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ZAMAN VE MEKÂN

Sizin için günün en iyi saati hangi saattir hiç düşündünüz mü? Şair tabiatlı olanlar akşam saatle-
rini severler. Güneşin batışı insana tuhaf bir hüzün verir. En çok kendi kendimizle kaldığımız saatler 
giden günün arkasından gecenin ağır ağır geldiği, daha doğrusu gündüzlerin bizleri gecelere dev-
rettiği o saatlerdir.

Kuşlar o saatlerde neden telaşlıdırlar, pek bilmem ama tabiat yavaş yavaş durulur; etrafla be-
raber insanın ruhuna da bir sessizlik çöker. Sonra gece, o uçsuz bucaksız gece, kendi hayatını 
sürmeye başlar.

Evet, şair tabiatlı olanlar akşam saatlerini severler. Yemek düşkünleri de öğle saatlerini. Dünya 
nimetlerinin lezzetlerine kendilerini kaptırmış olanlar öğle vaktinin gelmesini iple çekerler… Öğle 
yemeğinden sonra gelen rehavetin tadı hiçbir gece uykusunda bulunmaz.

Ama yaş ilerledikçe insanlar sabah saatlerini sever olurlar. Dünyayı sabahın saat beşinde, kurt-
lar, kuşlar henüz uyanmadan tabiat daha mahmurken seyretmek ancak o yaşlarda tadına varılır 
zevklerdendir.

Sizin için günün hangi saati iyidir, buradan bir şey söyleyemem ama bana sorsalar saatlerin en 
iyisi ne akşam saatidir, ne öğle saati, ne de sabah saati. İnsanlar için en iyi saat muhakkak ki şu nasıl 
işlediği pek de bilinmeyen, adına “eşref saat” dediğimiz saattir.

 EŞREF SAAT

Metni, eleştirerek okuma yöntemiyle okuyunuz.

Hazırlık Çalışmaları
1. Günün en sevdiğiniz saati hangisidir? Neden?
2. Eşref saat sözünü hiç duydunuz mu? Duyduysanız 

size ne ifade ettiğini anlatınız.

Gazeteci, yazar ve şairdir. 
Türk edebiyatında sohbet 
türünün en önemli temsil-
cileri arasındadır. Başlıca 
eserleri: Eşref Saat, Ümit 
Dünyası, Hayat Böyledir...

Şevket RADO
(1913-1988)
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Eşref saat gündelik hayatımızda işlerimizin en iyi gittiği, kararlarımızın en isabetli olduğu, hü-
kümlerimizde asla yanılmadığımız saattir. Sabahleyin 9’da mı, öğleyin 12’de mi, akşam 7’de mi ge-
lir; gün ortasında mı, gece yarısında mı teşrif eder, bilinmez. Ama o gelince en çetin meselelerinizi 
tereyağından kıl çeker gibi hâlleder, en çıkılmaz davaların içinden tüy gibi hafif çıkarsınız…  Yıllarca 
ümitle beklediğiniz büyük ikramiye, eşref saat çalar çalmaz size isabet eder. Bir türlü içinden çıka-
madığınız davaları eşref saatte çabucak hâlleder, sonra nasıl hâllettiğinize siz de şaşarsınız. Çünkü 
eşref saat gelmiştir. O saate hiçbir şey dayanamaz. Asırlarca ve asırlarca geçit vermeyen dumanlı 
dağlar bile eşref saat gelince delinir, treniniz onun bağrından düdüğünü öttüre öttüre geçer gider.

Yalnız sizin, teker teker insanların hayatında değil; milletlerin hayatında bile eşref saatler vardır. 
O saatler gelmeyegörsün, milletler esaretten kurtulurlar; o saatler gelip çatınca ordular harikalar 
yaratırlar. İnsanların kaderleri o saatlerde değişir, talih o saatlerde adamın yüzüne gülmeye başlar.

Demek bütün mesele eşref saatin gelmesine veya o saatin geldiğini anlamaya bağlı öyle mi?
Öyledir. Hatta ben öyle zannediyorum ki eşref saat görünmez kuvvetlerin, esrarlı hesapların, 

içinden çıkılmaz bilmecelerin işlettiği bir saat değil, insanların bizzat kendileri tarafından işletilen 
veya sadece dikkatli olmaları sayesinde geldiği kolayca fark edilen bir saattir. Ama dikkatli olmayan, 
kendini hayatın akışına bırakmış veya akıntıların tersine sandalını yürütmeye çalışan insan, eşref 
saatin geldiğini fark etmek şöyle dursun, duvardaki asma saatin on ikiye çeyrek kalayı gösterdiğini 
bile görmez.

Milletlerin eşref saatlerini büyük dâhiler keşfeder. Bizim gücümüz oralara yetmediği için sadece 
gündelik hayatımızda hatta aile hayatımızda yer alan ufak tefek eşref saatlerden, daha doğrusu bir-
birimizin eşref saatlerini kollamanın sırlarından bahsedeceğim.

