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4.
TEMA

BİREY VE TOPLUM

KALDIRIMLAR

PORTAKAL

DİLİMİZ KUŞATMA ALTINDA

KARANLIĞIN RENGİ BEYAZ                                  (Dinleme / İzleme Metni)

MASAL AĞACI (Serbest Okuma Metni)
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BİREY VE TOPLUM

Hazırlık Çalışmaları
1.  Ezberlediğiniz gurbet konulu şiiri arkadaşlarınıza 

okuyunuz.
2. Öğretmeninizin dinleteceği “Kaldırımlar” şarkısının 

size hissettirdiklerini anlatınız.

Modern Türk şiirinin mistik 
şairidir. Şiirin yanı sıra makale, 
eleştiri, biyografi, öykü türlerin-
de de yapıtları vardır. Başlıca 
eserleri: Örümcek Ağı, Kaldı-
rımlar, Çile...

Necip Fazıl
KISAKÜREK
(1904-1983)

             KALDIRIMLAR

Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında;
Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum.
Yolumun karanlığa saplanan noktasında,
Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık;
Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar.
İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık;
Biri benim, biri de serseri kaldırımlar.

İçimde damla damla bir korku birikiyor;
Sanıyorum, her sokak başını kesmiş devler...
Üstüme camlarını, hep simsiyah, dikiyor;
Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler.

Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi;
Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır.
Kaldırımlar, duyulur, ses kesilince sesi;
Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır.

Şiiri, türün özelliğine uygun okuyunuz.
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Bana düşmez can vermek, yumuşak bir kucakta;
Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum!
Aman, sabah olmasın, bu karanlık sokakta;
Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum!

Ben gideyim, yol gitsin, ben gideyim, yol gitsin;
İki yanımdan aksın, bir sel gibi fenerler.
Tak, tak, ayak sesimi aç köpekler işitsin;
Yolumun zafer takı, gölgeden taş kemerler.

Ne sabahı göreyim ne sabah görüneyim; 
Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları!
Islak bir yorgan gibi, sımsıkı bürüneyim;
Örtün, üstüme örtün, serin karanlıkları.

Uzanıverse gövdem, taşlara boydan boya;
Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi.
Dalıp, sokaklar kadar esrarlı bir uykuya,
Ölse kaldırımların kara sevdalı eşi...
(...)     

Necip Fazıl KISAKÜREK
(Kısaltılmıştır.)
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BİREY VE TOPLUM

1.  ETKİNLİK

“Kaldırımlar” şiirinde geçen bazı sözcükler aşağıda verilmiştir. Bu sözcüklerin anlamlarını tahmin 
ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız.

Öğrendiğiniz sözcükleri oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

2.    ETKİNLİK

“Kaldırımlar” şiirinden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Şair, bulunduğu sokağı nasıl anlatıyor? Açıklayınız.

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

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

2. Şairin sokakta bulunduğu zamanla ilgili ayrıntılara hangi dizelerde yer veriliyor? 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

4. Şairin, korktuğu hâlde sabah olmasını istememesinin sebebi sizce ne olabilir? 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

3. Şiire hâkim olan duygu nedir? Bunu hangi dörtlükten anlıyorsunuz?  
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Sözcük Tahminim Sözlük Anlamı

1. çilekeş

2. lisan

3. tak

4. âmâ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Aşağıdaki dizelerde yer alan söz sanatlarını, cümlelerin karşılarındaki boşluklara yazınız.

4.    ETKİNLİK

6. Şair, kaldırımlara olan sevgisini hangi ifadeyle dile getiriyor?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

5. “Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi;
     Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır.” dizelerinden anladıklarınızı açıklayınız.

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

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

“Kaldırımlar” şiirinin konusunu ve ana duygusunu yazınız.

• Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar.

• Biri benim, biri de serseri kaldırımlar.

• Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler.

• Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi.

• İki yanımdan aksın, bir sel gibi fenerler.

• Islak bir yorgan gibi, sımsıkı bürüneyim;
     Örtün, üstüme örtün, serin karanlıkları.

b) Şiirde kullanılan söz sanatlarının anlatıma olan katkısını yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Konu Ana Duygu
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BİREY VE TOPLUM

6.    ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerdeki özne ve yüklemi belirleyiniz. Zarf tamlayıcılarını karşısındaki boşluğa 
yazınız.

Zarf Tamlayıcısı

(Ben / G.Ö.) Arkama bakmadan yürüyorum. Arkama bakmadan

Kaldırımların sesi, sesler kesilince duyulur.

Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim.

Hiçbir zaman bitmesin yolculuğum.

Uzansın gövdem, taşlara boydan boya.

Serin karanlıkları üstüme yavaşça örtün.

  Evet Kısmen Hayır

Konuşmama uygun ifadelerle başladım.

Dikkati dağıtacak ayrıntılardan kaçındım.

Konuşurken gereksiz sesler çıkarmaktan kaçındım.

Dinleyicilerle göz teması kurdum.

Sözlerimle uyumlu jest ve mimikler kullandım.

Sözcükleri anlamlarına uygun kullandım.

Konuşmamda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yer-
leşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullandım.

Konuşmamı belirlenen sürede tamamladım.

Konuşmamı uygun bitiş ifadeleriyle tamamladım.

Sözlü Sunum Becerisi Öz Değerlendirme Formu

5.  ETKİNLİK

a) Kent yaşamı ve modernleşmenin komşuluk ilişkilerini etkilemesiyle ilgili düşüncele-
rinizi  anlatan bir konuşma yapınız.

b) Yaptığınız konuşmayı aşağıdaki forma göre değerlendiriniz.

Yüklem
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7.  ETKİNLİK

Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Şiirin sizde uyandırdığı duygulardan hareketle defterinize bir şiir yazı-
nız. Yazdığınız şiire uygun bir başlık koyunuz. 

Bir ananın iki oğlu, 

Bir ağacın iki kolu. 

O da ulu, bu da ulu 

 Azerbaycan-Türkiye. 

Dinimiz bir, dilimiz bir, 

Ayımız bir, yılımız bir, 

Aşkımız bir, yolumuz bir 

 Azerbaycan-Türkiye. 

Bir milletiz, iki devlet 

Aynı arzu, aynı niyet. 

Her ikisi cumhuriyet 

 Azerbaycan-Türkiye. 

Birdir bizim her hâlimiz

Dileğimiz hayalimiz. 

Bayraklarda hilalimiz 

 Azerbaycan-Türkiye. 

Anayurda yuva kurdum, 

Ata yurda gönül verdim. 

Ana yurdum, ata yurdum 

 Azerbaycan-Türkiye. 

