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DOĞA VE EVREN

YILKI ATI

Okuyacağınız metnin başlığına ve görsellerine bakarak içeriğini tahmin ediniz.

Hazırlık Çalışmaları
1. En çok hangi hayvanları seviyorsunuz? Bu hayvanları 
niçin sevdiğinizi anlatınız.

2. Kışın sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar için neler ya-
pılabilir? Söyleyiniz.

1970’te TRT Sanat 
Ödülleri Yarışması’nda dere-
ce alan ilk romanı “Yılkı Atı” 
ile adını duyurdu. “Çelo” ile 
1973 TDK Roman, “Can Şen-
liği” ile 1975 Madaralı Roman 
Ödülü aldı. Başlıca eserleri: 
Yılkı Atı, Çelo, Can Şenliği...

Abbas SAYAR
(1923-1999)

Okuyacağınız metin Abbas Sayar’ın “Yılkı Atı” adlı romanından alınmıştır. 
Bir Orta Anadolu köyünde İbrahim, ahırdaki samanının öküzlere, taya ve kır ata yetmeyeceği 

düşüncesiyle Dorukısrak’ı “yılkılık1” eder. Emektar hayvanı ahırdan, köyünden sürer. Kısrak, kışın 
dağda başının çaresine bakacak ve çıplak doğayla savaşacaktır. Sert kışta kaderine terk edilen 
kısrak, köyün kendisi gibi kovulmuş diğer atlarıyla dağlarda ölüm kalım savaşına girer. Kış geçer, 
yaz gelir. İbrahim, Dorukısrak’ın ölmemiş olduğunu, kırlarda başıboş dolaştığını öğrenir, onu tekrar 
yakalayıp işe koşmak istese de Dorukısrak köyde kalmış tayını da alır, uzaklara kaçar. Yaşlı ana 
ile yavrusunu bulamazlar bir daha.

(...)
Kar ovaya doğru homurdana homurdana iniyordu. Yılkılıklar dağınık düzenden toplu düzene 

geçtiler. Kulakları bir süre dimdik kaldı. Yukarı kalkık başları, birbirine sürtündü. Yeleleri rüzgâr rüz-
gâr uçuştu. Kar inmişti ovaya... Yel, ıslık çalmaya başlamıştı.

Aygır kişnedi. Ön sağ ayağını sertleşmiş toprağa hırslı hırslı vurdu. Sonra tepelere doğru hızlı 

1. Başıboş bırakılmış at veya eşek.
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adımlarla yürüdü. Atlar peşine takıldı. Bir 
tepenin kuytusuna geldiler. Yel yine de 
kuytuya dalıyor, tepeden sürüklediği karla-
rı atların üzerinde tozutuyordu.

Her yöne çileli bir akşam indi. Fırtına-
nın azgınlığı arttıkça arttı. Yer gök bir ol-
muştu. Gökyüzü zulüm kusuyordu. Çok 
geçmeden yel ıslığını ulumaya çevirdi.

At çoğunluğunda şaşkınlık arttı. Aygır 
kişnedikçe yelelerini oynatıyorlar, kulakla-
rını dikiyorlardı.

En sonunda kurtların ulumaları da 
duyuldu. Gecenin şüpheleri artıyordu. Bu 
gece tekin bir gece değildi. Aygır da atlar 
da bunu sezinlemişlerdi. Yerlerinde du-
ramıyorlardı. Kurt ulumaları arttı. Sesler 
yaklaşıyordu. Bu, bir meydan savaşının 
ilk belirtileri idi. Aygır, bir savağı sezinliyor-
du. Kurtlarsa henüz atlardan habersiz idi. 
Tepelerden aşağılara iniyorlardı. Macera 
arıyorlardı. Önlerine at çıkmış, it çıkmış bu 
önemli değildi. Kudurgan bir hâlleri vardı. 
Kar, fırtına vız geliyordu hepsine... Beş se-
kizi bir arada idiler.

Aygır süreli, güçlü bir kişneme bıraktı. Sonra tepenin düzlüğüne doğru yürüdü. Vadinin elve-
rişsiz arazisinde savaşa tutuşmak istemiyordu. İniş yokuş hareket kabiliyetlerini kısar, dengeyi 
kurtların lehine çevirirdi.

Atlar Aygır’ın peşine düştü. Düzlük kızılca kıyametti. Tipiye bütünüyle açıktı. Kar zerrecikleri 
alabora oluyor, bir inip bir kalkıyor, göz açtırmaz ediyordu.

Üst tepelerdeki kurtlar, alt tepe düzlüğüne çıkan atları kar beyazlığının alaca aydınlığında 
gördüler. Burunlarını kaldırdılar. Havayı kokladılar. Sonra çeşitli tonda bir uluma tutturdular, dille-
rini yaladılar.

Kurt ulumalarına, güçlü yılkılıklar karşılık verdi. Aygır, hemen zayıfların dört bir yönünü dolan-
dı. Onları topladı. İki cengâveri ile biraz ileride saf düzeninde durdu.

Üst tepelerde bir süre hareketsiz duran kurtlar, görünmez bir güçten komut almışlar gibi bir-
denbire fırladılar. Uçar gibiydiler. Bir üçgenin iki köşesinden bir noktaya ulaşmak ister hâlleri 
vardı. Hiç sesleri çıkmıyordu. Yalnız hızları artıyordu. Yine hedeflerini seçmişe benziyorlardı. Or-
tadakiler saf düzeninde duran üç atı seçti. Diğerleri ise geride halkalaşan atlara yöneldi.

Aygır ve iki at da hedeflerini seçmiş gibi üzerlerine gelen kurtlara doğru hızla atıldılar.
Kıyasıya, kıran kırana bir cenk başlamıştı. Saldırgan, hırslı güçler, kendini korumak kaygı-

sının verdiği tedbir, saldırgana karşı duyulan öfke, nefret. Bütün bunlar uluma, kişneme, koşma, 
çifte atma gibi hareketlerle beliriyordu.
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DOĞA VE EVREN
Artık fırtına unutulmuştu.
Aygır ve cengâverlerine saldıran kurtlar, hedeflerinin demir lokma olduğunu anladılar. Amansız 

bir boğuşma oldu. Kurtların kudurganlıkları para etmedi. Boğuşa boğuşa geri çekiliyordu. Ama yiğit-
leri gerideki çoğu güçsüz yılkılıkları faydadan yoksun bırakıyordu.

Yüz metre ötesi ana baba günüydü. Fırtınanın ulumasını hiçte bırakan at kişnemeleri, kurtların 
ürüme uluma arası hırslı sesleri tepeyi titretiyordu. Sanki iki Orta Çağ ordusu birbirine girmişti.

(...)
Hırs, kurtların iliklerine işlemişti. Sanki hepsi kudurmuştu. Ölümü hiçe sayan, ne olursa olsun 

der bir hâlleri vardı.
Atlar çığlıklı kişnemeler bırakıyor, kurtların hırslı solukları ses ses dağılıyor, kar hızla alabora 

oluyor, durmadan tozuyor, yere iniyor, yeniden havalanıyordu.
Vuruşma başlayalı birkaç dakika olmuştu. Kurtlar, halkayı dağıtmaya çalışıyordu. Sonunda bu 

işi başardılar. Azgın kurtlardan biri çifte gücü tükenmiş bir yılkılığın budunu ısırmayı becerince at 
halkayı bozdu. Dön geri ederek vadiye doğru kaçmaya başladı. Bu hâl atların yenilgisinin başlangıcı 
oldu. Halkadaki atların her biri bir yöne dağıldılar. Halkadaki güçlü iki at beş kurttan ikisini oyaladıysa 
da boşta kalan üç kurt, üç zayıf yılkılığın peşine düştü.

