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GÖÇ DESTANI

Metni, noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz.

Hazırlık Çalışmaları
1. Milletlerin hayatını etkileyen olaylar neler olabilir? An-
latınız.

2. Destanların birey ve toplum üzerindeki etkileri ile ilgili 
düşüncelerinizi anlatınız.

Araştımacı yazar. 
Edebiyata şiir yazmakla başla-
mış, daha sonra edebiyat tarihi 
ve araştırmalarına yönelmiştir. 
Başlıca eserleri: Resimli Türk 
Edebiyatı Tarihi, Türkçenin Sır- 
ları, İstanbul’a Dair ...

Nihad Sâmi
BANARLI

(1907-1974)

 Uygur ilinde Hulin adında bir dağ vardı. Bu dağdan Tuğla ve Selenge adında iki ırmak çı-
kardı. Bir gece bu iki ırmak arasındaki bir ağacın üzerine gökten mavi bir ışık indi. İki ırmak arasın-
da yaşayan halk bunu dikkatle takip etti. Mukaddes ışık, ağacın gövdesinde aylarca durdu. Ağacın 
gövdesi gittikçe kabarıyor, oradan güzel musiki sesleri geliyordu. Geceleri, otuz adım çevresinde 
bir ışık görünüyordu. Bir gün ağacın gövdesi yarılarak içinden beş çocuk çıktı. Bu çocuklar beş 
ayrı odacıkta idiler. Ağızları üstünde asılı birer emzikten süt emiyorlardı. (Bunlar, ışıktan doğmuş 
mukaddes çocuklardı.) Halk ve amirler onlara büyük saygı gösterdiler. Bu çocukların en büyüğü-
nün adı Sungur Tigin, ikincisinin adı Kutur Tigin, üçüncüsü Tükel Tigin, dördüncüsü Ur Tigin, beşin-
cinin adı Bugu Tigin’di. Bunların Allah tarafından gönderildiğine inanan Uygurlar, içlerinden birini 
hakan yapmayı düşündüler. Bugu Tigin; güzellik, zekâ ve ehliyetçe ötekilerden üstün olduğundan 
onu ittifakla hakan seçtiler. Büyük bir şölen yaparak tahta oturttular.

(Aradan uzun zaman geçti.) Bir gün Uygur tahtına yeni bir hükümdar oturdu. Bu hakan, Çin-
lilerle yapılan savaşlara bir son vermek için oğlu Gali Tigin’e, Kiyu - Liyen adlı bir Çin prensesi 
almayı tasarladı.

Bu prenses, sarayını Hatun Dağı’nda kurdu. O çevrede Tanrı Dağı adında başka bir dağ ve 
onun cenubunda da Kutlu Dağ denilen büyük bir kaya vardı.

Çin elçileri, bakıcılarla birlikte geldiler. Onlar kendi aralarında dediler ki: “Hatun Dağı’nın saa-
deti bu kayaya bağlıdır. Bu hükûmeti zayıflatmak için onu yok etmeli.”

Bunun üzerine Çinliler, prenseslerine karşılık, bu kayanın kendilerine verilmesini istediler. Yeni 
hakan, yurt içindeki bu taş parçasını Çinlilere kıskanmaksızın verdi. (Hâlbuki bu mukaddes bir taş-
tı. Uygur ülkesinin saadeti, bu tılsımlı taşın, Türk bütünlüğünün ve yurtseverliğinin sembolü olan 
bu kayanın yurtta kalmasına bağlıydı. O giderse saadet de giderdi.)

Fakat bu, kolay götürülecek bir kaya değildi. Çok büyüktü. Onun için Çinliler kayanın etrafına 
odun yığıp ateş yaktılar. Taşı iyice kızdırdıktan sonra üzerine keskin sirke dökerek parçaladılar. 
Parçaları arabalara yükleyip birer birer Çin’e götürdüler.
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Bu, büyük hadise oldu: Vatandaki bütün kuşlar, hayvanlar, kendi dilleriyle bu kayanın gidişine 
ağladılar. Yedi gün sonra da Tigin öldü. Memleket felaketten kurtulamadı. Halk, rahat yüzü görmedi. 
Irmaklar kurudu. Göllerin suyu tükendi. Toprak çatladı, yiyecek vermez oldu.

Nihayet Bugu Han’ın çocuklarından bir başkası yurda hakan seçildi. Onun zamanında memle-
ketteki ehlî, vahşi bütün hayvanların, bütün kuşların, bütün çocukların hatta bütün cansızların “Göç! 
Göç!” diye derin üzüntüyle bağırdıkları duyuldu. Uygurlar bu manevi işarete (bu ilahî emre) uyarak 
toplandılar. Yurtlarını bırakıp göçmeye başladılar. Nerede durmak istedilerse bu sesleri duydular. 
Nihayet Beş Balıg’ın bulunduğu yere geldiler. Orda sesler kesildi. Uygurlar da burada durup beş ma-
halle (beş şehir) yaptılar. Adını Beş Balıg koydular. Burada yaşayıp çoğaldılar.

Nihad Sâmi BANARLI
(Derleyen)
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Öğrendiğiniz sözcükleri oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

1.  ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcükleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Sözcükleri cümlelerde kullanınız. Anlamı verilme-
yen sözcüğün anlamını sözlükten bularak cümle içinde kullanınız.

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

 Anlamı:Sözcük:
Mutluluk.

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

Cümlem:

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

 Anlamı:Sözcük:
Evcil.

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

Cümlem:

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

 Anlamı:Sözcük:
Olay.

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

Cümlem:

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

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

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

 Anlamı:

 Anlamı:

 Anlamı:

Sözcük:

Sözcük:

Sözcük:

Ziyafet.

Güney.

Kutsal.

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

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

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

Cümlem:

Cümlem:

Cümlem:

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

Sözcük:

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

şölen cenup

hakan mukaddes

saadet

hadise

ehlî

 Anlamı:
.............................................
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“Göç Destanı” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

2.   ETKİNLİK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Metindeki olaylar kimlerin başından geçmiştir?

2. Ağacın gövdesi yarılınca içinden ne çıkmıştır?  

3. Uygurlar Bugu Tigin’i hangi özelliklerinden dolayı hakan seçmişlerdir? Sizce bu karar doğru mu?

4. Hükümdar, oğlunu niçin Çin prensesi ile evlendirmeyi düşünmüştür?

5. Çinliler prensese karşılık Uygurlardan ne istiyorlar? Niçin?

6. Çinliler kayayı ülkelerine nasıl götürmüşlerdir? 

7. Uygurlar niçin göç edip Beş Balıg’a yerleşmiştir? Uygurların buradaki yaşamı sizce nasıl de-

vam etmiş olabilir?

3.    ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini bulunuz.

Konu:

Ana Fikir:

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

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

...........................................................................................................................................................
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4.    ETKİNLİK

1. Anonim olup halkın ortak belleğinin ürünüdür.
2. Belli bir ulusun özelliklerini yansıtır.
3. Bilimsel bir üslupla yazılır.
4. Genellikle gazetelerden tanıdığımız yazı türüdür.
5. Tarihî ve sosyal olaylardan doğar, beslenir.
6. Olağan ve olağanüstü olaylar iç içedir.
7. Düşüncenin açıklanıp geliştirildiği yazı türüdür.
8. Bir sanat ve düşünce eserinin zayıf ve güçlü yönleri anlatılır.
9. Genellikle yiğitlik, aşk, dostluk, ölüm ve yurt sevgisi gibi temalar işlenir.   

