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Hazırlık Çalışmaları
1. “İyimser insan her felakette bir fırsat, kötümser insan da 
her fırsatta bir felaket görür.” düşüncesine katılıyor musu-
nuz? Neden?

2. İyimserlik ve kötümserlik kavramlarıyla ilgili ne düşünü-
yorsunuz? Açıklayınız.

Dil bilimci ve ya-
zardır. Başlıca an-

siklopedilerin hazırlanmasında 
görev almıştır. Ziya Gökalp’in 
kitaplarını günümüz Türkçesine 
aktararak yayıma hazırlamıştır.                          
Eserleri: Denemenin Kıyılarında, 
Türkçe Üzerine, Atatürk’ten Seç-
me Düşünceler...                                  

Yusuf ÇOTUKSÖKEN
(1947  ̶  ...)

İYİMSERLİK VE KÖTÜMSERLİK ÜZERİNE

Aşağıdaki metni, noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz.

Yaşama bakışları ve yaklaşımları açısından insanlar, genelde “iyimserler” ve “kötümserler” ola-

rak iki öbekte ele alınır. Gerçekten de günlük yaşamın her kesitinde iyimserler kadar kötümserlerle 

de karşılaşırız. Bu da doğaldır çünkü toplumdaki yaşantı çeşitliliği sürekli biçim ve içerik değiştiren 

olaylar dizisi ile kişilerin yaşama bakışı ve yaşamdan beklentileri, insanların ya iyimser olmalarını 

sağlıyor ya da kötümser olmalarına neden oluyor. Siz de onaylarsınız sanırım. Sadece iyimserlerden 

ya da sadece kötümserlerden oluşan bir toplum, herhâlde hiç de çekilir olmazdı.

Yaşamda, kötümserlere mi yoksa iyimserlere mi daha çok gereksinim duyarız? Bence kötüm-

serlere… Çünkü kötümserler her tür durumun, olayın insanı kötümserliğe sürükleyecek özelliklerini 

bulup çıkarmada ustadırlar doğrusu. Bunu alışkanlık hâline getirmişlerdir. Biz de kimi durumlarda 

iyimser, kimi durumlarda koşullar gereği kötümser rollerini ister istemez benimseyip oynamaz mıyız?

(…) 

Yaşamda iyimserlerin daha çok sevildiği, daha doğrusu ciddiye alındığı bilinir. Çünkü genel ka-

nıya göre iyimserler; akıllıdır, girişkendir, geleceğe ilişkin olumlu tasarımlar geliştirir, duyarlıdır, seve-

cendir, yapıcıdır, çevresine olumlu enerji yayar… İyimserlik, topluma yaşama sevinci verir. Gerçi, bir 
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başka açıdan iyimserleri biraz fazla romantik bulabilirsiniz. Her şeyin iyi tarafını görmek; her şeye iyi 

tarafından bakmak insanı yanıltabilir, diyebilirsiniz. Ama unutmayın ki insana yaşama sevinci, neşesi 

katan gerçekte iyimserlerdir. 

(…)

Hiç kuşkusuz iyimserler de zaman zaman kötümser olurlar. Bundan kaçmaları olanaksızdır… 

Ama çok zor durumlarda bile kör iyimserliğin yol ve araçlarını kullanmaya kalkmazlar. Böyle durum-

larda, onların kötümserler gibi düşünmelerini bir bakıma korunma güdüsü olarak da değerlendirebi-

liriz.  En ağır sorunlardan çıkarılabilecek dersler için iyimser düşünmeye gereksinimimiz vardır… Bu 

bağlamda Gil Stern’in (Giyıl Störn) şu sözlerini hem onaylayabilir hem de biraz abartılı bulabilirsiniz: 

“Toplumumuza iyimserler de kötümserler de katkıda bulunurlar. İyimser uçak yapar, kötümser ise 

paraşüt.” Kötümserlerin de yaşama bu denli katkıda bulunmaları yeni bir yaklaşım sayılmalı. Dene-

yimlerimiz, görgülerimiz bu önermenin çok da yaygın ve geçerli olmadığını gösterir. Ama doğrusu 

bu. Dengeli bir kötümserlik de yapıcılığıyla iyimserlik kadar işlevsel olabilir…

 Sözü şuraya getirmek istiyorum: Fanatik, aşırı romantik, uçlarda dolaşan iyimserlik de kötüm-

serlik de bence tehlikelidir. Denge burada da kendini gösterir. Yaşam, iyimserlikle kötümserlik ara-

sında öyle bir denge kuruyor ki bileşik kaplar gibi biri yükseldiğinde öbürü azalıyor; öbürü azaldığın-

da beriki yükseliyor. İşte gerçek iyimserlerle kötümserler bunun ayrımındadırlar.

(…)

Yaşamda iyimserlerle kötümserlerin oranı ülkenin gelişmişlik düzeyiyle, dünyadaki ekonomik 

dengelerin sarsılıp sarsılmamasıyla, doğal yıkımların olup olmamasıyla yakından ilgilidir. Yaşamı 

yeniden kurup biçimlendirmeye, çağdaş anlayışlarla örgütleyip geliştirmeye yetenekli olmayanlar: 

doğal olarak kötümserlik batağına saplanırlar. Akıllarını iyi 

kullanamazlar, çevrelerinde sinerji yaratamazlar, saldıkları 

olumsuz enerjiyle kötümserlerin sayısını artırmaktadırlar.

(…)

İyimserlikle kötümserliği ikiz kardeş gibi değerlendirirsek 

riskleri göze almanın gerekliliği daha iyi anlaşılır. Klasik ör-

nektir: Yarısı dolu bir bardağa, kötümserin yaklaşımı “yarısı 

boş”, iyimserin yaklaşımı “yarısı dolu” biçiminde olur. Önemli 

olan bardakta su bulunduğunu kabul ederek onu boşa harca-

mamak, ondan olabildiğince yararlanmaktır. Bardakta suyun 

olması ise her iki tarafın da ortak sorumluluğuna girer. Bar-

dağın tümüyle boşalması, sorusunun başka olumsuz boyutunu gözler önüne sererken dolmasıysa 

kötümserlerin de bir parça iyimserleşmesine yardımcı olabilir.

Şimdi bir kez daha kendinize sorun ve içtenlikle yanıtlamaya çalışın: İyimser misiniz, kötümser 

misiniz?

Sözün özeti: İyimser olmak da kötümser olmak da uygarlık gereğidir. Önemli olan şu: Birey, ken-

di içindeki iyimserlikle kötümserliği dengelemesini bilmelidir...

      
  

Yusuf ÇOTUKSÖKEN
(Kısaltılmıştır.)