Aygır uçarcasına gerideki atların yardımına koştu. Ama geç kalmıştı. Kurtlar halkayı dağıtmıştı. 
Korkunç kişnemeler fırlatıyordu. Kar tozları arasında hızla koşarak kurtları, atları arıyordu.

Üç zayıf yılkılığın peşine düşen kurttan biri Çılkır’ın peşinde idi. Onu iyice terletmişe benziyordu. 
Çılkır birdenbire dik inişe vurmadı. Tepeyi yandan ve hızla iniyordu. Can kaygusu dipdiri etmişti. Bu 
kadar hızlı, güçlü koştuğu hayatı boyu görülmüşlerden değildi. Ama peşindeki azgın, kendinden 
geçmiş bir acı hırs, bir acı güçtü.

Çılkır’ın arka ayaklarının fırlattığı kar tozları kurdu bir süre birkaç adım aralı gitmeye zorladı. 



219

Savrulan tozlar kurdun gözlerine geliyor, yanaşmayı güçleştiriyordu. On yirmi adımlık kar tut-
maz bir yer dengeyi birdenbire bozdu. Kurdun gözleri rahatlayınca hızını arttırdı. Çevik ve kurnaz 
bir saldırışla Çılkır’ın kuyruğunu yakaladı. At, ileri gücünü arttırdı. Kurt, geriye doğru direndi. Sonra 
birdenbire kuyruğu bıraktı. Kuyruğu bırakılan Çılkır, iniş aşağı kapaklanıverdi. Müthiş bir yıkılıştı bu. 
Ayaklarını alelacele yana çekip doğrulmak isterken kurt kinli dişleriyle yapıştı.

Her şey altüst olmuştu artık.
Çığlıklı müthiş bir kişneme ile her yön doldu. Debeleniyordu. Ayakları havaya kalkıyor, yana 

dönüyordu.
Kurt dişlerini atın derisine iyice geçirmişti. Kudurgan bir ses çıkarttı ve bütün gücüyle deriyi karın 

boşluğuna doğru çekti. Deri yırtılmış, karın boşluğuna doğru bir söğüt kabuğu gibi kavlamıştı.
Kaşla göz arası bu kez de dişlerini Çılkır’ın nefes borusuna geçirdi. Soluğu ses ses çıkıyordu. 

Atın debelenmesi sona erinceye, ayakları yana düşünceye dek boğazını sıktı. Kesik bir hırıltı duyul-
du ve Çılkır’ın başı toprağa düştü.

Savaş bitmişti. Atın boğazından el çeken kurt kanlı dudaklarını yaladı. Dikleşti, boynunu uzattı, 
başını boşluğa kaldırdı. Uzun uzun uludu...

Tozuşan kar zerreciklerinden Çılkır’a dokunanlar, deri yüzeyinin son sıcaklığında eridi.
Gecenin büyük savaşı Çılkır’ın ölümüyle sona erdi. Diğer kurtlar, yılkılıkların ve aygırın gücü 

ve çabası karşısında fazla diretemediler. Her biri bir yandan dön geri ederek sıvışırcasına geldikleri 
yöne doğru uzaklaştılar.

Aygır hırslı kişnemelerle dörtnala tepenin düzlüğünü dolaştı. Yılkılıkları bir bir peşine taktı. Hep-
sini topladı. Sayar gibi baktı. Eksiklik seziyordu. Dorukısrak’ın yitişinde de böyle bir duygu onu köşe 
bucak bir hayli uğraştırmıştı. Tek başına bir daha dört bir yönü dolaştı. Çağrıcı kişnemeler attı. Hiçbir 
karşılık alamadı. Yeniden atların yanına geldi. Acı acı kişnedi. Vadiye doğru yürüdü. Atlar peşine 
takıldı.

Yine sırtlarından çileli bir gece geçti. Bir aşağı bir yukarı dolaşıp durdular.
Fırtına azgınlığını arttırdıkça arttırdı. Sabaha dek yel uludu, kar oradan oraya tozup durdu. Yel 

tutan yerlerde saatlerce oynaşan kar tozları ancak vadinin kuytularında rahata erişiyor, dereleri yığın 
yığın dolduruyordu.

İlk şafakta, ilk aydınlıkta Aygır, yılkılıkları ovaya çekti. Topluluk, karın kısmen az olduğu yamaç-
tan aşağı kayıyordu. Aygır önde idi. Birden duruverdi. Yanına yaklaşan atlar da duruverdi. Biraz 
ötelerindeki leşi gördüler. Çılkır’ın leşiydi bu... Rahatça korkusuzca uyuyor gibiydi. Ayaz, bacakları-
nı, boynunu germişti. Karda benek benek kan izleri görünüyordu. Aygır acı, ağlamaklı bir kişneme 
bıraktı. Ön sağ ayağı ile hırsla eşindi. Sonra durgunlaştı, başı önüne düştü. Ağlıyordu. Diğer atlar 
şaşkınlıkları geçince pörsüyüverdiler. Hepsi birden saygı duruşuna geçmişlerdi sanki...

Şımarık yel ve acı soğuk Demirkır’a “Yürü.” dedi. Matemli topluluk aygırın peşinde düzlüğe indi. 
Irmağa geldiler, sularını içtiler. Yeniden ovaya döndüler. Birbirlerine bir boyun aralıkla dolaşıp dur-
dular.

                                                                                                                          Abbas SAYAR
(Kısaltılmıştır.)
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DOĞA VE EVREN

1.  ETKİNLİK

Anlamları verilen sözcükleri bulmacaya yerleştiriniz.

“Yılkı Atı” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

2.   ETKİNLİK

Öğrendiğiniz sözcükleri oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

1. Metinde kış mevsimiyle ilgili hangi ayrıntılara yer verilmiştir? 

2. Yılkıya bırakılan atların doğada karşılaştığı zorluklar neler olabilir?  

3. Doğada mücadele hangi hayvanlar arasında oluyor? Yazar mücadeleyi neye benzetiyor?

4. Kurtların yaptığı saldırı nasıl sonuçlanmıştır? Açıklayınız.

5. Saldırıda hangi tarafın galip gelmesini isterdiniz? Niçin?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 2

3

5

7

8

9

6

4

1. Sezer gibi olmak, sezmek.

2. Rüzgâr.

3. Savaşçı.

4. Suyu başka yöne akıtmak için yapılan 

düzenek.

5. Zahmet, sıkıntı.

6. Issız, sessiz ve göze çarpmayan, tenha 

(yer).

7. Köpek, kurt, çakal vb. hayvanların uzun, 

iniltili, ağlar gibi bir ses çıkarması.