      10. Genellikle tartışmacı anlatım biçimi kullanılır.

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

“Göç Destanı” aşağıdaki özelliklerden hangilerini taşımaktadır? Belirlediğiniz maddelerin nu-
maralarını noktalı yere yazınız. 

“Göç Destanı” metninde geçen gerçek ve kurgusal unsurları bulunuz.

 Gerçek Unsurlar                                                  Kurgusal Unsurlar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.  ETKİNLİK

6.    ETKİNLİK

“Nasreddin Hoca’nın Hayat Hikâyesi” metnini okuyunuz. Koyu ve farklı yazı karakteri ile yazılmış 
sözcük ve sözcük gruplarını tespit ediniz. Yazı karakterlerini bu şekilde kullanmanın amacının ne 
olabileceğini metnin altındaki alana yazınız.
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a) Aşağıdaki Nasreddin Hoca fıkrasını okuyunuz.

BİZİM İLLER, BİZİM İLLER
Adamın biri Hoca’ya misafir olmuş. Hoca misafire elinden gelen ikramı yapmış. Ye-

dirmiş, içirmiş. Geç vakitlere kadar yanında oturmuş, onunla sohbet etmiş. Tam yatma 
zamanı misafirin canı üzüm istemiş. Bunu da açıktan söyleyememiş. Bir makam tutturarak 
şarkıya benzer şöyle bir şey okumuş:

— Bizim iller, bizim iller,
               Yatarlarken üzüm yerler!
 Bu saatte misafirin önüne bir de üzüm çı-

karmak Hoca’nın hiç de işine gelmemiş. Hemen 
misafirin söylediği makamla şu cevabı vermiş:

— Bizde öyle âdet yoktur,
               Saklarlar da güzün yerler!

7.  ETKİNLİK

NASREDDİN HOCA’NIN HAYAT HİKÂYESİ
Yüzyılları aşarak zamanımıza ulaşan, bilgeliğini nüktedanlığı ile süsleyen, Türk kültür dünya-

sının kuşkusuz en büyük isimlerinden biridir Nasreddin Hoca.
Nasreddin Hoca birçok yerli ve Batılı kaynağa göre, 1208 yılında Eskişehir iline bağlı Sivri-

hisar ilçesinin eski ismi Hortu (şimdiki ismi Nasreddin Hoca) olan köyde dünyaya gelmiştir.

Doğduğu yer konusundaki yaygın ihtilafa karşın, son yıllarda yapılan ilmî ve arkeolojik ça-

lışmalarla özellikle eski sicillerden elde edilen bilgiler ve Hoca'nın kızına ait mezarın bulunması 

ile Hoca'nın Sivrihisarlı olduğu kesinlik kazanmıştır. Fuat Köprülü ve Pertev Naili Boratav gibi 

birçok ünlü bilim adamı bu konuda hem fikirdirler.

Annesi Sıdıka Hatun, babası ise Abdullah Efendi’dir. İlk eğitimini aynı zamanda köyün ima-

mı olan babasından almıştır. Daha sonra Sivrihisar'da medrese eğitimi görmüş, babasının ölümü 

üzerine köyüne dönerek babasının yerine imamlık ve vaizlik görevini ifa etmeye başlamıştır. Bu 

görevini 23 yaşına kadar devam ettirmiştir.

(...)
Muhittin ÖNGÜT - Eda ÖZDEMİR

(Kısaltılmıştır.)

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

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

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

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

...............................................................................................................................................................
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b) Fıkradaki mizahi ögelere dikkat ediniz. Siz de öyküleyici anlatımı kullanarak “misafirperver-
lik” konulu bir hikâye yazınız. Hikâyenizde mizahi ögelere yer veriniz ve yazınıza uygun bir başlık 
koyunuz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................................
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Aşağıdaki cümleleri çatı özelliklerine göre inceleyiniz.

Araştırdığınız destanlardan en beğendiğinizi anlatınız.

Özne-Yüklem
İlişkisine Göre

Nesne-Yüklem
İlişkisine Göre

Etken Edilgen Geçişli Geçişsiz

Ağacın gövdesi yarılarak içinden beş çocuk çıktı. X X

Çinli prenses, sarayını Hatun Dağı’nda kurdu.

Çocuklarından bir başkası yurda hakan seçildi.

Bir gün Uygur tahtına yeni bir hükümdar oturdu.

Büyük bir şölen yapılmış.

Prenseslerine karşılık, bu kaya Çinlilere verildi.

“Göç! Göç!” diye derin üzüntüyle bağırdıkları duyuldu.

Parçaları arabalara yükleyerek birer birer Çin’e götür-

düler.

Göllerin suyu tükendi.

8.    ETKİNLİK

Gelecek Derse Hazırlık
Türkü hikâyelerini araştırınız. Beğendiğiniz türkü hikâyesini sınıfa getiriniz.

9.    ETKİNLİK
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1. Türkü dinlemeyi sever misiniz? Bildiğiniz bir türküyü arka-
daşlarınıza söyleyiniz.

2. Âşıklık geleneği nedir? Bildiğiniz saz şairleri kimlerdir?

Hazırlık Çalışmaları

Şiiri, türün özelliklerine uygun okuyunuz.

VATAN SEVGİSİNİ İÇTEN DUYANLAR

Saz şairidir. Dili us-
talıkla kullanan Âşık Veysel, 
eserlerini yalın bir Türkçe ile 
yazmıştır. Yaşama sevinciyle 
hüzün, iyimserlikle umutsuz-
luk  şiirlerinde iç içedir. Başlıca 
eserleri:Sazımdan Sesler, De-
yişler, Dostlar Beni Hatırlasın...

Âşık Veysel
ŞATIROĞLU
(1894-1973)

Vatan sevgisini içten duyanlar
Sıtk ile çalışır benimseyerek
Milletine ulusuna uyanlar
Demez neme lazım neyime gerek.

Her ferdin hakkı var, bizimdir vatan
Babamız dedemiz döktüler al kan
Hudut boylarında can verip yatan
Saygıyle anarız şehit diyerek.

Vatan aşkı ile çalışan kafa
Muhakkak erişir öndeki safa.
Tesir nüfuz olur her bir tarafa
Herkes onu büyük tanır severek.

Olmak istiyorsan dünyada mesut
Hakka halka yarayacak bir iş tut.
Çalıştır oğlunu, kızını okut
İnsan olmak için okumak gerek.

Vatan bizim, ülke bizim, el bizim,
Emin ol ki her çalışan kol bizim.
Ayyıldızlı bayrak bizim, mal bizim
Söyle Veysel övünerek överek.