14

ERDEMLER

1.  ETKİNLİK

Öğrendiğiniz sözcüklerle sözlük oluşturunuz.

Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını bulunuz. Deyimleri birer cümlede kullanınız.

Metinde geçen anlamını bilmediğiniz sözcükleri yazınız. Bu sözcüklerin anlamlarını tahmin edi-
niz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız.

1.
göze almak

3.
göz ardı etmek 

2.    ETKİNLİK

2.
batağa saplanmak

1.  Anlamı: ................................................................................................................................

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

2.  Anlamı: .................................................................................................................................

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

3.  Anlamı: .................................................................................................................................

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

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

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

Sözcük:
Tahminim:

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

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

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

Sözcük:
Tahminim:

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

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

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

Sözcük:
Tahminim:

Sözlük Anlamı:.........................................
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a) Aşağıda ‘‘İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine’’ metninin türü ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bilgiler-
den metne uygun olanların başına ‘‘D’’, metne uygun olmayanların başına ‘‘Y’’ yazınız. 

        

b) Okuduğunuz metnin türü:                .....……………………...............…………

“İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

2. Yazara göre kötümserlere mi iyimserlere mi ihtiyaç duyarız? Neden? 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

3. İyimserler hangi özelliklere sahiptir? Açıklayınız.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

4. “İyimser uçak yapar, kötümser ise paraşüt.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız. 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

5. Yaşamda iyimserlerle kötümserlerin oranını neler etkiler?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

1. İnsanları iyimser ya da kötümser yapan sebepler nelerdir?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

6. Aile bireylerinizi iyimserlik ve kötümserlik açısından değerlendiriniz. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

3.    ETKİNLİK

4.    ETKİNLİK

D

Y

(   ) Yazar, kişisel görüş ve düşüncelerini anlatmıştır.

(   ) Yazar, kahramanlarını genellikle hayvanlardan seçmiştir.

(   ) Öğretici bir metindir.

(   ) Metin serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşmuştur.

(   ) Yazar düşüncelerini kanıtlama (sayısal verilerden yararlanma, 
       tanık gösterme...) yoluna gitmiştir.

(   ) Sade, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
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......................................................................................................

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

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

Okuduğunuz metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini yazınız. 

Metnin Konusu

Metnin Ana Fikri

Metnin Yardımcı
      Fikirleri

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

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

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

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

Sadece kötümserlerden oluşan bir toplum çekilir olmaz.  ( Ö )

Yazarın son kitabı iki yüz sayfadan oluşuyor.  (     )

İyimserlik, topluma yaşama sevinci verir.  (     )

Toplumumuza iyimserler de kötümserler de katkıda bulunurlar.  (     )

Okuduğunuz metnin konusu iyimserlik ve kötümserliktir.  (     )

İyimser olmak da kötümser olmak da uygarlık gereğidir.  (     )

“Yaşamın İçinde Yolculuk” kitabını Yusuf Çotuksöken yazmıştır.  (     )

İçimizin bir başka güzelliği de iyimserliktir. (     )

5.  ETKİNLİK

6.    ETKİNLİK

Ö

N
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7.  ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Kan vererek hayat kurtarmanın önemini vurgulayan bir 
konuşma yapınız.

.
Evet

Efendim.

Karnınız
aç mı? Aç karnına da 

kan verebilirim.

Öncelikle sizin sağlığınızı
tehlikeye atmamalıyız!

Artık 
sık sık

ziyaretinize
gelirim.

Benim yerime de
doldurur musunuz

delikanlı?

Kan bağışcısı olup olmayacağınızı belirlemek için
Bağışçı Bilgi Formu’nu doldurmanız gerekmektedir.

Rahatınız için özel olarak hazırlanmış ikram bölümümüzde 10-15 
dakika boyunca dinlenmeniz faydalı olacaktır. Bu sırada ikram 
edeceğimiz meyve suyu, sıvı kaybının giderilmesinde etkilidir.

Üç ayım doldu,

geldim.

Düşündüğüm 
kadar zor
değilmiş.

Uygulanan 
testler ve
alınan bilgiler
sonucunda
şartlarınız
uygun ise 
kan alma
aşamasına
geçilir.
Uzman hemşirelerimiz 
özel tasarlanmış yataklarda,
hijyenik şartlarda kan alma işlemini gerçekleştirir.

Doktorlarımız
doldurduğunuz

formu
değerlendirerek

sizi kısa bir
muayeneden 

geçirir.
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a) Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerden hangisinin çekimli eylem olduğunu gerekçe-
siyle açıklayınız.

          • Kuzey, babasıyla derede balık tutuyordu.

          • Balık tutmak Kuzey’i çok mutlu ediyordu.

          • Kuzey balık tutunca çok seviniyordu.

          • Kuzey tuttuğu balıkları kovaya koyuyordu.

b) Aşağıdaki cümlelerde fiil kökünden türediği hâlde fiil özelliği taşımayan sözcüklerin altlarını 
çiziniz.

İnsanlar, genelde “iyimserler” ve “kötümserler” olarak ikiye ayrılır.

Kör iyimserliğin yol ve araçlarını kullanmaya kalkmazlar.

Uçlarda dolaşan iyimserlik tehlikelidir.

Zorluklardan çıkarılabilecek dersler için iyimser düşünmeye gereksinimimiz vardır.

Önemli olan bardakta su bulunduğunu kabul ederek onu boşa harcamamaktır.

Birey, kendi içindeki iyimserlikle kötümserliği dengelemesini bilmelidir.

Her şeyin iyi tarafını görmek insanı yanıltabilir.

Kötümserler, hayatı yeniden kurup biçimlendirmezler.

8.    ETKİNLİK
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Sevgi  sözcüğünün size çağrıştırdığı kavramları yazınız. Bu kavramlardan birini seçerek bil-
gilendirici bir metin yazınız. Aşağıdaki yazı taslağını doldurup yazınıza uygun bir başlık koymayı 
unutmayınız.

SEVGİ

Yazdığınız metni yazım ve noktalama kuralları yönünden gözden geçiriniz.

9.    ETKİNLİK

Gelecek Derse Hazırlık
Ömer Seyfettin’in bir hikâyesini okuyunuz.

