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VATANDAŞLIK

HARİTADA BİR NOKTA

Metni, önemli gördüğünüz yerlerin altını çizerek okuyunuz.

Hazırlık Çalışmaları
1. Bildiğiniz balık türleri hangileridir? 

2. Çalışıp emek verdiğiniz bir işin karşılığını alamadığınız-
da ne hissedersiniz? Açıklayınız.

Şair, öykü ve roman yazarıdır. 
Hikâyelerinde sıradan insanlar, 
işsizler, hamallar, balıkçılar, 
kimsesiz çocuklar yer almıştır. 
Başlıca eserleri: Semaver, Ma-
halle Kahvesi, Kayıp Aranıyor...

Sait Faik 
ABASIYANIK
(1906-1954)

Çocukluğumdan beri haritaya ne zaman baksam gözüm hemen bir ada arar; şehir, vilayet, 
havali isimlerinden hemen mavi sahile kayar… Robinson Crusoe’yi (Robinsın Kuruze) okumu-
şumdur herhâlde, unuttum gitti. Onun zoruyla mavi boyaların üstünde bir garip ada ismi okuyun-
ca hülyaya daldığımı sanmıyorum. Romanlar yüzünden adaları sevdiğimi pek ummuyorum ama 
belki de o yüzdendir. Haritada ada görmeyeyim. İçimdeki dostluklar, sevgiler, bir karıncalanmadır 
başlayıverir. Hemen gözlerimin içine bakan bir köpek, hemen, az konuşan, hareketleri ağır, elleri 
çabuk, abalar giymiş bir balıkçı, yırtık bir muşamba kokusuyla beraber küpeşte tahtaları karar-
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mış, boyası atmış ağır ve kaba bir sandal, sandalın peşini bırakmayan bir kuş, ağ, balık, pul, sahilde 
harikulade güzel çocuklar, namuslu kulübeler, kırlangıç ve dülger balığı haşlaması, kereviz kokusu, 
buğusu tüten kara bir tencere, ufukları dar sisli bir deniz...

(…)
Haritayı görünce bir nokta ada, ada görünce de hemen fırtınaları, rüzgârları, uğultuları, köpek-

balıklarını, sonra birdenbire adanın namuslu insanlarını hatırlayıveririm. Haritada herhangi kargacık 
burgacık şekil almış adalara, karasevdalıya kurşun döken bir ihtiyar kocakarının aklı veya sezişleriy-
le dalar, bir şeyler bulup çıkarırım, daha çok şekilsiz, ancak bir nokta gibi gözüken adalar merakımı 
çeker.

(...)
Bugün deniz, yüz veren bir anne gibidir. Bu kadar etmemeli, bu kadar yüz vermemeli, bu kadar 

ışıklı, bu kadar sakin, bu kadar lastik çizme gibi pırıl pırıl olmamalı deniz. Bunun yarını var. Dalga, 
kırık cam parçaları gibi keskin ve soğuk vurduğu zaman olacak, o canavar su baştan girip kıçtan1 

çıkacak.
İşte çocukluğumun ve ilk gençliğimin haritalarındaki adalar beni, sonunda bir gün özlediğim gibi 

bir adaya tesadüfen bırakıverdiler...
Şimdi namuslu insanların arasında başım önüme eğilmiş, gülmeden, eğlenmeden, müsamaha 

dolu, kötülüğü göz kırpışından anlayınca cesaretten canavar kesilecek bir insan hâliyle sessiz, sakin, 
ağzına vur lokmasını al bir hâlde balığa çıkacak, iyiliklere hasret duya duya ömrümün sonunu, bura-
da kesik bir son nefesle bahtiyar bitirecektim.

1. Deniz teknelerinde arka taraf.
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VATANDAŞLIK
Sonbahar uzun ve güzel geçti. Çardaklardaki yapraklar kırmızının en son hâline doğru ağır ağır 

kızara kızara, kırmızının renk oyunları içinde, düşmeden evvel ne kadar sallanıp durdular.
İnsanlara ağır ağır sokulmaya çalışıyordum. Babadan kalma ev, anamın sayesinde gürül gürül 

işliyordu. Bense orada kafamı kuma sokmuş devekuşu gibi oldum önce. Artık bütün günümü ve 
gecemi burada geçirecektim. Etrafımı çeviren insanların hepsini kendimden çok iyi, çok namuslu, 
hani demin söylediğim evine dönen “müsrif çocuk” ruhuyla seyrediyordum. Niyetim yazı yazmak bile 
değildi. Balığa çıkacaktım...

Camları buğulu bir kahvenin içinde elleri nasırlı, yüzleri güneş ve rüzgârla çizgili insanların ara-
sında, bugünü de bir günah, daha doğrusu bir kötülük işlemeden bitirecektim.

Onların arasına seyirci sıfatıyla sessizce karışarak oldukça mesut yaşadım. Şehre bile inmiyor-
dum. Her şey tahayyül ettiğim gibiydi. Yalnız pay meselesinde çirkin hadiseler geçtiğini işitiyor, onu 
da duymamazlığa geliyordum.

Bir sabahtı. Kayık, hülyalarımdaki gibi balıktan dönmüştü. Çevaleler vapura verilmişti. Şimdi ağ-
ları denize çarpa çarpa yıkıyorlardı.

Balıkhanede hiç tutmayan, fiyat bile verilmeyen on on beş dülger balığı kayığın küpeştesinde 
hâlâ canlı, ince, zar gibi kanatlarıyla titreşiyorlardı. Biraz sonra, işlerini bitirmiş olacaklar, hepsi orta 
parmaklarına birer dülger balığı takarak çekip gideceklerdi. Umduğum gibi dülger balığı çorbası çok 
evlerde tütecekti.

Kayığı temizleyenler sekiz kişiydi. Yedisi bizim adadandı. Sekizincisi zayıf, sarı, hastalıklı adamı 
hiç görmemiştim. Ne kadar dostça, ne kadar içten bir sevgi ile çalışıyordu.

Balığın bol çıkmaya başladığı duyulduğu zaman, dışarıdan da insanlar gelirdi. Dışarıdan ırıba 
katılanlar pay almazlardı. Irıp tayfası ile reis, gönüllerinden ne koparsa o kadar balık verirdi kendile-
rine.

O adam da bir dülger balığı alabilmek, bu balığı hak edebilmek için elinden geleni yapıyordu.
Nihayet iş bitti. İki büyük dülger balığını reis kıçaltına attı. Tayfalardan birine:
— Bunu bize götür sonra, dedi, ötekilerini pay yap.
Üçer tane alanlar oldu. Dışarıdan gelen bir tane versinler diye bekledi. Yüzünde tatlı bir gülümse-

me ve çalışmaktan doğabilmiş hafif bir kırmızılık vardı. Bu kırmızılık, pay dağıtan adamın elinde tek 
balık kalıncaya kadar adamın yanağında durdu. Sonra birdenbire uçtu. Yüzündeki gülümseme önce 
tehlikeli bir hâlde dondu. Sandım ki böyle, bütün ömrünce böyle donuk bir tebessümle kalıverecek 
adam. Etrafına bakındı. Gülümseme birdenbire yüzünde bir meyve gibi çürüyüverdi. Gözleri hayret-
le büyüdü. Son balığı kayıktaki adam rıhtıma fırlatmıştı. Adamın yüz ifadeleri nerede ise yine eski 
temiz, memnun hâlini, taze meyve hâlini alıverecekti. İki adım attı. Elini balığa doğru uzatmak üzere 
eğildi. Ama ötekilerden, başparmağına irisinden bir tane dülger balığı takmış birisi kocaman çizmeli 
ayağını dülger balığının sırtına bastı.

