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EtkinlikEtkinlik

Kırmızı Şapka: Duygusal şapkadır. Görüşülen konu ile ilgili olarak kişilere 
herhangi bir kanıta bağlı kalmadan tüm duygularını açıklama fırsatı verir.

Mavi Şapka: Serinkanlı şapkadır. Anlatılan tüm görüşleri toparlayarak konu-
nun bütün yönleri ile anlaşılmasını sağlar.

Beyaz Şapka: Tarafsız şapkadır. Konuya bilimsel açıdan yaklaşılmasını sağlar.

Yeşil Şapka: Yenilikçi şapkadır. Konu ile ilgili alternatifleri açıklama imkânı 
sağlar.

Sarı Şapka: İyimser şapkadır. Konunun olumlu yönleri üzerinde durarak sağ-
layacağı faydaları açıklama olanağı verir.

Siyah Şapka: Kötümser şapkadır. Görüşülen konunun olumsuz yönleri ve yol 
açabileceği problemleri anlatma fırsatı verir.

   Kurulalı henüz bir yıl olmuş bir tekstil şirketinin müdürü Serkan Bey, yönetim kurulu ile 
toplantı hâlindedir. Serkan Bey, içinde bulundukları yılın gelir ve giderleri hakkında bilgi 
vermiş; şirketin şu anki durumunu bir önceki yılla karşılaştırmıştır. Bu yıl, geçen yıla göre 
daha çok üretim yaptıklarını, büyüdüklerini ancak gelir oranının daha düşük olduğunu 
söylemiştir. Bunun sebeplerinin araştırılması ve bunlara önlem alınması için toplandıkla-
rını ifade etmiştir. 
   Serkan Bey, yukarıda verilen altı şapka düşünme tekniğine göre şirketin durumuna çö-
züm aramaktadır. Yönetim kurulu üyeleri söz alarak konuyla ilgili bakış açılarını şu şekilde 
belirtmişlerdir:

Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 
(Betimleme)
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Seçil Hanım: Şirketimizin üretiminin artması elbette sevindirici. Ancak satışlarımızın düş-
mesine çok üzüldüm. Zaten uzun süredir bu durumla ilgili kara kara düşünüyordum.

Alper Bey: Bu durum şirketimizi çok yıpratır. Üretim çok olduğu için depolarımız dolu, 
satışımız yok. Acil tedbir alınmalı. İlk adımımız işçi çıkarmak olmalı.

Ferit Bey: Üretimimiz bu kadar artmışken bunu değerlendirmeliyiz. Bir reklam kampan-
yasıyla stoklarımızı eritebilir ve ürünlerimizi piyasanın altında bir fiyata satarak sürümden 
kazanabiliriz. Yeni pazarlama elemanlarıyla da bunu destekledik mi tekstil sektöründe 
daha çok söz sahibi oluruz.

Nihal Hanım: Bu durumun bize sağladığı avantajları da düşünmemiz lazım. Depolarımı-
zın dolu olması bizim hammadde için ayıracağımız kaynağı reklam, pazarlama gibi ürün-
lerin satışında kullanmamızı sağlayacaktır.

Tahir Bey: Elimizdeki dosyaları incelediğimde 150 ton tekstil ürünü satışından 100.000 
TL gelir görünüyor, bu yıl 170 ton ürün üretilmesine rağmen 50.000 TL gelir elde etmişiz. 
Depolarımızda da şu an 150.000 TL değerinde ürünümüz mevcut. Durumumuz budur.

Türkan Hanım: Sayın arkadaşlarım, şirketimizle ilgili kaygılarınızda haklılık payınız elbette 
var ancak anlaşmalı olduğumuz mağazaların bizden talep ettiği ürünlerin tamamı depo-
larımızda mevcut. Şu an için gelirimiz az görünüyor olabilir. Bu sezonun sonunda sipariş 
geçilen ürünleri teslim ettiğimizde geçen yıla oranla daha çok gelir elde etmiş olacağız.

1. Şirket yönetim kurulu üyelerinin ifadelerini inceleyiniz. Serkan Bey’in istediği düşünme tekniği-
ne göre bakış açılarını belirten üyelerin hangi şapkayı takacağını, şapkaların altlarındaki kutucuk-
lara yazınız.

2.Yönetim kurulu üyelerinin konuşmalarındaki ilk cümleleri yapı bakımından inceleyiniz.

Seçil Hanım
Alper Bey
Ferit Bey
Nihal Hanım
Tahir Bey
Türkan Hanım
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EtkinlikEtkinlik
   Ağrı ilinin Doğubayazıt ilçesinde şehre hâkim bir tepenin 
üstünde malikâne olarak kurulmuş bir külliye durumundadır. 
İkinci avlu, dört tarafı bina grupları ile çevrili ve dikdörtgen 
planlı bir sahadır. Sağ tarafında sarayın mâbeyin dairesinin dî-
van sofası ile selâmlık teşkilâtına ait binalar ve ayrıca bir camiy-
le bitişiğinde bir türbe yer alır. Sağdaki selâmlık dairesine, sivri 
kemerli bir eyvan içinde düzenlenmiş olan dikdörtgen açıklıklı 
ve mukarnaslı yaşmaklı bir kapıdan girilir. Buradan merdivenli 
bir geçitle hol ve koridorlara ulaşılır. 