Yazı Taslağı
Yazının  Konusu: ..............................................................................................................................
Yazının Ana Fikri: .............................................................................................................................
Giriş Bölümü: ....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Gelişme Bölümü: ..............................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
Sonuç Bölümü: .................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................
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Ahırın avlusunda oynarken aşağıda, gümüş söğütler altında görünmeyen derenin hazin şırıltısını 
işitirdik. Evimiz iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Annem, İstanbul’a gittiği 
için benden bir yaş küçük olan kardeşim Hasan’la artık Dadaruh’un yanından hiç ayrılmıyorduk. Bu, 
babamın seyisi, ihtiyarca bir adamdı. Sabahleyin erkenden ahıra koşuyorduk. En sevdiğimiz şey 
atlardı. Dadaruh’la beraber onları suya götürmek, çıplak sırtlarına binmek, ne doyulmaz zevkti. Ha-
san korkar, yalnız binemezdi. Dadaruh onu kendi önüne alırdı. Torbalara arpa koymak, yemliklere ot 
doldurmak, ahırı süpürmek, gübreleri kaldırmak eğlenceli bir oyundan çok hoşumuza gidiyordu. Hele 
tımar… Bu en zevkli şeydi. Dadaruh eline kaşağıyı alıp işe başladı mı, tıkı… tık… tıkı… tık… tıpkı bir 
saat gibi… yerimde duramaz,

— Ben de yapacağım, diye tuttururdum.
O vakit Dadaruh, beni Tosun’un sırtına kor, elime kaşağıyı verir:
— Haydi yap, derdi.
Bu demir aleti hayvanın üstüne sürer fakat o uyumlu tıkırtıyı çıkaramazdım.
— Kuyruğunu sallıyor mu?
— Sallıyor.
— Hani bakayım!
Eğilirdim, uzanırdım. 

Fakat atın sağrısından 
kuyruğu görünmezdi.

Her sabah ahıra gelir 
gelmez:

— Dadaruh!             
Tımarı ben yapacağım, 
derdim.

— Yapamazsın.
— Niçin?
— Daha küçüksün de 

ondan.
— Yapacağım.
— Büyü de öyle.
— Ne vakit?
— Boyun at kadar olduğu vakit.
(…) 

1. Hangi hayvanın bakımını üstlenmek isterdiniz? Neden?

2.“Dürüst olduğun için kaybedebilirsin ama yalan söyleyip 
utanmaktan iyidir.’’ Charles Bukowski (Çarlz Bukovski) sö-
zünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

Hazırlık Çalışmaları
Türk dilinin sadeleşmesinde 

ve öykü türünün edebiyatımı-
za yerleşmesinde çok önemli 
katkıları vardır. Başlıca eserleri: 
Yüksek Ökçeler, Yalnız Efe,  Ef- 
ruz Bey...                              

   Ömer Seyfettin
(1884-1920)

KAŞAĞI1

Görsellere ve metnin başlığına bakarak metnin içeriğini tahmin ediniz. 
Aşağıdaki metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz.

1. Hayvanları tımar etmek için kullanılan sacdan, dişli araç.
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Ben bir gün ahırda yalnız başıma kaldım. Hasan’la Dadaruh dere kenarına inmişlerdi. İçimde bir 
tımar etme hırsı uyandı. Kaşağıyı aradım, bulamadım. Ahırın köşesinde Dadaruh’un penceresiz, kü-
çük odası vardı. Buraya girdim. Rafları aradım. Eyerlerin arasına falan baktım. Yok, yok! Yatağın ya-
nında, yeşil tahtadan bir sandık duruyordu. Onu açtım. Az daha sevincimden haykıracaktım. Annemin 
bir hafta önce İstanbul’dan gönderdiği hediyelerin içinden çıkan fakfon kaşağı pırıl pırıl parlıyordu. 
Hemen kaptım. Tosun’un yanına koştum. Karnına sürtmek istedim. Rahat durmuyordu.

— Galiba acıtıyor, dedim.
Gümüş gibi parlayan bu güzel kaşağının dişlerine 

baktım. Çok keskin, çok sivri idi. Biraz körletmek için 
duvarın taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri bozulun-
ca tekrar denedim. Gene atların hiçbiri durmuyordu. 
Kızdım. Öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak istedim. On 
adım ötedeki çeşmeye koştum. Kaşağıyı yalağın taşı-
na koydum. Yerden kaldırabileceğim ağır bir taş bularak 
üstüne hızlı hızlı indirmeye başladım. İstanbul’dan ge-
len, ihtimal Dadaruh’un kullanmaya kıyamadığı bu güzel 
kaşağıyı ezdim, parçaladım. Sonra yalağın içine attım.

Babam, her sabah dışarıya giderken bir kere ahı-
ra uğrar, öteye beriye bakardı. Ben, gene o gün ahırda 
yalnızdım. Hasan, evde hizmetçimiz Pervin’le kalmıştı. 

(…) 
Babam, çeşmeye bakarken yalağın içinde kırılmış 

kaşağıyı gördü, Dadaruh’a haykırdı:
— Gel buraya!
— …
— Çıkar bakayım şunu!
Nefesim kesilecekti. Bilmem neden, çok korkmuştum. Dadaruh da şaşırdı, kırılmış kaşağı mey-

dana çıkınca  babam, bunu kimin yaptığını sordu. Dadaruh,
— Bilmiyorum, dedi.
Babamın gözleri bana döndü, daha bir şey sormadan,
— Hasan, dedim.
— Hasan mı?
— Evet, dün Dadaruh uyurken odaya girdi. Sandıktan aldı. Sonra yalağın taşında ezdi.
— Neye2 Dadaruh’a haber vermedin?
— Uyuyordu.
— Çağır şunu bakayım.
— …
Çitin kapısından geçtim. Gölgeli yoldan eve doğru koştum. Hasan’ı çağırdım. Zavallının bir şey-

den haberi yoktu. Koşarak arkamdan geldi. Babam pek sertti. Bir bakışından ödümüz kopardı. Ha-
san’a dedi ki:

— Eğer yalan söylersen seni döverim!..
— Söylemem.
Pekâlâ, bu kaşağıyı neye kırdın?
Hasan, Dadaruh’un elinde duran alete şaşkın şaşkın baktı. Sonra, sarı saçlı başını sarsarak:
— Ben kırmadım, dedi.
— Yalan söyleme, diyorum.
— Ben kırmadım.

2. Niye
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Babam tekrar:
— Doğru söyle, darılmayacağım. Yalan çok fenadır, dedi. Hasan inkârında inat etti. Babam öfke-

lendi. Üzerine yürüdü. “Utanmaz yalancı!” diye yüzüne bir tokat indirdi.
— Götür bunu eve, sakın bir daha buraya sokma. Hep Pervin’le otursun, diye haykırdı.
Dadaruh, ağlayan kardeşimi kucağına aldı. Çitin kapısına doğru yürüdü.
Artık ahırda hep yalnız oynuyordum. Hasan evde mahpustu. Annem geldikten sonra da babam 

Hasan’ı affetmedi. Fırsat düştükçe “O yalancı.” derdi. Hasan, yediği tokat aklına geldikçe ağlamaya 
başlar, güç susardı. Zavallı anneciğim, benim iftira atabileceğime hiç ihtimal vermiyordu. “Aptal Dada-
ruh, atlara ezdirmiş olmasın?” derdi.