Muhakkak ki her şeyin bir zamanı vardır. Zaten eşref saat de bu zamandan başka bir şey de-
ğildir. İşte ne yapıp yapıp onu kol-
lamalı. Sırasını getirmek de eşref 
saati bulmak demektir. 

(…)
“Tatlı dil yılanı deliğinden çıka-

rır.” diye bir söz vardır. Duvardaki 
saatleri yaylar işletiyorsa ev haya-
tındaki eşref saatleri de tatlı dil işle-
tir. Onun hiç gelmeyeceğini sandı-
ğınız bir anda sarf edeceğiniz hoş 
bir cümle, yerinde bir iltifat, eşref 
saatin akrebini 12’ye getiriverir. 

(…)
Her iyi şey eşref saatte olur. Bi-

raz sabır göstermek, biraz dikkatli 
davranmak, insanların bam teline 
dokunmamaya çalışmak evinizde eşref saati sık sık çaldırmak için kâfidir.

Şevket RADO
              (Kısaltılmıştır.)
                      



152

ZAMAN VE MEKÂN

1.  ETKİNLİK

1. Tanımayarak, niteliğini iyi anlamayarak aldanmak.

2. Şereflendirmek, onurlandırmak.

3. Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş.

4. Uykudan sonra üzerinde sersemlik, ağırlık bulunan.

5. Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik.

6. Huy, karakter.

7. Bir şeye kendini aşırı vermiş olan, çok bağlı, tutkun.

8. Kölelik, tutsaklık, esirlik.

düşkün

rehavet

mahmur

muhakkak

yanılmak

teşrif etmek

tabiat

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

Aşağıdaki sözcükleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Eşleştirmede açıkta kalan anlamı karşılayan  
sözcüğü bulup bir cümlede kullanınız.

 a) Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerin cümlelere kattığı anlamları altlarına yazınız.

2.   ETKİNLİK

Öğrendiğiniz sözcükleri oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

Dünya nimetlerinin lezzetlerine kendilerini kaptırmış olanlar öğle vaktinin gelmesini iple çekerler.

Talih o saatlerde adamın yüzüne gülmeye başlar.

İnsanların bam teline dokunmamaya çalışmak evinizde eşref saati sık sık çaldırmak için kâfidir.

O gelince en çetin meselelerinizi tereyağından kıl çeker gibi hâlleder.

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

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

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

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

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

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

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

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

 b) Deyimlerin anlatıma olan katkısını yazınız.

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

......................................................................................................................................................................
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“Eşref Saat” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

3.    ETKİNLİK

4.     ETKİNLİK

5. Kendi hayatınızda eşref saatin geldiğini hissettiğiniz anlar oldu mu? Yazınız.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

    

1. Eşref saati ne demektir? Açıklayınız.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

2. Eşref saatin gelmesiyle kişilerin hayatında hangi kolaylıklar yaşanır? Siz de bu fikirlere 
katılıyor musunuz? 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

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

3. Eşref saatin gelmesi milletlerin hayatını nasıl etkiler? Açıklayınız. 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

4. Milletlerin eşref saatlerini kimler, nasıl keşfeder? 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Okuduğunuz metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini bulunuz.
Konu:

Ana Fikir:

Yardımcı Fikirler:

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

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

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

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

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

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

...........................................................................................................................................................
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ZAMAN VE MEKÂN

5.   ETKİNLİK

6.     ETKİNLİK

“Eşref Saat” metninden öznel ve nesnel anlatıma uygun cümleler bulup aşağıdaki boşluklara 
yazınız.

b) Pembe kutudaki cümlelerin özneleri ile mavi kutudaki cümlelerin öznelerini işi, oluşu, hareketi 
yapması bakımından karşılaştırınız.

……........… renkli kutudaki cümlelerde işi, oluşu, hareketi yapan özneler açıkça belirtilmiştir.

......…......... renkli kutudaki cümlelerde işi, oluşu, hareketi yapan özneler açıkça belirtilmemiştir.

a) Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız.

Sabahleyin 9’da mı, öğleyin 12’de mi 

teşrif eder bilinmez.

Öğle vaktinin gelmesi iple çekilir.

Geçit vermeyen dumanlı dağlar eşref 

saat gelince delinir.

Eşref saat insanların bizzat kendileri 

tarafından işletilir.

Eşref saatlerini kollamanın sırlarından 

bahsedeceğim.

Yaş ilerledikçe insanlar sabah saatle-

rini severler.

Talih, o saatlerde adamın yüzüne gül-

meye başlar.

Her şey eşref saatte olur.

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

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

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

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

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

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

Öznel Cümleler:

Nesnel Cümleler:
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Bir işi zamanında yapmanın önemini vurgulayan öyküleyici bir metin yazınız

7.   ETKİNLİK

Gelecek Derse Hazırlık
Türkiye’nin doğal ve tarihî zenginliklerini araştırınız. Türkiye’yi hiç görmeyen bir kişiye 

ülkemizi tanıtan sunum hazırlayınız. Sunumunuzu görsel materyallerle destekleyiniz.