   Alanya, ünlü tarihçi Strabon’un (Strabın) anlatımıyla Kilik-
ya’ya batıdan girildiğinde görünen ilk şehir. Zapt edilmesi güç 
çok dik bir kayaya kurulması ve korunaklı limanı nedeniyle 
milattan önce 2. yüzyıldan itibaren korsanların merkezi oldu. 
Pompeius’un (Pampiyıs) Korakesion (Kurekşın) Savaşı’nı ka-
zanmasıyla Romalılar’ın eline geçti. Kalenin surlarının geniş-
letilip yeni binalar eklenmesi de bu döneme rastlıyor. Bizans 
Dönemi’nde Kalonoros (Kılanoros) (Güzel Dağ) adıyla anılan 
ve Akdeniz’in en işlek limanlarından olan Alanya, 1221 yılında 
Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat tarafından teslim alındı. 
Kale ve şehrin ismi “Alaiye” olarak değiştirildi, surlar sağlamlaş-
tırılarak yeni sur ve sarnıçlar inşa edildi.

   Yerleşim yeri olarak kullanılmadığı bilinen ve tapınmaya hiz-
met eden Göbeklitepe, şaşırtıcı anıtsal mimarisiyle 2018 yılın-
da UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girdi. Türkiye’de de ‘‘2019 
Göbeklitepe Yılı” ilan edildi. Henüz küçük bir bölümü çıkarılan 
Göbeklitepe, yaklaşık 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihi-
ni değiştirdi. Dünyanın bilinen en eski ve en büyük tapınma 
(kült) merkezi sayılan Göbeklitepe ile dinsel inanışın yerleşik 
yaşama geçişteki etkisi kanıtlandı. Harran Ovası’na hâkim bu 
tarih öncesi yerleşimin sınırlı bir bölümü kazılsa da sıra dışı 
bulguları Neolitik Çağ’la ilgili pek çok bilgiyi altüst etti. Şan-
lıurfa’nın Örencik köyü yakınlarındaki Göbeklitepe kazılarını 
1995’te Alman arkeolog Prof. Dr. Klaus Schmidt  (Prof. Dr. Klas  
Şimid )başlattı ve çalışma 20 yıl sürdü.

   İlk holden selâmlık kısmının dîvan salonuna ve sofalara geçmek mümkün olduğu gibi merdiven-
lerden üstteki terasa da çıkmak mümkündür. İkinci holden ise cami yanındaki odalara ve camiye 
geçiş sağlanmaktadır.

İshak Paşa Sarayı

Alanya Kalesi

Göbeklitepe

Tlos Antik Kenti
   Muğla’nın Seydikemer ilçesinin Yaka Mahallesi sınırları içeri-
sinde yer alan tarihi Tlos Antik Kenti, yaklaşık 500 metre yük-
sekliğindeki dik yamaçları ile doğal açıdan korunaklı Akropol 
Tepesi’nin çevresi, yer yer sur duvarları ile tahkim edilmiştir. 
Tlos Kalesi’ne çıkarken yamaçtaki kayalara oyulmuş tapınak 
mezarlar dikkat çeker. Bu mezarların en görkemlisi kanatlı at 
Pegasus’un, üç başlı canavar Chimera (Kaymira) ile savaşırken 
resmedildiği Bellerephontes’e (Bileurefantes) ait mezar anıtı-
dır. Girişinde iki sütun, üç bölümlü duvar, ortada süslemelerle 
bezenmiş kapı, iki yandan mezar odasına giden kapılar yapıya 
ilgiyi daha da artırır. 



7.
 T

EM
A

5

A. Verilen metinlerde ülkemizin tarihî mekânlarından bazıları tanıtılmıştır. Bunlardan hangile-
rinde “betimleme” tekniği ağır basmaktadır?

B. Verilen görselden hareketle tüm duyu organlarınızdan yararlandığınız bir betimleme yazısı 
oluşturunuz.

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

Sıra Sizde

FETHİYE - ÖLÜ DENİZ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................
Yazdığınız metni, tema sonunda yer alan ‘‘Yazılı Anlatım Değerlendirme Formu’’nu kullanarak 
değerlendiriniz.
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EtkinlikEtkinlik

   Yargı ailesinin fertleri cümleleri oluşturuyor. Cümleler, içinde bulunan yargılara 
göre isimleniyor.

YARGI AİLESİ

Tek yüklemli

Tek Yargılı

Fiilimsi bulunan

Yan Yargı - Temel Yargı

Birden çok yüklemli

Yargı  (,)  Yargı 
             (;)

Bağlacı olan

Yargı  (bağlaç)  Yargı

Yargı ailesinin yaptığı cümleler aşağıda verilmiştir:

1. Köyüm, evim, ailem, komşularım gözümde tütüyor.

2. Bu bölümü seçmekle doğru yaptın, seni destekliyorum.

3. Nereye gideceğini tam olarak bilmeyince ortada kaldı.

4. Çocuğun güven duygusunu anne ve babası destekler.