Ertesi yıl yazın annem, gene İstanbul’a gitti. Biz yalnız kaldık. Hasan’a ahır hâlâ yasaktı. Geceleri 
yatakta, atların ne yaptıklarını, tayların büyüyüp büyümediklerini bana sorardı. Bir gün birdenbire has-
talandı. Kasabaya at gönderdik. Doktor geldi. Kuşpalazı, dedi. Çiftlikteki köylü kadınlar eve üşüştüler. 
Birtakım tekir kuşlar getiriyorlar, kesip kardeşimin boynuna sarıyorlardı. Babam, yatağının dibinden 
hiç ayrılmıyordu.

Dadaruh çok durgundu. Pervin hüngür hüngür ağlıyordu.
(…)
Ben de ağlamaya başladım. O 

hastalandığından beri Pervin’in ya-
nında yatıyordum. O gece hiç uyuya-
madım. Dalar dalmaz Hasan’ın hayali 
gözümün önüne geliyor, “İftiracı! İfti-
racı!” diye karşımda ağlıyordu.

Pervin’i uyandırdım.
— Ben Hasan’ın yanına gidece-

ğim, dedim.
— Niçin?
— Babama bir şey söyleyeceğim.
— Ne söyleyeceksin?
— Kaşağıyı ben kırmıştım, onu 

söyleyeceğim.
— Hangi kaşağıyı?
— Geçen seneki. Hani babamın Hasan’a darıldığı...
Lafımı tamamlayamadım. Derin hıçkırıklar içinde boğuluyordum. Ağlaya ağlaya Pervin’e anlattım. 

Şimdi babama söylersem Hasan da duyacak, belki beni affedecekti.
— Yarın söylersin, dedi.
— Hayır, şimdi gideceğim.
— Şimdi baban uyuyor, yarın sabah söylersin. Hasan da duyar. Onu öpersin, ağlarsın, hakkını 

sana helal eder.
— Pekâlâ!
— Haydi, şimdi uyu!
(…)
Sabaha kadar gene gözlerimi kapayamadım. Hava henüz ağarırken Pervin’i uyandırdım. Kalktık. 

Ben, içimdeki zehirden azabı boşaltmak için acele ediyordum. Fakat ne yazık ki zavallı suçsuz karde-
şim o gece ölmüştü. Sofada çiftlik imamıyla Dadaruh’u ağlarken gördük. Babamın dışarıya çıkmasını 
bekliyorlardı.                                           

Ömer Seyfettin
 (Kısaltılmıştır.)
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oturmaya yarayan nesne.
8. Hüzünlü. 
9. Söğütgillerden, sulak yerlerde yetişen, yaprakları almaşık ve alt yüzleri havla örtülü büyük bir 
ağaç.
10. At bakıcısı.
11. Memeli hayvanlarda bel ile kuyruk arasındaki dolgun ve yuvarlakça bölüm.

Anlamları verilen sözcükleri bularak numaralandırılmış yerlere yazınız.

1.  ETKİNLİK

“Kaşağı” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

2.    ETKİNLİK

1. Hasan ve ağabeyi neler yapmaktan hoşlanmaktadır?
..................................................................................................................................................................

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

2. Hasan’ın ağabeyi, çok keskin ve sivri dişli kaşağıyı düzeltmek için ne yapmıştır?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

3. Ağabeyi Hasan’a nasıl bir suç atmıştır? Ağabeyinin davranışını doğru buluyor musunuz? 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

1. Evlerde oda kapılarının açıldığı ge-
nişçe yer, hol.
2. Kapatılmış, hapsedilmiş kimse.
3. Hayvanları tımar etmek için kullanı-
lan, sacdan, dişli araç.
4. Bakır, nikel ve çinkodan oluşan gü-
müş görünüşünde bir alaşım.
5. Hayvanların su içtikleri taş veya 
ağaçtan oyma kap.
6. Bir yapının veya yapı grubunun or-
tasında kalan üstü açık, duvarla çevrili 
alan, hayat.
7. Binek hayvanlarının sırtına konulan, 
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Öğrendiğiniz sözcükleri oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.
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  Okuduğunuz metindeki hikâye unsurlarını belirleyiniz.

3.    ETKİNLİK

4. Hasan’ın ağabeyi neyi itiraf etmek istemiştir? Bunu hangi duygu ağır bastığı için yapmış
olabilir?

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

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

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

5. Hasan, hangi hastalığa yakalanmıştır? Yakalandığı hastalıktan kurtulabiliyor mu? 
..................................................................................................................................................................

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

6. Metnin ana fikrini yazınız.
..................................................................................................................................................................

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

7. Ana fikre uygun bir atasözü yazınız.
..................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

KAŞAĞI
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Öğretmeninizin izleteceği “Kaşağı” adlı tiyatro ile okuduğunuz metni (kahramanlar, mekân, za-
man, olay örgüsü yönünden) karşılaştırınız.       

4.     ETKİNLİK

Benzerlikler  Farklılıklar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cümlelerdeki anlam ilişkilerine göre boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.

A
Amaç-Sonuç Cümlesi        

B
Neden-Sonuç Cümlesi         

C
 Koşul-Sonuç Cümlesi

1. Annem İstanbul’a gittiği için Dadaruh’un yanından hiç ayrılmıyorduk.

2. Kaşağıyı aramak için penceresiz, küçük bir odaya girdim. 

3. Babama söylersem Hasan da duyacak, belki beni bağışlayacaktı. 

4. Boyum atın karnına varmadığı için tımar işlerini beceremiyordum. 

5. Kaşağıyı benim kırdığımı söylemek için babamın yanına gitmek istedim. 

6. Doğruyu söylersen bir insan iftiradan kurtulacak. 

5.  ETKİNLİK
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7.  ETKİNLİK

Ömer Seyfettin’e ait kitapların kapaklarını inceleyiniz. Ömer Seyfettin’in okuduğunuz bir 
hikâyesini arkadaşlarınıza anlatınız.

6.    ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen isim-fiilleri (mastarları) bulunuz. İsim-fiillerin aldığı eki örnekteki 
gibi gösteriniz. 

 İsim-Fiilin Aldığı Ek

Öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak istedim.     -mak

Yemliklere ot doldurmak, ahırı süpürmek, gübreleri kaldırmak hoşu-

muza gidiyordu.