Âşık Veysel ŞATIROĞLU

1

1 Sıtk: Sıtkı (Hece ölçüsünü tutturmak için “Sıtkı” kelimesinin ikinci hecesindeki ünlü düşürülmüştür.)
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1.  ETKİNLİK

“Vatan Sevgisini İçten Duyanlar” şiirinden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

2.     ETKİNLİK

1. Şiire göre vatan sevgisini içten duyanların taşıdığı özellikler nelerdir?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

2. Şiirin ikinci dörtlüğünden anladıklarınızı yazınız.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Okuduğunuz şiirde geçen bazı sözcüklerin anlamları verilmiştir. Anlamı verilen sözcüğü bulup 
bulmacaya yazınız. 

Öğrendiğiniz sözcükleri oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

H

T

V N

F Z

KS

İ

I

E

K
1

3

4

5

6

7

8

9

2 1. Sınır.

2. Kesinlikle.

3. Bir yere ulaşmak, varmak.

4. Mutlu, sevinçli, ongun.

5. Etki.

6. Bir niteliği sebebiyle kendini yücelmiş  

          sayarak bundan abartmalı bir biçimde söz 
   etmek, iftihar etmek.

7. Dizi, sıra.

8. Yalan söylemeyen, dürüst.

9. Söz geçirme, güçlü olma, erk.
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3.     ETKİNLİK

Şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız.

5. Şiirin en beğendiğiniz bölümü hangisidir? Gerekçesi ile yazınız. 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

3. “Vatan aşkı ile çalışan kafa / Muhakkak erişir öndeki safa.” dizelerinden anladıklarınızı            
yazınız.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

4. Şaire göre bu dünyada mutlu olmak için neler yapmak gerekir?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Öğretmeninizin izleteceği  Âşık Veysel’in 1969 yılında Erdoğan Alkan ile kendi hayatı hakkında 
yaptığı röportajın amacı (kültür aktarma, bilgilendirme, ikna etme) nedir? Söyleyiniz.

4.     ETKİNLİK

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

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

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

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

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

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

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

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

Konu Ana Duygu



189

5.   ETKİNLİK

6.     ETKİNLİK

a) Aşağıdaki şiiri okuyunuz.

Uzun ince bir yoldayım, 
Gidiyorum gündüz gece. 
Bilmiyorum ne haldayım, 
Gidiyorum gündüz gece. 

Dünyaya geldiğim anda 
Yürüdüm aynı zamanda. 
İki kapılı bir handa 
Gidiyorum gündüz gece.

Uykuda dahi yürüyom 
Kalkmaya sebep arıyom 
Gidenleri hep görüyom 
Gidiyorum gündüz gece. 

Kırk dokuz yıl bu yollarda,
Ovada, dağda, çöllerde
Düşmüşüm gurbet ellerde
Gidiyorum gündüz gece. 

(...)

Şaşar Veysel işbu hâle
Gâh ağlaya gâhi güle
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece.

Âşık Veysel ŞATIROĞLU
                                (Kısaltılmıştır.)

UZUN İNCE BİR YOLDAYIM

b) Âşık Veysel’in kendi sesinden “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü dinleyiniz. 

Okuduğunuz şiiri, şairinin sesinden dinlemenin size hissettirdiklerini anlatınız.

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız türkü hikâyesini arkadaşlarınıza anlatınız.
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7.  ETKİNLİK

8.    ETKİNLİK

a) Aşağıdaki metni okuyunuz.

EFEMERA
Efemera, gündelik yaşama ait “ıvır zıvır” olarak nitelendirilebilecek kısa ömürlü küçük belgeleri 

ifade eden bir tanımlamadır. Başka bir deyişle efemera, “gündelik hayatın önemsiz geçici belgeleri”dir.

Biriktirilerek koleksiyon yapılan ve gelecek kuşaklara aktarılan gazeteler, dergiler, sinema biletleri, 

tiyatro programları, el ilanları, afişler, posterler, çikolata kartları, tapu belgeleri, takvimler, kartvizitler, 

etiketler, kartpostallar, menüler ticari materyaller ve benzerleri, hemen hemen sosyal hayatın tamamın-

da kullanılan belgeler olması dolayısı ile toplumun kültürü hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. Gündelik 

yaşamın ayrıntılarını belgeleyen efemera belgeler, kültürel ve tarihsel çalışmalara ışık tutar. Kısaca 

efemera koleksiyonerliği kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılması açısından son derece önemlidir.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                Komisyon

b) Metindeki geçiş ve bağlantı ifadelerini bulunuz. Bu ifadelerin anlatıma olan katkısını belirtiniz.

a) Aşağıda pul koleksiyonundan bir örnek verilmiştir. Bu pulları inceleyiniz.

b) Sizin ya da çevrenizdeki birinin  herhangi  bir koleksiyonu (peçete, kartvizit, pul, eski para…) 

var mı?

c) Koleksiyon yapmanın kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasındaki önemiyle ilgili görüşle-

rinizi arkadaşlarınızla tartışınız.

................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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Türkülerin millî kültürümüzdeki yeri ve önemiyle ilgili, defterinize bilgilendirici bir metin yazınız. 
Yazınızda günlük hayattan örnekler veriniz.

9.    ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerin yüklemini bulunuz. Yüklemine göre cümlenin türünü yazınız.

Yüklemin Türüne Göre

Gidiyorum gündüz gece. 

Gidenleri hep görüyorum.

Okuduğumuz şiiri çok beğendim.

Veysel bu işe şaşmaktadır.

Uzun ince bir yoldayım. .......................................

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

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

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

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

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

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

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

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

Sebep arıyorum kalkmaya.

İki kapılı bir handayım.

İki kapılı bir han denen yer dünyadır.

Fiil Cümlesi

Gelecek Derse Hazırlık

b) Siz de isim ve fiil cümlelerine örnek veriniz.

İsim Cümlesi:

Fiil Cümlesi:

Yüklem

• Kahvenin topraktan fincana gelene kadar geçirdiği aşamaları araştırınız.
• Ülkemizin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında yü-

rüttüğü çalışmalar neticesinde 2016 yılına kadar UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 
17 adet varlığımızın alınması sağlanmıştır. Bu varlıklardan istediğiniz bir tanesini 
araştırınız. Araştırmalarınızı “www.kulturvarliklari.gov.tr” adresinden yapabilirsiniz.

10.   ETKİNLİK
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Hazırlık Çalışmaları
1. Kültürümüzde misafire ikramda bulunmak sizce neden 
önemlidir?

2. Kahve içmenin kültürümüzdeki yeri hakkında ne düşünü-
yorsunuz? Anlatınız.

Anadolu’nun geleneksel ko-
nukseverliği dillere destandır, 
dedik. Ne var ki bu konuksever-
lik önce kahveden başlar. Sizi, 
bir acı kahve içmeye çağıran 
dostunuza neden “acı kahve” 
diyemezsiniz. Bu acılıkta, yıllar 
yılı sürecek bir tatlılık, yakın bir 
dostluk vardır. Bu yüzden Ana-
dolu’da “Bir fincan kahvenin kırk 
yıl hatırı vardır!” sözü, her yer-
de, her zaman söylenir durur.