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

……………………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….........
..............................……………………………………………………………………………………………
……………….......................................................................................................................................
.......……..….........................................................................................….............................................
...............………………………………………………………………………………………………….........
..............................……………………………………………………………………………………………
……………….......................................................................................................................................
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ZAMAN VE MEKÂN

1. Yaşadığınız ili, tarihî eserleri ve doğal güzellikleri yönün-
den kısaca anlatınız.
2. Türkiye’nin hangi illerini gezdiniz? Bu illerin beğendiğiniz 
yönlerini arkadaşlarınıza anlatınız.

Hazırlık Çalışmaları

Şiiri, türün özelliğine göre okuyunuz. 

Şiir, roman, de-
neme ve öykü 

yazarıdır. “Tutuklunun Günlü-
ğü” ile 1974 TDK Şiir, “Sırtlan 
Payı” ile 1975 Yunus Nadi 
Roman armağanlarını ka-
zanmıştır.  Başlıca  eserleri: 
Duvar,  Sokaktaki Adam, Ab-
bas Yolcu...

Attilâ İLHAN
(1925-2005)

Türkiye, Türkiye dağlarını duman almış,
Üzümler memleketi, tütünler memleketi,
Türkiye, Türkiye çok gülmüş, çok ağlamış,
Sabırlı, bağrı yanık insanlar memleketi.
Bulut gibi köpürmüş topraktan bereketi,
Pehlivan dağlarında şafaklar büyümüş
Ya o nehirler delirip gür gür gelirler
Bir şarkı gibi dağdan denize yürümüş.
(…)
Sen Türkiye'sin, ekmeğim, tuzum Türkiye.
Omzumda mavzer, koynumda çevresin
Ve kıl heybemde taze lor peyniri.
(…)
Batan güneş gibi bakır taşkömürü
Ve rüzgâra vermiş saçlarını nefti ormanlar
Ve köylere karşı sarışın harmanlar.
Ferik elması, kavun, karpuz, dut ve kayısı,
Fındık da sende, ceviz de sende, badem de sende,
Alnımın teri, gözlerimin nuru Türkiye.

TÜRKİYE
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Sen Türkiye'sin, evim barkım, köyüm obam Türkiye.
O senin çifte çarşılı harp görmüş şehirlerin,
Sahilde Mersin, yayla türküsü Konya.
Adana'nın yolları taştan, yola çıkıp Maraş'tan
Ezanla birlikte vardık bir akşam Urfa'ya.
Bursa'nın, ya Bursa'nın ufak tefek taşları,
Uçan yıldızı dondurur Ardahan'ın kışları.
Erzincan'da bir kuş var, kanadı gümüş pul pul
Ve göğe kılıç gibi çekmiş minarelerini
Şehirler padişahı canım İstanbul.
Türkiye, Türkiye, aylı yıldızlı Türkiye,
Sen Mehmet’sin omuzların Anadolu yaylası,
Aladağlar, Toroslar dev gibi gövden,
Sen şehit oğlu, şehit babası,
Sana selam olsun dünyadan, hürriyetten...
           

Attilâ İLHAN.
 (Kısaltılmıştır.)
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ZAMAN VE MEKÂN

1.  ETKİNLİK

“Türkiye” şiirinden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

2.     ETKİNLİK

1. Şiirde Türkiye’nin hangi doğal mekânlarından bahsedilmiştir? Bildiğiniz başka doğal 
mekânlar varsa arkadaşlarınıza tanıtınız.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

2. “Türkiye, Türkiye çok gülmüş, çok ağlamış,
     Sabırlı, bağrı yanık insanlar memleketi.”  dizelerinden anladıklarınızı açıklayınız.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

3. Şiirde Türkiye’de yetişen hangi ürünlerin adı geçiyor? Yörenizde yetişen, ülke ekonomisine 
katkısı olan ürünler nelerdir? Bu ürünler ile ilgili bilgi veriniz.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Metinde geçen aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamını tahmin ediniz. Tahmininizi söz-
cüklerin sözlük anlamıyla karşılaştırınız.

Sözcük Tahminim Sözlük Anlamı

1. bağrı yanık

2. gür

3. mavzer

4. oba

5. ferik elması

6. çevre

7. harman

8. neftî

Öğrendiğiniz sözcük ve sözcük gruplarını oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................
...............................................................
...............................................................
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3.    ETKİNLİK

4.     ETKİNLİK

Şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız.

Benzetme

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

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

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

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

Kişileştirme

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

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

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

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

Karşıtlık

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

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

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

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

Şiirdeki söz sanatlarının geçtiği dizeleri yazınız.