8. Erkek at.

9. Güvenilir (kişi, yer).

ulumakçile sezinlemekcengâver
aygır savak yeltekin kuytu
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Okuduğunuz hikâyeye göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

3.    ETKİNLİK

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

Yer:
.........................................................
.........................................................
Zaman:
.........................................................
.........................................................

Kahramanlar:
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
Hikâyede anlatım kaçıncı kişi 
ağzından yapılmıştır?
.........................................................
.........................................................

4.     ETKİNLİK

 Okuduğunuz metin Abbas SAYAR’ın “Yılkı Atı” adlı romanından alınmıştır.

a) Paragraftaki boşlukları türün özelliklerine göre doldurunuz.

    Roman ………….....…. ya da yaşanması mümkün olan olayların anlatıldığı bir yazı 

türüdür. Romanda yer, ….........…….. ve olayda bütünlük vardır. Romanların en önemli özel-

likleri  uzunluğu, kişilerin sayılarının ……...............…… ve hayatı her yönüyle ele almasıdır.

b) “Yılkı Atı” romanının verilen bölümünü göz önünde bulundurarak daha önce okuduğunuz 

“Göç Destanı” metni ile karşılaştırınız.

Benzer Yönleri  

Farklı Yönleri

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................
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5.   ETKİNLİK

6.     ETKİNLİK

“Yılkı Atı” metnini özetleyiniz.

“Yılkı Atı” metninden betimleyici anlatıma örnek cümleler yazınız.

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

7.  ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde kişileştirilen varlıkları bulunuz.

Kar ovaya doğru homurdana homurdana iniyordu.

Yel, ıslık çalmaya başlamıştı.

Her yöne çileli bir akşam indi.

Gecenin şüpheleri artıyordu.

Şımarık yel ve acı soğuk Demirkır’a “Yürü.” dedi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................
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a) Aşağıdaki dilekçeyi okuyunuz.

 

b)
“Hayvanları Koruma Kanunu”nun amacı: Hayvanların rahat yaşamalarını ve hayvanlara iyi 

ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ızdırap ve eziyet çekmelerine karşı 

en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamaktır.

Kendinizi, dilekçedeki sorunu çözecek bir görevli olarak düşününüz. Okuduğunuz dilekçeden 

ve “Hayvanları Koruma Kanunu”nun amacından yola çıkarak hayvanlara nasıl davranmamız ge-

rektiği ve hayvan hakları ihlallerine ne gibi çözümler üretebileceğinize dair bir konuşma yapınız.

8.    ETKİNLİK

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE
                                           ORDU

Mahallemizde sahipleri tarafından sokağa bırakılan hayvanlar var. Soğuk kış günlerinde 

aç ve susuz kalan sahipsiz hayvanların barınma ihtiyaçlarının karşılanmasını istiyorum. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim.   

Bucak Mahallesi 609. Sokak No.:25                     16.01.2018

          ALTINORDU / ORDU                                             

 

                                                                                               Cenk Ozan ERTUĞRUL
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9.    ETKİNLİK

Olumlu Olumsuz
Olumlu  

Soru
Olumsuz 

Soru

Köyde kış, acı yüzünü göstermeye başlamıştır. X

Dışarıda, Dorukısrak ve köpeklerden başka hiç 

kimse kalmaz.

Kurtların ulumaları ovadan duyuluyor muydu?

Dorukısrak artık çok yıpranmıştır.

Bulunduğu köy, Anadolu’nun yoksul köylerinden 

biridir.

Dorukısrak’ı arasa da bulamamaktadır.

Vadide savaşa tutuşmak istemiyor muydu?

Bütün atların koruyucusu olan atın adı Demirkır 

değildir.

Bu iyi insanlar, iyileşince onu törenle köyden 

gönderirler.

Çılkır, kurtların saldırısında yenik düşmemiş 

midir?

Yılkı atı, kurda karşı koyamamıştır.

Kurt ulumalarına, güçlü yılkılıklar karşılık verdi 

mi?

Aşağıdaki cümleleri anlamına göre inceleyiniz. Anlam özelliğine göre uygun kutucuğu işaret-

leyiniz.
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......................................................................

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

“Yılkı Atı” romanında kurtların saldırısından sonra atlar doğada neler yaşamış olabilir? 

Hikâye edici bir anlatımla yazınız. Hikâyenize uygun bir başlık koyunuz.

10.   ETKİNLİK
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Doğa olaylarından (yağmur, kar, rüzgâr…) en çok han-
gisini seversiniz? Nedenleriyle anlatınız.

Hazırlık Çalışması

Aşağıdaki şiiri, türün özelliklerine göre okuyunuz.

 RÜZGÂR

Şimdi bir rüzgâr geçti buradan
Koştum ama yetişemedim.
Nerelerde gezmiş tozmuş
Öğrenemedim.

Besbelli denizden çıkıp
Kıyılar boyunca gitmiştir.
Tuz kokusu, katran kokusu, ter kokusu
Yüreğini allak bullak etmiştir.

Sonra başlamış tırmanmaya dağlara doğru
Bulutları koyun gibi gütmüştür,
Okşayıp otları yaylalarda
Büyütmüştür.

Köylere de uğradıysa eğer
Islak, karanlık odalarda beşik sallamıştır.
Güneş altında çalışanlara
İmdat eylemiştir.

Cahit KÜLEBİ
(1917-1997)

Saz şiirinin ve ser-
best şiirin özellikleri-

ni kullanarak kendine özgü bir 
şiir tarzı oluşturmuştur. Yeşe-
ren Otlar ile 1955 TDK Edebi-
yat, Yangın ile 1981 Yeditepe 
Şiir Ödüllerini aldı. Başlıca 
eserleri: Adamın Biri, Rüzgâr,             
Yeşeren Otlar...
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Sonra başlayıp alçalmaya ovalara doğru,
Haşhaş tarlalarında eflatun, pembe, beyaz,
Kıraçlarda mavi dikenler…
Toz toprak gözlerine gitmiştir.

Kentlere de uğramış ki yanımdan geçti,
Haşhaş çiçeğine benzer kızlar görmüştür.
Bir gülüş, bir tel saç, allık pudra
Alıp gitmiştir.

Şimdi bir rüzgâr geçti buradan
Koştum ama yetişemedim.
Sorsaydım söylerdi herhâlde
Soramadım.
                     Cahit KÜLEBİ
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DOĞA VE EVREN

1.  ETKİNLİK

“Rüzgâr” şiirinden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

2.     ETKİNLİK

1. Şaire göre rüzgâr nerelere uğramıştır? 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Şiirde geçen bilmediğiniz sözcükleri belirleyerek anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininizi söz-
cüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız.

Öğrendiğiniz sözcükleri oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

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

Tahminim:

Sözlük Anlamı:

Sözcük: ............................................................................................

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

Tahminim:

Sözlük Anlamı:

Sözcük: ............................................................................................

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

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

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

Tahminim:

Sözlük Anlamı:

Sözcük: ............................................................................................

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

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

Tahminim:

Sözlük Anlamı:

Sözcük: ............................................................................................

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

Okuduğunuz şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız.