5. Vitaminler, gereğinden fazla kullanıldığında zararlı olur.

6. Gürültülü ortamlarda çalışmayınız çünkü dikkatiniz dağılır.

7. Yaşamdaki gerçekleri ancak yeni gerçekler değiştirebilir.

8. Doğru davranışlar için yanlışlardan ders alınmalıdır.

9. Sen iyi bir insansın, o hâlde bunu herkes söylemeli.

10. Ya mutluluğu aramalısın ya da onu yaratmalısın.

A. Cümlelerin hangi tür cümle olduklarını belirleyiniz. Cümle türüne uygun kutucukların altına  
ilgili cümlelerin numaralarını yazınız.

Tek yüklemli Fiilimsi bulunan Birden çok yüklemli Bağlacı olan

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



7.
 T

EM
A

7

KUZEY

0
1
2
3
4
5

Cümle Yapısı

Bağ
lac

ı O
lan

Fii
lim

si 
Bulu

nan

Bird
en

 Ç
ok Y

ükle
m

li
Te

k Y
ükle

m
li

GÜNEY

0
1
2
3
4
5

Cümle Yapısı

Bağ
lac

ı O
lan

Fii
lim

si 
Bulu

nan

Bird
en

 Ç
ok Y

ükle
m

li
Te

k Y
ükle

m
li

B. Aile fertlerinin oluşturdukları cümleleri doğru grafikte göstermeleri gerekmektedir. Grafikler-
den her birine bir ad verilmiştir. Hangi grafik verilen cümlelere aittir?
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Sıra Sizde

Siz de aşağıdaki cümle türlerine birer örnek cümle yazınız.

Tek Yüklemli                     ...................................................................................................................................

Fiilimsi Bulunan                .................................................................................................................................

Birden Çok Yüklemli           .................................................................................................................................

Bağlacı Olan                        ................................................................................................................................



7.
 T

EM
A

8

  4

EtkinlikEtkinlik

Ölürüm, ardıma düşüp yorulma
Var git ölüm, bir zamanda gene gel
Akibet alırsın, komazsın beni
Var git ölüm, bir zamanda gene gel

Şöyle bir vakitler yeyip içerken
Yeyip içip yaylalarda gezerken
Gene mi geldin ben senden kaçarken
Var git ölüm, bir zamanda gene gel

Çıkıp bozkurtlayın ulaşamadım
Yalan dünya sana çıkışamadım
Eşimle dostumla buluşamadım
Var git ölüm, bir zamanda gene gel

Karacaoğlan der, derdim pek beter
Bahçede bülbüller şakıyıp öter
Anayı atayı dün aldın yeter
Var git ölüm, bir zamanda gene gel...
(...)                       
                      Karacaoğlan
                     (Kısaltılmıştır.)

VAR GİT ÖLÜM

• Şiiri vurgu, tonlama ve hissettirdiği duyguya uygun olarak sesli okuyunuz.
• Karacaoğlan’ın  “Var git ölüm bir zaman da gene gel.” dizesiyle anlatmak istediği  nedir?

• Son dörtlükte Karacaoğlan’ın ölümü kendinden uzaklaştırmasının gerekçesi nedir?

• Şiirin tamamında kullanılan söz sanatı nedir?

• Şiirde kullanılan söz sanatının genel özelliklerini şiirden hareketle açıklayınız.

• Siz de şiirde kullanılan söz sanatını soyut bir varlık üzerinde kullanarak bir dörtlük yazınız. 
Dörtlüğünüze uygun bir başlık belirleyiniz.

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

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

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

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

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

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

.................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
...................................................................................
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   Türkiye’de ekonomik anlamda sadece Isparta Keçiborlu yöresinde Kuyucak başta olmak üzere 
Kuşcular ve Çukurören köylerinde lavanta tarımı yapılmaktadır. Bu yörelerin özellikle sulanmayan, 
kıraç ve eğimli arazilerine çok iyi uyum sağlamaktadır.
   Lavanta bitkisi, 1 m’ye kadar boylanabilen, yarı çalımsı, çok yıllık bir bitkidir. Lavanta bitkisinin 
ekonomik olarak kullanılan kısmı çiçekleridir. Bitkinin çiçek ve çiçek saplarından elde edilen uçucu 
yağ, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağdan birisidir. Uçucu yağ bileşenlerinde en fazla 
linalool ve linalil asetat bulunmaktadır. Uçucu yağ kalitesi bu bileşenlerden linalil asetat oranına 
göre belirlenmektedir.
   Lavanta ilk olarak 1975 yılında Gül Tüccarı Zeki KONUR tarafından bir Fransa ziyareti sonrası böl-
geye getirilmiştir. Öncelikle lavanta üretimi gül bahçelerinin kenarlarında ve evlerin bahçelerinde 
süs ve hobi amaçlı başlamış ve 90’lı yıllardan sonra ticari olarak üretime geçilmiştir.
   Lavanta bölgede özellikle haziran ayı içerisinde çiçeklenmeye başlamakta, çiçeklenme kademeli 
olarak yaklaşık 45-50 gün sürmektedir. Çiçeklenme döneminde köy adeta mora boyanmış bir hâl 
almaktadır. Çiçeklenme döneminde bu görsel şölen özellikle fotoğrafçıların dikkatini çekmekte-
dir. Ağustos ayında ise artık lavanta hasadı başlamaktadır. Bir yandan lavantalar hasat edilmekte, 
bir yandan hasat edilen lavantaların yağı çıkarılmakta ve tohumu için kurumaya bırakılmaktadır.