Bextiyar VAHABZADE
(Bahtiyar VAHABZADE)

AZERBAYCAN-TÜRKİYE 

Beğenilen şiirleri okul ve sınıf panosunda paylaşınız.
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BİREY VE TOPLUM

1. Ailenizden geçici bir süre bile olsa ayrılmak zorunda kal-
dınız mı? Ayrı kaldığınızda hissettiklerinizi anlatınız.

2. En çok hangi meyveyi seviyorsunuz? Neden?

Hazırlık Çalışmaları

PORTAKAL
Karnım doymuyordu ki…
Çok kalabalıktı. Üç sofra kurulurdu; biri dedem ve emmilerime, biri büyük gelinlerle ebeme, biri 

de küçük gelinlerle onların çocuklarına.
Sofrada azıcık başını çevirsen önündeki ekmek kaybolur. Ekmeğe katık ettiğin ne ki zaten; çö-

kelek, turşu, soğan, bulursan pekmez…
Dedem kimseyi göndermemiş yanından, “Hepiniz buradasınız, bizim tek başına toprağımız kim-

seyi doyurmaz.” diyerek dört oğlunu da aynı bahçenin içinde tutmuş. Sırası gelip de evlenen oldu-
ğunda oda eklemiş. Olmuş sana dört gelin, on yedi torun. Yengelerim sessiz sakin, hanım kadınlardı. 
Zaten evde kimse çok konuşmazdı ki. Akşam oldu mu kendi minderinin dışında bir yere oturmak 
yok. Kıpırdamak bile yok. İşin varsa odana gideceksin. Annem beni, bir de bacım Elif’i alır, odamıza 
çekilirdi. Annemi o zamanlar bir göreceksiniz. Dal gibi. Yüce Mevlam doğuştan sürmelemiş. Bacım 
Elif de anam gibiydi...İşte böylece bir büyük aileydik vesselam. 

(...)
İlkokul bitince dedem babamı, bir de Hasan emmimi yanına çağırdı. İçeriye geçip konuştular. 

Sonra da Nurettin’le beni çağırdılar. Dedem konuştu.
“Siz benim yavrularımın yavrususunuz, sizin okumanız lazım. Öbürleri ekmeği kafasına yiyor 

amma sizde iş var. Okuyun, bizi mahcup etmeyin.”
Ne okuması, nasıl olacak, hiçbir şey bilmiyoruz. “Yap!” diyorlar yapıyoruz. “Sınava girip kazana-

caksın, yatılı olacaksın.” dediler. Ne dedilerse öylece oldu ama ben Nurettin’le aynı yere düşmedim. 
Onun imtihanı biraz kötü geçmiş her hâl. Onu ilçenin yatılısına koydular, beni ildeki yatılıya…

Yatılı dedikleri yer kocaman bina. Ben derdim ki bizim evden kalabalığı yok herhâlde. Varmış ki 
nasıl varmış. Her yerde öğrenci var…

Esas mesele bina değil, okul değil, esas mesele yemek. Ben böyle bir şey görmemişim, sıraya 
girip yemek alıyoruz. İlk aldığımda dedim ki “Bu kaç kişilik? Yani bunu bir tek ben mi yiyeceğim?” 
Arkadaşlarım gülüştüler. “Yok, yarısını okul müdürü yiyecek.” benimle kafa buldular. Yemeği aldım, 
oturdum. Aklıma Elif geldi. Anam geldi. Dedim ki şurada olsalar da bir görseler. Çorba var, yanına 
pilav da var. Salata da yapmışlar, bir de tatlı koymuşlar.

“Vay anam ben bunların hepsini yersem ölürüm.”

“Bozkırda Altmış- 
altı” adlı kitabıyla 

Türkiye Yazarlar Birliği tara-
fından 2014’te hikâye dalında  
“Yılın Yazarı” seçildi. Başlıca 
eserleri: Adem’in Kekliği ve 
Chopin, Bozkırda Altmışaltı, 
Ah Mercimeğim...

Mustafa ÇİFTÇİ
(1977  ̶  ...)

Aşağıdaki metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz.
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Yedim. Hem nasıl yedim. Su bile içmedim şişmeyeyim diye… Eğer bu yemek işi böyle olacaksa 
okumakta ne var. Çocuk oyuncağı!

Öğlendi, akşamdı derken bizim yeme işi düzene girdi. Ben de derslerime çalışıyorum ki nasıl. 
Niye çalışıyorum? Derslerden kalırsam beni okuldan atarlarmış. Atınca nereye atacaklar ki köye ata-
caklar. Köye gitmem ben. Köyde yemek yok, içmek yok kardeşim…

Bir gün yemekte bir şey verdiler. Yuvarlak. Rengi kırmızı gibi…
Portakal!
Ben portakalı ilkin orada gördüm. Orta birinci sınıfın ikinci ayında. Günlerden salıydı. Portakalı 

verdiler ya ben nasıl yenir bilmiyorum ki. Önce baktım millet nasıl yiyor. Soydular kabuklarını, ben 
de soydum. Attılar ağızlarına, ben de attım ama önce az az aldım ağzıma. Tadını sevmezsem diye.

Sevmemek ne kelime, ben portakalı nasıl sevdim. Gittim aşçıya “Daha var mı?” dedim. “Ne var 
mı?” dedi. “Şundan var mı?” 

Güldü aşçı. 
“Şundan var mı deme yeğenim, portakal desene.”
“He işte portakal.” 
Adını yanlış derim diye utanıyorum. Aşçı, “Al hadi.” dedi. “İstediğin kadar al.”
Aldım, koynuma doldurdum. Soydum soydum yedim. Yedikten sonra elimi de yıkamadım. Avu-

cumu kokladım…
Dönem boyunca hiç gitmedim köye, ev burnumda tütüyor. Giderken anama portakal götürdüm… 

Anam beni görünce nasıl sarıldı. Bileklerime baktı, sırtımı yokladı. “Kilo da almışsın, yetikleşmişsin 
vay aslanım…”
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BİREY VE TOPLUM

Anama portakalı verdim. Anam eline aldı, “Ben bir kere yediydim bundan, bilirim.” dedi. Soydum 
verdim, soydum verdim. Elif suyunu döke döke yedi. Hem yedik hem ben anlattım; yemekleri, koca-
man binaları, öğretmenleri anlattım. “Sınıfın birincisi değilim ya, az kaldı.” dedim.

Portakalların hepsini yedirmedi anam, “Şunlar dursun da babana verelim akşam.”
Sonra uykumuz geldi. Anam Elif’i yatırdı, ben de yanına yattım. Elif’i seyrettim. Elif’in küçük elleri 

de portakal kokuyordu. Sonra ne olduysa ağlamaya başladım. ‘‘Ana ben sizi çok özlüyorum, siz bu-
radasınız, ben ordayım. Elif burada hep aç kalıyor, portakal da yiyemiyor.’’