5. Şiir, üzerinizde nasıl bir etki bıraktı? Yazınız. 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

Konu Ana Duygu

4. Şiirde hangi şehirler hangi özellikleriyle verilmiştir? 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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ZAMAN VE MEKÂN

5.   ETKİNLİK

6.     ETKİNLİK

Önceden hazırladığınız Türkiye’nin tanıtım sunumunu arkadaşlarınızla paylaşınız.

Aşağıdaki cümleleri özne-yüklem (etken-edilgen) ilişkisi bakımından inceleyiniz. Fiillerin özellik-
lerini karşılarındaki bölüme yazınız.

Özne-Yüklem 
İlişkisine Göre

Bereket topraktan bulut gibi köpürtülmüş. edilgen fiil

Pehlivan dağlarında, şafaklar büyümüş.

Göğe kılıçlar çekilmiş.

Neftî ormanlar saçlarını rüzgâra vermiş.

Türkiye şiiri çok beğenilmiş.

Uçan yıldızı dondurur Ardahan’ın kışları.

   Evet Kısmen Hayır

Konuşmasına uygun ifadelerle başladı.

Dikkati dağıtacak ayrıntılardan kaçındı.

Konuşurken gereksiz sesler çıkarmaktan kaçındı.

Dinleyicilerle göz teması kurdu.

Sözleriyle uyumlu jest ve mimikler kullandı.

Sözcükleri anlamlarına uygun kullandı.

Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz 

yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullandı.

Konuşmasını uygun bitiş ifadeleri ile tamamladı.

Sunum yapan arkadaşınızın performansını aşağıdaki formda verilen maddelere göre 
değerlendiriniz.

Akran Değerlendirme Formu

Ad Soyad:
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7.  ETKİNLİK

Türkiye ile ilgili görselleri inceleyiniz. Görsellerin size hissettirdiklerini anlatan bir şiir yazınız. 
Şiirinize uygun bir başlık koyunuz.

Yazdığınız şiirlerden öğretmeninizin uygun gördüklerini sınıf ve okul panosunda paylaşınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................
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ZAMAN VE MEKÂN

Hazırlık Çalışmaları
1. “Bacasız sanayi” sözünü hiç duydunuz mu? Bu söz ne 

anlama geliyor olabilir?
2. Peri bacaları hakkında neler biliyorsunuz?

Metni not alarak okuma yöntemiyle okuyunuz. Önemli gördüğünüz yerleri defterinize yazınız.

Roman, hikâye,  
 röportaj, deneme, 

fıkra, derleme gibi birçok türde 
eserler vermiştir. 1956 Varlık 
Roman Armağanı başta olmak 
üzere pek çok dalda ödülleri 
vardır. Başlıca eserleri: İnce 
Memed, Orta Direk, Sarı Sıcak 
...

Yaşar KEMAL
(1923-2015)

İkindiye doğru Mustafa’yla yola düşüp Göreme’ye geldik. Göreme’de peri bacaları ormanına 
düştük. Göreme, büyücek bir koyakta…

Bacalar ormanı alabildiğine uzuyor gibi. Buradan, bu oturduğumuz yerden bakınca bacalar or-
manı hiç sonu yokmuş gibi görünüyor. Ormanda türlü şekiller... Kendini bir heykel ormanında sa-
nırsın. Öylesine biçimler… Yürüyen, duran, hemen kalkıp koşacakmış gibi tetikte duran, uçmaya 
hazırlanan, at, insan, kuş, fil, türlü başlar… Saymakla bitmez… Halat çeken bir alay… Ata binmiş bir 
gelin… Gelin alayı… Bir büyü içinde kalıyor insan… Seyrederken bütün bunları, dünyayı unutuyor-
sun. Öteki, gerçek dünyayı, ağacı, kuşu, tarlası, evleri ile bıçak gibi kesip o dünyada hiç yaşama-
mışsın gibi, bu peri bacaları dünyasına kendini kapıp koyuveriyorsun… Belki asırlardır bu sarhoşluk 

Kırk Gün Kırk Gece

PERİ BACALARI
Okuyacağınız metin “Peri Bacaları” adlı kitaptan Yaşar Kemal ve arkadaşı Mustafa’nın Göre-

me’ye geldikleri bölümü anlatmaktadır.
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içindesin. Dizlerinde derman kalmıyor hayretten. Başın dönüyor. 
(…)
Varalım bir peri bacasının karşısında, bir metre kadar ötesinde duralım. Önce tepeden başla-

yalım. Tepede bir şapka var. Düşmek üzeredir. Bir iki ot vardır bazen üstünde. Rengi çoğu zaman 
koyu kurşunidir. Peri bacasının başka yerlerinden daha sert görünüyor. Granit sertliğinde. Onun için 
olacak, yağmurlar, seller önce tepeden yiyecekken, yiyememişler, şapka gibi başında kalmış. Sert.