5.  “Şimdi bir rüzgâr geçti buradan / Koştum ama yetişemedim.” dizelerinin tekrar edilmesi 

şairin hangi duygusunu dile getirmiş olabilir?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

3. “Sonra başlamış tırmanmaya dağlara doğru / Bulutları koyun gibi gütmüştür.” dizelerinden 
anladıklarınızı ifade ediniz.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

4. Şairin yaşadığı yerle ilgili ayrıntılar hangi dörtlükte nasıl anlatılmıştır? 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

Konu Ana Duygu

2. Şiire göre köylere uğrayan rüzgâr neler yapmıştır? 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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DOĞA VE EVREN

5.   ETKİNLİK

4.     ETKİNLİK

Şiirde kullanılan söz sanatlarını örnekteki gibi gösteriniz.

  Kişileştirme 
                  Köylere de uğradıysa eğer

                                          Islak, karanlık odalarda beşik sallamıştır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doğanın korunması ile ilgili düşüncelerinizi aşağıdaki görselden de yararlanarak an-
latınız.
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6.     ETKİNLİK

a) Uzun zamandır çok istediğiniz pateni ailenizin size aldığını, güzel bir havada, kaykay parku-

runa gittiğinizi düşünün. Yeni alınan pateninizi kullanmadan önce aşağıdaki kullanma kılavuzunu 

inceleyiniz. Kılavuza göre b bölümünde verilen cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olan-

lanların başına “Y” yazınız.

Paten Kullanma Kılavuzu
1. Paten öğrenmeye öncelikle 

denge çalışmaları ile başlanır. Paten-

ler ile ayakta dengeli bir şekilde duru-

labilmesi için patenler yerde giyildik-

ten sonra ayağa yavaşça kalkılmalı, 

bu aşamada bir destekten yardım 

alınmalıdır. 

2. Ayakta dururken patenler “V” 

harfi şeklinde olmalı ve topuklar bir-

birine dayanmalıdır. Yeterince tekrar 

yapıldıktan sonra yerden rahatlıkla ayağa kalkılabiliyor ve patenlerle ayakta dengeli bir şekilde 

durulabiliyorsa patenlerle kaymaya başlanabilir.

3. Patenle kaymak için ayaklar “V” harfi konumundayken uçları biraz daha açılır ve öne doğ-

ru ilerleyecek olan ayağın topuğu diğer ayağın orta kısmına doğru kaydırılır. Bu şekilde “T” harfi 

pozisyonu alan ayaklardan arkadaki ayaktan güç alınarak ön ayakla ileriye doğru kayılır. 

4. Hareket sonrasında arkadaki ayak diğer ayağın yanına kadar getirilir ve ayaklar yine “T” 

pozisyonu alarak bu kez diğer ayakla itme gerçekleştirilir. Bu hareketin sürekli olarak tekrarlan-

ması ile paten kayılmış olur. 

5. Paten kayma esnasında vücut, dengeyi sağlamak için bir miktar öne doğru eğilmeli, dizler 

hafif kırık olmalı ve baş karşıya bakmalıdır. Hareket hâlindeyken herhangi bir anda denge kaybı 

olduğunda eller dizlerin üzerine dayanarak denge tekrar sağlanmalıdır.

6. Patende fren yoksa arkada kalan ayaktaki paten hareket yönüne dik şekilde yere sürtül-

melidir. Yavaşlamak için kullanılan diğer bir yöntem de hareket hâlindeyken paten uçlarının ters 

“V” harfi şeklinde birbirlerine yaklaştırılıp dışa doğru kuvvet uygulanmasıdır.

(   ) Ayakta dururken patenler “V” harfi şeklinde olmalıdır.

(   ) Patenler giyildikten sonra ayağa kalkarken bir destekten yardım almaya gerek yoktur.

(   ) Paten kayma esnasında vücut, dengeyi sağlamak için bir miktar öne doğru eğilmelidir.

b)
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DOĞA VE EVREN

7.  ETKİNLİK

güneş           yağmur                kar                 bulut               rüzgâr            fırtına

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

Yazdığınız şiirlerden öğretmeninizin uygun gördüğünü sınıf ve okul panosunda paylaşınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                    .........................................................
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8.    ETKİNLİK

Gelecek Derse Hazırlık
Küresel ısınmanın nedenlerini ve sonuçlarını araştırınız.

Aşağıdaki cümlelerin özelliklerini (yükleminin türüne, yükleminin yerine, anlamına ve yapısına 

göre) tespit ederek cümlelerin altına örnekteki gibi yazınız.

1. Şimdi bir rüzgâr geçti buradan.
 fiil cümlesi – devrik cümle – olumlu cümle – tek yüklemli cümle

2. Nerelerde gezmiş tozmuş?

 

3. Sonra başlamış tırmanmaya dağlara doğru.

 

4. Gördükleri çiçeğe benzer kızlardı.

 

5. Soraydım söylerdi herhâlde ama soramadım.

 

6. Islak, karanlık odalarda beşik sallamaktadır.

 

7. Koştum ama yetişemedim.

 

8. Tuz kokusu, katran kokusu, ter kokusu yüreğini allak bullak etmiştir.

9. Büyüktü otları yaylaların.

10. Toz toprak gözlerine gitmiştir.
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DOĞA VE EVREN

Hazırlık Çalışmaları
1. Hayvanların doğal ortamından uzaklaştırılarak bir kafesin 
içinde yaşamlarını sürdürmeleri konusunda ne düşünüyor-
sunuz?

2. İnsanların keyif için avlanmasını doğru buluyor musunuz? 
Niçin? 

Martılardan söz etmiyorum. Onları sayısız çığrış ve çırpınışlarıyla kıyılarda görür, durur ve gör-
mesini de severiz. Ama o bildiğimiz martılardan çok daha büyük ve kanatları çok daha uzun bir açık 
deniz martısı vardır. Onlara Güney Akdeniz’de “miho” derler. İşte onlardan söz etmek istiyorum.

Sanki kuş değildir de kanatlanmış bir köpük parçası -ne bileyim- bir ıssızlık parçasıdır. Denizin 
o hırlayan uçurumları, tepetakla dönmüş Niagara (Niyagara) Şelaleleri gibi havaya yükselirken on-
lara gün doğdu demektir. İşte o zaman fırtınayı da kara bulutları da ta aşağılarda bırakırlar. İnsanın 
hayalini bile korkutan, çıldırtacak yüksekliklere çıkarlar. Göklerin koynunda küçücük mavi bir nokta 
olurlar. O nokta, çıkar çıkar da maviliklerde erir. Ve acayip kuş, maviler sahrasında, sükût ve sükûnet 
içinde yapayalnız kalır. Fırtınasız, açık havada başka bir âlemden geliyormuş gibi, ara sıra uzak bir 
çağırış duyulur gibi olur. İnsan, “Acaba gök mavileri mi dile geldi?” diye dört yana bakınır durur. Oysa 
öten, denizin kartalıdır. Bu fırtınalar imparatorunun hızı kasırgayı aşar. Rakibi ancak şimşektir. Deni-
zin ve sonsuzlukların bu kayıtsız seyircisi, karaların kartalı ve akbabası gibi yırtıcı gagalı ve pençeli 
değildir. Enginin bu kuşu en yükseklerde uçan bir ak bulutun hayatını yaşar.