Anam şaşırdı. 
“Ne aç kalması aslanım, öyle düşünme. Hem olsun portakalı da sen getirdin, yedik ya işte. Sen 

oku, bize de kendine de ne istersen onu al, sadece portakal alma, ne istersen onu al.”
“Alacağım, vallahi de billahi de alacağım.” 
Sonra Elif’in yanına ben de yattım. Elif’in avuçları portakal kokuyordu.
Okudum. Elif de okudu.
Ben o günü hiç unutmadım. Şimdi ne vakit portakal yesem elimi yıkamam, bir süre koklarım. Elif’i 

koklar gibi, anamı koklar gibi koklarım…
Mustafa ÇİFTÇİ

(Kısaltılmıştır.)
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Amca.  Sınav.

Cümlem
.................................................
.................................................
.................................................

Cümlem
...................................................
...................................................
...................................................

Utandırmak.
Yetişme, eriş-
me, büyüme.

Cümlem
.................................................
.................................................
.................................................

Cümlem
...................................................
...................................................
...................................................

Sürmeyi 
sürüp kapa-

mak.

Büyükanne, 
nine.

Cümlem
.................................................
.................................................
.................................................

Cümlem
...................................................
...................................................
...................................................

Ekmekle doy-
mak gerekti-

ğinde, ekmeğe 
katılan peynir, 
zeytin, helva 
gibi yiyecek.  

İçi yumuşak 
bir madde ile 
doldurularak 

dikilen, oturma-
ya, yaslanmaya 

yarar şilte.

Cümlem
.................................................
.................................................
.................................................

Cümlem
...................................................
...................................................
...................................................

Metinde geçen bazı sözcüklerin ve sözcük gruplarının harfleri karışık olarak verilmiştir. Bu harf-
lerden, anlamı verilen sözcükleri oluşturup uygun cümlelerde kullanınız.

1.  ETKİNLİK

  i   m  e  m 

b  e   e m  e   k    s   ü   r   l    e   m  e

c   u   p    h   a   m 

t    i    i   m  h  a  n

m  e  k  y  e   t   i  k   l   e   ş

i   n   d   e   m   rt   k    ı   a   k
— — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — —

— — — — — —

— — — — — 

m   e   k  e   t

— — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — —

Öğrendiğiniz sözcük ve sözcük gruplarını oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.
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2.     ETKİNLİK

“Portakal” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

3.    ETKİNLİK

4.     ETKİNLİK

Okuduğunuz metne farklı başlıklar belirleyiniz.

 

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

 

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

“Portakal” metnini özetleyiniz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Yazarın aile ortamı nasıldır? Kendi aile ortamınızla karşılaştırınız.

2. Yazarın yatılı okula gitmesine kim karar veriyor? Niçin?

3. Yazar yatılı okulda en çok neye şaşırıyor? 

4. Yazarın ilk defa yatılı okulda gördüğü yiyecek hangisidir? Yazar bu yiyeceğin tadını beğe-

niyor mu?

5. Yazar ne zaman köyüne gidiyor? Giderken annesine ve kardeşine ne götürüyor?

6. “Şimdi ne vakit portakal yesem elimi yıkamam, bir süre koklarım. Elif’i koklar gibi, anamı  

koklar gibi koklarım.” sözlerinde yazarda ağır basan duygu nedir?
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5.   ETKİNLİK

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

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

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

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

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

Pazartesi, 23 Şubat 1920

Dün gece Ömer1 bizdeydi, mektepte hastalanmış. Anneme: “Hanım teyze, Canip gibi 
ben de sıtmaya tutuldum galiba, başım ağrıyor!” diye şikâyet etti; annem: “Ah evlâdım, 
mevsim kış, sokaklarda geç kalıyorsun, kendini üşütüyorsun, dur sana ıhlamur kaynata-
yım. İç, erkence yat!” dedi. Ömer hakikaten hasta... Bize geldikçe geç vakte kadar kahka-
halarla oturur, konuşurduk. Bu gece mütemadiyen “Başım, başım çok ağrıyor!”dan başka 
bir şey söylemedi. Ihlamuru içti, ilacını aldı; hemen yattı. Bu sabah erkenden o evine gitti, 
ben İstanbul’a işime indim. Geç vakit döndüm, kendisine uğradım. Yatağını sobalı odasına 
sürüklemiş, yatmıştı: “Nasılsın?” dedim. “Aman başım... Sanki çatlayacak... Ne oluyorum 
bilmiyorum!” diye cevap verdi. Beraber bize gitmemizi teklif ettim. “Yolda üşürüm de daha 
fazla hastalanırım!” diye reddetti.

Ali Canip YÖNTEM

Aşağıdaki günlükleri okuyunuz. Okuduğunuz günlüklere yönelik sorular oluşturup arkadaş-

larınıza sorunuz.

Çarşamba,25 Şubat 1920

Annemle beraber erkence Ömer’e gittik. Hastalığından korkuyor. Fazla heyecan gös-
teriyor. Teselli ettim. İstanbul’a inmek mecburiyetindeydim. Vapurda Doktor Tevfik Rüştü’ye 
rast geldim. Hâlini anlattım. Geç vakit döndü. Gazete getirmiştim. Okudu. Havadan sudan 
konuştuk. Öyle sanıyorum ki hastalığı ehemmiyetli bir şey değil. Bir iki güne kadar geçe-
cek. Fakat kendisinde heyecanlanma fazla.

Ali Canip YÖNTEM

1. Ömer Seyfettin
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a) Günlük yaşamınızda edindiğiniz izlenimleri, bu izlenimlerin yarattığı duygu ve düşüncele-
rinizi anlatan bir yazı yazınız.

              ...../...../.........

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.    ETKİNLİK
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b) Yazdığınız günlüğe göre aşağıdaki formu doldurunuz.

Evet Kısmen Hayır

Yazımı anlamlı ve kurallı cümlelerle yazdım.   

Yazımı zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler 
kullandım.
Yazımda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşme-
miş kelimelerin Türkçelerini kullandım.

Yazarken noktalama işaretlerini doğru kullandım.

Yazımda olayları oluş sırasına göre yazdım.

Yazıma uygun başlık belirledim.

Metinden alınan aşağıdaki cümlelerde, koyu yazılan sözcük ya da sözcük gruplarının cüm-
lenin hangi ögesi olduğunu bulunuz. Uygun kutucuğu işaretleyiniz.