— Ne o? dedi, hemşerim. Dur bakalım. Dağdan gelip bağdakini kovmayalım.
Adam elini çekti. Bir şey söylemedi. Söyleyemezdi. Söyleyecek hâlde değildi. Rıhtım kahvesine 

doğru yürüdü. Dışarıdan kahve önündeki seyircilerden biri seslendi:
— Bırak yahu! O adam da çalıştı. Veriver bir tane, ne olur? Kalkmış nerelerden gelmiş işte.
— Ne yapalım gelmesinler.
Kayıktakilerden hiçbiri kalkıp da:
— Ayıptır yahu, ver adama, demedi.
Bir ikisi, en umduklarım konuşacak gibi oldular. Bekliyordum. Şimdi umduklarımdan birisi payına 
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düşen balıktan birini, en küçüğünü adama doğru fırlatacak diye bekledim. Reis kahvenin önünde 
kahvesini öttürüyor, kayığın asıl tayfasına keyifle bakıyordu.

Hadiseye karışan adam:
— Ayıptır yahu, dedi, ayıp!
Bu sefer konuşacaklarını hatta paylarına düşen balıklardan en küçüğünü fırlatacaklarını san-

dıklarımdan biri:
— Sen karışma bakalım babalık! Fazla söylenmeye başladın. Ayıp ne demek?..
— Babanızın malı mı bu deniz, sizin?
— Onun babasının malı mı?
— Değil ama gelmiş kayığınızda çalışmış bir kere.
— Kim gel de çalış demiş ona, gelmeseydi.
Balık verilmemiş adam, kahvenin bir iskemlesine çökmüştü. Kahveci başına dikilmişti. Kahve-

ciye:
— Kalkacağız, kalkacağız, dedi.
Ayağa kalktı. Kendisi için laf işitmiş adama:
— Zararı yok hemşerim, dedi. Zararı yok. Vermesinler, istemez...
Gözüken vapura doğru yürüdü. Küçük adımlarla bir Şarlo gibi seğirterek uzaklaştı.
Söz vermiştim kendi kendime: Yazı bile yazmayacaktım. Yazı yazmak da bir hırstan başka ne 

idi? Burada namuslu insanlar arasında sakin, ölümü bekleyecektim; hırs, hiddet neme gerekti? 
Yapamadım. Koştum tütüncüye, kalem kâğıt aldım. Oturdum. Ada’nın tenha yollarında gezerken 
canım sıkılırsa küçük değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkardım. Kalemi yonttum. 
Yonttuktan sonra tuttum öptüm. Yazmasam deli olacaktım.

                                                                                                Sait Faik ABASIYANIK
                                                                                                                          (Kısaltılmıştır.)
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VATANDAŞLIK

1.  ETKİNLİK

Öğrendiğiniz sözcükleri oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

“Haritada Bir Nokta” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

2.   ETKİNLİK

1. Yazar adaları niçin seviyor olabilir?  

2. Yazar adadaki yaşamını nasıl sürdürmek istiyor? Sizce bu kararı almasında neler etkili ol-

muştur?  

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

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

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

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

Anlamları verilen sözcükleri bularak numaralandırılmış yerlere yazınız.

1

2 3

45

6

8 9

10

11

7

küpeştemüsrif
ırıpçevale

tahayyülhülya
müsamahahavali

aba

çaparamisina

1. Bir tür balık ağı, ığrıp.

2. Bir çeşit olta, çok iğneli olta.

3. Hoşgörü.

4. Tutumsuz.

5. Hayalde canlandırma.

6. Yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba 

kumaş.

7. Gemide güverte hizasında ıskarmoz bağları-

na tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan 

kaplamaların oluşturduğu siper, borda kaplama-

larının en üstü, güverteden yukarı kalan bölüm, 

korkuluk, parapet.
8. Tatlı düş, hayal.

9. Yapay ve sentetik ham maddeden tek 

kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik.

10. Yöre.

11. Balık sepeti.



257

Okuduğunuz hikâyenin konusunu, ana fikrini, yardımcı fikirlerini bulunuz.

3.    ETKİNLİK

3. Dışarıdan ırıba katılanların hakkı nasıl verilmektedir?

4. Adaya dışarıdan gelen adama niçin balık vermiyorlar? Sizce bu doğru bir davranış mıdır?

5. Kendisine pay verilmeyen adamın hakkını aramamasını doğru buluyor musunuz? Niçin?

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

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

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

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

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

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

6. Yazar, tanık olduğu haksızlık karşısında ne yapıyor? 

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

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

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

Ana Fikir:
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
...................................

Yardımcı Fikir:
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

Yardımcı Fikir:
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

Yardımcı Fikir:
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

Yardımcı Fikir:
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
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VATANDAŞLIK

4.     ETKİNLİK

 Metinde anlatım kimin ağzından yapılmıştır? Metinden aldığınız örneklerle açıklayınız.

5.   ETKİNLİK

Yazarın “ırıba gelen kişiye pay verilmemesi” olayına bakış açısı nasıldır? Örneklerle açıklayınız.

6.     ETKİNLİK

“Haritada Bir Nokta” metninden öyküleyici ve betimleyici anlatıma örnek gösteriniz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Öyküleyici  Anlatım                                              Betimleyici Anlatım

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................
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Aşağıdaki cümlelerde yapılan anlatım bozukluklarını bulunuz. Cümlelerin doğrularını örnek-
teki gibi verilen boşluğa yazınız.

8.    ETKİNLİK

1. Türkçe dersinde işaret ve belgisiz zamir konusunu işledik.

 Türkçe dersinde işaret zamiri ve belgisiz zamir konusunu işledik.

2. Birçok insanlar bu konuda yanılıyorlar.

___________________________________________________________________

3. Bütün gece kedi ve köpek havlamasından uyuyamadık.

___________________________________________________________________

4. Ben ve Barış dinlenmek için her yıl tatile gider.

___________________________________________________________________

5. Yarın size gelemem ama okulda bütün gün kursum var.

___________________________________________________________________

6. Kitap, annesinden ayrılan bir çocuğun hayatla mücadelesi anlatılıyor.

___________________________________________________________________

7. Biz gezmesini sevmeyen bir milletiz.

___________________________________________________________________

8. Bahar gelince kuşlar ağaçlarda ötüyorlar.

___________________________________________________________________

9. Tuna ve Ülkü aşağı yukarı iki üç saattir yolda.

___________________________________________________________________

7.  ETKİNLİK

“Bir kişiye karşı yapılmış haksızlık, bütün insanlığa karşı yapılmış haksızlık demektir.” 