Hacı Süleyman şafaktan beri elde çifte, önde köpek, kıyı kıyı taban tepiyordu. Tan yeri uyanır-

Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz.

GÜNDÜZÜNÜ KAYBEDEN KUŞ

Roman ve öykü ya-
zarıdır. Asıl adı Musa 

Cevat Şakir Kabaağaçlı’ dır. 
1971 yılında Kültür Bakanlığı 
Devlet Kültür Armağanı’nı 
almıştır. Başlıca eserleri: Uluç 
Reis, Merhaba Akdeniz, Yaşa-
sın Deniz...

Halikarnas 
Balıkçısı

(1890-1973)
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ken keklikler derelerden, yamaçlardan cak cacak cak, cak cacak cak ederek yeni doğan günü bütün 
kuşlar, böcekler, çalılar, dağlar, taşlar ve denizlerle selamlıyorlardı. Ne bir kuş, ne de bir böcek ol-
mayan Goethe’nin (Göthe) bile ölürken ve kapkara ebediyete göçerken son çağırışı “Işık! Işık! Işık!” 
değil miydi? Çiçek, balık, kuş, insan… Hepsinin aradığı ışık işte ağarmaktaydı. Keklikler, hamam 
böceği, solucan, akrep, tespih böceği değillerdi ki karanlıkları arasınlar. Onlar güneşle ve güneşten 
yaşıyorlardı. Zavallılar o ışığı sesleriyle, şarkılarıyla içlerinin ışığından gelme ışıklarıyla esenliyorlar-
dı. Günün ışığı keklik için güvenlik demekti. Hem kendisi hem de palazları için karanlıklardan gelen 
korkuların sonu idi bu. Artık çalılıkların en kuytu ve esrarlı boşlukları bile aydınlanıyordu. Bütün ana 
keklikler yuvalarının kenarına oturmuşlar, “Merhaba!” diyerek gevezelik ediyor ve “Bir karanlık gece 
daha atlattık.” diye birbirlerini kutluyorlardı.

Hacı Süleyman yürüye yürüye dik bir kayalığın dibine vardı. Her yan keklik ötüşü kesilmişti. 
Gelgelelim binlerce kekliğin bir taneciği bile meydanda yoktu. Hacı Süleyman köpeğine kızdı, “Senin 
burnun mu yok ne?” … Köpek kuyruğunu ardına kıstı ve beş on adım öteye kaçtı. Hacı Süleyman’ın 
gözlerini kan bürümüştü. Bu keklik bolluğundan üç dört çift olsun vuramasın ha?.. Tam o sırada 
önünde yürüyen köpek yarı havlayış yarı uluyuştan ibaret bir ses çıkardı. Aynı zamanda da Hacı 
Süleyman, başının üzerinde, yükseklerde bir kanat hışırtısı duydu.

Yüksek bir kayanın tepesinde yumurtlayan bir miho kanada kalkmıştı. Hacı Süleyman birdenbire 
çiftesini havaya dikti ve çiftenin iki gözünü birden ateşledi. Miho kanatlarını topladı, avına saldıran bir 
şahin gibi aşağıya doğru düştü. Havaya, yolunan bir sürü tüy uçtu. Kuş sendeledi, denklemini buldu 
ve bir fişek gibi dosdoğru yükseklere fırladı. Ardı sıra bıraktığı tüyler döne döne yere indi.

Yandan gelen saçmaların biri, kuşun bir gözünden öteki gözüne geçerek ikisini birden kör et-
mişti. Kuş artık korkunç ve garip bir karanlıkta uçuyordu. Hiç durmadan dinlenmeden beş saat uçtu. 
Doğdu doğalı tanıdı-
ğı göğü karanlıklarda 
aradı. Ama göğü bu-
lamıyordu. Biliyordu. 
Yuvası göğün bir ke-
narında, bir kayanın 
üzerindeydi. Yavruları 
yiyeceksizlikten ne hâl-
deydiler acaba? Anne-
lerinin mavilerde çınla-
yan sesini araya araya 
göklere baka mı kala-
caklardı? Kuş olanca 
kuvvetini yeni baştan 
kanatlarına verdi. Her 
hâlde bu karanlıkları 
aşacak ve karanlıklar-
dan ötelere yayılan ma-
vilere ulaşıp dalacaktı.

Böylelikle dört beş saat daha uçtu. Artık gece olmuştu. Miho hâlâ gündüzü arıyor ama bula-
mıyordu. Kanatları ağırlaşıyordu. Kanatlarıyla aydınlığa varamayacağını anladı. (…) Ama artık bitkin-
di. Gecenin karanlığında sesi sendeliyordu. Sesi dindikçe de kanatları sarkıyordu. Engin üzerliklerin 
bu tenha uçucusu, karaya ancak yavrularıyla bağlıydı. Yavrularının yuvasını, bağrından yolduğu tüy-
lerle döşemişti. Son bir kez, karanlıkta iki ayaklı birer pamuk yumağına benzeyen sarı gagalı yav-
rularını çağırdı. Sesi kısıldı. Gırtlağından acayip gürültüler çıkararak ve tekerlenerek çırpına çırpına 
denize düştü.

Ertesi gün ıssız denizlerde bir beyaz tüy yüzüyordu ancak.
                                           Halikarnas Balıkçısı

(Kısaltılmıştır.)
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DOĞA VE EVREN

“Gündüzünü Kaybeden Kuş” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1.  ETKİNLİK

2.    ETKİNLİK

Öğrendiğiniz sözcükleri oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

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

1. Yazar metinde hangi tür martılardan söz ediyor? Sözü edilen martıyı hiç duydunuz mu? 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

2. Metinde Miho’nun hangi özelliklerinden söz edilmiştir? Açıklayınız.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

: Hırıltıyla ses çıkarmak.

: Başı aşağı gelecek biçimde.

: Çöl.

: Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi.

: Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık.

: İki namlulu av tüfeği.

: Güneşin doğmak üzere olduğu sırada, ufukta hafifçe ay-         

        dınlanan yer.

: Birine esenlik dileyerek ayrılmak, veda etmek.

: Kaz, ördek, güvercin vb. bazı kuş yavrularının civcivlik- 

        ten sonraki durumu.

: Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz  

        renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk   

          hekimliğinde tedavi amaçlı, tütsü olarak kullanılan bir bitki.
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“Gündüzünü Kaybeden Kuş” metnini özetleyiniz.

3.    ETKİNLİK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Hacı Süleyman’ın keklik avlamak istemesi ve avlayacak keklik bulamayınca öfkelenmesi 
hakkında ne düşünüyorsunuz? Neden?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

4. Hacı Süleyman niçin kuşları avlamak istiyor olabilir?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

5. “Miho hâlâ gündüzü arıyor ama bulamıyordu.” ifadesiyle yazarın anlatmak istediği ne olabilir? 
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

6. Okuduğunuz metinden çıkardığınız sonuç nedir?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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DOĞA VE EVREN

4.    ETKİNLİK

Denizin o hırlayan uçurumları, tepetakla dönmüş Niagara şelaleleri gibi havaya yükse-

lirken onlara gün doğdu demektir. 

                                                   

Benzetme

Fırtınasız, açık havada başka bir âlemden geliyormuş gibi, ara sıra uzak bir çağırış 

duyulur gibi olur. 