Tarihçilerin verdiği bilgilere 
göre, Osmanlı Devleti’ne kahve 
ilk olarak 16’ncı yüzyılda girmiş 
ve Anadolu’ya yayılmıştır. Arap-

lar tarafından bilinen, ekmeği yapılıp yenen ya da dövülerek içilen kahve, Kanuni Sultan Süleyman 
devrinde, Yemen’den ilkin İstanbul’a getirilmiş ve içilmiştir. Daha sonraları tüccarlar eliyle Avrupa’ya 
götürülen ve Anadolu’ya yayılan kahve, keyif verdiği için bir ara tarihimizde yasaklanmış, içenler 
ağır cezalara çarptırılmıştır. Bakmışlar ki kahve içiminin önüne geçilmiyor, hele büyük konaklar-
da kahveden vazgeçilemiyor, tütün yasağı gibi kahve yasağı da kaldırılmış. Kahve İstanbul’un ve 
Anadolu’nun günlük hayatına girmiş. Ekmek gibi, su gibi ihtiyaç maddeleri arasında yer almıştır. 
İstanbul’da açılan yazlık ve kışlık kahvehaneler, bu kahvehanelerde kahve gelenek ve görenekleri, 
yerli ve yabancı pek çok yazara konu olmuştur. Gerçekten de usta ellerde özene bezene pişirilen 
kahvelerimizin şöhreti dünyaya yayılmış, pirinç cezvelerde pişirilerek kulpsuz “kallavi” fincanlarda 
içilen sadesinden şekerlisine, türüm türüm kokan, buram buram tüten kahveler “Türk kahvesi” adıyla 
dünyanın her yerinde aranır olmuştur.

Bugün de eş dost ziyaretlerinde ikramın başını çeken kahve, öyle gelişigüzel pişirilmez. Pi-
şirilirse konuğa saygısızlık sayılır. Hele ziyarete gelen konuk, bir ehlikeyif, bir kahve tiryakisi ise 
kahveden, kahveyi getirene kadar bir “tazelik” arardı. Kahve üzerine söylenen şu beyit o günlerde 
söylenirdi:

Aşağıdaki metni önemli gördüğünüz yerleri defterinize not alarak okuyunuz.

BİR FİNCAN KAHVE

Türk kültürü ve 
sanat tarihi ile ilgili yayım-
lanmış yetmiş dört kitabı ve 
bine yakın makalesi vardır. 
Başlıca eserleri: Aldı Sözü 
Anadolu, Anadolu Efsaneleri, 
Köyün Bağrından...

Mehmet ÖNDER
(1926-2004)
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 Ehlikeyfin keyfini kim yeniler, kim tazeler?
 Taze elden, taze pişmiş, taze kahve tazeler.
Ardından da hemen şu beyit okunurdu:
 Ehlifkeyfe kahve verse tazeler,
 Ehlikeyfin keyfini yelpazeler.
Kahve tiryakileri kahvesiz edemezlerse de aslında kahve eş, dost, yârenin bir arada sohbetine 

kapı açar; daha doğrusu bu sohbetin ön sözü olurdu. Kahvenin ve kahvehanenin birer bahane, iste-
nilenin dostlarla sohbet etmek olduğunu ifade eden şu beyit dillerden düşmezdi:

 Gönül ne kahve ister, ne kahvehane
 Gönül sohbet ister, kahve bahane.
Sıkıntılı günlerinde yanına uğramayan iyi gün dostlarına bir şairin şu çağrısı ne kadar manalıdır.

 Kahvelerim pişti gel, 
 Köpükleri taştı gel, 
 Eyi günün dostları 
 Kötü günüm geçti gel.
İçilen bir fincan acı kahve ama kırk yıl hatırı var. İçenler, hatır saymasını, gönül almasını bilenler 

için...
 Kahvenin yüzü kara, kim demiş ki içilmez.
 Gönlü ak, dili tatlı hatırından geçilmez.
Anadolu’da konukseverliğin başını kahve çeker, demiştik. Gerçekten öyle. Konuk olduğunuz köy 

ve kasabalarda bir kahve içirmeden sizi bırakmazlar. Birçok bölgede bu ikram daha da ağır basar. 
Güney Anadolu’da ve Kıbrıs köylerinde kahvehaneye gelen konuk, önce selam verip kimin masa-
sına oturmuşsa onun bir kahvesini içer. Ondan sonra kahvehanede bulunanlar, teker teker ikrama 
başlarlar. Diyeceksiniz ki bir insan kaç kahve içebilir? Bunun da çaresini bulmuşlar. Konuk bir, hadi 
diyelim iki kahve içtikten sonra, kahveci kahve yerine konuğun önündeki tepsiye, ince kâğıtlara sa-
rılı bir lokum bırakır. Kahvehanede otuz kişi varsa tepside otuz lokum birikir. Konuk bunlardan bir 
tanesini yer, ötekilerini ayrılırken ceplerine doldurur. Almazsa ikramı geri çevirmiş sayılır ki bunu da 
kimse yapmaz.

Yolunuz bu töreyi sürdüren bir Anadolu köyüne düşerse sakın ola ikramları geri çevirmeyiniz. 
Anadolu’nun gönlü incinir, bu gönül sizinledir.

Mehmet ÖNDER
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“Bir Fincan Kahve” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1.  ETKİNLİK

2.    ETKİNLİK

Öğrendiğiniz sözcükleri oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

1. Yazara göre acı bir kahve neyin başlangıcıdır?

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

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

2. Kahvenin Anadolu’da yaygınlaşması nasıl gerçekleşmiştir? Açıklayınız.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Sözcük ve sözcük gruplarını, verilen anlamlarla eşleştiriniz.  

1
yâren

3
tiryaki

2
pirinç

8
ehlikeyif

5
töre

6
beyit

7
kallavi

4
türüm türüm 

tütmek

(   )  Bakıra çinko katılarak elde edilen sarı renkte bir alaşım.

(   )  Çok iri, kocaman.

(   )  Çevreye güzel kokular yayılmak.

(   )  Çift dizeli olarak düzenlenen bir koşuğun her dize çifti.

(   )  Rahatına düşkün kimse, keyif sahibi.

(   )  Bir şeye çok alışmış, kendine huy edinmiş.

(   )  Arkadaş, yakın dost.

(   )  Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, 

       görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü, âdet.

3. “Ehlikeyfin keyfini kim yeniler, kim tazeler? / Taze elden, taze pişmiş, taze kahve tazeler.”       
dizelerinde kahvenin ikramıyla ilgili hangi özelliğe değinilmiştir? Belirtiniz.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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Aşağıdaki cümleleri koşul-sonuç ilişkisine göre “Bir Fincan Kahve” metninden tamamlayınız.

3.    ETKİNLİK

4. “Gönül ne kahve ister, ne kahvehane / Gönül sohbet ister, kahve bahane.” dizeleriyle ne 
anlatılmak istenmiştir? 

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

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

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

5. Yakın çevrenizde, kahve içmeyle ilgili gözlemleriniz nelerdir? Anlatınız. 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

6. Kahve gibi geleneksel başka içeceklerimiz var mıdır? Varsa örnek veriniz. 
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………..........…………
onun bir kahvesini içer.

Kahvehanede otuz kişi varsa ………...…………………………………..………
…………………………………….……………………………………………......…...