Şapkadan sonra bir kuşak geliyor. Ha biçimini söylemedim peri bacasının. Bir gaz hunisini al, 
ağzı aşağı yatır. Binlerce kere büyüt huniyi, işte sana peri bacası. Başına şapka da oturtmayı unut-
ma. (…)

Ağzı aşağı konulmuş huniler her zaman öyle düzgün değildir. Eğilmiş, bükülmüş, yana yatmış, 
türlü biçim almıştır her biri. Uzun sözün kısası her bir baca başka bir biçimdir. Hareket hâlindedir 
hepsi de… Uzun bir sefere çıkmışlar…

Bu türlü biçimlere, türlü hareketlere halk burada türlü efsaneler yaratmıştır. Maçan’daki bacalar 
ormanın efsanesi şudur:

Zamanında buralar güzel bir ülkeymiş. Bereket fışkırırmış topraktan. İnsanlar birbirlerini sayar-
larmış, severlermiş. Fakiri fakir, zengini zengin değilmiş. Hırsızlık, katillik yokmuş. Üzümler ballı, 
buğdaylar taneliymiş. Bura halkının bir tek kaygısı varmış, o da ölümden… Bir kapalı ülkeymiş. O 
yüzden de kimler, kimsecikler yani istilacılar uğramazmış. Bu yüzden de askerleri azmış. Askeri 
ne yapsınlar! Yıllardan bir yıl, günlerden bir gün bakmışlar ki Maçan’dan beri yazıyı yabanı tutmuş 
bir ordu gelir. Yakıp yıkıp gelir. Asker yok karşı koyacak… Güzel ülke yakılıp yıkılacak. Bütün halk, 
gözleri yaşlı, toplanmışlar bir tepeye, gelenleri seyrederlermiş… Ne gelir elden! Ölümlerden ölüm 
beğen… Korkudan titrer, vaveylaları gökyüzünü tutarken bir bakmışlar ki önlerinden çekilip duran, 
az sonra ülkelerini darmadağın edecek ordu yerinden kımıldamaz. Aman bu nasıl iş? Gece olmuş 
ordu kımıldamamış, sabah olmuş gene öyle. Ertesi, daha ertesi gün ordu durup durur. Cesaret edip 
ordunun yanına varamamış kimse. En sonunda bir çoban değneğini havaya fırlatıp ‘‘Ölümse de 
ölüm. Ben varacağım duran ordunun yanına.’’ demiş. Koşarak inmiş koyağa. Varmış ki bir de ne gör-
sün! Ordu tüm taşa kesmiş… Haber vermiş. Güzel ülkede toy düğün başlamış. Kırk gün kırk gece.

İşte şimdi Maçan’da bir ordu, peri bacalarına kesmiş bir ordu donmuş kalmış. Yum gözünü ordu 
hareket edecek gibi. Mızrakları ellerinde, silahları bellerinde saf saf olmuş bir ordu.  

Yaşar KEMAL
(Kısaltılmıştır.)
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“Peri Bacaları” metni ile ilgili sorular oluşturup yanıtlarını yazınız. Hazırladığınız soruları arka-
daşlarınıza yöneltiniz.

1.  ETKİNLİK

2.    ETKİNLİK

Öğrendiğiniz sözcükleri oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

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

K O —  — K   :   

T —  — İ —  — E     D —  — M — K    :    

K — R — U —  —   :  

G —  — N — T   :   

H —  — İ    :  

V — V — Y —  —  :  

T — Y   :  

Vadi.

Karşısındakinin saldırısına karşı uyanık durma.

Koyu kül rengi, kurşun rengi.

Kuvars, feldspat, ortoklaz ve mika minerallerinden bir- 

      

leşmiş türlü renkte, billursu, çok sert bir kayaç türü.

Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan
koni biçimindeki araç. 

Çığlık.

Ziyafet.

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

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

Cevap: ......................................................................

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

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

Cevap: ......................................................................

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

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

Cevap: ......................................................................

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

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

Cevap: ......................................................................

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................
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Okuduğunuz metinde geçen öznel ve nesnel ifadeleri yazınız.

3.    ETKİNLİK

4.    ETKİNLİK

              Öznel İfadeler                                                Nesnel İfadeler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Bir ülkenin doğal güzelliklerinin turizme katkısı hakkındaki düşüncelerinizi konuş-
ma stratejilerinden (empati kurma, tartışma...) istediğinizi kullanarak anlatınız.

b) Konuşmanızı aşağıdaki formu doldurarak değerlendiriniz.

   Evet Kısmen Hayır

Konuşmama uygun ifadelerle başladım.

Konuşmamda “oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk ola-

rak” gibi uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullandım.

Empati kurma, tartışma, katılımlı, eleştirel konuşma gibi 

konuşma stratejilerini uyguladım.

Beden dilimi etkili bir şekilde kullandım.

Konuşmamda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz 

yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullandım.

Sözcükleri anlamlarına uygun kullandım.