Emile ZOLA (Emil Zola) sözünden yola çıkarak haksızlık karşısında doğru tavır gösterme-

nin önemini anlatan bir konuşma yapınız. 
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VATANDAŞLIK

a) Dünya Etik Haftası ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile ilgili afişi inceleyiniz.

9.    ETKİNLİK
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.......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

b) Dünya Etik Haftası ile ilgili bir kompozisyon yarışmasına katılacağınızı düşünün. Afişten yola 

çıkarak bir yazı yazınız.
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VATANDAŞLIK

1. Hayatı dolu dolu yaşamak sözünden ne anlıyorsunuz?

2. “En çok yaşamış oIan, uzun yıIIar yaşamış oIan değiIdir; 
yaşamanın anlamını en fazIa anIamış oIandır.” Soren Kier-
kegaard (Sörın  Kirkıgıd) sözünden ne anladığınızı açıkla-
yınız.

Hazırlık Çalışmaları

Aşağıdaki şiiri, türün özelliklerine göre okuyunuz.

YAŞAMAYA DAİR

Şiir, oyun, roman 
ve anı yazarıdır. Türk 

dilinin zengin ses sisteminden 
yararlanmıştır. Başlıca eserleri: 
Güneşi İçenlerin Türküsü, Fer-
hat ile Şirin, Sesini Kaybeden 
Şehir...

Nazım Hikmet
RAN

(1902-1963)

1 
Yaşamak şakaya gelmez, 
Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın 
                        Bir sincap gibi mesela, 
Yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, 
                        Yani, bütün işin gücün yaşamak olacak. 
Yaşamayı ciddiye alacaksın, 
Yani o derecede, öylesine ki
Mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda, 
Yahut kocaman gözlüklerin, 
                        Beyaz gömleğinle bir laboratuvarda 
                                    İnsanlar için ölebileceksin, 
                        Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için 
                        Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken 
                        Hem de en güzel en gerçek şeyin 
                                    Yaşamak olduğunu bildiğin hâlde. 
Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 
Yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin, 
           Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, 
           Ölmekten korktuğun hâlde ölüme inanmadığın için 
                                    Yaşamak, yani ağır bastığından. 

2 
Diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız, 
Yani, beyaz masadan, 
           Bir daha kalkmamak ihtimali de var. 
Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini 
Biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına, 
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Hava yağmurlu mu, diye bakacağız pencereden, 
Yahut da sabırsızlıkla bekleyeceğiz 
                        En son ajans haberlerini. 
Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için, 
                        Diyelim ki cephedeyiz. 
Daha orda ilk hücumda, daha o gün 
                           Yüzükoyun kapaklanıp ölmek de mümkün. 
Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu, 
          Fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz 
          Belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. 
Diyelim ki hapisteyiz, 
Yaşımız da elliye yakın, 
Daha da on sekiz sene olsun açılmasına demir kapının. 
Yine de dışarıyla beraber yaşayacağız, 
İnsanları, hayvanları, kavgası ve rüzgârıyla 
          Yani, duvarın arkasındaki dışarıyla. 
Yani, nasıl ve nerede olursak olalım 
          Hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak... 

3 
Bu dünya soğuyacak, 
Yıldızların arasında bir yıldız, 
                       Hem de en ufacıklarından, 
Mavi kadifede bir yaldız zerresi yani, 
                       Yani bu koskocaman dünyamız. 
Bu dünya soğuyacak günün birinde, 
Hatta bir buz yığını 
Yahut ölü bir bulut gibi de değil, 
Boş bir ceviz gibi yuvarlanacak 
                       Zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız. 
Şimdiden çekilecek acısı bunun, 
Duyulacak mahzunluğu şimdiden. 
Böylesine sevilecek bu dünya 
“Yaşadım.” diyebilmen için... 

Nazım Hikmet RAN
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1.  ETKİNLİK

“Yaşamaya Dair” şiirinden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

2.     ETKİNLİK

1. Şair, şiirin birinci bölümünde yaşamanın nasıl olması gerektiğini düşünüyor? Açıklayınız. 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

2. “Bir sincap gibi mesela, 
     Yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, 
     Yani bütün işin gücün yaşamak olacak.”  dizeleriyle şairin anlatmak istediği ne olabilir?
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Öğrendiğiniz sözcükleri oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

1. Üzgün.

2. Çok koyu.

3. Çok küçük parçacık.

4. Haber toplama, yayma ve üyelerine dağıtma işi ile uğraşan kuruluş.

5. Saldırı.

6. Öç alma duygusu ile dolu öfke, kin, gayz.

ajans

hücum

hınç

zerre

zifirî

mahzun

kahır

Aşağıdaki sözcükleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Eşleştirmede açıkta kalan sözcüğün anlamı-
nı bularak sözcüğü bir cümlede kullanınız.

Anlamı:

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

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

Okuduğunuz şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız.

6. Okuduğunuz şiirde sizi en çok etkileyen dizeleri yazınız.
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

3. Şiirde geçen, fedakârlıkla ilgili dizeleri bulup yazınız.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

4. Şiirde yaşama sevinci ile ilgili verilen örnekleri tespit ediniz. 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

5. Şiirde örneklere sıkça yer verilmesinin anlatıma katkısı hakkında ne düşünüyorsunuz? 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Konu Ana Duygu
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5.   ETKİNLİK

a) “Millî Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi”nin amacını okuyunuz.

4.     ETKİNLİK

Şiirde geçen söz sanatlarını bulunuz. Söz sanatlarının yer aldığı dizeleri yazınız.

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

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

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

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

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

Bu yönetmelikle “Cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlendirilmesi; öğrencilerimizde yerleşik bir 
demokrasi kültürünün oluşturulması; kendi kültürünü özümsemiş, millî ve manevi değerlere bağlı, 
evrensel değerleri benimseyen nesillerin yetiştirilmesi; öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma 
kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve 
kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması” amaçlanmaktadır.

b) Okul Meclisi başkanlığına aday olduğunuzu düşünerek arkadaşlarınıza, sizi seç-

meleri için ikna edici bir konuşma yapınız.

Söz Sanatları                                  Söz Sanatının Yer Aldığı Dizeler

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

6.  ETKİNLİK

Aşağıdaki metinde geçen anlatım bozukluklarını bulunuz. Anlatım bozukluklarını düzelterek 

cümlelerin doğrusunu defterinize yazınız.

Proje ortağım Ali ile çalışmak çok zordur. Bugünkü düzeltmeyi ben, yarınki düzeltmeyi 

o yapacak diye anlaşmıştık. Verdiği sözü tutmadı. Aynı zamanda son günlerde işe gelmiyor, 

çok ihmal ediyordu. Yarına kadar bu projeyi bitirip patrona sunulacak. Patronumuz birçok 

projelere baktı bugüne kadar sıra bize geldi. O her zaman “Emeksiz yemek olmaz.” demiş ve 

en çok emek verilen projeyi seçmek için çok detaylı inceliyor.
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7.     ETKİNLİK

Aşağıdaki “En İyisi Ol” şiirinden hareketle, günlük hayatınızdan örnekler vererek bilgilendi-
rici bir yazı yazınız. Yazınıza uygun bir başlık koyunuz. 