Yüklem Özne Nesne
Yer 

Tamlayıcısı
Zarf

Tamlayıcısı

Her yerde öğrenci var. X

Portakalların hepsini yedirmedi annem.

İlkokul bitince dedem babamı yanına çağırdı.

Ben böyle bir şey görmemişim.

Derslerden kalırsam beni okuldan atarlarmış.

Bir gün yemekte bir şey verdiler.

Dönem boyunca hiç gitmedim köye.

Giderken anama portakal götürdüm.

Ne vakit portakal yesem elimi yıkamam.

7.  ETKİNLİK

Yazma Becerisi Öz Değerlendirme Formu
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Aşağıdaki metni, önemli gördüğünüz yerleri defterinize not alarak okuyunuz.

DİLİMİZ KUŞATMA ALTINDA
Televizyon Kanallarımızın, Reklamcıların Dikkatine!
Bir şeyi sahiplenmek, korumak, geliştirmek, sürdürebilir kılabilmek için yüreğimize, beynimize si-

linmemecesine yerleştireceğimiz duygu “sevgi”dir. İnsanoğlunun toplumsal yaşamında, ilişkilerinde, 
“sevgi”nin var olma gerekliliği bana göre değişmez kuraldır ya da öyle olmalıdır. Kişi mesleğini sev-
mezse başarılı olamaz, ilerleyemez. Kendini sevmezse gelişemez, mutsuz olur, çevresine yabancı-
laşır. Aile bireyleri arasında sevgisizlik çocuğu yalnızlığa iter. Çocuğumuzu sevmezsek onu topluma 
çeşitli sorunlarıyla tek başına terk etmiş oluruz, bu böylece sürüp gider.

Nereye mi varmak istiyorum? Konuştuğumuz Türk diline, dilimize, ana dilimize... Öyle görüyo-
rum ki biz kendi “dilimizi”, konuştuğumuz, yazdığımız, insanlarla ilişki kurmakta aracı olan Türkçe-
mizi sevmiyoruz.

Neden mi? Seviyor olsaydık, dilimize özen gösteriyor olsaydık çocuğumuza gösterdiğimiz ilgiyi, 
sevgiyi, özeni, emeği “Türk diline” vermiş, verebilmiş olsaydık bugünkü duruma düşmezdik. Os-
manlıcadan, Acemceden alıntı sözcüklerden arındırılmış bir “Türkçe”yi yerleştirmek uğruna Cum-
huriyet’ten günümüze yapılan çalışmalar süredursun, “Türk dili” şimdi de yepyeni bir tehditle karşı 
karşıya: Küreselleşme adına, İngilizcenin kuşatması altında, giderek benliğinden, özünden uzaklaşı-
yor. Kimi aydınlarımız, yazarlarımız, çizerlerimiz, basınımız, sanatçılarımız, televizyon kanallarımız, 

reklamcılarımız, sözün kısası 
hemen hepimizin katkısıyla (!) 
dilimiz giderek “yozlaştırılıyor”.
(…)

Öyle bir duruma geldik ki 
alfabeyi bile değiştirdik. Harf-
leri İngilizce telaffuzu ile dil-
lendirmeye başladık. Taksim, 
“Taxim” diye yazılıyor. Bununla 
kalınsa iyi. Başka hiçbir dilde 
görülmeyen bir buluşla (!) ya-
bancı dilllere özenilerek müt-
hiş bir yaratıcılık örnekleniyor. 
(Dönerchi… Eskiji gibi) Türkçe 

1. Çevrenizde Türkçe olmayan tabelalar var mı? Varsa 
bunlar hakkındaki düşüncelerinizi söyleyiniz.

2. Türkçesi varken yabancı sözcüklerin kullanılmasını 
doğru buluyor musunuz? Niçin?

Hazırlık ÇalışmalarıGazete ve dergiler-
de yayımlanmış çok 

sayıda makalesi, röportajı, ince-
leme ve araştırması bulunmak-
tadır. Başlıca eserleri: Değişen 
Bir Şey Var mı?, Türkiye’m 
Yazıları, Bir Yalnız Diva Suna 
Korat...

Deniz BANOĞLU
(1940  ̶  ...)
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sözcükler İngilizce eklerle zenginleştiriliyor (!); Börek Center (sentır), Boncuk Center…
Ayaküstü lokantaya yakıştırılan “Şip Şak” gibi güzel bir ad, ne hikmetse İngilizce olarak Ship 

Shak (uydurma bir İngilizce) yazılabiliyor. Kulelerin adı tower (tavır), alışveriş merkezlerinin shopping 
center (şoping sentır), ayakkabı mağazaları shoe center (şu sentır) oluyor.

Bununla da yetinilmiyor, açılan hemen her alışveriş mağazasına, lokantaya, iş yerlerine İngilizce 
adlar veriliyor. Elinizde bir broşür; “why-b”, (vay be yerine) sunulan ürünün sloganı da şöyle: Move 
your life! (Muv yor layf) Bu paket servisi yapan lokantanın sunduğu yemekler de sanmayın ki İngiliz 
ya da yabancı mutfağının ürünleri, hepsi Türk mutfağından… neymiş, “why-b” okunduğu zaman, 
hem İngilizce hem Türkçede anlamı olan bir sözcükmüş!

(...)
Bizans döneminde Konstantinople’den değişe değişe günümüze İstanbul diye gelen güzelim 

kentimizin adı, New İstanbul ya da The İstanbul oluvermiş…
(…)
Televizyonlarımızın İşlevi
En güzel, doğru Türkçenin, yaygın bir iletişim aracı olan televizyon kanallarından halkımıza su-

nulması gerekirken dilimizin tam anlamıyla linç edildiğine tanık oluyoruz. Hemen her yerli dizide, sa-
natçıları yöresel dilde konuşturmak yaygın hâle gelmiş durumda. Diziler bu konuda âdeta yarışıyor-
lar. Anadolu halkının kendi şivesiyle konuşması doğal ama gerekli ve doğru olan halkımızın iletişim 
araçlarıyla doğru ve güzel Türkçeye özendirilmesi değil midir?

Bu modaya ne yazık ki reklam şirketlerimizle, reklam ajansları da uyuyor. Yöresel reklam dilinin 
yanı sıra, şimdilerde İngilizce, İtalyanca hatta Portekizce reklamlar boy gösteriyor TV kanallarında. 
Reklamı yapan kız Portekizce konuşurken Türkçesi altyazıdan veriliyor. Neymiş, kahvenin vatanı 
Brezilya imiş, orada Portekizce konuşulurmuş.