   Türkiye lavanta üretiminin büyük kısmını karşılayan Isparta’nın Kuyucak köyü, lavanta mevsimi-
nin başlamasıyla “mora boyanan” görselliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor.
   “Gül” denilince akla ilk gelen Isparta, Türkiye’nin lavanta bahçesi olmasıyla da ayrı bir öneme sa-
hip. Kıraç araziler boş kalmasın diye lavanta üretimine başlanılan Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak 
köyü, zamanla Türkiye lavanta üretiminin merkezi oldu.
   Ekim alanının her geçen gün arttığı, hasat döneminde tüm köyü adeta “mora boyayan” lavanta, 
çok sayıda ziyaretçiyi de kente çekiyor.
   Sakinlik ve huzurun yanı sıra eşsiz doğasında fotoğraf çektirme imkânı bulan ziyaretçiler, “Lavan-
ta kokulu köy” olarak da adlandırılan Kuyucak’ta keyifli dakikalar geçiriyor.
   Tarlalara yerleştirilen traktörler, motosikletler, ahşap pencereler, ahşap kapılar ve salıncaklar ziya-
retçilerin keyifli dakikalar geçirmesini sağlıyor.

“LAVANTA KOKULU KÖY” MİSAFİRLERİNİ BEKLİYOR

LAVANTA

Lavanta metnini okuyup, Lavanta köyü ile ilgili haber metnini inceleyiniz.
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   Lavanta ile ilgili bilgi ve haber metinlerinin içerik, üslup ve görsellik açısından farklılıkları neler-
dir? Açıklayınız.

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

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

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

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

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

Sıra Sizde

   Hasankeyf metnini okuyup bu metinle ilgili bir haber yazısı da siz oluşturunuz.

HASANKEYF
   Dicle’nin kıyısında yer alan, zamanında medreseler, rasathane, darüşşifa ve diğer eğitim kurum-
larıyla bölgenin ilim ve kültür merkezi olmuş Hasankeyf, ulaşım yolları ve ticaret merkezlerinin yer 
değiştirmesiyle günümüzde önemini yitirmiştir.
   İlçe, sahip olduğu zengin tarihî yapılar sayesinde 1981 yılında bütünüyle sit alanı ilan edilerek 
koruma altına alınmıştır. Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında bulunan Ilısu Barajı nedeniyle 
bu tarihsel yapılar bütünüyle sular altında kalacaktır. Bu konuda çalışmalar Kültür Bakanlığı ve DSİ 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
Tarihçe: Hasankeyf’in ne zaman kurulduğu tam olarak bilinememektedir. Şehrin jeopolitik yapısı 
çok eski bir yerleşim merkezi olduğu ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Bugün bile mesken olarak 
kullanılan çok sayıdaki mağara, insanların çok eski çağlarda burada yerleştiklerini göstermektedir.
   Mevcut bilgilere göre Hasankeyf Kalesi’nin kurulması, MS 4’üncü yüzyıla rastlamaktadır. Bu yüzyıl 
ortalarında, Diyarbakır çevresini ele geçiren Bizans İmparatoru Konstantinos, (Konstinos) bölgeyi 
korumak amacıyla iki sınır kalesi inşa ettirmiştir. Bu iki kaleden birisi Hasankeyf Kalesi’dir.

                                                                        .....................................................                                                                  
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Yazdığınız metni, tema sonunda yer alan ‘‘Yazılı Anlatım Değerlendirme Formu’’nu kullanarak 
değerlendiriniz.
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                     BİNGÖL ÇOBANLARI
Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum.
Bu dağların en eski aşinasıdır soyum,
Bekçileri gibiyiz ebenced buraların.
Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların
Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi,
Her gün aynı pınardan doldurur testimizi
Kırlara açılırız çıngıraklarımızla...
(…)
Nasıl yaşadığından, ne içip yediğinden,
Çıngırak seslerinin dağlara dediğinden
Anlattı uzun uzun.
Şehrin uğultusundan usanmış ruhumuzun
Nadir duyabildiği taze bir heyecanla...
Karıştım o gün bugün bu zavallı çobanla
Bingöl yaylalarının mavi dumanlarına,
Gönlümü yayla yaptım Bingöl çobanlarına.
   
   

Kemalettin KAMU
     (Kısaltılmıştır.)