Dadaruh’un kullanmaya kıyamadığı bu güzel kaşağıyı ezdim.

Hasan, yediği tokat aklına geldikçe ağlamaya başlar.

Ben, içimdeki zehirden azabı boşaltmak için acele ediyordum.

Hasan’ın hasta oluşu gözümden gitmiyordu.

Babamın dışarıya çıkmasını bekliyorlardı.
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8.    ETKİNLİK

“Kaşağı” metninin ana fikrinden yola çıkarak bir hikâye yazınız. Hikâyenize uygun bir başlık 
koyunuz.

Yazdıklarınızı yazım ve noktalama kuralları yönünden gözden geçiriniz.
Yazdıklarınızdan öğretmeninizin uygun gördüklerini sınıf ve okul panosunda paylaşınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................
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İNSANLA GÜZEL

Her şey insanla güzel 
Doğan güne karşı gerinen evler 
Mavi rüzgârların koştuğu sokak
İnsansız olursa sevimsiz resim gibi 
Dal uçlarında göveren bahar 
Tarlada boy veren o altın başak 

İnsanlar canım insanlar 
Işıklar renkler hep sizin için 
Sizinle anlamlı gökler ve deniz 
Sizinle bölüşür sevinci kuşlar 
Siz oldukça tehlikesiz
Karanlıklar yokuşlar

Sabahlar sizinle aydınlık 
Elleriniz uzandıkça mavi bulutlar
Sizin için kızarır dalında yemiş 
Sizin için yağar bereketli yağmurlar

Sımsıcak dostluklar sevgiler varken
Savaşlar kinler öfkeler neden 
Bırakıp gideceğiz bir gün 
Dünya bu kadar güzelken
                           

İlhan GEÇER

Aşağıdaki şiiri, türün özelliklerine uygun okuyunuz.

Memleketçi edebiyat çev-
resinde geleneksel şiir çizgisini 
devam ettirmiştir. Başlıca eser-
leri: Büyüyen Eller, Bir Bulut 
Geçti, Cahit Sıtkı Tarancı...                                       

İlhan GEÇER
(1917-2004)

1. Karşımızdaki kişilerle sorun yaşamamak için nasıl dav-
ranmalıyız?

2. “Doğa, insan için yaratılmıştır. Doğa insanın varlığıyla gü-
zelleşir, canlanır, anlam kazanır.” görüşüne katılıyor musu-
nuz? Anlatınız.

Hazırlık Çalışmaları



29

1.  ETKİNLİK

2.   ETKİNLİK

“İnsanla Güzel” şiirinden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Şaire göre doğadaki her şeyi güzel kılan nedir?

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

2. Şaire göre insan olmazsa dal uçlarında göveren bahar, tarlalardaki başak neye benzer?

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

3. Şair üçüncü kıtada insanlara sunulan hangi nimetlerden söz ediyor?

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

4. “Sabahlar sizinle aydınlık...” sözünden ne anlıyorsunuz?

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

5. Şair, son kıtada nelerden yakınıyor?

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

6. Bu güzel dünyayı, dostlukları ve sevgileri yaşayabilmek için insanlar nasıl davranmalıdır?

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

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

Şiirde geçen anlamını bilmediğiniz sözcükleri yazınız. Bu sözcüklerin anlamlarını tahmin edi-
niz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız.

Öğrendiğiniz sözcükleri oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

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

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

Sözcük:
Tahminim:

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

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

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

Sözcük:
Tahminim:

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

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

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

Sözcük:
Tahminim:

Sözlük Anlamı:.................................
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Şiirde geçen söz sanatlarını ve söz sanatlarının geçtiği dizeleri bularak noktalı yerlere yazınız.

Söz Sanatı: Kişileştirme

 Bulduğunuz dize:

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

   Söz Sanatı: ................................................ 
   

“İnsansız olursa sevimsiz resim gibi 
   Dal uçlarında göveren bahar, 
   Tarlada boy veren o altın başak.”

Söz Sanatı: ...................................................

 “Sizinle bölüşür sevinci kuşlar.”

3.   ETKİNLİK

4.    ETKİNLİK

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

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

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

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

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

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

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

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

“İnsanla Güzel” şiirinin konusunu ve ana duygusunu yazınız.

Konu Ana Duygu
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      benzetme              abartma             kişileştirme         konuşturma             karşıtlık

 Bazı coşkun ırmakların
 Ninni söyler akan suyu.
 Bazı, esen bir rüzgârın
 Dudakları der ki: “Uyu!”

 Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda!

 Boncuk gibi gözlerle bakarsın dünyaya.

 
 Yıldızlar, çamlara değer de geçer.
 Gün buradan başını eğer de geçer.

 Güleriz ağlanacak hâlimize...

5.  ETKİNLİK

6.    ETKİNLİK

Aşağıdaki metinde geçen sıfat-fiilleri (ortaçları) bulunuz. Sıfat-fiilin aldığı eki örnekteki gibi 
gösteriniz.

Sıfat-Fiilin
Aldığı Ek

 Zülal’in baktığı resimler unutulmaz güzel günlerden hatıraydı. -tığı, -maz

Zülal’in baktığı resimler, unutulmaz güzel günlerden hatıraydı. Tozlanmış rafların 
içindeki albümü, çok özlediği arkadaşları Sena ve Elif hediye etmişti. O, resimlerdeki 
gibi değildi artık; ağarmış saçları, buruşmuş yüzü, akıp giden zamanı ona hissettirmiş-
ti. Değişmeyen bir tek şey vardı: O da güler yüzü.

Dizelerdeki söz sanatlarını karşılarına yazınız.
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KURABİYE HIRSIZI
Bir gece, kadının biri havaalanında bekliyordu. Uçağının kalkmasına daha epeyce zaman vardı. 

Havaalanındaki dükkândan bir kitap ve bir paket kurabiye alıp kendisine oturacak bir yer buldu. Kendisini 
kitabına kaptırmış olmasına rağmen yanında oturan adamın olabildiğince cüretkâr bir şekilde aralarında 
duran paketten bir kurabiye aldığını fark etti; ne ka-
dar görmezden gelse de. 

Bir taraftan kitabını okuyup kurabiyesini yer-
ken bir taraftan da gözü saatteydi. Kurabiye hırsızı 
kurabiyeleri yavaş yavaş tüketirken kadının kulağı 
da saat tik taklarındaydı ama tik taklar sinirlenme-
sini engellemiyordu. Kendi kendine düşünüyordu: 
“Kibar bir insan olmasaydım şu adamın gözünü 
morartırdım!” 