(…)
Sözün özü: Dilimizden utanmayalım. Bir ulusu ulus yapan temel ögenin dil olduğunu, ulusu par-

çalamaya götüren yolun da önce “kültür ve dil”in yozlaşmasından başladığını unutmayalım!

Deniz BANOĞLU
(Kısaltılmıştır.)
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Anlamları verilen sözcükleri bularak numaralandırılmış kutucuklara yazınız.

1. Dünya milletlerini ekonomi, siyaset ve ile-

tişim bakımlarından birbirine yaklaşmaya ve bir 

bütün olmaya götürmek, globalleşmek.

2. Kitapçık.

3. Çevresini sarmak, çevrelemek, çevirmek, 

abluka etmek, ablukaya almak, ihata etmek, mu-

hasara etmek.

4. Özündeki iyi nitelikleri birtakım dış etken-

lerle zamanla yitirmek, soysuzlaşmak, özünden 

uzaklaşmak, bozulmak, dejenere olmak, tereddi 

etme.

5. Bir işin yapılması için harcanan beden ve 

kafa gücü, zahmet.

6. Bir düşünceyi kolay hatırlanıp tekrarla-

nabilir bir biçimde ifade eden kısa, çarpıcı söz, 

motto.

7. Söyleyiş özelliği.

8. Farsça.

9. Bir işin elden geldiğince iyi olmasına ça-

balama, özenme, itina, ihtimam.

1.  ETKİNLİK
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Öğrendiğiniz sözcükleri oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.
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Cevap: ......................................................................
....................................................................................

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

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

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

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

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

3.    ETKİNLİK

2.    ETKİNLİK

“Dilimiz Kuşatma Altında” metni ile ilgili sorular oluşturup yanıtlarını yazınız. Hazırladığınız 
soruları arkadaşlarınıza yöneltiniz.

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

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

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

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

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

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

“Dilimiz Kuşatma Altında” metninin konusunu ve ana fikrini yazınız.

          Konu                                                                      Ana Fikir

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aşağıdaki paragraflarda hangi anlatım biçimlerinin kullanıldığını bulunuz. Paragrafın altındaki 
noktalı yerlere yazınız.

Anneme armağan olarak aldığım cam kavanozu yemek masasının üzerine bıraktım. Annem 
mutfağa girdi, sandalyeye oturdu ve masanın üzerindeki kavanoza bakmaya başladı. Kavanozun 
üzerindeki “Senin için” yazısını okuyunca gülümsedi.

Çevre sorunlarının en önemli boyutu bence ekonomidir. Söz gelimi bugün astronotlar için, 
atık suları içilecek şekilde arıtan bir makine geliştirilmiştir. Bir fabrikanın veya bir otomobilin at-
mosfere yaydığı tehlikeli maddeleri bugünkü teknolojiyle sıfıra indirebiliriz. Ancak İstanbul gibi bir 
kentte, çok büyük bir maliyet isteyen bu iş zor görünüyor.

Büyük kubbeli serin divan, bugün daha sakin, daha gölgeliydi. Pencerelerinden süzülen mavi, 
mor sincap rengi bahar aydınlığı, çinilerinin yeşil derinliklerinde birikiyor, koyulaşıyordu.

Saklambaç, en az iki kişiyle oynanır. Öncelikle bir ebe belirlenir. Ebe, duvara yasladığı ön kolu 
üzerine yüzünü ve gözünü kapatarak önceden belirlenen bir sayıya kadar sayar. Saymaya baş-
ladığında da diğer oyuncular saklanır. Ebe saymayı bitirince “Önüm, arkam, sağım, solum sobe; 
saklanmayan ebe!” diye bağırır ve diğer oyuncuları bulmaya çalışır. Diğer oyuncular ise ebenin 
korunaksız bıraktığı ebe duvarına “Sobe!” diye bağırarak dokunmaya çalışır.

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

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

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

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

öyküleyici                     betimleyici                     tartışmacı                   açıklayıcı 



135

Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Şiirin size hissettirdiklerini anlatan bir konuşma yapınız.

5.  ETKİNLİK

ARIYORUM
Karamanoğlu Mehmet Bey’i arıyorum 
Göreniniz, bileniniz, duyanınız var mı? 
Bir ferman yayınlamıştı:

“Bugünden sonra, divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste, 
meydanda Türkçe’den başka dil konuşulmaya!” diye,

Hatırlayanınız var mı? 
Dolanın yurdun dört bir yanını, 
Çarşıyı, pazarı, köyü, şehiri, 
Fermana uyanınız var mı?

Nutkum tutuldu, şaşırdım, merak ettim, 
Dolandığınız yerlerdeki Türkçe olmayan isimlere, 
Gördüklerine, duyduklarına üzüleniniz var mı? 
(…)

Yol üstü lokantamızın fast food, 
Yemek çeşitlerimizin menü, 
Hesabını adisyon diye ödeyeniniz var mı?

İki katlı evinizi dubleks, üç katlı komşu evini tripleks, 
Köşklerimizi villa, eşiğimizi antre, 
Bahçe çiçeklerini flora diye koklayanınız var mı?

Sevimlinin sempatik, sevimsizin antipatik, 
Vurguncunun spekülatör, eşkiyanın mafya, 
Desteğe, bilemediniz koltuk çıkmaya sponsorluk diyeniniz var mı?

Toprağımızı, bayrağımızı, inancımızı çaldırmayalım derken
Dilimizin çalındığını, talan edildiğini, 
Özün el diline özendiğine içiniz yananınız var mı?

Masallarımızı, tekerlemelerimizi, atasözlerimizi unuttuk, 
Şarkılarımızı, türkülerimizi, ninnilerimizi kaybettik, 
Türkçemiz elden gidiyor, dizini döveniniz var mı?

Karamanoğlu Mehmet Bey’i arıyorum, 
Göreniniz, bileniniz, duyanınız var mı? 
(...)                                        Yusuf YANÇ
                                            (Kısaltılmıştır.)
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Aşağıdaki cümlelerin ögelerini bularak karşılarındaki öge dizilişleriyle eşleştiriniz. 

Hepimizin katkısıyla / dilimiz / giderek / yozlaştırılıyor.

Diziler bu konuda âdeta yarışıyorlar.

Türkçe sözcükler İngilizce eklerle zenginleştiriliyor.

Kişi mesleğini sevmezse hayatta başarılı olamaz.

Harfleri İngilizce telaffuzuyla dillendirdik.

Türk dili; giderek benliğinden, özünden uzaklaşıyor.

Konuştuğumuz, yazdığımız Türkçemizi sevmiyoruz.