Dağ tepesinde bir çam olamazsan 

Vadide bir çalı ol. 

Fakat oradaki en iyi küçük çalı sen olmalısın.

Bir misk çiçeği olamazsan bir saz ol. 

Fakat gölün içindeki en canlı saz sen olmalısın.

Cadde olmazsan patika ol. 

Güneş olamazsan yıldız ol. 

Kazanmak yahut kaybetmek ölçü değil 

Sen her neysen onun en iyisi ol.

             Douglas MALLOCH
            (Daglıs Melluk)

                          Derleyen: Ahmet ALTINTAŞ

Gelecek Derse Hazırlık
• Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapılan 1923 nüfus mübadelesi ile ilgili araştırma yapınız. 
• Grup arkadaşlarınızı belirleyerek memleketinden ayrılan bir insanın yaşadıklarını 

anlatan bir tiyatro metni yazınız.

EN İYİSİ OL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................................................
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Hazırlık Çalışması
Mübadeleyi yaşamış insanlar mübadele sırasında neler 

hissetmiş ve yaşamış olabilir? Anlatınız.

Metni, noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz.

KALBİM RUMELİ’DE KALDI

İzmir Eğitim Enstitüsü Edebi-
yat Bölümü mezunudur. Çeşitli 
dergilerde deneme, makale, 
anı, öykü ve biyografi türün-
den yazıları yayımlanmıştır.                                                         
Eseri: Kalbim Rumeli’de Kaldı

Firdevs TUNÇAY
(1946  ̶  ...)

Mübadillerin göğüs gerdiği zorlukları, sevdaları, umutları ve doğdukları yerleri istekleri dışında 

terk etmelerinin anlatıldığı bir kitaptır, Kalbim Rumeli’de Kaldı. (Sardunya Kokan Toprakların Öykü-

leri)

İkinci kuşak bir mübadil olan Firdevs Tunçay’ın kitabından alınan “Mübadele Günleri, Buca’da 

Hayat ve 8 Yıl Sonra” bölümlerini okuyacaksınız.

Mübadele Günleri
Bir gün bakmışlar Pürsıçan sokaklarında hiç tanımadıkları insanlar… Bursa civarından gelmiş-

ler. Yeni bir memlekete gelmenin şaşkınlığı ve boşluğu içindelermiş. Mahalle muhtarı, Türk ailelerine 

evlerini boşaltmalarını ve başka bir Türk ailesinin yanlarına gitmelerini duyurmuş. Çaresiz boyun 

eğmişler. Zehra da iki çocuğuyla Ahmet Çavuşların evine gitmiş. Boşalttıkları evlerine Rumlar yerleş-

tirilmiş. Zehra Hanım’ınkini de Hristo ve Despina adlı bir Rum çifte vermişler. Evlerini, hayvanlarını, 

kaşıklarına varıncaya kadar her şeylerini paylaşmışlar onlarla. Yeni gelenler Türkçe bildikleri için ko-

lay anlaşıyorlarmış. Geçimleri iyiymiş. Birbirlerinin düğünlerine gidip eğlenirlermiş. Rumlar,“Yakında 

sizi de Türkiye’ye gönderirler.” diyorlarmış.

Daha sonra ortalıkta mübadele söylentileri yayılmaya başlamış. İnsanın nesiller boyu yaşadığı 

memleketini terk etmek zorunda kalması, evinden barkından koparılması, atalarının mezarlarını bir 

daha ziyaret edemeyecek olması kolay mı? Türkler, kaygı içinde gelişmeleri takip etmişler. Ancak 

mübadele söylentileri gerçeğe dönüşüvermiş birden. Bir Türk, bir Yunan bir de Birleşmiş Milletler 

üyesinden oluşan Mübadele Komisyonu, Rumeli’deki Türklerin mal varlığını kayda almaya başlamış. 

Türkiye’ye gitmeleri kesinleşince Selânik ve Kavala limanlarından ikişer ikişer kalkmış gemiler. Yol-

lar, istasyonlar, limanlar mübadillerle dolmuş; ana baba günü olmuş her yer…

Sene 1924

Ayrılık zamanı kapıya dayanmış!

Zehra gözyaşlarıyla hazırlamış yatak yorgan denklerini. Ah, Arif olsaymış yanında! O zaman zor-

luklara daha cesurca göğüs gerebilirmiş… Yıllar olmuş kocası Arif’ten haber almayalı, herkes öldü 
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gözüyle bakıyormuş ona ama Zehra’nın içinde saklı bir umut varmış yine de… Bir gün onlara döne-

ceğini düşünüyormuş. Bu duygular içindeyken çocuklarının ve kendisinin giysilerini bohçalamış... 

Beline sardığı kemere saklamış altınlarını, kat kat elbiseler giymiş üstüne. Bütün ev eşyasını geride 

bırakmışlar sanki dönecekmişler gibi. Çuval çuval unlar, pirinçler hep kalmış. Komşularıyla göz-

yaşları içinde vedalaşmışlar. Tam yola çıkacakken son bir kez evini görmek istemiş Zehra Hanım. 

Evin yeni sahipleri Hristo ve Despina, onu güler yüzle karşılayıp odalarını gezdirmişler. İkramlarda 

bulunmuşlar.

Avluda beyaz badanalı 

duvarlar boyunca uzanan 

allı beyazlı çiçek açmış 

sardunyalara takılmış Zeh-

ra’nın gözü. Annesinin dik-

tiği çiçeklermiş bu sardun-

yalar. Hüzünle yanlarına 

gitmiş, memleketinin topra-

ğını derin derin koklamış, 

sardunya kokuyormuş top-

rak! Gözyaşlarını tutama-

mış artık! Sanki çiçekler de 

ağlıyormuş…

Zehra Despina’ya ba-

kıp: “Sardunyalardan bir dal 

verir misiniz? Memleketim-

den hatıra olarak Türkiye’ye 

götüreceğim.” demiş sesi 

titreyerek. Kadının koca-

sı Hristo, Zehra’ya iki kök 

sardunyayı söküp vermiş 

hem kırmızıdan hem be-

yazdan… Despina da mut-

faktan getirdiği ıslak havlu-

ya sarmış sardunyaları. İki 

kadın birbirine sarılıp ağla-

mışlar. Kapıda bekleyen at 

arabasına giderken Zehra 

dönüp geride bıraktığı evine hüzünle bakmış uzun uzun. Sonra çocukları Mehmet elinde, Hüseyin 

kucağında arabaya binip Ahmet Çavuş’un ailesinin yanında denklerin arasına sığışmışlar. Kedileri 

ve köpekleri, arkalarından ağlamış.
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VATANDAŞLIK
Dağları tepeleri aşarak zahmetli bir yolculukla Kavala Limanı’na ulaşmışlar sonunda. Kavala 

şehrinde limana yakın meydanda kurulan beyaz çadırlardan birine yerleşmişler. Kendilerini ana 

vatana götürecek gemiyi umutla beklemişler. Zehra ve Zeliha’nın yaptıkları yolluklarla idare etmişler 

bir süre. Nihayet gemi sıraları geldiğinde, mahşer yerine dönmüş Kavala Limanı’nda, memleketle-

rinden ayrılmanın acısını en derinden yaşamışlar!.. Dönmemecesine ayrılmışlar memleketlerinden. 

