitsin alkışlar, geri…
Geri gitsin ellerin 
Yapma çiçekleri! 



75

Ona oğullardan, analardan 
Dilekler yeter…
Yazın sarı, kışın beyaz 
Çiçekler yeter! 

Söyledi söyleyenler demin…
Gel süngülü yiğit, alkışlasınlar,
Şimdi sen söyle, söz senin!
Şehitler tepesi boş değil, 
Toprağını kahramanlar bekliyor…
Ve bir bayrak dalgalanmak için
Rüzgâr bekliyor.

Destanı öksüz, sükûtu derin 
Meçhul Askerin…

Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye;
Yattığı toprak belli, 
Tuttuğu bayrak belli…
Kim demiş Meçhul Asker diye?
                                         Arif Nihat ASYA

Serbest Okuma Metni
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2.  TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI  

 

(İlk dört soruyu metne göre cevaplayınız.)

1. Çınar ağacını diğer ağaçlardan ayıran özellik nedir?

2. Yazar cumhuriyeti neye benzetmiştir? Bu benzetmeyi doğru buluyor musunuz?

3. Cumhuriyet ağacının yaşaması nelere bağlıdır?

4. Metnin ana fikrini yazınız.

5. “Yerli halıları gördüm, koyu sıcak kırmızılarla diri maviler ağır basıyordu.”

Bu cümlede geçen “ağır basmak” sözcük öbeğinin cümleye kattığı anlamı yazınız.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUMHURİYET AĞACI
Ağaçlar içinde çok yaşayanları vardır. Çınar ağacı böyle uzun yaşar. Yüzlerce yıllık çınarlar vardır 

yurdumuzda, en çok Bursa’da. Toprağı severek, güneşi severek yaşarlar. Bizler de özgürlüğü, ba-

ğımsızlığı, inkılapları severek Türk yurdunu örten; aydınlığa, esenliğe uzanan dallarımızla cumhuriyet 

ağacında yaşayacağız. Çok yaşayacağız. Halk yaşadıkça cumhuriyet ağacı da yaşayacaktır. Ne var 

ki söyledik, gene söyleyelim: Cumhuriyet ağacının yaşaması da koca çınarların yaşaması, yüzyılların 

sürüp gitmesi gibi insanların, yurttaşların güneşine, emeğine bağlıdır. Dikilen dal emek ister, bakım 

ister, sevgi ister. Cumhuriyet ağacı da bakım ister. Onu sevgilerimizle, emeklerimizle sulamalıyız. De-

ğişim korusunun usta bahçıvanları, bakıcıları gibi kuruyan, eskiyen dalları düşüncenin, ilerlemenin 

özeniyle budamalıyız. Yeni dallara yeni yapraklar katmalıyız. Ne de olsa cumhuriyet ağacı yabanda, 

yazıda, dağda, doğada yalnız başına kalmış alıç ağacı değildir. Bir toplum ağacı, bir insan ağacıdır, bir 

milletin köklü ağacıdır. Onun yaşaması; toprağı güneşe, güneşi suya, suyu taze dallara, taze sürgün  

dalları çiçeklere, yemişlere değiştirecek yeni kuşakların gücüne, emeğine, sevgisine bakar.                                                                                                           
Ceyhun Atuf KANSU

(Kısaltılmıştır.)

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................
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7. Aşağıdaki cümlelerle ilgili verilen bilgileri inceleyiniz. Doğru olanın başına “D”,  yanlış olanın 
başına “Y” yazınız.

   (    ) “İzlediğimiz film çok etkileyiciydi.” cümlesinde isim-fiil vardır. 

   (    ) “Fındık toplamak gerçekten çok zormuş.” cümlesinde birden fazla fiilimsi vardır.

   (    ) “İstediği oyuncak alınınca dünyalar onun oldu.” cümlesinde “alınınca” sözcüğü zarf-fiildir.

   (    ) “Sokaktan gelen gürültülerle uyandık geçen sabah.” cümlesinde “geçen” sözcüğü isim-fiildir.

   (    ) “İstanbul’dan getirdiği hediyeler çok ilginç.” cümlesinde “getirdiği” sözcüğü sıfat-fiildir.

8. Aşağıdakilerin hangisinde neden-sonuç cümlesi kullanılmıştır?
    A) Dişlerini fırçalamak için aynanın karşısına geçti.
    B) Deniz dalgalı olduğu için rahatça yüzemedik. 
    C) Sabah okula geç kalmayayım diye erkenden yattım.
    D) Yüksek sesle konuşursan komşularımız rahatsız olur.

9.       Uzaktadır her şey: gökyüzü, deniz...
          Her an peşimizden koşan gölgemiz.

          Bu dizelerdeki fiilimsinin türce özdeşi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
    A) Kardır yağan üstümüze geceden
       Yağmurlu, karanlık düşünceden
    B) En alevli çöllerin üstünden hep beraber 
       Geçerken bulmadılar, ne bir ot, ne bir yosun
    C) En son şarkılarını dağıtarak rüzgâra,
       İnce boyunlarını uzattılar taşlara
    D) Mesut görmek isterdim hepinizi
       Bu bahar gününde, dertliyi ümitsizi.

    BAYRAĞIM
Atalarım, gökten yere
İndirmişler ay yıldızı,
Bir buluta sarmışlar ki
Rengi şafaktan kırmızı.

Onun ateş kırmızısı
Ne gelincik, ne gülden,
Türk oğlunun öz kanıdır
Ona bu al rengi veren.

Ay yıldızı, gökyüzünün
Ayla yıldızından yüksek
Türk’ün alın yazısıdır;
Türk’tür onu yüceltecek.

Vazifemdir bayrağımı
Üstün tutmak her bayraktan.
Can veririm, kan dökerim
Vazgeçemem ben bu haktan.

 Hasan Âli YÜCEL

6. “Bayrağım” şiirinin konusunu ve ana duygusunu yazınız.

Ana Duygu
............................................................
.............................................................

Konu
................................................................
..................................................................