Özne / Yer T. / Zarf T. / Yüklem

Özne / Zarf T. / Yer T. / Yüklem

Belirtili Nesne / Zarf T. / Yüklem

Özne / Zarf T.  / Yer T. / Yüklem

Özne / Zarf T. / Yüklem

Belirtili Nesne / Yüklem

Zarf T. / Özne / Zarf T. / Yüklem

Özne / Belirtisiz Nesne / Yüklem

A

E

C

G

B

F

D

D

H

Günümüzde sıkça kullanılan bazı yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarını yazınız.

center

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

relaks olmak

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

e-mail

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

start almak

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

trend

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

link

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

monoton

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

okey

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

animasyon

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

jenerasyon

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

6.    ETKİNLİK

7.  ETKİNLİK
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“Dilimiz Kuşatma Altında” metninden ve aşağıdaki görsellerden hareketle bilgilendirici bir metin 
yazınız.

8.    ETKİNLİK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................................................
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Hazırlık Çalışmaları
1. “Her insan bir engelli adayıdır.” düşüncesine katılıyor mu-
sunuz? Açıklayınız.
2. Engellilerin hayatını kolaylaştırmak için bireylere düşen 
görevler nelerdir?

Metni, empati kurarak dinleyiniz. 
Metni dinlerken anlamını bilmediğiniz sözcükleri 1. etkinliğe yazınız.

KARANLIĞIN RENGİ BEYAZ 

İkiz kardeş olup her ikisi de 
görme engellidir. Çocuklara  
yönelik yazdıkları kabartma 
satranç kitabını, görme engel-
liler okullarına armağan ettiler. 
“Karanlığın Rengi Beyaz” adlı 
eserleri vardır.

Kerim - Selim
ALTINOK

(1963  ̶  ...)

ALTINOK kardeşler 23 Aralık 1963’te İstanbul’da dünyaya geldiler. Üç yaşından başlayarak 
yavaş yavaş görme duyularını kaybeden ikiz kardeşler Selim ve Kerim, on sekiz yaşında tamamen 
görme yetisini kaybetmişlerdir. Dinleyeceğiniz bölümler, Kerim ve Selim ALTINOK kardeşlerin ya-
şam öykülerini anlatan “Karanlığın Rengi Beyaz” adlı kitaptan alınmıştır.
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1.  ETKİNLİK

“Karanlığın Rengi Beyaz” metnini dinlerken sözcük bölümüne not aldığınız sözcüklerin an-
lamlarını tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız.

2.    ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Selim ve Kerim kardeşlerin okul yıllarında karşılaştıkları sorunlar nelerdir?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

2. Selim ve Kerim kardeşlerin fen bilgisi sınavında yaşadıkları sorun nedir?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

3. Selim ve Kerim kardeşler, lise yıllarında yaşadıkları sorunları fakülte yıllarında neden ya-
şamamışlardır?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Dinleme / İzleme Metni

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

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

Sözcük:
Tahminim:

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

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

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

Sözcük:
Tahminim:

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

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

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

Sözcük:
Tahminim:

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

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

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

Sözcük:
Tahminim:

Sözlük Anlamı:.........................................
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3.    ETKİNLİK

4.    ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

           Konu                                                                       Ana Fikir

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Görselleri ve haber yazılarını inceleyiniz.

ENGELLERİ AŞANLAR

4. Selim ve Kerim kardeşlerin eğitim hayatına anne ve babalarının nasıl bir katkısı olmuştur? 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

5. Engelli bireylerin zorlukları aşıp başarıya ulaşmaları konusunda ne düşünüyorsunuz? 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

6. Okuduğunuz metinden hareketle “eğitimde fırsat eşitliği” ifadesinden ne anlıyorsunuz? 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Tekerlekli Sandalye Erkek Millî Takımı 
2017 Avrupa Şampiyonu

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek 
Millî Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde Büyük 
Britanya'yı 76-69'luk skorla yenerek şampiyon 
oldu.
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Avrupa Ampute Futbol Federas-
yonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası 
finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup ede-
rek kupayı müzesine götüren Ampute 
Millî Takımı'nın başarısı, ülkede her-
kesin göğsünü kabartıyor.

Paralimpik Oyunları'nda Türkiye 
9 Madalya Kazandı

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda 
Türkiye; 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz 
madalyayla genel sıralamada 34. oldu. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yük-
sekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencilerinden Şeyma Nur 
Emeksiz, 5. Avrupa Para Tekvando Şampiyonası’nda kadınlar 
K43 +58 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. 
Ellerinden ortopedik engelli olan Emeksiz, Türkiye’nin 9 erkek, 3 
kadın olmak üzere toplamda 12 sporcuyla yer aldığı şampiyonada 
başarısını dünyaya kanıtladı.

b) Bu haber yazılarından çıkardığınız sonuç nedir? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi 
anlatan  bir konuşma yapınız.

Dinleme / İzleme Metni

(Basından)

Ampute Futbol Millî Takımımız 
2017 Avrupa Şampiyonu Oldu

Şeyma Nur Emeksiz, 2016’da Avrupa Para 
Tekvando Şampiyonu Oldu 

Dinleme / İzleme Metni
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5.  ETKİNLİK

a) Herhangi bir bedensel engeliniz olduğunu düşünerek bir gününüzü nasıl geçirdiğinizi anlatan 
hikâye edici bir metin yazınız. Yazınıza uygun bir başlık koyunuz.
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Aşağıdaki cümlelerde verilen ögelerden hangileri bulunmaktadır? Bulunan ögeleri ilgili bölüme 
yazınız.

Cümleler Nesne Yer Tamlayıcısı Zarf Tamlayıcısı

Kâğıda yazarken Selim’in yazısı satırlardan 
kayıyor. - - kâğıda yazar-

ken

Biz dura dura, yavaş yavaş okuyabiliyorduk.

Verilen yazılı ödevleri bitiremiyorduk bir türlü.

Çaresiz, yazmaya devam ettik.

Sınıftaki diğer öğrenciler de kâğıtlarını göremi-
yorlardı.

Görmemeye birlikte başlamıştık.

Lise bittiğinde okulun en iyi ilk dört öğrencisi 
arasındaydık.

Yeni düzenlemeler işimizi kolaylaştıracaktı.

28 Ağustos’ta annemle evde vedalaştık.

Zaten yıllardır bu sorunun içinde yaşıyorduk.

1981’de üniversite sınavına girdik.

Dinleme / İzleme Metni

b) Yazma etkinliği ile ilgili performansınızı formdaki maddelere göre değerlendiriniz.

Evet Hayır

Yazımı zenginleştirmek için atasözü, deyim ve özdeyiş kullandım.

Yazımda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelime-
lerin Türkçelerini kullandım.