Doğup büyüdükleri bu topraklar, mübadiller için kaybolmuş memleket toprağıdır artık! 

“Elveda Rumeli!” (…)

Buca’da Hayat
Mübadillere yapılan ara-

zi dağıtımında iki kardeşe, 

Zehra Hanım’la agusu1 Ah-

met Çavuş’a, kilisenin olduğu 

sokakta karşılıklı olarak birer 

ev ile onar dönüm toprak “Mu-

hacir Hakkı” olarak verilmiş. 

Zehra Hanım arkasında geniş 

bir bahçesi bulunan taş bina-

ya yerleşmiş. Bahçenin bir kö-

şesine de memleket hatırası 

sardunyaları gözyaşları içinde 

dikmiş. Gözü gibi bakmış on-

lara. Kırmızı beyazlı çiçekleri-

ni, yumuşacık yapraklarını ok-

şadıkça kendini memleketinde 

hissetmiş. Onları kokladıkça 

memleket toprağını koklamış 

gibi mutlu olmuş. Rumeli çi-

çeklenmiş kalbinde…

Zehra Hanım’a Buca’da talipler çıkmış. Fakat o, “Bir erkeği bir kere sevdim ve ona at üstünde 

kaçtım. Başka bir erkeği sevemem!” diyormuş. Hatta zaman zaman çevresinden takılanlar olmuş: 

“Arif’in geldi seni soruyor.” diyorlarmış. O da umutsuzca: “Bana böyle şakalar yapmayın mari!” der-

miş. Bu şakanın gerçeğe dönüşeceğini kimse bilemezmiş.

Sekiz Yıl Sonra
(…)

Sıcak bir ağustos günü, sokak oldukça tenhadır. Uzun boylu, eski ve bakımsız kıyafetli, yaş-

lılığa adım atmış bir adam, bir şeyler arar gibi etrafına bakınarak gelirken çocuğun önünde durur 

birden. Çocuk, daha önce hiç görmediği bu yabancıya merakla bakar. Narin yapılı çocuğun gür 

ve uzun kirpikleri adama o kadar tanıdık gelir ki… Onda sevgili eşi Zehra’sını bulur âdeta! Bir şey 

1. Küçük erkek kardeş.
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söylemeden yalnızca sevgiyle bakar çocuğa. Sonra yüzünde hüzün dolu bir gülümsemeyle sorar:

“Küçük, senin adın ne?”

Çocuk incecik sesiyle: “Hüseyin” der.

“Mehmet adlı bir ağabeyin var mı?” diye sorar yabancı, sesi titreyerek.

Çocuk saçları ağarmış, yüzünde derin çizgilerle yorgun görünüşlü adama güvenle bakıp iyi bir 

insana benziyor, diye düşünür. Sevinçli bir sesle: “Evet” der. “O, pehlivan olacak!”

Şimdi adamın gözlerinden yaşlar akmaktadır! Özlem dolu bakışlarla çocuğa bakarken sevgiy-

le saçlarını okşar. Sonra siyah 

demirden sokak kapısının el 

biçimindeki madeni tokmağı-

nı çalar. Ahmet Çavuş’un eşi 

Zeliha, kapıyı açtığında adamı 

görünce şaşkınlıktan ne diye-

ceğini bilemez. Dili tutulmuş-

tur sanki! Kekeleyerek:

“Arif enişte sen misin?” 

diye sorar.

“Evet benim!” deyince 

şaşkınlık ve heyecanla içeri-

ye Ahmet Çavuş’un bulundu-

ğu odaya buyur eder onu. İki 

erkeğin sevinç çığlıkları gelir 

içeriden…

Zeliha, Zehra’ya nefes ne-

fese:

“Arif enişte geldi!” der.

Bu sözleri duyunca sarsılır Zehra. Sekiz yıldır hiçbir haber alamadığı, hasretle yolunu gözlediği 

sevgili kocası Arif gelmiş olabilir mi? Durmuş, dikkatlice yengesine bakıp sesi titreyerek:

“Gerçek mi söylediğin?” diye sorar.

“Evet” yanıtını alınca bu kez içinin titrediğini hisseder Zehra. Şaşkınlıktan, sevinçten bayılacak 

gibi olur! 

(…)

Utanarak kocasına bakıp:

“Hoş geldin kayıp!” der ve elini öper. Kocaman bir pencere açılır sevince. 

(…)

Firdevs TUNÇAY
 (Kısaltılmıştır.)
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“Kalbim Rumeli’de Kaldı” metni ile ilgili sorular oluşturunuz. Oluşturduğunuz soruları arkadaş-
larınıza yöneltiniz. 

1.  ETKİNLİK

2.    ETKİNLİK

Öğrendiğiniz sözcükleri oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

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

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

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

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

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

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

Sözcük:
Tahminim:

Sözlük Anlamı:.................................

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

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

Sözcük:
Tahminim:

Sözlük Anlamı:.................................

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

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

Sözcük:
Tahminim:

Sözlük Anlamı:.................................

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

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

Sözcük:
Tahminim:

Sözlük Anlamı:.................................
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“Kalbim Rumeli’de Kaldı” metninden alınan bölümü okuyunuz. Rum ve Türk ailelerinin birbirle-
rine yaklaşımlarına yazarın bakış açısı nasıldır? Anlatınız.

3.    ETKİNLİK

Bir gün bakmışlar Pürsıçan sokaklarında hiç tanımadıkları insanlar… Bursa civarından gel-

mişler. Yeni bir memlekete gelmenin şaşkınlığı ve boşluğu içindelermiş. Mahalle muhtarı, Türk 

ailelerine evlerini boşaltmalarını ve başka bir Türk ailesinin yanlarına gitmelerini duyurmuş. Çare-

siz boyun eğmişler. Zehra da iki çocuğuyla Ahmet Çavuşların evine gitmiş. Boşalttıkları evlerine 

Rumlar yerleştirilmiş. Zehra Hanım’ınkini de Hristo ve Despina adlı bir Rum çifte vermişler. Ev-

lerini, hayvanlarını, kaşıklarına varıncaya kadar her şeylerini paylaşmışlar onlarla. Yeni gelenler 

Türkçe bildikleri için kolay anlaşıyorlarmış. Geçimleri iyiymiş. Birbirlerinin düğünlerine gidip eğle-

nirlermiş. Rumlar,“Yakında sizi de Türkiye’ye gönderirler.” diyorlarmış.

4.     ETKİNLİK

“Kalbim Rumeli’de Kaldı” metnini özetleyiniz. 