Kurabiyeye her uzandığında adam da elini 
uzatıyordu. Sonunda pakette tek bir kurabiye ka-
lınca “Bakalım şimdi ne yapacak?” dedi kendi ken-
dine. 

Adam yüzünde asabi bir gülümsemeyle son 
kurabiyeye uzandı ve kurabiyeyi ikiye böldü. Kadın 
kurabiyeyi adamın elinden kapar gibi aldı ve “Aman Tanrım, ne cüretkâr ve ne kaba adam; üstelik bir 
teşekkür bile etmiyor!” diye düşündü. 

Hayatında bu kadar sinirlendiğini anımsamıyordu. Uçağın kalkacağı anons edilince derin bir nefes 
aldı ve rahatladı. Eşyalarını topladı ve çıkış kapısına yürüdü. Kurabiye hırsızına dönüp bakmadı bile. 
Uçağa bindi ve rahat koltuğuna oturdu. Daha sonra kitabını almak üzere çantasına uzandı. Birden göz-
leri şaşkınlıkla açıldı. Gözlerinin önünde bir paket kurabiye duruyordu! Çaresizlik içinde inledi: Bunlar be-
nim kurabiyelerimse ötekiler de onundu ve benimle her bir kurabiyesini paylaştı! Üzüntüyle, özür dilemek 
için çok geç kaldığını anladı. Kaba ve cüretkâr olan kurabiye hırsızı kendisiydi.

Valerie COX
(Valeri KOKS)

Derleyen: Akın ALICI
1. “Kurabiye Hırsızı” metninde yaşanan sorun nedir? Yazınız.

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

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

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

7.  ETKİNLİK

“Kurabiye Hırsızı” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
    

2. Siz olsaydınız bu soruna nasıl bir çözüm yolu bulurdunuz? Yazınız.

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

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

................................................................................................................................................................
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Aşağıdaki dörtlükten hareketle bilgilendirici bir metin yazınız. 

(...)
Sımsıcak dostluklar sevgiler varken
Savaşlar kinler öfkeler neden
Bırakıp gideceğiz bir gün
Dünya bu kadar güzelken

8.   ETKİNLİK

Gelecek Derse Hazırlık
Fabl örnekleri araştırınız. Beğendiniz fabl örneklerini sınıfa getiriniz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Yazınıza uygun bir başlık koyunuz. Giriş, gelişme, sonuç bölümlerini dikkate alınız.
• Yazınızı atasözü ve özdeyişlerle zenginleştiriniz. 
• Yazdıklarınızı yazım ve noktalama kuralları yönünden gözden geçiriniz.
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Hazırlık ÇalışmalarıFabl yazarıdır. Eserlerinde 
hayvan hikâyeleri yoluyla bü- 
yüklere hayat dersi vermeyi 
amaçlamıştır. Başlıca eserleri: 
Kelile ve Dimne, Nasihat-ı El 
Külliye...

Beydeba
[MÖ 1. yy. (?)]

1. Dostlarınızın hangi özelliklere sahip olmalarını istersiniz?

2. Zor durumda kalan birine yardım ettiniz mi? Anlatınız.

Metni dikkatle dinleyiniz.

KEDİ İLE FARE
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Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz. Bu 
sözcük ve sözcük gruplarını anlamına uygun cümlelerde kullanınız.

1.  ETKİNLİK

Dinleme / İzleme Metni

Öğrendiğiniz sözcük ve sözcük gruplarını oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

: Yenilgi.

: Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, sezmeyen              

        (kimse), gözü bağlı, bilgisiz, aymaz.

: Sıçrayarak yakın bir yere doğru koşmak.

: Çırpınmak, tepinmek, kımıldanmak.

: Bir şeyden veya bir kimseden yana olma, aleyh karşıtı.

: Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik.

: Birdenbire ortaya çıkan tehlikeli durum.

: Alayı andıran, alaya benzeyen, alay gibi, alayımsı.

: İnanç ve düşüncesini değiştiren, sözüne güvenilmeyen,                

         caygın, kaypak (kimse).

: Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini       

   sağlamak için bir kimseyi alıkoymak.
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: Bir duyguyu bir düşünceyi aşılamak.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

H

S

G

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

Cümlem:

Cümlem:

Cümlem:

Cümlem:

Cümlem:

Cümlem:

Cümlem:

Cümlem:

Cümlem:

Cümlem:

Cümlem:
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“Kedi ile Fare” metnini özetleyiniz.

4.    ETKİNLİK

“Kedi ile Fare” metninin konusunu ve ana fikrini bulunuz.
Konu:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

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

3.    ETKİNLİK

1. Dinlediğiniz metinde kedinin başına nasıl bir olay gelmiştir? Açıklayınız.

2. Fare, içinde bulunduğu sıkıntılı duruma nasıl bir çözüm bulmuştur? Farenin bu tavrına örnek 

bir atasözü söyleyiniz.

3. “Çarçabuk dostluklar güven telkin etmez.” sözünden ne anlıyorsunuz? Siz bu görüşe katılıyor 

musunuz?

4. Sizce fare ve kedi, toplumdaki hangi kişilik özelliğine sahip insanları temsil etmektedirler? 

5. Dinlediğiniz metinde olay nasıl sonuçlanmıştır? Bu sonuç hakkında ne düşünüyorsunuz?

“Kedi ile Fare” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

2.    ETKİNLİK

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

ASLAN İLE FARE
Herkese saygı göstermeli elden geldikçe.
Umulmadık kimselerden fayda görür insan.
İşte bu gerçeği anlatan bir hikâye,
Daha nice bin hikâye arasından:

Pençesi dibinde bir aslanın,
Dalgınlıkla bir fare topraktan çıkıverdi.
Bu fırsatı kullanmadı sultanı ormanın;
Fareye dokunmayıp bir büyüklük gösterdi.
Bu iyiliği boşa gitti sanmayın.
Kimin aklına gelir ki bir an,
Fareye işi düşer aslanın.

Ama o da bir gün dışarı çıktı ormandan.
Gitti, tutuldu bir ağa.
Ne çırpınma ne kükreme...
Kâr etmez tuzağa.
Bay fare koştu, dişi ile aslanın ağını
Öyle bir kemirdi ki ağ söküldü nihayet.

Sabırla zamanın yaptığını
Ne kuvvet yapabilir ne şiddet.

LA FONTAINE (LA FONTEN)
(Çeviren: Orhan Veli KANIK)

Aşağıda La Fontaine’nin (La Fonten) “Aslan ile Fare” fablının farklı çevirileri verilmiştir. Metin-
leri okuyunuz. Okuduğunuz iki farklı çeviriyi karşılaştırınız. (Kahramanlar, konu, biçim, anlatıcı...)