Yazımda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini (oysaki, özellikle, başka bir 
deyişle, kısaca, böylece, ilk olarak, son olarak...) kullandım.

Yazdıklarımı yazım ve noktalama kuralları yönünden inceledim.

Yazımda uygun anlatım biçimlerini kullandım.

6.    ETKİNLİK

Yazma Becerisi Öz Değerlendirme Formu

Dinleme / İzleme Metni
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MASAL AĞACI
Yaz tatilinde en sevdiğim dinlenme yöntemi, deniz kıyısında yürümek ve düşünmek. Özellikle 

tenha kıyılarda bu yürüyüşün tadına doyulmuyor. Tenha kıyı bulmak da günümüzde iyice zorlaştı. 
Bozcaada’nın batı yakasında henüz yoğun kalabalıklar tarafından sarılmamış çok güzel bir koy var. 
İlçe merkezine uzak olması ve yolun bozukluğu yüzünden oraya pek fazla gezgin gelmiyor.

Koyu çevreleyen üzüm bağları ve deniz arasında geniş bir kumsal uzanıyor. Bu kumsal deniz 
dibinde de sürüyor. İncecik kumlar güneş altında altın tozlar gibi parlayıp gözleri kamaştırıyor. Öyle-
sine de kızgın ki bu altın kumlar! Öğle sıcağında yalın ayak yürümek olanaksız. Böyle bir deneyime 
kalkışan kişi, kızgın kumlarda yürürken dans eden Afrika yerlilerini andırıyor.

Ben yürüyüşleri tam denizin kıyısında yapıyorum. Tüm bedenim tepeden tırnağa güneşe bula-
nırken ayaklarım suda oluyor. İşte, bu büyülü güzellikler koyunda, bu yaz çok ilginç bir olaya tanık 
oldum.

Ada bu yaz, geçen yıllardan daha kalabalık. Üstelik bizim gizli koyu da epey keşfeden olmuş. 
Özellikle yabancı gezginlerin burayı nasıl olup da bulabildiklerine pek şaştım. Ama sonradan bu koya 
yeni ve kestirme bir yol açıldığını öğrendim. Belli ki bundan sonra bu güzellikleri daha çok insanla 
paylaşacağız.

Koyda, bir baştan öte başa yürüyüş yarım saat sürüyor. Sonra dönüşe geçiyorum. Arada bir 
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denize girip yüzüyorum, dinlenince yeniden yürüyüşe başlıyorum. Öğlene kadar bu böyle sürüyor. Bu 
keyif dolu gidiş gelişlerde, on yaşlarında bir kızın elindeki koca çomakla kumlara bir şeyler çizmekte 
olduğunu gördüm.

Çok geçmeden denizin kıyısında kocaman bir ağaç belirdi. Bu ağaç öyle uzundu ki neredeyse 
boydan boya koyun yarısını kaplıyordu. Denizle kara arasında dal budak salmakta olan bu ağaç 
yolumu kesiyordu. Bu duruma içten içe kızdım. İster istemez yürüyüşü bırakmak zorunda kaldım. 
Koskoca ağacın dallarını ezip geçemezdim ya!

Ağacın köküne yakın bir yere hasırımla havlumu serip oturdum. Olacakları gözlemlemeye baş-
ladım. Olacakları diyorum çünkü koydaki çocuklar ağacın çevresini almaya başladılar. Önce herkes 
gülümseyerek baktı bu ulu ağaca. Sonra, el birliğiyle onu daha da büyütmeye giriştiler. Her çocuk 
eline geçirdiği çomakla ağaca yeni bir dal ekliyordu. Derken çevreden toplanan renkli ve hoş biçimli 
taşlarla, dalların üstüne çiçekler, meyveler yapmaya başladılar. Kimi çocuklar bununla yetinmeyip 
dallara çerden, çöpten ve deniz kabuklarından oluşma kuşlar kondurdular. Sonra kuru yosunlardan 
kuş yuvaları yapıldı. Kimi yerler kumsaldan toplanan kavkılarla çiçeklendirilerek bahar dallarına dö-
nüştürüldü.

Hava öylesine sıcak ve durgundu ki! Yaprak kımıldamıyordu. Bozcaada’nın bu yakasından pek 
bir gemi de geçmiyordu. Bu yüzden denizin üstü de çarşaf gibiydi. Çocukların ağacı, bu ortam içinde, 
kumsalda öylesine göz alıcı bir görünüme bürünmüştü ki!

Koyun öteki ucunda güneşlenen yerli yabancı tüm gezginler ağacı görmeye geldiler. Çok geçme-
den yeni gelenler de ağaca bir şeyler eklemeye giriştiler. Bu yolla dallar; kirazlar, elmalar, koca koca 
ayçiçekleriyle bezendi.

Yerli, yabancı, çocuk, kadın, erkek, yaşlı, genç tüm gezginler kendilerini bu işe öyle kaptırdılar 
ki... Bu arada birbirleriyle kırk yıllık dost gibi kaynaştılar. Elbet ben de boş durmadım. Üzerinde türlü 
meyveler, kuşlar bulunan bu masal ağacı yüreğimi coşturdu. Hemen insanların arasına katıldım. Bu 
görkemli Dünya Ağacı’na katkıda bulunmaya giriştim. Dallardan birinin üzerine bir kız, bir de erkek 
çocuk çizdim. Çevremdeki çocuklar bu davranışımı alkışla karşıladılar. (…)

Önce kum üstüne çomakla çizilen kuru ağaç hepimizin çabası ve beğenisiyle gerçekten göz ka-
maştırıcı bir görünüme bürünmüştü. Hiç kimse ağacın çevresinden ayrılmak istemiyordu. (…)

Bu coşkulu dakikalar sürerken birden içimizden biri, “Eyvah!” diye bağırdı. Bu sesle hepimiz irkil-
dik. O anda bakışlar denizden yana çevrildi. Ve herkes bir ağızdan haykırdı: “Eyvah!..”

Açıklardan art arda beş tane savaş gemisi geçiyordu. Hepimiz öylesine ürküye kapılmıştık ki!.. 
Sanki savaş çıkmıştı. Gemilerden yağacak bombalar evlerimizi başımıza yıkacaktı. Çok geçmeden 
gemilerin oluşturduğu dev dalgalar, canavar gibi gelip kumsala saldırdı. Göz açıp kapayıncaya dek 
ağacımızı yuttular. (…)

Savaş gemilerinin oluşturduğu dalgalar yarım saat içinde çatlayıp çözülerek dağılıp yok oldular. 
Ama hepimizin coşkusunu da silip süpürdüler. Üstelik hiç kimsenin kimseyi avutacak gücü yoktu. 
Emeklerimiz boşa gitmiş dalgalara yenik düşmüştük. (…)

Islak mayomu değiştirmek bahanesiyle kalabalıktan sıyrıldım. Bağlara doğru yürüdüm. Sonra, 
birden durup soluklanmak geldi içimden. Ardıma dönüp baktığımda bizim takımın yeniden toplaşarak 
ağacımızı yapmaya giriştiğini gördüm. Sevinçle geri döndüm. Aralarına katılmak için var gücümle 
koşmaya başladım.