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

Derse hazırlık bölümünde yazdığınız tiyatro metnine uygun rol dağılımı yaparak 

oyununuzu sergileyiniz.

6.    ETKİNLİK

Aşağıda 2017 yılı itibari ile Türkiye’de ikamet eden yabancıların uyruklarına göre dağılımını 

gösteren grafik verilmiştir. Grafiği inceleyerek verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yan-

lış olanların başına “Y” yazınız.

Mayıs 2017 Yılında Türkiye’de Aktif Olarak İkamet Eden Yabancıların Uyruklarına Göre Dağılımı
www.kizilay.org.tr

 (   )  Türkiye’de en fazla ikamet eden yabancı uyruklu kişiler Suriye uyrukludur.

 (   )  Türkiye’de ikamet eden Azerbaycan uyruklu kişiler Türkmenistan uyruklu kişilere   

  
   göre daha fazladır.

 (   )  Türkiye’de ikamet eden Kırgızistan ve İran uyruklu kişilerin sayısı Irak uyruklu    

  
   kişilerin sayısından azdır.

 (   )  Türkiye’de ikamet eden Afganistan ve Rusya Federasyonu uyruklu kişilerin sayısı   

              
 birbirine çok yakındır.

Irak: 80.318

Suriye: 54.848

Azerbaycan: 
48.598

Türkmenistan:
 32.793

Özbekistan: 
27.256

Rusya Federesyonu: 
25.866Afganistan: 

25.853
Gürcistan: 

21.073

İran: 19.275

Kırgızistan:
18.925

Diğer: 220.088
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7.  ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri, taşıdığı duyguyla eşleştiriniz. Açıkta kalan duygu ile ilgili bir cümle kurunuz.

8.    ETKİNLİK

1923’te yapılan nüfus mübadelesi ile ilgili araştırmanızın sonuçlarını aşağıya yazınız. Arka-

daşlarınızla paylaşınız.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Yıllardır görmediğim kardeşim burnumda tütüyor.

Türkçe sınavından yüksek not aldığım için mutluyum.

Sinemaya gitmişsiniz de beni çağırmamışsınız. 

Bu problemi anasınıfı öğrencisi bile çözer. 

Keşke onun yanına hiç gitmeseydik. 

Yaralı köpeği görünce içim kan ağladı.

Ne! Yarın sınav mı varmış?

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 sevinç

pişmanlık

özlem

üzüntü

sitem

küçümseme

beğenme

şaşırma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gelecek Derse Hazırlık
• Bir ülkenin kalkınmasında tarım mı, sanayi mi daha önemlidir? Bu konuyla ilgili bir 

araştırma yapınız.
• Sevdiğiniz bir yiyeceğin ya da içeceğin yapım aşamasını izleyiniz.
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Hazırlık Çalışmaları
1. Üretmek ülke ekonomisi için neden önemlidir?

2. Bir ürünün üretim aşamalarından birinin yanlış yapılması 
sonucunda ne olabileceğini açıklayınız.

Videoyu izlerken anlamını bilmediğiniz sözcükleri birinci etkinliğe not alınız.

ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ
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Videoyu izlerken anlamını bilmediğiniz sözcükleri birinci etkinliğe not alınız.

1.  ETKİNLİK

Dinleme / İzleme Metni

 “Zeytinyağı Üretimi” adlı videoda geçen bilmediğiniz sözcüklerin anlamını tahmin ediniz. Tah-
minlerinizi sözlük anlamlarıyla karşılaştırıp sözcükleri anlamlarına uygun cümlelerde kullanınız. 

“Zeytinyağı Üretimi” adlı videodan hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Zeytin ağacının kökeni nereye dayanmaktadır? Yaklaşık kaç yıldır zeytinyağı üretilmektedir? 

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

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

2. Endüstrileşmeden önceki zeytinyağı üretimiyle endüstrileşmeden sonraki zeytinyağı üretimi 

arasındaki fark nedir? Açıklayınız. 

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

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

3. Ağaçta olgunlaşan zeytinler nasıl toplanır? Sizce bu yöntem zor mudur?  

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

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

4. Zeytinyağı üretiminde daha çok hangi zeytinler tercih edilir? Bu zeytinlerden kaliteli zeytin-

yağı elde etmek için ne yapmak gerekir? 

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

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

Öğrendiğiniz sözcükleri oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

2.   ETKİNLİK

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

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

Sözcük:
Tahminim:

Sözlük Anlamı:.................................

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

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

Sözcük:
Tahminim:

Sözlük Anlamı:.................................

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

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

Sözcük:
Tahminim:

Sözlük Anlamı:.................................
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4.    ETKİNLİK

3.   ETKİNLİK

“Zeytinyağı Üretimi” videosunu tekrar izleyerek tutarlılık (tekrara düşme, çelişik olmama, gö-

recelilik) bakımından değerlendiriniz.

5. Elde edilen zeytinyağının kalitesini ne belirler? Açıklayınız. 

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

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

6. Ekonomik değeri yüksek olan sızma zeytinyağı nasıl elde edilir? Açıklayınız.

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

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

7. Zeytinyağının yemek dışında kullanım alanlarından bildiklerinizi yazınız?

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

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

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

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

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

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

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

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

Tutarlıdır.

Tutarlı değildir.

İzlediğiniz videoya göre zeytinyağı üretimini işlem basamaklarına göre numaralandırarak 

aşağıdaki boşluğa yazınız.

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

2. ................................................................................................................................

3. ................................................................................................................................

4. ................................................................................................................................

5. ................................................................................................................................

6. ................................................................................................................................



279

6.  ETKİNLİK

a) Aşağıdaki haritayı ve tabloyu inceleyiniz. 

b) Haritadan ve tablodan yola çıkarak defterinize ülkemizdeki zeytin üretimi ile ilgili düşünce-

lerinizi anlatan bilgilendirici bir metin yazınız. 

1. Ege 2. Marmara 3. Akdeniz 
4. Güneydoğu Anadolu 5. Karadeniz

http://koop.gtb.gov.tr

7.   ETKİNLİK

Zeytin 
Üretimi 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

İspanya 618,2 1781,5 829 1200

İtalya 415,5 463,7 302,5 350

Yunanistan 357,9 132 300 300

Portekiz 59,2 91,6 90 92

Tunus 220 70 295 140

Suriye 175 180 50 215

Türkiye 201 135 160 143

Fas 100 120 120 130

Dünya Zeytin Üretimi (Bin Ton)

Dinleme / İzleme Metni

1

2

3 4

5

Türkiye’nin zeytin üretim alanlarını gösteren harita.

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız konu ile ilgili münazara yapmak için gruplara 
ayrılınız. Aşağıdaki yargılardan birini seçiniz. Jüri üyelerini belirleyiniz. Grup sözcüsü belir-
leyip grubunuzun düşüncelerini aşağıdaki ölçütlere göre karşı gruba savunmaya çalışınız.

a) Bir ülkenin kalkınmasında tarım önemlidir.
b) Bir ülkenin kalkınmasında sanayi önemlidir.