Konuşmamı uygun ifadelerle bitirdim.

Sözlü Sunum Becerisi Öz Değerlendirme Formu
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Bir geziniz esnasında gördüğünüz ya da yaşadığınız ilginç olayları gözlemlerinize dayanarak 
yazınız. Yazınıza uygun bir başlık koyunuz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.  ETKİNLİK
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6.    ETKİNLİK

Bacalar ormanı alabildiğine uzuyor. Seyrederken dünyayı unutuyorsun.

Şapka gibi başında kalmış. Tepeye gelenleri seyrederlermiş.

……………………  renkli kutudaki cümlelerin fiilleri nesne alıyor.

……………………  renkli kutudaki cümlelerin fiilleri nesne almıyor.

Aşağıdaki fiilleri cümle içerisinde yüklem görevinde kullanınız. Fiillerin nesne alıp alamadığını 
örneklerdeki gibi gösteriniz.

Fiil Cümle
Nesnesi
Var / Yok

yarat- Halk burada türlü efsaneler yaratmış. efsaneler

koş- Sabahın erken saatlerinde koştum. -

topla-

gez-

oku-

otur-

git-

çalış-

gel-

a) Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız.

b)

7.  ETKİNLİK
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Hazırlık Çalışmaları
1. Gemi yolculuğunda karşılaşılabilecek tehlikeler 

sizce nelerdir?
2. Sizce ıssız bir adaya düşen bir kişi hayatta kalabil-

mek için neler yapmalıdır?

Metni dikkatle dinleyiniz. Dinleme esnasında size sorulan sorulara sözlü olarak cevap veriniz.

ROBINSON CRUSOE
(Robinsın Kuruze)

Issız Ada

İngiliz yazar ve ga-
zetecidir. Defoe, serüven dolu 
yaşamındaki deneyimlerine 
dayanarak birçok serüven ro-
manı yazmıştır.
Başlıca eserleri: Robinson 
Crusoe, Veba Yılı Günlüğü, 
Bir Sipahinin Anıları...

Daniel DEFOE
(Deniyıl Defo)
(1660-1731)
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1.  ETKİNLİK

Dinleme / İzleme Metni

2.   ETKİNLİK

“Robinson Crusoe” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Robinson Crusoe ne zaman, nereye gitmek için yola çıkmıştır?

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

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

2. Robinson Crusoe’nin yolculuk sırasında keyfini kaçıran durum nedir? Bu durumdan sonra 
yolculukla ilgili düşüncesi ne olmuştur? 

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

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

3. Robinson Crusoe batmak üzere olan gemiden nasıl kurtulmuştur? Kurtulduktan sonra yap-
tığı ilk şey nedir? 

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

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

4. Robinson Crusoe, batmak üzere olan gemiden hangi malzemeleri almıştır ve bunları adaya 
nasıl taşımıştır?

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

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

5. Robinson Crusoe, sizce hangi kişilik özellikleri sayesinde adada yaşamını sürdürebilmiştir?  
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Metinde geçen aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük 
anlamı ile karşılaştırınız.

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

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

Sözcük:
Tahminim:

Sözlük Anlamı:kamara

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

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

Sözcük:
Tahminim:

Sözlük Anlamı:tayfa

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

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

Sözcük:
Tahminim:

Sözlük Anlamı:sancak
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5.   ETKİNLİK

Metni tekrar dinleyerek “Robinson Crusoe” metninde düşünceyi geliştirme yollarından hangileri-
ne yer verildiğini belirtiniz.

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

“Robinson Crusoe” metnini özetleyiniz.

Yapayalnız kalan Robinson Crusoe’nin adada yaşamının nasıl olacağı ile ilgili tahminlerinizi ya-
zınız.

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

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

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

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

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

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

4.    ETKİNLİK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.   ETKİNLİK
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6.  ETKİNLİK

Dinleme / İzleme Metni

a) Aşağıdaki metni okuyunuz.

Zaman Bankası
Her sabah, hesabımıza 86.400 saniye yatırılıyor ve her gece hesabımız kapatılıyor. Hayırlı 

bir amaç için kullanıp kullanmadığınıza bakılmaksızın her gün bu devran böyle dönüyor. Bir gün-
den diğer güne bir saniye bile eklenemiyor.

Her sabah yeni bir hesap.
Her gece sıfırlanan ve kapatılan hesap.
O günkü hesabınızı layıkınca kullanamadıysanız bu sizin zararınıza. Geriye dönüş yok, ya-

rından borçlanma imkânı da yok!
Gelin şimdi zamanın önemine dair yeni bir pencere açalım:
• Bir yılın değerini anlamak için sınavını veremeyen bir öğrenciye sorun.
• Bir ayın değerini anlamak için erken doğum yapmış bir anneye sorun.
• Bir haftanın değerini anlamak için haftalık bir derginin yayıncısına sorun.
• Bir günün değerini anlamak için altı çocuğunu doyurmak zorunda olan bir ameleye sorun.
• Bir saatin değerini anlamak için sevgilisiyle buluşmayı bekleyen âşığa sorun.
• Bir dakikanın değerini anlamak için trenini kaçırmış bir yolcuya sorun.
• Bir saniyenin değerini anlamak için kazadan kıl payı kurtulmuş bir kişiye sorun.
• Bir salisenin değerini anlamak içinse olimpiyatlarda gümüş madalya almış bir atlete sorun.