A. Şair, “Bingöl Çobanları” şiirinde Anadolu insanını kendi yaşayışı içinde değerlendiriyor. Anadolu 
insanını bu toprakların yerlisi olarak görüyor. Şair, çobanları geçmişten günümüze Anadolu’nun 
bekçileri olarak görmüştür. Bu şiirde eskiden beri bu topraklarda yaşayan bir insanın zor şartların-
dan ve birçok insanın özlemini çektiği şehir gürültüsünden uzak ve bir o kadar da eşsiz manzara-
ların arasında yaşanan bir hayattan bahsetmektedir.

1. Şiirin birinci bölümünde çobanın yaşamında öne çıkan unsurlar nelerdir?

2. Son bölümde geçen “Gönlümü yayla yaptım Bingöl çobanlarına” dizesinde şair ne anlatmak 
istemektedir?

B. Verilen şiirden esinlenerek siz de özlemini çektiğiniz, gitmek ve görmek istediğiniz veya yaşa-
mayı hayal ettiğiniz bir yeri düşünerek bununla ilgili bir şiir yazınız.

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

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

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

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

Görmek 
istediğiniz
Görmek 

istediğiniz
Gitmek 

istediğiniz
Gitmek 

istediğiniz

Özlemini 
çektiğiniz
Özlemini 
çektiğiniz

Yaşamayı 
hayal ettiğiniz

Yaşamayı 
hayal ettiğiniz

Yazdığınız metni, tema sonunda yer alan 
‘‘Yazılı Anlatım Değerlendirme Formu’’nu 
kullanarak değerlendiriniz.
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EtkinlikEtkinlik
    Bir okulda değerler eğitimi kapsamında “Mutluluk Ailede Başlar” konulu bir seminer düzen-
lenmiştir. Türkçe öğretmeni öğrencilerinden seminer esnasında dinledikleriyle ilgili not almalarını 
istemiştir.

      Cümleleri aşağıdaki özelliklere göre değerlendiriniz. Cümlelerin istenen özelliklerini örnek-
teki gibi verilen boşluklara yazınız

   Seminer sonrasında öğretmen, öğrencilerin notlarından seçtiği cümleleri tahtaya yazmıştır. 
Cümleler şunlardır:
Yaşadığımız çevrede birçok duruma karşı korku duyabiliriz.
Olanları anlamaya çalışmakta başarılı değilim sanırım.
Korktuğumuz durumları belirleyelim, bunlar için tedbir alalım.
Yaşamın içinde kendini güvende hissedersen üzülmezsin.
Güven duygusu ailede başlar ve hayata yön verir. 

Mutluluk, sevdiklerimizle birlikteliğin en güzel meyvesidir.
Sevgi, güven ve hoşgörü birbirinden kopuk değildir.

Cümlenin yapı özelliği.
Cümlenin yükleminin yerine göre türü.
Cümlenin yapı özelliği.
Cümlenin anlamına göre türü. 
Cümlenin yapı özelliği.
Cümlenin yükleminin türü.
Cümlenin yapı özelliği.

Fiilimsili cümle
................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................
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EtkinlikEtkinlik

   Dama, zekâ ve strateji oyunudur. Dama oyunu, kişinin algılama ve öngörü kabiliyetini 
geliştirir. İki oyuncu tarafından karşılıklı oynanır. Dama tahtası 8x8 karelerden oluşur. Taş-
lar oyunculara göre son sıra boş kalacak şekilde 2 ve 3. sıraya yerleştirilir. Taşlar her sefe-
rinde birer kare ilerler. İleri hamle yapan taşlar, asla geriye dönük hamle yapamaz. İleri, 
sağa veya sola gitmek zorundadır. Rakip taşı devre dışı bırakmak için üzerinden atlamak 
gerekir. Bu hamle esnasında rakip taşın arkasındaki karenin boş olması gerekir. Bir seferde 
birden fazla rakip taş devre dışı bırakılabilir. Her oyuncunun bir taşını rakibin oyun başın-
da boş bıraktığı son kareye ulaştırması ile “dama” gerçekleşir. Dama taşı, damadaki tek 
farklı özelliğe sahip taştır. Dama taşı; sınırsız şekilde ileri, geri, sağa, sola hamle yapabilir. 
Dama taşının rakip taşları devre dışı bırakma özelliği diğer taşlarla aynıdır. Oyunda rakip 
taşları devre dışı bırakacak bir hamleniz varsa bunu kullanmak zorundasınızdır. Her iki 
oyuncunun tek taşı kaldığında oyun berabere sonuçlanır. Her iki oyuncudan birinin tüm 
taşlarının devre dışı kalması o oyuncunun mağlup olması anlamına gelir.

DAMA

A. İki oyunu; oyuncular, yer, zaman ve kurallar ile bu oyunları oynayanlar üzerindeki etkisi bakı-
mından karşılaştırınız.