……………………………..

Artık gece olmuştu, Miho hâlâ gündüzü arıyordu.

……………………………..

Tanyeri uyanırken keklikler derelerden, yamaçlardan yeni doğan günü bütün kuşlar, 

böcekler, taşlar ve denizlerle selamlıyorlardı.

……………………………..

Bütün ana keklikler, “Merhaba!” diyerek gevezelik ediyor ve “Bir karanlık gece daha 

atlattık.” diye birbirlerini kutluyorlardı. 

……………………………..

İnsanın hayalini bile korkutan, çıldırtacak yüksekliklere çıkarlar. 

……………………………..

“Gündüzünü Kaybeden Kuş” metninden alınan cümlelere, uygun söz sanatlarını örnekteki gibi 

yazınız. 

benzetme       karşıtlık             kişileştirme          konuşturma    abartma

……………………………..
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5.  ETKİNLİK

GÜNDÜZÜNÜ KAYBEDEN KUŞ
 Hacı Süleyman yürüye yürüye dik bir 

kayalığın dibine vardı. Her yan keklik ötüşü 
kesilmişti. Gelgelelim binlerce kekliğin bir ta-
neciği bile meydanda yoktu. Hacı Süleyman 
köpeğine kızdı, “Senin burnun mu yok ne?”  
Köpek kuyruğunu ardına kıstı ve beş on adım 
öteye kaçtı. Hacı Süleyman’ın gözlerini kan 
bürümüştü. Bu keklik bolluğundan üç dört çift 
olsun vuramasın ha? Tam o sırada önünde 
yürüyen köpek yarı havlayış yarı uluyuştan 
ibaret bir ses çıkardı. Aynı zamanda da Hacı 
Süleyman, başının üzerinde, yükseklerde bir 
kanat hışırtısı duydu.

Yüksek bir kayanın tepesinde yumurtla-
yan bir miho kanada kalkmıştı. Hacı Süleyman 
birdenbire çiftesini havaya dikti ve çiftenin iki 
gözünü birden ateşledi. Miho kanatlarını top-
ladı, avına saldıran bir şahin gibi aşağıya doğ-
ru düştü. Havaya, yolunan bir sürü tüy uçtu. 
Kuş sendeledi, denklemini buldu. Ve bir fişek 
gibi dosdoğru yükseklere fırladı. Ardı sıra bı-
raktığı tüyler döne döne yere indi. Yandan ge-
len saçmaların biri, kuşun bir gözünden öteki 
gözüne geçerek ikisini birden kör etmişti. Kuş 
artık korkunç ve garip bir karanlıkta uçuyordu. 

                
                          Halikarnas BALIKÇISI

SON KUŞLAR
Havada ve denizdeki tirşe maviliğin üs-

tünde birtakım esmer damlacıklar görünür-
dü. Sağa sola oynarlar, sonra bir istikamet 
tutturur, bu esmer lekecikler geçip giderlerdi. 
Konstantin Efendi onların çok uzaktan geçtik-
lerini görebilirdi. Gözlerini kısardı. Esmer le-
kelerin Adalar istikametinde gittiklerini görür, 
etrafına bakar, bir tanıdık görecek olursa gö-
zünü kırpar, gökyüzüne bir işaret çakar: 

— Bizim pilavlıklar geldi, derdi. 

Kuşlar pek yakından geçmişse seslerini 
taklit ederek kalın dudaklarıyla dişlerinin ara-
sından onlara seslenirdi. Kuşların çoğunca al-
dandıklarına, bu sesi duyarak dost sesi sanıp 
vapur etrafında bir dönüp uzaklaştıklarına şa-
hit olmuşumdur. Havalar sertleşir, poyrazlar, 
lodoslar birbirini kovalar, günün birinde teşrin-
lerin sonlarına doğru, ılık, hiç rüzgârsız parça 
parça oynamayan bulutlu, tatlı, sümbülî gün-
lerde, o, en çığırtkan kafes kuşunu nereden 
bulursa bulur, mahalle çocuklarını çağırtır; bin 
tanesi iki yüz elli gram et vermeyen sakaları, 
isketeleri, floryaları, aralarına karışmış serçe-
leri gökyüzünden birer birer toplardı. 

 
                             Sait Faik ABASIYANIK
 

Aşağıdaki hikâyeleri konu ve kahramanlar bakımından karşılaştırınız.

Konu: .................................................................
..............................................................................

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

Kahraman: ........................................................
..............................................................................

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

Konu: .................................................................
..............................................................................

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

Kahraman: ........................................................
..............................................................................

..............................................................................
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6.    ETKİNLİK

7.  ETKİNLİK

1. Kardeşime hiç kızmıyorum; çünkü çok seviyorum. 
 Kardeşime hiç kızmıyorum; çünkü onu çok seviyorum.

2. Anneni tanıyoruz ve sonsuz güveniyoruz.

_______________________________________________________________ 
3. Bugün yemekte ben pide, o ise çorba içti.

_______________________________________________________________

4. Müzik dersini çok az, resim dersini ise hiç sevmem.

_______________________________________________________________ 
5. Herkes bu duruma çok üzülmüştü, yüzü gülmüyordu.

_______________________________________________________________ 
6. Fırında pişen yemeğe kaşar koyup kapattım.

_______________________________________________________________ 
7. Çocuklarımızı sevmeli, yüreklendirmeli, destek olmalıyız.

_______________________________________________________________

8. Dün geceki konser seyircilerin beğenisini kazanmış, eski yıllara götürmüştü.

____________________________________________________________________

Aşağıdaki cümlelerde yapılan anlatım bozukluklarını bulunuz. Doğrularını verilen boşluğa 

örnekteki gibi yazınız.

Aşağıdaki paragraftan yola çıkarak nesli tükenen hayvanların korunması için yapılması 
gerekenleri ve nesillerinin tükenme nedenlerini arkadaşlarınızla tartışınız.

“Son yıllarda birçok hayvan türünün yok olduğunu ya da nesillerinin tükenmek üzere ol-

duğunu biliyoruz. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Hayvan Türlerini Koruma Komis-

yonu, hazırladığı raporda, şu an dünya üzerindeki türlerin %25’inin yok olma tehlikesiyle karşı 

karşıya olduğunu, 26 memeli türünün 24’ünün yok olma sınırında olduğunu ve geçtiğimiz 100 

yıl içerisinde 1000 kadar türün neslinin tükendiğini belirtiyor. Bu konuyla ilgili yapılan araştır-

malarda, bir yabani hayvan türünün toplam sayısı 1000’e bile ulaşamıyorsa bu hayvan türünün 

özel olarak korunması gerektiği vurgulanıyor.”  

Dr. Mehmet Borga TIRPAN
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Derse hazırlık bölümünde küresel ısınma ile ilgili yaptığınız araştırmaların sonuçlarını verilen 

grafik ile destekleyerek bilgilendirici bir metin yazınız. Yararlandığınız kaynağı metnin sonuna ekle-

yiniz.

8.    ETKİNLİK

Gelecek Derse Hazırlık
Yaşadığınız şehrin hava kirliliği oranı ile ilgili araştırma yapınız. Araştırma yaparken 

“www.havaizleme.gov.tr” adresinden yararlanabilirsiniz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



242

DOĞA VE EVREN

Hazırlık Çalışmaları
1. Hava kirliliğine sebep olan faktörler nelerdir? 