ASLAN İLE FARE
Ormanlar kralı aslan kocaman bir ağacın gölgesine yatmış. Sırtını da ağaca dayamış, uyu-

yormuş. Bu ağacın dibindeki kovukta da bizim minik farenin yuvası varmış. (...)
Minik fare içinden gelen sesi dinlemiş. Korka korka aslanın üstüne çıkmış.
Ormanlar kralı aslan kükreyerek:
— Bre densiz, üzerimde ne ararsın? demiş.
Minik farenin nerdeyse korkudan ödü patlayacakmış. Kekeleyerek:
— Efendimiz vallahi kötü bir niyetim yoktu. Yalvarırım canımı bağışlayın. Hem bakarsınız bir gün 
benim de size yardımım dokunur.
Aslan, minik farenin cevabına kahkahalarla gülmüş:
— Bak sen şu bücüre! Bir gün bana yardım edecekmiş. Bücür fare senin bana yardımın dokun-
maz. Hemen buradan kaybol ve bir daha gözüme gözükme, demiş.
Aradan birkaç gün geçmiş. Fare bir de ne görsün? Aslan avcıların tuzağına yakalanmış. 
Fare:
— Efendimiz isterseniz sizi bu tuzaktan kurtarabilirim, demiş. (...)
Minik fare keskin dişleriyle aslanı yakalayan ağı kemirmeye başlamış. Kısa süre sonra da tüm 
ipleri koparmış. Aslanı tuzaktan kurtarmış.

LA FONTAINE (LA FONTEN)
(Derleyen: Ekrem AYTAR)

(Kısaltılmıştır.)

Dinleme / İzleme Metni

...........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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ERDEMLER

a) Aşağıdaki değerler ağacından istediğiniz bir değeri seçiniz. 

b) Arkadaşınızın sözlü sunum performansını aşağıdaki formda verilen maddelere 
göre değerlendiriniz.

Akran Değerlendirme Formu
Öğrencinin Adı Soyadı:       

  Evet Kısmen Hayır

Konuşmasına uygun ifadelerle başladı.

Dikkati dağıtacak ayrıntılardan kaçındı.

Konuşurken gereksiz sesler çıkarmaktan kaçındı.

Dinleyicilerle göz teması kurdu.

Sözleriyle uyumlu jest ve mimikler kullandı.

Sözcükleri anlamlarına uygun kullandı.

Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz 

yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullandı.
Konuşmasını belirlenen sürede tamamladı.

Konuşmasını uygun bitiş ifadeleriyle tamamladı.

6.  ETKİNLİK

Adalet

Dostluk

Öz Denetim

Yardımseverlik

Sevgi

Saygı

Vatanseverlik

Sorumluluk

Sabır

7.    ETKİNLİK

Dürüstlük

a) Araştırdığınız fabl örneklerinden en beğendiğinizi aşağıdaki maddelere dikkat 
ederek anlatınız.
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Dinleme / İzleme Metni

b) Seçtiğiniz değerle ilgili öyküleyici bir metin yazınız. Aşağıdaki yazı taslağını doldurup yazını-
za uygun bir başlık koymayı unutmayınız.

Yazı Taslağı
Yazının  Konusu: ..............................................................................................................................
Yazının Ana Fikri: .............................................................................................................................
Serim Bölümü: ..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Düğüm Bölümü: ...............................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
Çözüm Bölümü: ................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..............................................................................................................................................
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ERDEMLER
AYAZ’IN DEFİNESİ

Büyük Sultan Gazneli Mahmut bir gezisi sırasında Ayaz adında, kendi hâlinde bir köylü ile kar-
şılaşmış. Ayaz, davranışları ve zekâsı ile onun gönlünü kazanmış. Sultan’ın teklifi üzerine onun 
yanında saraya gitmiş.

Saraya geldikten sonra Sultan ona en güzel kıyafetleri hediye etmiş.  Ayaz, bunları kabul edip gi-
yinmiş. Ama kendi geçmişini unutmamak için de postuyla çarığını saraydaki boş bir odanın duvarına 
asmış. Sonra kapısını kilitlemiş.

Ayaz her gün bir fırsatını bulup o odaya girer, kendi kendine,
— Sakın kendini bir şey zannetme. Bir zamanlar şu çarığı giyiyordun. Gurura kapılma, dermiş.
Şımarmaktan, gurura kapılmaktan korktuğu için böyle davranırmış.
Onun bu hassasiyetinin farkında olmayan, işin aslını bilmeyen kötü düşünceli insanlar, onun her 

gün bu odaya kapandığını ve odaya kimseyi sokmadığını fark etmişler. Özellikle onun Sultan ile olan 
dostluğunu kıskananlar, Ayaz hakkında olur olmaz şeyler söylemeye başlamışlar. Ayaz’ın altınlar, 
gümüşler biriktirdiğini, bunları kilitli bir odada sakladığını, içeriye kimseyi sokmadığını etrafa yaymış-
lar. Sonunda daha da ileri gidip Ayaz’ı Sultan’a şikâyet etmişler.

Sultan, bu işe çok şaşırmış. Bu kadar güvendiği kişinin kendinden gizli işler çeviriyor olmasına 
da içerlemiş. Ama hiddete kapılmayıp konuyu araştırmaya karar vermiş. 

Acaba bizden ne gizliyor, diye düşünerek bir adamını gece oraya göndermiş. Ona,
— Odayı aç, orada ne bulursan al, sırrını da herkese söyle. Hem bize yakınlık göstermekte hem 

de arkamızdan iş çevirmekteyse yazıklar olsun, demiş.
Sultanın adamı hemen yanına otuz kişi daha almış, gece gece Ayaz’ın odasını açmaya gitmiş. 

Hepsi odadan alacakları altınları, ganimetleri düşünüyor, seviniyorlarmış. Kıymetli taşların, elmasla-
rın, zümrütlerin hayalini kuruyorlarmış.



41

Aslında Sultan’ın Ayaz hakkında kötü bir düşüncesi yokmuş. Sadece onu denemek istiyor ama 
kötü bir şey yapmış olacağına ihtimal vermiyormuş.      

Adamlar, büyük ümitlerle odanın kapısına gelmişler, biraz zorlandıktan sonra kilidi açmışlar. Kilit 
pek sağlammış. Aslında Ayaz bu odayı mala, paraya düşkünlüğünden değil, sırrını herkesten gizle-
mek için sıkı sıkı kilitlemiş.

Adamlar birbirlerini ite kaka odaya doluşmuşlar. Sağa sola bakınmışlar, yırtık bir çarık ile eski 
bir pöstekiden başka bir şey görememişler. Bunların bazı şeyleri gizlemek için birer perde olduğunu 
düşünmüşler. Her tarafı kazmışlar, çukurlar açmışlar. Arayıp taramışlar ama çarıklarla posttan başka 
hiçbir şey bulamamışlar. 