…………………………………………………………………………........…….....…
konuğa saygısızlık olur.

Yolunuz bu töreyi sürdüren bir Anadolu köyüne düşerse ………….……... 
…………………………...……………………....................................................
.

7. Günümüzde en çok tüketilen içecekler nelerdir?   
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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4.    ETKİNLİK

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız kahve üretimi aşamalarını görsellerden de yararlanarak 
maddeler hâlinde yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Derse hazırlık bölümünde yaptığınız araştırmayı sununuz. 

Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası 
(Sivas)

Sultan Ahmet Camisi (İstanbul)

Nemrut Dağı 
(Adıyaman - Kahta)

Çatalhöyük Neolitik Kenti
 (Konya)

Ani Arkeolojik Alanı 
(Kars)

(Antalya - Muğla)

Afrodisias
(Aydın)

Efes 
(İzmir)

Diyarbakır Kalesi ve 
Hevsel Bahçeleri

Bergama Çok Katmanlı Kültürel 
Peyzaj Alanı (İzmir)

Bursa ve Cumalıkızık

Selimiye Camisi ve Külliyesi
(Edirne)

Göreme Millî Parkı ve Kapadokya 
(Nevşehir)

Pamukkale-Hierapolis
(Denizli)

Troya Antik Kenti 
(Çanakkale)

Safranbolu
(Karabük)

Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti 
(Çorum)
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6.    ETKİNLİK

7.  ETKİNLİK

Aşağıda verilen cümleleri yüklemin yeri bakımından değerlendirip ilgili kutucuğu işaretleyiniz.

Anadolu’nun geleneksel konukseverliği dillere destandır, dedik.

İstanbul’un, Anadolu’nun günlük hayatına girmiş kahve.

Ekmek gibi, su gibi ihtiyaç maddeleri arasında yer almıştır.

Ardından hemen okunurdu beyit.

Gönül ne kahve ister, ne kahvehane.

Birçok bölgede bu ikram daha da ağır basar.

İyi günün dostu, kötü günüm geçti gel.

Konuk bunlardan bir tanesini yer.

Cümle Kurallı Cümle Devrik Cümle

a) Millî kültürümüzde önemli bir yeri olan ebru sanatını öğrenmek için kursa katılmak isti-

yorsunuz ve bununla ilgili bir araştırma yapıyorsunuz. İnternet üzerinden yaptığınız araştırmada 

karşınıza aşağıdaki forum çıktı. Forumda yer alan metni okuyunuz. Ardından yönergeye göre b 

bölümündeki etkinliği yapınız.

Umay

Merhaba, ebru kursuna katılmak istiyorum ama nereye ve nasıl başvu-

racağımı bilemiyorum. Bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim.

Yavuz

Merhaba Umay. Ben de araştırdım. Halk eğitim merkezleri yeterli oran-

da başvuru olursa istenilen kursu açıyor.

Mehmet

Bulunduğun ilin / ilçenin halk eğitim merkezine giderek gerekli formları 

doldurman yeterli.

Umay

Verdiğiniz bilgiler işimi çok kolaylaştırdı. Teşekkür ederim.
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b) Forum yazısından edindiğiniz bilgilerden hareketle aşağıdaki formu doldurunuz.

Kaydımın yapılmasını arz eder, kurs süresince Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hü-

kümlerine uyacağımı ve kurs süresince yükümlülüklerimi yerine getireceğimi beyan ile imza ederim.

          Tarih:   … / ... / ….....

                       İmza

                  Ad Soyad

KATILMAK İSTEDİĞİ
KURSUN ADI

T.C. KİMLİK NO

ADI VE SOYADI

BABA ADI

ANA ADI

DOĞUM TARİHİ

E-POSTA ADRESİ

ÖĞRENİM DURUMU
İLKOKUL   ORTAOKUL   LİSE    ÖNLİSANS   LİSANS   Y. LİSANS   DOKTORA

EV TELEFONU                                          CEP TELEFONU                                        

ÇALIŞMA DURUMU ÇALIŞIYOR                                  ÇALIŞMIYOR

İKAMETGÂH ADRESİ

KURS ZAMANI
HAFTA İÇİ SABAH              HAFTA İÇİ ÖĞLEN              HAFTA İÇİ AKŞAM       

HAFTA SONU SABAH        HAFTA SONU ÖĞLEN        FARK ETMEZ

HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
KURSİYER KAYIT FORMU

Gelecek Derse Hazırlık
Yörenizdeki yer adları ile ilgili efsaneleri araştırınız.
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Hazırlık Çalışmaları
1. Derse hazırlık bölümünde yer adları efsaneleri ile ilgi-

li araştırmalarınızı arkadaşlarınız ile paylaşınız.
2. Kız Kulesi ile ilgili herhangi bir bilginiz var mı? Varsa 

anlatınız.

Metni dikkatle dinleyiniz.

KIZ KULESİ

Şair ve yazardır. 
1947’den itibaren 

çeşitli dergi ve belediyelerin 
yaptığı yarışmalarda ödüller 
kazanmıştır. Başlıca eserleri: 
Anadolu Yankıları, Yaşayan 
Anadolu Efsaneleri, Anılarla 
Atatürk...

Mevlüt KAPLAN
(1930  ̶  ...)
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1.   ETKİNLİK

Dinleme / İzleme Metni

Dinlediğiniz metni öğretmeninizin uygun gördüğü şekilde rol dağılımı yaparak canlandırınız. 

Dinlediğiniz metinde geçen sözcükleri anlamları ile eşleştiriniz.

2.    ETKİNLİK

“Kız Kulesi” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

3.   ETKİNLİK

1. Hükümdar, sarayındaki falcılardan ne yapmalarını istiyor? 

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

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

2. Falcılar, falda gördüklerini açıklamaktan niçin çekiniyorlar? 
...................................................................................................................................................

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

1.      söylence

2.      yinelemek

3.             küfe

4.         çıyan

5.        kazara

6.          yazgı

9.         kuşku 

8.        rehber

  11.      savsaklamak

7.      deniz feneri

  10.          kaygı

Öğrendiğiniz sözcükleri oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

  7 Gemilere yol gösteren ışık kulesi.

 Efsane.

 Rastgele, tesadüfen.     

 Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirememekten   

 
doğan kararsızlık.

 
Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa.

 Belirli bir sebebi olmaksızın bir işi isteyerek geri bırakmak,   
 geciktirmek, umursamamak.

 Tekrarlamak.

 Çok ayaklılardan, sarımtırak renkte, zehirli bir böcek.             

 Genellikle söğüt veya başka ağaç dallarından örülen, yük   

 taşımaya yarayan, kaba ve dayanıklı sepet.

 Tanrı'nın uygun görmesi, Tanrı'nın isteği, kader, ezelî takdir,  

 yazı, alın yazısı, hayat, mukadderat, takdiriilahi.
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4.    ETKİNLİK

“Kız Kulesi” efsanesinden çıkardığınız sonuç nedir?

3. Hükümdar, kızını korumak için nasıl bir önlem almıştır? Hükümdarın yerinde olsaydınız siz 

ne yapardınız?