2. Çevre kirliliğini engellemek için neler yapılabilir? Önerile-
rinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.   

Videoyu izlerken 1. etkinliği yapınız.

HAVA KİRLİLİĞİ

1.  ETKİNLİK

Hava Kirliliği videosunu tutarlılığı (tekrara düşme, çelişik olmama, görecelilik) bakımından de-

ğerlendiriniz.
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Dinlerken not aldığınız sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük 
anlamı ile karşılaştırınız.

“Hava Kirliliği” videosundan hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. 1960’lı yılların, mecliste de gündem olan en önemli sorunu nedir?

2. Ülke genelinde hava kirliliğinden en çok etkilenen şehrimiz hangisidir? Niçin etkilenmiştir? 
3. Hava kirliliği hangi gelişmeden sonra tehlikeli boyutlara ulaşmıştır?

4. 1995’ten günümüze kadar hava kirliliğinin azalmasını sağlayan gelişmeler nelerdir? 

5. Hava kirliliği haritaları yapılarak ölçümler yapıldıktan sonra yapılan iyileştirme çalışmaları 

nelerdir? Sizce bu çalışmalar yeterli midir? Açıklayınız.

Öğrendiğiniz sözcükleri oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

2.   ETKİNLİK

3.   ETKİNLİK

4.    ETKİNLİK

İzlediğiniz videonun konusunu ve ana fikrini yazınız.

             Konu                   

             Ana fikir                

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

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

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

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

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

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

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

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

Sözcük:
Tahminim:

Sözlük Anlamı:salık vermek

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

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

Sözcük:
Tahminim:

Sözlük Anlamı:atık madde

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

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

Sözcük:
Tahminim:

Sözlük Anlamı:karbonmonoksit
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6.  ETKİNLİK

“Hava Kirliliği” videosundan alınan kişilerin yüz ifadelerini inceleyiniz. Görsellerdeki sözlü olma-

yan mesajları (kızgın, üzgün, mutlu...) boşluklara yazınız.

5.   ETKİNLİK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beğendim. 

Beğenmedim.

“Hava Kirliliği” videosu ile ilgili görüşlerinizi sebepleriyle yazınız.

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

................................................... .................................................. ....................................................
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7.   ETKİNLİK

Aşağıdaki karikatürlerin verdiği mesajlar nelerdir? Arkadaşlarınızla tartışınız.

8.   ETKİNLİK

Hazırlık bölümünde araştırdığınız “yaşadığınız şehrin hava kirliliği oranı” ile ilgili bilgileri kulla-

narak bir haber metni yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................................
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Avustralya’nın başkenti Canberra’ya gidiyoruz. Canberra, altmış yıl önce kurulmuş yepyeni bir 
kent. Kent planı yarışma sonucunda saptanmış. Kent planı yapılırken bitki örtüsü de hesaba katılmış. 
Hatta binalar, yollar yapılmadan ağaçlar dikilmeye başlanmış. Rehberin dediğine göre buraya 1912 
ile 1930 yılları arasında altı bin ağaç dikilmiş. Bu yüzden Canberra, büyük bir park içine kurulmuş 
örnek bir kent görünümünde.

Canberra’nın yolları, binaları öylesine düzenli ve uyumlu ki! Trafik burada da sağdan işliyor. Reh-
berimiz, Canberra’da hava kirliliği bulunmadığını övünerek söylüyor. Bu güzel kentte, trafik kazası da 
çok seyrek görülüyor. Bu kazaları da kente gelen yabancılar yapıyor.

Kenti otobüsle geziyoruz. Görülecek pek fazla ilginç müze, anıt yok. Parlamento binası çok gör-
kemli, ilginç bir mimarisi var.

Canberra’da yaşayan insanların çoğunluğu, devlet dairelerinde görevli. Canberra’daki ilginç ya-
pılardan biri de Anzak Anıtı. Bu anıt bina, daha sonra ayrıntısıyla gezilecek. Canberra adı, yerlilerin 
dilinden alınma. “Kabilelerin birleştiği, buluştuğu nokta” anlamına geliyor...

Canberra’da büyük bir parka gidiyoruz. Parktaki gölün orta yerinden gökyüzüne direkt su fışkır-
tıyor. Daha, bu nedir, demeye kalmadan rehberimiz, otobüsten inmemizi istiyor. Parkın çimenlerine 
yayılıyoruz keyifle. Rehber anlatmaya başlıyor. Göğe fışkıran suyun hacmi altı tonmuş. Bu su, yüz 
yetmiş metre yüksekliğe fışkırıyor. Bu dev fıskiye, Kaptan Cook (Kuk)’un Avustralya kıtasına çıkışının 
iki yüzüncü yılı anısına yapılmış.

Bu parkı gezdikten sonra tipik bir Avustralya çiftliğine gidiyoruz. Yolumuz ulusal parkın içinden 
geçiyor. Burada, kangurular yaşıyor. Park-
larla kent öylesine iç içe ki bazen parktaki 
kangurular kente iniyor, sokaklarda gezme-
ye çıkıyorlarmış. Çok geçmeden yol üstünde 
de kangurular beliriyor. Fotoğraf çekmek için 
otobüsten iniyoruz. Ama hepsi de kaçıyor.

 Sonunda çiftliğe ulaştık. Buranın sahip-
leri, orta yaşlı iki erkek kardeş. İkisi de çok 
cana yakın. Bizleri kırk yıllık dost gibi kar-
şıladılar. Çiftliği gezdik. Sonra merinos türü 
koyunlardan birinin tüylerinin kırkılışını izle-
dik. Tek bir koyunun postundan, iki kişilik yor-
gan büyüklüğünde yün elde edildi. Merinos 
koyun türü, Avustralya’ya cumhuriyetimizin 
kurulduğu yıllarda, Türkiye’den gönderilmiş. 
(…) 

Burada beni kangurular çok etkiledi. 
Avustralya’ya geleli beri doğru dürüst bir 
kanguru görmemiştik. Meğer çiftliğin bir bö-
lümünde kanguru da besleniyormuş. Ev sa-
hipleri, elimize yağ sürülmüş ekmek dilimleri 
ve şekerli çay dolu taslar verdi. Doğruca kan-
guruların yanına gittik. Onları beslerken duy-
duğum coşkuyu hiç unutamıyorum. Ekmek 

CANBERRA (KANBERRA)
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diliminden kopardığım parçaları kangurunun ağzına sokmaya çabalıyorum. Ama o, ön ayaklarını 
uzatıp ekmeği elimden alıyor. Sonra bölerek kibarca ağzına sokuyor. Bir güzel çiğnedikten sonra 
yutuyor. Kanguruların ön ayaklarıyla boksör gibi yumruk attıklarını duyduğumda, önce uzak durmaya 
çalıştım. Ama sonradan onlara alıştım...