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

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

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

     YEDİ KİREMİT OYUNU 

  Oyuna başlamadan önce oyuncular iki gruba ayrılır. Gruplar arasında oyuna hangi gru-
bun başlayacağını belirlemek için kura çekilir. Daha sonra yedi yassı taş yere üst üste dizi-
lir. Ardından gruplardan biri  taşların karşısına arka arkaya dizilmiş şekilde geçer ve taşlara 
belli bir mesafede (5-10 metre) durur. Diğer grup ise  taşların hemen  arkasında bekler.
Taşa belli mesafede olan grubun oyuncuları sırayla, dizili taşlara top atarak onları devir-
meye çalışır.Vuramazsa sıra, grubun diğer elemanına geçer. Yapılan atışlar neticesinde 
eğer ki taşlar yıkılırsa atıcı grup hemen kaçmaya başlar. 
  
  Ebe olan (taşların arkasında bekleyen grup) grup ise kaçanların peşinden  koşarak on-
ları topla vurmaya çalışır. Ebe olan grup birinin arkasından koşarken kaçan grubun diğer 
oyuncuları ise hemen yıkılan taşları üst üste koyup eski hâline getirmek için uğraşır. Eğer 
vurulmadan  taşları dizebilirlerse galip olurlar ve atıcılık tekrardan onlara geçer. Eğer ki 
taşları dizerken vurulurlarsa ve gruptaki tüm oyuncular taşları dizemeden vurulursa rakip 
grup onların yerini alır ve vurulan grup yeni ebe olur. Oyun bu şekilde devam eder. Yedi 
kiremit, oyuncuların fiziksel becerilerini geliştirirken onların grup olarak hareket edebil-
melerini sağlar.



7.
 T

EM
A

14

B. Aşağıda Arda, Selin, Merve, Kemal, Polat, Pelin, Tuna ve Hilal isimli çocukların ilgi alanları ve öne 
çıkan özellikleri verilmiştir. Çocukların ilgi alanlarına göre özellikleri ve kuralları verilmiş oyunlar-
dan hangisine ilgi duyabileceklerini belirleyiniz.

C. Siz de kendi ilgi alanlarınızı yazarak bu oyunların hangisinden keyif alabileceğinizi belirleyiniz.

Arda: Akademik başarısı ve odaklanma düzeyi yüksek, olasılıkları hesaplayabilen bir çocuktur. Ka-
labalık ortamlardan hoşlanmaz.

Selin: Çevreye karşı ilgilidir. Boş zamanlarını doğa yürüyüşü, bisiklete binme, balık tutma gibi et-
kinliklerle geçirir.

Merve: Arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi seven ancak dışarıya çıkmayı sevmeyen bir çocuktur.

Kemal: Uzun boyludur. Spor yapmayı sever. Grup oyunlarını sevmez.

Polat: Sorumluluk duygusu gelişmiş, görev almaktan hoşlanan bir çocuktur. El kol koordinasyonu 
gelişmiştir.

Pelin: Sevecen, enerji dolu bir kızdır. Yeni girdiği ortamlara hemen uyum sağlar. Birlikte hareket 
etmekten hoşlanır.

Tuna: Oynadığı bilgisayar oyunlarından çok etkilenmiş, odasından çıkmayı sevmeyen bir çocuk-
tur. Okul rehber öğretmeni Tuna’ya açık havada arkadaşlarıyla vakit geçirmesini tavsiye etmiştir.

Hilal: Her işini planlı yapan, derslerinde başarılı, olaylara farklı açılardan bakabilen, satranç oyna-
mayı seven bir çocuktur.

Arda

Polat

Selin

Pelin

Merve

Tuna

Kemal

Hilal
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EtkinlikEtkinlik
   Tuğrul, Türkçe dersini çok sevmektedir. Öğretmeni  bugünkü derste işleyecekleri konunun “An-
latım Bozuklukları” olduğunu söylemiş ve akıllı tahtaya EBA’dan ‘‘Yapısal Anlatım Bozuklukları’’ ile 
ilgili bir tablo açmıştır. Bu tablo aşağıda gösterilmektedir.

   Sıralı ve bağlı cümlelerde birden fazla yüklem bulunur. Bu 
yüklemlerin farklı öznelere bağlanması gerekirken aynı 
özneye bağlanması, anlatım bozukluğuna neden olur.

• Balıkçıların sesi sert esen rüzgâra karışıyor, birbirlerini 
duyamıyorlardı. (balıkçılar)

Özne Eksikliği

   Genellikle sıralı, bağlı ya da birleşik cümlelerde, nesne alması 
gereken yüklemlerin, nesne almamasından kaynaklanan an-
latım bozukluğudur.
      
• Kardeşlerinden uzun süre ayrı kalmıştı, çok özlemişti. 
(kardeşlerini/onları)

Nesne Eksikliği

   Birden fazla yargının olduğu cümlelerde, aynı yükleme 
bağlanmaması gereken eylemlerin, yan cümleciklerin ve ek 
eylemin aynı yükleme bağlanmasından kaynaklanan anlatım 
bozukluğudur.
• Gazete okumayı çok, kitap okumayı hiç sevmezdi. (severdi)

Yüklem, Ek Eylem ve Eylemsi Eksikliği

   Birden fazla tamlayanın aynı tamlanana bağlanması, olması 
gereken tamlayanın ya da tamlananın olmamasından kay-
naklanan anlatım bozukluğudur.