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

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

4. Hükümdarın kızı neden ölmüştür? 

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

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

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

5. Hükümdarın falcıların sözüyle hareket edip önlem almasını doğru buluyor musunuz? Niçin?  

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

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

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

6. Kız Kulesi gerçekte hangi amaçla kim tarafından yaptırılmıştır?   
...................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.   ETKİNLİK

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

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

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

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

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

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

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

Beğendim. 

Beğenmedim.

Dinleme / İzleme Metni

“Kız Kulesi” metni ile ilgili görüşlerinizi sebepleri ile yazınız.

a) Aşağıdaki paragrafı okuyunuz ve paragrafta geçen yabancı sözcüklerin altını çiziniz.

Uzun süredir iş ilanlarına bakıyordum. Yürürken bir rezidansın kapısında “Full time ça-

lışacak eleman aranıyor.” yazısını gördüm. İçeri girip patronla görüştüm. Benden CV istedi. 

Galiba işe kabul edilecektim. Ertesi gün beni aradılar. Çok sevindim, hemen hazırlanıp oraya 

gittim. Computerdan  printera kadar her şey elimizin altındaydı. Patron “Bazen çalışmalarınızı 

home office şeklinde yapabilirsiniz.” dedi. Yeni trend buymuş.

b) Parçada geçen yabancı sözcüklerin yerine Türkçelerini kullanarak bu paragrafı yeniden yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................................................
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 Türkiye’nin  “müze müze gezdiren” tek kartı müzekart ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına 
bağlı 300’ü aşkın müze ve ören yerini ücretsiz gezebilir, tarihte keyifli bir yolculuğa çıkabilirsiniz.

 Aşağıdaki metni okuyunuz.

Müzekart, geçmişine değer veren kültür ve sanat meraklılarına avantajlarla dolu tarihî bir 

imkân sağlıyor. Uygarlıkların zevklerini, düşüncelerini, inançlarını, yaşam tarzlarını koruyan ve 

bu mirası geleceğe taşıyan müzeleri yılda iki kez ücretsiz ziyaret etme olanağını veriyor.Müzekart 

ile sanat, bilim, kültür ve tarih evi sayılan müzelerin kapıları yani tarihin kapıları sizler için sonuna 

kadar açılıyor. Gezilmedik müze, görülmedik eser kalmasın.

(www.muze.gov.tr)
Siz de müzekart sahibi olmak için formu doldurunuz.

8.    ETKİNLİK

Öğretmeninizin izleteceği Türkiye’yi tanıtan reklam filmininin amacını (kültür aktarma, bilgilendir-

me, ikna etme) sözlü olarak belirtiniz.

7.    ETKİNLİK

MÜZEKART

KART SAHİBİNİN

Müzekart ile bir yıl boyunca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bağlı 300’ü aşkın müze ve ören yeri gezile-
bildiği gibi (Bazı özel müzeler ücretsiz ziyaret ediliyor.) sergiler ve tiyatro 
temsilleri indirimli izleniyor. Kafe ve hediyelik eşya mağazalarındaki alış-
verişlerde daha az ücret ödeniyor. 

+ FOTOĞRAF YÜKLE

Dinleme/İzleme Metni

 9.    ETKİNLİK

ADI

E-POSTA  ADRESİ

SOYADI

TELEFON NUMARASI CİNSİYETİ

T.C. KİMLİK NO

Reklam filminden hareketle millî kültür unsurlarımızla ilgili  konuşma yapınız. Konuşma-

nızda günlük hayattan örnekler veriniz.
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Tek 

Yüklem-

li Cümle

Fiilimsi 

Bulunan 

Cümle

Birden 

Çok 

Yüklemli 

Cümle

Bağlacı 

Olan 

Cümle

Falcılar sırayla kralın kızının falına bakmışlar. X

Büyük kralımız, inanmayın, üzülmeyin.

Kral kızını zaman zaman görmeye geliyormuş.

Nöbetçiler çevrede kol geziyorlar ve kuş uçurtmuyorlarmış.

Halk ona Kız Kulesi adını vererek bu söylenceyi uydurmuş.

Hemen motoru durdurmuşlar ve bir küfe üzüm almışlar.

Nöbetçiler olup bitenden habersizmiş.

Kız, günün birinde serpilmiş, gelişmiş.

a) Aşağıdaki cümleleri yapısına göre inceleyip uygun kutucuğu işaretleyiniz.

b) Siz de cümle türlerine uygun birer örnek cümle yazınız.

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

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

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

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

Tek Yüklemli Cümle:

Fiilimsi Bulunan Cümle:

Birden Çok Yüklemli Cümle:

Bağlacı Olan Cümle:

10.  ETKİNLİK

Dinleme / İzleme Metni
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I. PERDE
BİLGİSAYAR
ÖN OYUN
Solda Hacivat’ın sağda Karagöz’ün evin-

den birer parça görünür. Orta boş.
Hacivat’la Karagöz davul çalarak girer.
BİRLİKTE: Hoş geldiniz, hoş geldiniz. 

Oyunumuza hoş geldiniz.
HACİVAT: Ben Hacivat... 
KARAGÖZ: Ben Karagöz... 
BİRLİKTE: Bizleri hoşnut ettiniz. Davu-

lumuz çalınıyor. Tokmaklar hüner saçıyor. 
Arkanıza yaslanınız, Hacivat oyunu başlıyor. 
Arkanıza yaslanınız, Karagöz oyunu başlıyor. 
(Çıkarlar.) 

1. SAHNE
HACİVAT: (Davul çalarak girer.) Efen-      

diiim, hoş geldiniiiz, sefalar getirdiniz. Nasılsı-
nız? Bizleri soracak olursanız eh işte! Tangır 
tungur, tarhana bulgur... Yuvarlanıp gidiyoruz. 
İzninizle bir oyun çıkartacağız size. Çağıra-
yım Karagöz’ü oyuna başlayalııım. (Davul 
çalar.) Oyunumuz, aman üstünüzden ırak 
dursun, cahillik üstüne, bilgisayar üstüne. 
(Davul çalar.) Karagöz’üm, iki gözüm huuu!.. 
Gelmiyor. Dalgındır biraz. Biraz da aksi. Hazır 
davul boynumdayken bir mâniyle çağırayım, 
davulun sesine dayanamaz gelir:

Çayıra saldım koyunu
Bolca içirdim suyunu
Karagöz’üm çık gel artık
Başlatalım şu oyunu
(Bağırır.) Nasıl mâni ama?..

KARAGÖZ: (Davulla girer.) Geldim.
HACİVAT: Hah, geldi!
KARAGÖZ: Ne patırdayıp duruyorsun Hacivat?
HACİVAT: Karagöz’üm diyorum ki...
KARAGÖZ: (Tokmakla vurur, düşürür.) Al sana!
HACİVAT: (Doğrulurken) Ah kafam! Yahu ne diye vuruyorsun?
KARAGÖZ: Sen o söylediğine mâni mi diyorsun? Dinle bak, mâni nasıl olurmuş öğren:

KARAGÖZ
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Serbest Okuma Metni

Havaya attım fişeği
Dolandı dört bir köşeyi
Hacivat’ı sorarsanız
Mahallenin kör eşeği.
HACİVAT: Sus Karagöz! Cahil cahil 

konuşma.
KARAGÖZ: Ne yani, ben cahil miyim?
HACİVAT: Cahilsin.
KARAGÖZ: Hiç bile değilim.
HACİVAT: Karagöz’üm mahallenin kör 

eşeği diyorsun.
KARAGÖZ: Ne diyecektim? Mahal-

lenin yakışıklısı mı? Hah hah ha! Kusura 
bakma, o benim. Sense kör eşek.