5.   ETKİNLİK

İzlediğiniz video ile ilgili görüşlerinizi sebepleriyle yazınız.

Beğendim. Çünkü

Beğenmedim. Çünkü

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

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

Puan Aldığı Puan
İnandırma ve savunma gücü 15
Karşı ekibin görüşlerini eleştirme ve çürütme yeteneği 15
Doğru ve etkili konuşma (vurgu ve tonlamaya dikkat etme) 15
Zamanı değerlendirme, kullanma 10
Davranışlar (jest ve mimikler) 15
Savunduğu tez ile ilgili kaynaklar, belgeler, kanıtlardan yararlanma, örnekle-
re yer verme 15

Konuyu anlama, konuya hakim olma 15
Toplam 100

Jüri Üyeleri Değerlendirme Ölçütleri
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İlk gittiğim imeceyi hayal meyal anlıyorum. Köyün içinde bir bayram havası esiyordu. Bayram 

havasından da öte bir şeyler. Düğünden öte bir sevinç. Köyün kızları Hıdırellez’de en güzel giysilerini 

kuşanırlar, ellerine alca kınalar yakarlardı.

Bizim kalenin sırtları, kayalıkları renk renk giyinmiş kızların türküleriyle dolardı.

Ayna tutmayı bir Hıdırellez günü gördüm. Bir delikanlı kalenin üstünden, ta aşağıdaki Ceyhan 

kıyısındaki düzlükte eğlenen kızların içindeki sevgilisine ayna tutuyordu. Sonra ayna tutmayı çok gör-

düm. Aynanın şavkı, benim kafamda aşkla birleşti. Ne zaman ayna şavkı görsem aklıma hep renkli 

Hıdırellez gelir. Aşk gelir. Bir çiçek, bir renk, bir doğa cümbüşünün içinde ayna şavkı. Aşka yakışır.

İmece günü de kızlar, delikanlılar en güzel giysilerini kuşanmışlardı. Köyün içinde birisi dolanıyor, 

“İmeceye!” diye bağırıyordu. Çoluk çocuk, kadın erkek, genç yaşlı, herkes imeceye hazırlanıyordu.

Tanyerleri ışırken biz, bütün köy Kısıkgediği aşmış tarlalara düşmüştük, öndeki topluluktan bir 

türkü geliyordu. Şimdiye kadar bu türküyü hiç duymamıştım. Belki köydeki kimse de duymamıştı. Bir 

tuhaf, esikli kesikli, çok uzunlu, çok kısalı bir türküydü bu.

Türkü ne üstüne söylenmişti, neyi anlatıyordu bilmiyor, anlamıyordum. Çok kişi de bilmiyor, an-

lamıyordu.

Türküyü bir daha hiç duymadım. Kimin söylediğini de bilmiyorum. Çok kişiye sordum, kimsecik-

ler de o türküyü söyleyeni bilmiyordu. Bir gün, tanyerleri ağarırken bir türkü geldi geçti. Bir daha da 

İMECE
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Serbest Okuma Metni

kimsecikler duymayacak, bilmeyecek. Belki o anda, o kişi tarafından uydurulmuştu. Bu da olamazdı. 

Uyduran, uydurduğu türküyü birkaç kere söylerdi hiç olmazsa.

Derken tarlaya geldik. Büyük bir tarlanın ekini biçilecekti. Şimdi aklımda kaldığına göre tarlanın 

sahibi altı aydır hastaydı. Bu imece bir yardım imecesiydi. Tarlanın ekini biçilecek, sonra harman 

edilecekti.

Orakları çeken delikanlılar, orta yaşlılar ekine hemen giriştiler. Kızlar, kadınlar desteleri harmana 

hemencecik taşımaya başladılar. Yaşlılar harman yerinde kalmışlar, bir yandan konuşuyorlar, bir 

yandan da harmanı yapıyorlar.

Bir türkü, bir kıyamettir gidiyordu.

Öğleye kalmadan daha, sarı sıcak çökmeden kocaman bir tarlanın ekini biçildi, harman edildi.

Sonra, belki on beş tane hayma yaptı delikanlılar. Büyük, üstü çiçekli otlarla örtülü haymalar. 

Kocaman bir kazanda düğün yemeği gibi patatesli et pişiyordu. Bir kocaman kazanda da bulgur aşı. 

Yemek koyuldu, yenildi içildi. Ama hemen köye dönülmedi.

Oyunlar başladı.

Bir yanda delikanlılar halay çektiler. Abdal Musa, zorlu davul çalıyordu. Hösük de zurnaya çök-

müştü.

Sonra ustaca bir oyun oynadı. Türlü kılıklara girip oynadı, önce kirpi, sonra ayı, sonra sansar, til-

ki, çakal oldu. Her girdiği donda o hayvanın huyunu husunu alıyordu. Tilkide kurnaz, çakalda hırsız, 

öylesine gerçek öykünüyordu ki bu hayvanlara millet gülmekten kırılıyordu...

İmece cümbüşü o gün, gün batıncaya kadar sürdü. Herkes çalışmayı, her bir şeyi, yorgunluğu
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unutmuştu. Herkesin damağında eğlencenin tadı kalmıştı. Bu tarlayı hasta adamın karısı bir ayda 

biçtirip harman edemezdi. Bir öğleye kadar iş tamam.

İmece türlü türlüdür. Bir de köyün ortak mallarının imecesi vardır. Bir de imama, öğretmene, 

muhtara, ağaya imece yaparlar.

Bir de iki üç ev aralarında birleşirler, bir gün birincisinin ekinini, ikinci gün ikincisinin, üçüncü 

gün üçüncüsünün... Sırasıyla... Ekinlerin oluşuna bakar. Kimin ekini erken yetmişse önce onunki… 

Bütün bir köyün imeceyle iş gördüğü vardır.

Tarlada, o Çukurova’nın ıssız ovasında, o Orta Anadolu bozkırının bomboş boz kırında yalnız 

çalışmanın ne demek olduğunu çalışanlar bilirler.

Köyde, bir evde, bir yerde imece olacağı, imeceye gidileceği bir hafta, on gün öncesinden du-

yurulurdu. Benim gözüme uyku girmezdi imece gününe kadar. Çocuklar hep imece üstüne konuşur-

duk, imece gününe kadar.

Hepimiz, bütün köyün çocukları, yalnız, kendi kendimize, kendi tarlamızda çalışmaktan o hava-

dan bıkmıştık, imece imdadımıza bir yetişirdi ki… Uzun zaman imeceyi unutamaz, ondan, türküler-

den, oyunlardan söz ederdik.

Bir imece daha olsun da bir cümbüş daha görelim diye can atardık, imecelerde en çok çalışanlar 

da çocuklar olurdu.

Şimdi düşünüyorum da… Bir gün insanlar çalışmayı bu hâle getirseler… Böyle düğünlü bay-

ramlı… Çalışmak imecede bana hiçbir zaman zor gelmedi. Hiç kimseye de gelmemiştir. İmeceyle, 

imece düğünüyle çalışma, insanların yaşayışlarını değiştirir. İnsanları daha insan yapar. Daha dost, 

daha sevimli yapar.