                                                       Gülten DAYIOĞLU
                                                 (Kısaltılmıştır.)

Serbest Okuma Metni
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4.  TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI  

 

(İlk dört soruyu metne göre cevaplayınız.)

MUTSUZ, YALNIZ, YAPAYAYALNIZ
Önümde yürüyor, sırtını görüyorum. Ama o kimseyi görmüyor. Biriyle göz göze gelecek diye ödü patlı-

yor sanki. Bizim kapının yanında görevli güvenlik elemanları var. Gençler... Bizim için orada duruyorlar gün 
boyu... Her sabah, “Günaydın!” derim hepsine ayrı ayrı. Aslında onlara değil, kendimedir bu... Gözlerinin 
içine bakarak “Günaydın!” dediniz mi o gençler çok daha sıcak kucaklarlar sizi… Öyle bir “Günaydın!” 
derler ki size, gününüz o saat aydınlanmaya başlar. İçerde gene sizi karşılayan gençler var. Görevli... Birer 
selamlaşma da onlara... Düşünebiliyor musunuz? Daha ilk adımda, en az beş “Günaydın!” dileği almak... 
Ve asansörün önü... Orada bekleyenler... Onlarla selamlaşma...

Herhangi bir iş yerinin girişinde durun ve seyredin. Bir yığın “Yalnızlık Mahkûmu” gelir, girer içeri. Her-
kese küs. Hayata küs. İnsana küs. Kendine küs. Kahırla başlar güne. Kahırla devam eder. Kahırla bitirir. 
Büyük olasılıkla evine de böyle girer. Komşuları ile selamlaşmadan... Ailesi ile gülümseşmeden...

Bir deneyin dostlarım... Bir deneyin... Sabah sabah karşılaştıklarınızla merhabalaşmayı deneyin... 
“Günaydın!” deyin. Onlar da size desinler. Gülümseyin insanlara. Onlar da size gülümsesinler. Gününüzün 
nasıl aydınlanmaya başladığını hissedeceksiniz. Hayatın size gülümsemeye başladığını göreceksiniz. 
Kahrolası yalnızlığınız sizi terk edecek. O birkaç “Günaydın!”, o birkaç gülümseme, yepyeni ama bambaş-
ka ama nasıl güzel bir hayatın ilk adımları olacak. Deneyin. Bir sabah deneyin, ne olur!
                                                                                                                                                         Hıncal ULUÇ

(Kısaltılmıştır.)

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

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

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

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

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

1. Yazar,  güne başlarken selamlaşmanın kişiye neler kazandıracağını düşünüyor?

2. Yazarın okuyuculara önerileri nelerdir?

3. Yazar, “Yalnızlık Mahkûmu” olanları nasıl betimlemiştir? Çevrenizde bu betimlemeyle ni-

telendirebileceğiniz kişiler var mı? Açıklayınız.

4. Okuduğunuz metinden  nasıl bir sonuç çıkarıyorsunuz?
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5. Koyu yazılan sözcük ya da sözcük gruplarının cümlenin hangi ögesi olduğunu bulunuz. 
Uygun kutucuğu işaretleyiniz.

Yüklem Özne Nesne
Yer 

Tamlayıcısı
Zarf 

Tamlayıcısı

Çocuk, adamın oturduğu banka doğru yürüdü. X
Arkadaşlarımla saat kulesinde buluşacağız.
Çantamı dün kitapçıda unutmuşum.
Onu görmek tarif edilemez bir heyecandı.
Anlattıklarımı gülerek dinliyordu.

Yukarıdaki açıklamayı aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşılamaktadır?
    A) Keskin sirke küpüne zarar.                           B) Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir.
    C) İş insanın aynasıdır.                                     D) Taş yerinde ağırdır.

9. “Kendine özgü bakışı, duruşu vardı Hasan dayının. Mimikleriyle, bakışlarıyla konuşan, 
suskun bir adamdı. Bilge mi desem yoksa mecnun mu bilemedim. İlginç fiziksel görünüşü, eğik 
yürüyüşü, gizemli ve sürekli yalnız geçen yaşamı dikkatimi çekerdi hep. Yalnız yaşardı dağ-
larda. Uzun yüzünden aşağı çaprazlama inen kocaman burnu, keskin gözleri, her daim kirli ve 
yırtık elbisesiyle karşımıza çıkan bu adamdan çekinir, ürkerdik.”

Dursun Ali SAZKAYA

Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?
    A) Tartışmacı anlatım                                        B) Öyküleyici anlatım 
    C) Betimleyici anlatım                                       D) Açıklayıcı anlatım

10. “Dün gece apartman sakinleri sokakta buldukları köpeği doyurdular.”

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?
    A) Zarf Tamlayıcısı /  Özne / Belirtili Nesne / Yüklem
    B) Yer Tamlayıcısı  / Özne /  Belirtili Nesne / Yüklem
    C) Zarf Tamlayıcısı / Belirtili Nesne / Özne / Yüklem
    D) Yer Tamlayıcısı / Belirtisiz Nesne / Özne / Yüklem

7. (I) Şehrin kalesini kimin yaptığı belli değildir. (II) Kalenin temelinin yalçın kaya üzerine 
kurulması akıllıca bir harekettir. (III) Şekli kareden uzuncadır. (IV) Uzuncası doğudan batıya olan 
yönüdür.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi kişisel düşünce içermektedir?
    A) I      B) II               C) III            D) IV

8. Kişinin değerini, kadir ve kıymetini en iyi bilenler; bu işle ilgili kimseler ile kendi çevresinde 
bulunanlardır. Bir insanı ve onun yaptıklarını yakın çevresi takdir eder.

6. Aşağıdakilerin hangisinde yer alan deyim kullanıldığı cümleye uygun değildir?
    A) Genç gazeteci girdiği hiçbir işte dikiş tutturamadı.
    B) Mahalledekiler kendi derdine düşünce kimseyle ilgilenmediler.
    C) İyi niyetli olduğundan burnundan kıl aldırmıyor.
    D) Kaç yaşına geldi hâlâ bir baltaya sap olamadı.