HACİVAT: Yahu Karagöz’üm ne kalın 
kafalı adamsın. Eşek diyorsun. Eşek 
eskidendi. Binerdin üstüne dıgıdık dıgı-
dık. Canı isterse yürür. İstemezse ai! ai! ai! 
Yandın, kaç yanından.

KARAGÖZ: Ne güzel olurdu. Düşün-
sene eşeğe binmiş gidiyorsun, birden kar-
şına Nasrettin Hoca çıkıyor. O da eşeğe 
binmiş.

HACİVAT: Ama ters binmiştir.
KARAGÖZ: Saçmalama Hacivat, eşe-

ğe ters biner mi koskoca Nasrettin Hoca?
HACİVAT: Binmese Nasrettin Hoca 

olur mu? Dinle; bakmışlar, Hoca eşeğe 
binmiş, karşı beri geliyor. Aa, bir de ne 
görsünler, Hoca eşeğe ters binmemiş mi! 
Sorarlar: “Hoca, eşeğe niye ters bindin?” 
diye.

KARAGÖZ: Niye ters binmiş? Dalgın-
lıktan mı?

HACİVAT: Dalgınlıktan olur mu? Hoca’da dalacak göz var mı? Demiş ki: “Bu benim eşek ne de-
sem tersini yapar. Doğru binsem ters yöne giderdi. Gideceğim yönün tersine bindim ki gideceğim yere 
götürsün.” Neyse Karagöz’üm artık eşek kullanılmıyor. Trenler, vapurlar, uçaklar, otobüsler, kamyon-
lar, arabalar onların yerini aldı.

KARAGÖZ: Keşke almasaydı.
HACİVAT: Neden?
KARAGÖZ: Neden olacak her gün yok tren kazası, yok otobüs devrildi, yok araba dereye uçtu... 

Trafik kazalarından on ölü, elli yaralı...
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HACİVAT: Ya yaa, trafik kazaları çok kötü.
KARAGÖZ: Gördün mü eşeğin yararını? Eşeklere binsek kazalar da olmazdı. En çok birbirleri-

ne çifte atar, anırırlardı.
HACİVAT: Yine cahil cahil konuştun Karagöz’üm. Kazalarda suç kimin?
KARAGÖZ: Vallahi benim değil.
HACİVAT: Trenlerin, otobüslerin, kamyonların, arabaların da değil. Bir tren ötekine gel seninle 

çarpışalım der mi?
KARAGÖZ: Deli mi ki desin? Demez.
HACİVAT: Bir otobüs kafasına esip bir kamyona toslar mı?
KARAGÖZ: Hacivat saçmalama. Neden toslasın?
HACİVAT: Öyleyse kazaların suçlusu araçlar değil.
KARAGÖZ: Ben de değilim. Öyleyse sensin. (Vurur.)
HACİVAT: (Doğrulurken) Yahu Karagöz’üm elinin hiç ayarı yok. Böyle vurulur mu?
KARAGÖZ: Kaza kaza, aman şaka şaka.
HACİVAT: Kazaların tek suçlusu insanlar. İnsanlar küçükken yani okullarda trafik konularında iyi 

eğitilmeli... Aman neyse biz cahil derken nerelere geldik yahu!..
KARAGÖZ: Sen cahil sözünü diline doladın gitti. Yoksa bana cahil mi diyorsun?
HACİVAT: Ne yazık ki öyle Karagöz. Cahilsin. 
KARAGÖZ: Cahil diye okuma yazma bilmeyene denir. Ben okuryazarım. Gerçi yazarlığım pek 

iyi sayılmaz ama...
HACİVAT: Boşuna çabalama Karagöz, cahilsin.
KARAGÖZ: (Davul çalarak) Beeen cahillll değilim.
HACİVAT: Cahilsin.
KARAGÖZ: Dur, dinle, cahil olmadığımı sana bir mâni yakarak göstereyim (Çalarak söyler.):
Pencereme bir kuş kondu...
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HACİVAT: Hani gerisi?
KARAGÖZ: Pencereme bir kuş kondu...
HACİVAT: Gerisini uyduramadın.
KARAGÖZ: (Vurur.) Patlama da dinle:
Pencereme bir kuş kondu...
HACİVAT: Ben yardımcı olayım:
Kanadını kedi yoldu...
KARAGÖZ: Uydurdun be! Eh, öyle olsun. Bak gerisini dinle:
Cahil diyen Hacı Cavcav,
Kendisi zır cahil oldu.
Nasıl mâni ama. Dur şunu bir daha söyleyeyim de aklıma kazınsın:
Pencereme bir kuş kondu
Kanadını kedi yoldu
Burası uymadı ama
Dur, değiştireceğim
Hacivat böyle uydurdu
Gördün mü? Bana cahil demeye utan. Ben hem okur, az yazar, hem de çok iyi mâni düzerim. 

Bana cahil diyemezsin.
HACİVAT: Ah Karagöz’üm ben hem senden iyi okurum, senin gibi az da değil, çok yazarım, se-

ninki mâni mi, ben kralını düzerim. Üstelik yedi iklim gezerim ama ne fayda? Bana da cahil dediler.
KARAGÖZ: Vay terbiyesizler! Sana ha?.. (seyirciye tokmağı sallayarak) Hanginiz dedi, doğru 

söyleyin, karışmam bak!..
HACİVAT: Aaah, ah! İçime dert oldu be Karagöz...

Serbest Okuma Metni
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KARAGÖZ: Hacı Cavcav, sana cahil diyen, bana neler demez? Göster hele, hangisi? Davul 

gibi gümleteyim onu.
HACİVAT: Bunlar demedi.
KARAGÖZ: Ya kim dedi?
HACİVAT: Benim oğlan dedi.
KARAGÖZ: Senin oğlan mı dedi?
HACİVAT: Benim oğlan dedi.
(...)
HACİVAT: Çocuk meğer bana cahil diyerek doğruyu söylüyormuş.
KARAGÖZ: Nee?.. Ölsem inanmam. Kırk yıllık arkadaşım Hacivat cahil mi olur hiç? Yahu sen 

değil misin mahalleye akıl dağıtan?
HACİVAT: Gerçek bu Karagöz’üm. Sen de ben de ne yazık ki cahiliz.
KARAGÖZ: Beni karıştırma. Sen şimdi cahil misin?
HACİVAT: Cahilim.
KARAGÖZ: Haydi kış kış, haydi kış kış.
HACİVAT: Yahu Karagöz tavuk gibi niye kışlıyorsun beni?
KARAGÖZ: Ben cahillerle konuşmam. Haydi başka kapıya. Cahil, sen de!
HACİVAT: İyi ama sen de cahilsin.
KARAGÖZ: Hacivat sen takmışsın bu cahil işine. Takıntılı olmuşsun. Seni takıntıdan kurtara-

yım. (...) Yahu sen okula gitmedin mi? 
HACİVAT: Gittim. (...) Cahil diye artık okuma yazma bilmeyene denmiyor. (...) Artık günümüzde 

bilgisayar kullanamayan cahildir. 
KARAGÖZ: Değildir.
(...)
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HACİVAT: Şimdi bilgisayar kullanmayana cahil deniyor. Bunu ben de yeni öğrendim. Hem de 
oğlumdan.