         Derleyen: Eylül FIRAT

Nesnesine Göre
Gemi, hızla karaya doğru sürükleniyordu.
 Özne     Yüklem

geçişsiz

Sen Augustin (Sen Agıstin) Burnu’ndan geçerek okyanusa açıldık.

Üç tayfayı hırçın dalgalara kaptırdık.

Çiftliğimde olsaydım keyifle kahvemi yudumluyordum.

Kamaramdan korkuyla dışarı fırladım.

Korkunç bir gürültüyle sarsıldık.

Kaptan, kurtuluş planlarımızı dinliyordu.

b) Yazarın “zamanın önemi” ile ilgili verdiği örnekleri inceleyiniz. Yukarıdaki metinden 
yararlanarak zamanın verimli kullanımı ile ilgili düşüncelerinizi anlatan bir konuşma yapınız.

Aşağıdaki cümlelerin özne ve yüklemini varsa nesnesini bulunuz. Cümleleri nesne-yüklem (ge-
çişli-geçişsiz) ilişkisi bakımından inceleyiniz. Cümlelerin özelliklerini karşısındaki bölüme yazınız.

Gelecek Derse Hazırlık
İlk Türk destanlarını araştırınız. Beğendiğiniz destan metnini sınıfa getiriniz.

7.    ETKİNLİK
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Hiç hesap yapmadım
Bu kaçıncı gelişim sana bilmiyorum. 
Bildiğim tek şey
Yeniden kolların arasındayım İstanbul!
Biraz yorgunum ama
Neşem de buruk
Öyle garip bir hâldeyim işte.
Gönderme, bırak beni kalayım 
Oturma izni isteme benden 
kadim bir dostluk bizimki.
Hatırla dağlardan denize indirilen 
bir gemi de bendim.
Senin anlayacağın
Fatih’ten beri adımlarım sokaklarında
Bırak bir tepe de ben olayım sende ilahi şehir.
(...)
Martılar bilmesin hüznümü
Tedirgin olmasın Yeni Cami’de güvercinler 
Süleymaniye’nin ezanları inceden inceye 
Dağıtıversin dağlanan yüreğimi
Aslımı sorarsan Rumeliliyim. 
Kendimi bildim bileli dilimin nöbetindeyim.
(...)
Ah İstanbul! 
Yakınıyorum sanma! 
Benimkisi bir hasbihâl
Bak işte içimde fırtına kasırgalar 
Yağız atlar kara kışlara yol almada 
Nedir, güneş mi kayıyor avuçlarımdan? 
Umut ovalarında seller mi kopuyor? 
Uzakta görünen başı karlı
Gençliğimin dağları mı? 
Hüzün yüklü kara bulutlar. 
Neyin habercisi
Söyle İstanbul!
Ayrılık mı var bu işin sonunda
Sana anlatacaklarım çok var oysa
Fokur fokur kaynayan çaydanlık gibiyim, 
Bir dökülebilsem
Demim neler söyler neler 
Gene de şunu bil yeter
Bunca yıl yol aldım düzde, yokuşta, bozkırda 
Kaygım insan olabilmek
Ve sevmekti. 

İSTANBUL’LA HASBİHÂL
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Ah İstanbul!
Alnımın kırışıklarını bir oku. 
Oku ki o hep halkını sevdi der 
Sevmek huzurun çırasıdır bilirsin 
Varsın çığ gibi büyüsün sevgi
Gökkuşağı renkleriyle gülümsesin insanlık. 
(...)
Ah İstanbul!
Göç yağmurlarıyla sulanan toprağın 
Çocuklarıyız biz
Trenlerin, otobüslerin ardından 
Sallanan mendiller hâlâ ıslak 
Yollar bu yüzden uzar gider 
Gurbet bu yüzden acı ve çekilmez
Bizim ora erkekleri türküler eşliğinde 
Kamyonlarla askere uğurlanırdı. 
Ellerindeki ahşap sandıkları içinde 
Tıraş makinesi, birkaç kurabiye
Bir de ayva olurdu.
Ah İstanbul!
Efkâr basınca bizim oralarda 
Çanakkale, Yemen türküsü 
Daha bir içli söylenir,
Bir başka yürek dağlar Rumeli türküleri 
Gençlerin sevdalanışı
Türkçemin asilliği bir başkadır.
Ah İstanbul!
Gene de beni tutma! 
Elimi, kolumu bağlama 
Evlad-ı Fatihan’ım ben
Bırak tez elden varayım Urumelime
Tuna, Arda, Akdere, Vardar aktıkça oralarda 
Buralarda nasıl dururum ben?
Yeminim var kaldırımlarına 
Sokağına, taşına, dağına 
Çeşmelerinde akan suya, 
Irmaklarında yüzen balığa. 
(...)
Şairime, sanatçıma, halkıma 
Hoşgörüyü sinesine çekenlere 
Barış tohumları ekenlere
Gökteki yıldıza, aya
Yol ver gideyim İstanbul! 
Alışkanlıklarımın sürüklediği yere. Zeynel BEKSAÇ

(Kısaltılmıştır.)