Çiftlikten dönerken Anzak Anıtı önünde durduk. Rehberimiz burayı gezmek için bir saat süre ver-
di. Sonra anıt binanın içine girdik. Anzak, Avustralya askerine verilen ad. Avustralyalılar, uzun süre 
İngiliz sömürgesi olarak yaşadılar. Bu süre içinde hep İngiliz ordusuna destek vermek üzere çeşitli 
cephelere asker gönderdiler. Çanakkale Savaşı sırasında, Türk ordusuna karşı, İngiliz askeri yanın-
da Anzaklar da savaştı. Bu savaşı biz kazandık. Ama Anzaklarla dostluğumuz bozulmadı...

Anzak Anıtı’nda Anzakların katıldığı yedi savaştan kalma anılar, fotoğraflar var. Gelibolu bölümü-
nü gezerken hepimiz çok heyecanlandık. Orada Çanakkale Savaşı’ndan söz eden bir açıklama ya-
zısı vardı. Anılar vitrininde, Çanakkale’deki Türk sınırından koparılıp getirilmiş, küflü, paslı bir tutam 
dikenli tel, kaba bir odun parçasına sarılmış olarak duruyordu...

Anzak anıtından çıktığımızda bizi güzel bir sürpriz bekliyordu. Rehberimiz, caddenin karşı yaka-
sındaki parkı göstererek: “İşte burası da Atatürk Parkı!” dedi. Hepimiz heyecanlandık. Doğruca oraya 
gittik. Parkın orta yerinde, hilal şeklinde bir anıt var. Bu hilalin tam ortasına, Atatürk’ün büstü yerleşti-
rilmiş. Öyle coşkuya kapıldım ki! Rehberin dediğine göre bu anıt, dünyada düşman komutanı anısına 
yapılmış tek anıtmış. Canberra’nın orta yerine böyle bir anıtın konulmasının nedeni, yine Atatürk’ün 
insancıl politikasından kaynaklanıyor... Atatürk, İçişleri Bakanı için bir konuşma metni hazırlar, me-
tinde şunlar yazılıdır: “Bu yurdun toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar! Burada bir dost 
ülkede bulunuyorsunuz. Huzur ve sessizlik içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun 
koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını savaşa gönderen anneler! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlat-
larınız, bizim bağrımızdadır. Huzur içinde, rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını 
verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.” Meğer şehitlikte bu konuşma yapılırken birkaç 
gazeteci konuşmayı not etmiş. Bu konuşma, kısa sürede dünya gazetelerine yansımış. Aradan bir 
hafta geçmeden İçişleri Bakanı’na telgraf yağmaya başlamış. Sonra da Avustralya ve Yeni Zelan-
da’dan teşekkür mektupları gelmiş. 

(…)
Canberra güzel, yepyeni, 

tertemiz, tenha, yemyeşil; gü-
venlik, trafik sorunu olmayan, 
hava kirliliğini bilmeyen örnek 
bir kent… Bu örnek kente do-
yamadan ayrılma günümüz 
geldi. Avustralya’da son du-
rağımız Melbourne (Melborn) 
olacak.

Gülten DAYIOĞLU
(Kısaltılmıştır.)
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7.  TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI  

İlkbaharı geldi Anadolu’nun, 
Silifke’de çiçek açtı nar şimdi. 
Her tarafı yeşillendi Bolu’nun, 
Sultandağı benek benek kar şimdi.
(...)
Durgun çayı köpüklendi Daday’ın, 
Palmiyeler zümrüt tacı Hatay’ın 
Çukurova cennetidir bu ayın; 
Aydın ili efelere dar şimdi.

Gönül dile gelir kaval sesinde. 
Boz martılar düğün yapar Mersin’de, 
Isparta’nın renk renk gül bahçesinde 
Bülbüllerin neşesini gör şimdi.
(...)
Çıkıp baksan Çamlıca’nın başına, 
İki kıt’a bir boğazda aşina... 
Karakoç’um, gel, yorulma boşuna, 
İstanbul’u tarif etmek zor şimdi.
 

Abdurrahim KARAKOÇ
                 (Kısaltılmıştır.)

(İlk dört soruyu şiire göre cevaplayınız.)

1. Şair, baharda Anadolu’da meydana gelen hangi değişikliklerden bahsediyor? 

2. “Gönül dile gelir kaval sesinde. / Boz martılar düğün yapar Mersin’de” dizelerinden ne anladı-

ğınızı açıklayınız.

3. Şair, İstanbul’u bu mevsimde tarif ederken niçin zorlanmış olabilir? Açıklayınız.

4. Bu şiirin şairi siz olsaydınız ilkbaharda doğada oluşan hangi değişikliklerden bahsederdiniz? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANADOLU’DA BAHAR



249

6. “Kış kapıya dayandı, daha kömür alamadık.” cümlesinde koyu yazılan sözle aşağıdakilerden 
hangisi anlatılmak istenmiştir?

    A) etkisi olmak           B) gelip çatmak             C) yola çıkmak            D) yardım beklemek

5. Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına “Ö”, nesnel olanların başına “N” yazınız.

7. Kuşcenneti Millî Parkı, Marmara Bölgesi’nde Balıkesir ili sınırları içindedir. 1959 yılında millî 
park ilan edilmiştir. Anadolu’dan Avrupa’ya geçen kuş göç yolu üzerinde bulunan Kuşcenneti, pe-
likan, balıkçıl, kaşıkçı, karabatak, yaban kazı, yaban ördeği ve ötücülerden oluşan binlerce kuşun 
ağaçlar ve sazlar üzerine yuva yaptığı büyük kuluçka kolonilerini barındırmaktadır. Kuşcenneti 
Millî Parkı, Avrupa Konseyi tarafından çok iyi korunan ve kıta ölçeğinde değer taşıyan doğal alan-
lara verilen “Avrupa Diploması”nın en üst kategorisi olan A sınıfı diplomayla 1976 yılında ödüllen-
dirilmiştir. (Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü)

    Kuşcenneti Millî Parkı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

    A) Kuşcenneti Avrupa’ya geçen kuşların göç yolu üzerindedir.

    B) Kuşcenneti A sınıfı diplomasıyla 1976 yılında ödüllendirilmiştir.

    C) Kuşcenneti Marmara Bölgesi’nde Bursa ili sınırları içindedir. 

    D) Kuşcenneti’nde binlerce kuşun yuva yaptığı kuluçka kolonileri vardır.

    (     ) Türkiye’nin güzellikleri görüldüğünde pek çok sözcük akla gelir.

    (     ) Türkiye’deki tatil sadece manzaralar değil, unutulmaz deneyimlerdir.

    (     ) Türkiye dört mevsim turizm potansiyeline sahip bir ülkedir.

    (     ) Türkiye turizm pazarında, turist sayısı bakımından ilk on ülke içerisindedir.

8. “Anlatılanlara göre oğlun çok hırslıymış.” cümlesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebi-

lir?

    A) fiil / kurallı / tek yüklemli / olumlu

    B) isim / devrik / tek yüklemli / olumsuz

    C) fiil / devrik / fiilimsi bulunan / olumsuz

    D) isim / kurallı / fiilimsi bulunan / olumlu

Selim’in cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

     A) Nesne eksikliği     B) Özne eksikliği      C) Yüklem eksikliği      D) Çatı uyuşmazlığı

Annemden ayrı kalamam ve sürekli ziyaret ederim.9. 