KARAGÖZ: Seni cahil seni!
HACİVAT: Ne dersen de. Haklısın. Ama benim cahilliğim uzun sürmeyecek.
KARAGÖZ: O neden o?
HACİVAT: Oğlum dedi ki...
KARAGÖZ: Hay oğlunun dilini eşek arısı soksun, yine ne dedi?
HACİVAT: Baba dedi...
KARAGÖZ: Doğru demiş, sana bu sakalla anne denmez ya.
HACİVAT: İkide bir sözümü kesme. Üstelik “Balla kestim demiyorsun.”
KARAGÖZ: Balla mı?
HACİVAT: Birinin sözünü kestin mi, balla kestim denir. Sözünü balla kestim...
KARAGÖZ: Sen baksana şu gözüme. Sana bal kaptıracak göz var mı bende, uyanık!
HACİVAT: Balın senin olsun. Benim oğlan, baba, dedi; sen cahilsin. Beni de mi cahil bırakacak-

sın? dedi.
KARAGÖZ: Bak sen bacak kadar çocuğa.
HACİVAT: Yaa, bana niye bilgisayar almıyorsun, dedi.
KARAGÖZ: Al sen de, ne duruyorsun?
HACİVAT: Doğru, durduğum da suç. Gel birlikte gidelim.
KARAGÖZ: Nereye?
HACİVAT: Cahillikten kurtulmaya.
KARAGÖZ: Kalsın, istemez! İyiyim ben böyle.
HACİVAT: Haydi nazlanma, birlikte gidelim. Bir bilgisayar almak için dolaşalım.
KARAGÖZ: Yorulmasak diyorum Hacivat. Şurdan çarşıdan üç beş kilo bilgi alıver oğluna, otur-

sun saysın.
HACİVAT: Yahu kestane mi bu alıp sayacak?
KARAGÖZ: Yahu sen bilgi sayacağım demedin mi? Ben de yolunu öğretiyorum.
HACİVAT: Yürü. Şimdi benimkini alalım, sıra senin kıza da gelecek.
KARAGÖZ: Benim kıza mı? Yahu o daha okula bile gitmiyor.
HACİVAT: İyi işte. Sen şimdiden bilgisayar kullanmayı öğrenirsin. Okula başlayınca ona hediye 

alır, öğretirsin.
KARAGÖZ: Dur yahu. Başımıza masraf çıkarma.
HACİVAT: Oğlum dördüncü sınıf. Artık bilgisayarın tam zamanı. Yürü gidiyoruz.
KARAGÖZ: (Çıkarken) Yahu insanın başına yeni yeni icatlar çıkarmasalar olmaz mı? (Çıkarlar.)

         Derleyen: Bekir AKTAN
          (Kısaltılmıştır.)

Serbest Okuma Metni
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6.  TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI  

İSTANBUL’U DİNLİYORUM
 
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı
Önce hafiften bir rüzgâr esiyor;
Yavaş yavaş sallanıyor
Yapraklar, ağaçlarda;
Uzaklarda, çok uzaklarda,
Sucuların hiç durmayan çıngırakları
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.
                    
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Kuşlar geçiyor, derken;
Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık.
Ağlar çekiliyor dalyanlarda;
Bir kadının suya değiyor ayakları;
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı. 
 

                    
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Serin serin Kapalıçarşı
Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa
Güvercin dolu avlular
Çekiç sesleri geliyor doklardan
Güzelim bahar rüzgârında ter kokuları;
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı.

(...)

Orhan Veli KANIK
                                     (Kısaltılmıştır.)

(İlk dört soruyu metne göre cevaplayınız.)
1. Şair, İstanbul’u dinlerken hangi sesleri duyuyor?

2. Şiirde hangi duyulardan yararlanılmıştır?

3. Şiirin en çok hangi bölümünü beğendiniz? Niçin?

4.  Şiirin ana duygusu nedir?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................
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5. Aşağıdaki metinlerde anlatım kaçıncı kişi ağzından yapılmıştır? Niçin? 
1. Metin 2. Metin

Sabahleyin Simon uyandığında ço-
cuklar hâlâ uyuyordu. Karısı, komşuya 
ödünç ekmek istemeye gitmişti. Yabancı, 
eski gömlek ve pantolonu giymiş; yalnız 
başına kanepede oturuyor, yukarı bakı-
yordu…

                            (İnsan Ne ile Yaşar)

Yerimden fırlayıp gözlerimi ovuştur-
dum, her tarafı iyice gözden geçirdim. Kar-
şımda küçük, daha önce hiç görmediğim, 
benzersiz biri vardı. Beni dikkatle süzü-
yordu. Bu kişinin sonradan yaptığım resmi 
aşağıdadır…

                          (Küçük Prens)

6. Saat kulesi, kare şeklinde planlı, aşağıdan yukarıya doğru incelen prizmaya benzer. Kes-
me taştan yapılan kule, bir balkon ve üç silme ile dört bölüme ayrılmıştır. Bunun üzerine çanın 
asıldığı çokgen gövdeli bir köşk yerleştirilmiş olup bu köşkün altında dört yöne doğru yuvarlak 
kadranlı bir saat bulunmaktadır. Kulenin ikinci ve üçüncü katında hafif sivri kemeri olan aydınlık 
pencereleri bulunur. Kuleye güney cephesindeki bir kapıdan girilir. 

Yukarıdaki metinde anlatılan saat kulesi hangi görselle uyumludur?                                                

           A)                       B)                                  C)                                  D)

7. Aşağıdakilerden hangisi devrik bir isim cümlesidir?

    A) Yeniden her şeye başlamak güzeldir. 
    B) Yaşam sadece hayal etmek değildir.
    C) Çocuklardı bu hayatı güzel yapan.
    D) Düşünmedin beni hiç ne yaparım diye.

8. (I) Ebru sanatı, kendine has malzeme ve uygulama özelliğine sahiptir. (II) Ebru sanatında 
kullanılan bütün malzeme ve araçlar ebrucu tarafından hazırlanır. (III) Boyaların tamamı tabiattan 
doğal yöntemlerle elde edilir. (IV) Suyun yoğunlaşmasını sağlayan kitre, bitkisel esaslı bir ana 
malzemedir ve boyaların kitre üzerinde açılmasını sağlayan doğal asit de hayvanın safra kese-
sindeki öddür.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

    A) I  numaralı cümle fiilimsi bulunan cümledir.

    B) II numaralı cümle birden çok yüklemi olan cümledir.

    C) III numaralı cümle tek yüklemli cümledir.

    D) IV numaralı cümle bağlacı olan cümledir.

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