Serbest Okuma Metni
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5.  TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI  

Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder.
Dante gibi ortasındayız ömrün.
Delikanlı çağımızdaki cevher,
Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,
Gözünün yaşına bakmadan gider.

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?
Benim mi Allahım bu çizgili yüz?
Ya gözler altındaki mor halkalar?
Neden böyle düşman görünürsünüz,
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

Zamanla nasıl değişiyor insan!
Hangi resmime baksam ben değilim.
Nerde o günler, o şevk, o heyecan?
Bu güler yüzlü adam ben değilim;
Yalandır kaygısız olduğum yalan.
(...)
Neylersin ölüm herkesin başında.
Uyudun uyanamadın olacak.
Kimbilir nerde, nasıl, kaç yaşında?
Bir namazlık saltanatın olacak,
Taht misali o musalla taşında.

Cahit Sıtkı TARANCI
(Kısaltılmıştır.)

(İlk dört soruyu şiire göre cevaplayınız.)
1. Şair, hangi ruh hâliyle bu şiiri yazmıştır? Açıklayınız.

2. Şiirin ikinci bölümünden anladıklarınızı açıklayınız.

3. Şiirin en çok hangi bölümünü beğendiniz? Niçin?

4. Şiirin ana duygusu nedir?

5. “Otuz Beş Yaş” şiirine bir bölüm de siz ekleyiniz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OTUZ BEŞ YAŞ
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7. Aşağıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?

Beyni en hızlı körelten şeyin aşırı televizyon izlemek olduğunu biliyor muydunuz? Alman 
Beyin Antrenman Kurumu Başkanı Prof. Bern Fischer (Bern Fişer) diyor ki: “İki saat televizyon 
seyretmek suretiyle beynin uyarımdan yoksun bırakılmasının beyinde oluşturduğu tembelliği gi-
dermek için bir hafta zihin egzersizi yapmak gerekir.”

    A) Örnekleme         B) Karşılaştırma           C) Tanık Gösterme      D) Benzetme         

Yukarıdaki tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
    A) Kadınlar, eğitime erkeklere göre daha fazla zaman ayırmaktadırlar.
    B) Kadınlar ve erkekler en fazla zamanı uykuya ayırmaktadırlar.
    C) Kadınlar, en az vakti spor ve doğa sporlarına ayırmaktadırlar.
    D) Erkekler kadınlara göre hobiler ve oyunlara daha az zaman ayırmaktadırlar.
    9.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi nesnesine göre diğerlerinden farklıdır?
    A) Hamuru bir saat dinlendirdi.
    B) Yaz tatilinde Marmaris’e gittik.
    C) Annesi gelince sofrayı kurardı.
    D) Rüzgâr konulu bir şiir yazdım.

Yukarıdaki tabloda edilgen fiillerin bulunduğu kutuları çıkarırsak nasıl bir şekil oluşur?

    A)        B) 

    C)        D) 

6. “Vurmak”  sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Kriz, kitap dünyasını da vurdu.” anla-
mıyla kullanılmıştır?

    A) Mahallenin çocukları kapıya vurup kaçıyordu.
    B) Odaya kalın perdelerin arasından güneş ışıkları vuruyordu.
    C) Tahtaya vurulan cila, evin havasını değiştirmişti.
    D) Avrupa’da yaşanan olaylar ekonomik hayatı vurdu.

Giydiği ceketi çıkardı. Ders programı hazırlandı.

Pasta güzelce süslendi. Seni gördüğüme sevindim.

13-19 Yaş Grubu  Saat

Faaliyet Adı Ortalama Erkek Kadın
Toplam 24.00 24.00 24.00

Yemek ve diğer kişisel bakım 2.39 2.34 2.43

Eğitim 3.05 2.59 3.11

Hane halkı ve aile bakımı 1.16 0.33 2.02

Sosyal yaşam ve eğlence 1.36 1.37 1.35

Spor ve doğa sporları 0.19 0.30 0.07

Hobiler ve oyunlar 0.43 0.59 0.25

Ulaşım ve belirlenmemiş zaman kullanımı 1.03 1.10 0.56

Uyku 9.25 9.26 9.24
Kaynak:TÜİK, Zaman Kullanım Araştırması, 2014-2015

8. 

10.