Toz toprak içinde, bir şey bulamamanın mahcubiyeti ile Sultan’ın huzuruna çıkmışlar.
Sultan:

— Söyleyin bakalım, demiş, neler buldunuz?..
Hepsi çok mahcup olmuşlar. Odada gördüklerini, yaptıklarını uzun uzun anlatmışlar. Sultan, 

düşüncelerinde haklı çıkmaktan dolayı çok mutlu olmuş. Ayaz’ı yanına çağırtmış. Herkesten ondan 
özür dilemelerini istemiş.   

Ayaz:
— (...) Güneş varken yıldızlar yok olur. Kim kendini gösterebilir? Siz olmasanız ben sadece o 

çarık ve posttan ibarettim, demiş.
Bu sözler Sultan’ın çok hoşuna gitmiş. Ayaz hakkında düşündüklerinde yanılmadığını anlamak-

tan mutlu olmuş.
O, her iyiliği hak eden, sadık, güvenilir, dürüst bir kimseymiş. Sultan ona birçok hediye vermiş. 

Ayaz’ın ricasıyla adamları da affetmiş.
Ayaz hakkında kötü düşünenler ise yaptıkları hatayı anlamışlar ve çok utanmışlar.
Kişiyi değerli kılan, sahip oldukları değil, karakteridir.

Mevlânâ Celaleddîn-i Rûmî
Derleyen: Neslihan ÖZTİN

(Kısaltılmıştır.)

Serbest Okuma Metni
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ERDEMLER

1.  TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI  

(İlk dört soruyu metne göre cevaplayınız.)
1. Çocuk, kompozisyonunda neyi anlatıyor?

2. Öğretmeni çocuğun yazdığı kompozisyon hakkında ne düşünüyor?

3. Öğretmenin yaptığı davranışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz çocuğun yerinde olsaydınız                 
           nasıl davranırdınız?

4. Okuduğunuz metnin ana fikri nedir?

HAYALLERİNİZE SAHİP ÇIKIN
Babasının işi nedeniyle çocuğun ortaöğretimi kesintilere uğramıştı. Orta ikideyken büyüdüğü 

zaman ne olmak ve yapmak istediği konusunda bir kompozisyon yazmasını istedi hocası.
Çocuk bütün gece oturup günün birinde at çiftliğine sahip olmayı hedeflediğini anlatan yedi say-

falık kompozisyon yazdı. Hayalini ayrıntılarıyla anlattı. Hatta hayalindeki 200 dönümlük çiftliğin kroki-
sini de çizdi. Binaların, ahırların ve koşu yollarının yerlerini gösterdi. Krokiye 200 dönümlük arazinin 
üzerine oturacak 1000 metrekarelik evin ayrıntılı planını da ekledi. Ertesi gün hocasına sunduğu yedi 
sayfalık ödev, tam kalbinin sesiydi.

İki gün sonra ödevini geri aldı. Kağıdın üzerinde kırmızı kalemle yazılmış kocaman bir “0” ve 
“Dersten sonra beni gör.” uyarısı vardı.

 — Neden “0” aldım? diye merakla sordu hocasına çocuk.
— Bu senin yaşında bir çocuk için gerçekçi olmayan bir hayal, dedi hocası.
— Paran yok. Kaynağınız yok. At çiftliği kurmak büyük para gerektirir. Önce arazi satın alman 

lazım. Damızlık hayvanlar da alman gerekiyor. Bunu başarman imkânsız. Eğer ödevini gerçekçi he-
defler belirledikten sonra yeniden yazarsan o zaman notunu yeniden gözden geçiririm.

Çocuk evine döndü ve uzun uzun düşündü. Babasına da danıştı.
— Oğlum, dedi babası: “Bu konuda kararını kendin vermelisin. Bu senin hayatın için oldukça 

önemli bir seçim!”
Çocuk bir hafta kadar düşündükten sonra ödevini hiçbir değişiklik yapmadan geri götürdü hoca-

sına.
— Siz verdiğiniz notu değiştirmeyin… Ben de hayallerimi…

Derleyen: Hasan YILMAZ
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5. Aşağıdaki dizelerde hangi söz sanatlarının kullanıldığını uygun boşluğa yazınız.

Her şey yerli yerinde; bir dolap uzaklarda 
Azapta bir ruh gibi gıcırdıyor durmadan.                

Kurnaz tilki sesini yumuşatarak ona
Dedi ki: Kardeşçiğim, artık dostuz.
Müjde getirdim sana, in de bir öpüşelim.
Barış oldu hayvanlar arasında. 
                                            
Biraz bakıver kendine.     
Bir deri bir kemik kalmışsın.

İçmiş gibi geceyi bir yudumda           
      Göğün mağrur bakışlı bulutları.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde uçmak sözcüğü "Uçuç böceği biraz havalanıp bir baş-
ka çiçeğe kadar uçtu." cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

    A) Bu geceki fırtınada tahta perde uçmuş.
    B) Helikopter Ankara’dan Mardin’e kadar sorunsuz uçtu.
    C) Babam iş için dün İstanbul'a uçtu.
    D) Bacadaki baykuş sesimi duyunca uçtu.

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?
    A) Tarık Buğra, gazeteciliğe Nasreddin Hoca gazetesini çıkararak başlamıştır.
    B) Tarık Buğra, ilk piyeslerini ve “Yalnızların Romanı”nı askerliği sırasında yazmıştır. 
    C) Kurtuluş Savaşı'na bir kasabadan baktığı “Küçük Ağa”da anlatım sürükleyicidir.
    D) Tarık Buğra’nın “Moskova Notları” adında bir gezi yazısı vardır.

8. Aşağıdakilerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır?

    A) Mutfaktaki işlerini çabucak bitirmelisin.
    B) Duvara çivi çakmak yasaktır bizim evde. 
    C) Bahçede koşan çocuklardan biri düştü.
    D) Türkü söyleye söyleye odaya girdiler.

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde fiilimsiye yer verilmiştir?

    A) Vicdânım o gece dünyayı haviydi,
        Gördüğüm şeylerin cümlesi maviydi.

    B) Yüce balkanları duman bağlamış,
    Gene mi gurbetten kara haber var?

    C) Seher vakti burada kimler ağlamış,
      Çemenzâr üstünde taze çiğler var.

    D) Gümüş akar, çiçek kokar ırmağı,
     Defineler yatağıdır o eller!

1. Kapsayan. 2. Çimen bahçesi.

1
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