• Ben daha çok sanat ve klasik müzik dinlemeyi severim. 
(müziği) 

Tamlama Yanlışlıkları

   Birleşik cümlelerde temel cümlenin etken olup yan cümlenin 
etken olmamasından veya temel cümlenin edilgen olup yan 
cümlenin edilgen olmamasından kaynaklanan anlatım bozuk-
luğudur.

• Bu iş bitirilince vakit kaybedilmeden hemen öteki işe 
başlamalısınız. (başlanmalı)

Çatı Uyuşmazlığı

   Cümlede eklerin yanlış kullanılması ya da bir sözcüğe yanlış 
bir ekin getirilmesinden kaynaklanan anlatım bozukluğudur.

• Dün bu konuyla ilgili pek çok sorular çözdüm. (soru)

Ek Yanlışlıkları

   Genellikle sıralı, bağlı ya da birleşik cümlelerde, tümleç 
alması gereken yüklemlerin tümleç almamasından kaynakla-
nan anlatım bozukluğudur.

• Kampanyamıza katkılarınızdan dolayı sizi kutluyor ve 
başarılar diliyorum. (size)

Tümleç Eksiklikleri
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   Konuyu anlatan öğretmen, öğrencilerden tablodaki anlatım bozukluklarının her birine birer ör-
nek cümle vermelerini ve bu cümlelerde yapılan anlatım bozukluklarını düzelttikleri bir çalışma 
yaprağı hazırlamalarını istemiştir.

Tuğrul’un çalışması şu şekildedir:

YANLIŞ
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU

Özne Eksikliği

Nesne Eksikliği

Tümleç Eksikliği

Yüklem, Ek Eylem ve 
Eylemsi Eksikliği

Çatı Uyuşmazlığı

Ek Yanlışlıkları

Tamlama Yanlışlıkları

Bize yardım edeceğinize inanıyor ve bekliyoruz.
Bize yardım edeceğinize inanıyor ve yardımlarınızı bekliyoruz.

Kardeşimin yeni oyuncağı kırılmıştı, çok üzülmüştü.
Kardeşimin yeni oyuncağı kırılmıştı ve kardeşim çok üzülmüştü.

Yolculuk yaparken ben otobüsü, kardeşim uçağı sever.
Yolculuk yaparken ben otobüsü severim, kardeşim uçağı sever.

Gittikten sonra seni çok aradım ama ulaşamadım. 

Gittikten sonra seni çok aradım ama sana ulaşamadım.

 Birinci sınıfa giden kardeşi çizgi çizmesini öğrendi. 

Okulumuzda kültürel ve spor etkinlikleri yapıldı.

Çaylar içildikten hemen sonra çilekli pastayı yediler.

   Öğretmeni Tuğrul’a, örnek verdiği cümlelerdeki anlatım bozukluklarını doğru düzeltti-
ğini fakat anlatım bozukluklarının nedenlerini tabloda yanlış yere yazdığını belirtmiştir. 
Ayrıca Tuğrul, çalışma kağıdında tablodaki anlatım bozukluklarının tamamıyla ilgili örnek 
vermemiştir.
1. Tuğrul’un çalışma kağıdındaki eksik bölümleri aşağıdaki tabloda tamamlayınız.
2. Tuğrul’un çalışma kağıdındaki anlatım bozukluklarının nedenleri  ile ilgili yaptığı 
yanlışlıklarını düzeltiniz.

YANLIŞ
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU
YANLIŞ
DOĞRU

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

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

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

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

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

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

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

Bize yardım edeceğinize inanıyor ve bekliyoruz.
Bize yardım edeceğinize inanıyor ve yardımlarınızı bekliyoruz.

Kardeşimin yeni oyuncağı kırılmıştı, çok üzülmüştü.
Kardeşimin yeni oyuncağı kırılmıştı ve kardeşim çok üzülmüştü.

Yolculuk yaparken ben otobüsü, kardeşim uçağı sever.
Yolculuk yaparken ben otobüsü severim, kardeşim uçağı sever.

Gittikten sonra seni çok aradım ama ulaşamadım. 

Gittikten sonra seni çok aradım ama sana ulaşamadım.

 Birinci sınıfa giden kardeşi çizgi çizmesini öğrendi. 
..............................................................................................................
Okulumuzda kültürel ve spor etkinlikleri yapıldı.

..............................................................................................................
Çaylar içildikten hemen sonra çilekli pastayı yediler.