Elden geldiğince Anadolu köylüsü imeceye koşuyor, imeceye can atıyor.

Karadeniz’de kayan, akan tarlalar vardır. Duymuşsunuzdur. Tarlaların topraklarını seller yamaç-

lardan alır, koyaklara götürür, doldurur.

İşte bu koyaklardaki toprakları yukarıya, tarlaların yerine götürüp sermek gerekir.
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İşte bu toprakları yukarıya, dağların kayalık yamacına taşıyıp sermek, yeniden tarla yapmak 

imeceyle olur. Bir tek kişi, ne kadar çalışkan olsa da tek başına tarlasını yapamaz.

1953 yılında Sürmene dolaylarında elli altmış kadını arkası arkasına dizilmiş, bir incecik çiğir-

den, bir yamacı tırmanırken gördüm. Sırtlarındaki sepetlerde toprak vardı.

“Nedir bu?” dedim.

“İmece” dediler.

“Götürdüğünüz ne?” diye sordum.

“Toprak” dediler. Kışın tarlaları sel aldı gitti de... Şu aşağılara doldurdu da toprağı...

Bunların imecesi o kadar sevinçli değildi. 

(…)

Şimdi hep aklımda. Çukurova’da, bir düzlükte, ortalık ıslak ot, çiçek kokarken bütün bir köy atıy-

la, itiyle, çoluğu çocuğuyla, giyinmiş kuşanmış, düğüne bayrama, imeceye giderken önden, uzaktan 

hiç duyulmamış bir türkü geldi kulağıma. Bir tuhaf bir türküydü. Tanyerleri ışıyordu.

İmeceler, benim aklımda hep imece düğünü olarak kaldı.

Bir de tanyerleri ışırken bir daha duymadığım, duyamayacağım bir türkü kaldı.

Yaşar KEMAL
(Kısaltılmıştır.)
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8.  TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI  

ÇAĞDAŞLAŞMADA KADIN HAKLARI
Medeni hukuk, bir ülkede bulunan vatandaşların diğer kişiler ile veya mal varlıklarıyla doğrudan 

doğruya veya dolaylı olarak ilişkilerinin düzenlenmesidir. 1926’da Türk Medeni Kanunu aile huku-
kunda kadına tam hak tanımıştır. Türk aileleri bu esasları kolaylıkla benimsemişlerdir. Kadının, aile 
içinde ve çocukları üzerindeki etkisi hukuki durum ile orantılı olarak kuvvetlenmiş; eş ve ana vasıfla-
rıyla Türk kadını kişiliğini kazanmıştır.

 Siyasi haklar bakımından da Türk kadınına Cumhuriyet devrimizde kanunla tanınan haklar, o 
tarihlerde henüz bu hakları tanımamış olan diğer milletlere de örnek olacak niteliktedir. Siyasi haklar 
ve onların uygulanması, tarihin seyri içinde ve her coğrafi bölgede çeşitli safhalar gösterir. Çünkü 
siyasi hak, devlet şekli ile doğrudan doğruya ilgilidir. “Devlet bir milletin hukuki şahsiyetidir.” dendiği 
zaman bunun içinde kadın ve erkek topluluğunun milleti teşkil ettiği anlaşılır. Demokratik prensibin 
en esaslı unsuru, bütün milleti erkek ve kadının temsil etmesidir. Buna göre kanun karşısında sosyal 
sınıf tanımayan demokratik prensip, millet fertleri arasında erkek ve kadın vatandaşları eşit şartlara 
göre tanımaya mecburdur. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti’nde bu haklar kanunlaşmış ve tarihî sey-
rini tamamlamıştır. 3 Nisan 1930’da Belediye Kanunu, 26 Ekim 1933’te Köy Kanunu, 5 Aralık 1934’te 
de Milletvekili Seçimi Kanunlarıyla seçme ve seçilme hakkı Türk kadınlarına tanınmıştır. Böylece 
siyasi alanda Türk kadını hemen bütün haklara sahip olabilmiştir. Devlet ve hükûmet işlerinde sözü 
geçer ve idarede katkısı olan bir durum kazanmıştır.

Bu kanunlar, Atatürk’ün isteği ve İsmet İnönü hükûmetlerinin teklifiyle Türkiye Büyük Millet Mec-
lisinde müzakere edildiği zaman fikirlerini açıklayan milletvekilleri olumlu beyanlarda bulunmuşlar-
dır.                                        

Prof. Dr. Afet İnan

(İlk dört soruyu metne göre cevaplayınız.)
1. Okuduğunuz metnin konusu nedir?

2. Türk kadını tüm haklarına ne zaman, nasıl kavuşmuştur?

3. Türk Medeni Kanunu’nun kadınlara sağladığı haklar nelerdir?

4. “Demokratik prensibin en esaslı unsuru, bütün milleti erkek ve kadının temsil 

etmesidir.” cümlesinden ne anladığınızı ifade ediniz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................
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6. Aşağıdaki tabloda verilen cümlelerin taşıdığı duyguları işaretleyiniz.

5. Cümlelerdeki anlam ilişkilerini karşılarına yazınız. (neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul-sonuç)

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “almak” sözcüğü “bürümek, sarmak, kaplamak” anlamın-

da kullanılmıştır?

    A) Etrafı mis gibi çiçek kokusu aldı.

    B) Paltosunu sırtına aldı, dışarı çıktı.

    C) Dün çarşıda cebimden saatimi almışlar.

    D) Soğuk aldım galiba, boğazım çok ağrıyor.

• Devlet toplumun düzenini sağlamak için kurallar koyar. (……….………………….)

• Vergimizi düzenli ödersek ülkemiz kalkınır.                 (………….……………….)

• Oğuz, 18 yaşını doldurduğu için seçme hakkına sahiptir. (……………….………….)

8. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçesini kullanmalıyız.

    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu uyarı dikkate alınmamıştır?

    A) O yıllarda Millî Mücadele haberlerini radyodan alıyorduk.
    B) Gençler zamanlarının büyük bir kısmını bilgisayar başında geçiriyor.
    C) Yeni jenerasyon teknolojik gelişmeleri çok iyi takip ediyor.
    D) İnsanların hem kendilerine hem de doğaya karşı sorumlulukları vardır.

Pişmanlık Yakınma Endişe Şaşırma Özlem

Köyümün yaylaları burnumda tütüyor.

Böyle, ansızın gideceğini düşünmezdim.

Eve hâlâ gelmedi. Başına bir şey mi geldi acaba?

Kitabımı bulmak için bana hiç yardım etmedi.

Keşke trafik kurallarına uysaydım.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

    A) Arabayı sokağın başına park etti, sessizce içeriye girdi.

    B) Büyüklerine değer verir, bayramlarda aramayı ihmal etmezdi.

    C) Yaşadığı sıkıntının büyüklüğü, yüzünden okunuyordu.

    D) Bugün arkadaşlarımı arayacağım ve onlarla buluşacağız.