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

Anlatım Bozukluluğunun
 Nedeni

Anlatım Bozukluluğunun
 Nedeni

Örnek Cümleler

Örnek Cümleler
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EtkinlikEtkinlik

   Bugün iştahı yoktu. Canı ne haşlanmış patates ne un helvası ne de içine ekmek doğ-
ranmış yoğurt yemek istiyordu (  ) Tesbihini aradı (  ) bulamadı. Şimdi evdekilere sorsa (  ) 
Dur bakalım (  ) belki yastığın altındadır (  ) Yok. Gene aradı. Yok. Aramaktan vazgeçmedi. 
Vazgeçerse dalardı (  ) uyuyamazdı da tahta beşik gibi hayalle gerçek arasında gider gelirdi 
(  ) Anılarla bugün arasında kaldı mı aklı fikri gidiyor (  ) alıp başını hayallere doğru hızlı 
bir yolculuğa çıkıyordu (  ) Hah işte (  ) Adını söyleyince çipil gözleri hızlı hızlı kırpışan kız 
o değil miydi (  )  Elleri soğuktan mı (  ) korkudan mı titrer belli değilken sözünü her ne 
olursa olsun duyurmak için aslan kesilen de bu kız çocuğu değil miydi (  ) Şimdi hangi ka-
nadı kırık kuşa su veriyordu kim bilir (  ) Kim bilir ne zaman bitecekti zemherileri (  )  Uzun 
ömründe kısa bir yolculuktan ibaretti kızıyla geçirdiği yıllar (  ) Kavuşmanın mutluluğu 
bir çığlıkla patlamak için ölümünü mü bekliyordu (  ) Özlem onu kimi zaman delirtmiş (  ) 
kimi zaman onun dünyasını karartmış (  ) çoğu zaman da geleceğini yaralamıştı (  ) Yıllardır 
kızından ona hatıra kalan iki torununa adamıştı her şeyini (  ) Bu modası çoktan geçmiş 
eşyaların hepsini de zaten torunlarının olsun diye saklamıştı (  ) Bu yaşta hala öteberiye 
tamah ediyor diye kınıyorlardı onu (  ) Olsun. İçinde kaynayan volkanın ateşini sözcüklere 
dökecek gücü yoktu (  ) Allı pullu lafları zaten bilmezdi de bilse de demeye dermanı yoktu 
artık( ) Ufak ufak gitmeye hazırlandığı dünyadan alıp götürecek değildi ya öteberisini (  ) 
tuttuğu kadar tutacaktı elinde (  ) Tuttuğu kadar (  ) Umut her zaman duygularla taşınmaz 
ki (  ) Böylesi eşyayla da diri tutulabilirdi.
(...)

TESBİH TANELERİ

   Tesbih Taneleri metnindeki yay ayraçla gösterilen yerlere uygun noktalama işaretle-
rini koyunuz.

   Metindeki boş bırakılan noktalama işaretlerinin sayısını gösteren grafiği inceleyiniz 
hangi sütunun hangi noktalama işaretine ait olduğunu belirleyiniz.

14

12

10

8

6

4

2

0

NOKTALAMA İŞARETLERİ

Fatma CAN
(Kısaltılmıştır.)
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EtkinlikEtkinlik
TOPRAK ANA

      Tolgonay, genç bir köylü kızıdır. Suvankul’a âşık olur ve evlenirler. Evliliklerinden üç erkek 
çocukları olur. Tek idealleri vardır. O da kendi topraklarını sürebilecekleri kendilerine yetecek bir 
tarladır. Suvankul köye ilk traktörü getirir. Artık toprağı işlemek daha kolaydır. Oğulları büyür. Ka-
sım, biçerdöveri kullanmakta ustalaşır. Maysalbek, şehirde okuyup öğretmen olmak ister. Caynak, 
evin en küçüğüdür. Kasım, Aliman adlı zeki ve güzel bir kızla evlenir. Her şey çok güzel giderken II. 
Dünya Savaşı çıkar. Köyden de askerler bu savaşa gitmeye başlar. Tolgonay, önce Kasım’ı sonra eşi 
Suvankul’u cepheye gönderir. Hasat işlerini kadınlar ve çocuklar devralır. Bir süre sonra Maysalbek 
ve ardından Caynak askere gider. Savaş devam ederken açlık ve sefaletle mücadele eden Aliman 
ve Tolgonay erkeklerin ölüm haberlerini alırlar.

(...)
— Toprak Ana! Toprak Ana! Söyle bana, Suvankul gibi, Kasım gibi evlatlarına kıyarlar da dağlar ni-
çin göçüp yerin dibine batmaz? O iki can, baba-oğul, bu toprağın öz çocukları, soylu çocuklarıydı. 
Bilinmeyen eski çağlardan beri bu toprakları yoğuran, işleyen insanlardı. Dünyayı besleyen, sula-
yan onlardır. Savaş çıkınca bu toprakları savunmak için asker olup ön safta çarpışan onlardır. Savaş 
olmasaydı. Suvankul ve Kasım neler neler yapacaktı bir düşün. Onların emeklerinin ürünü olan 
nimetlerden nice nice insan yararlanacaktı. Nice tarlalar ekilecek, nice nice buğday üretilecekti. 
Onlar da başkalarının çalışmasından, üretmesinden ödüllerini bin kat olarak alacaklar, yaşamanın 
sevincini, mutluluğunu tadacaklardı. Söyle bana Toprak Ana, gerçeği söyle: İnsanlar savaşmadan 
yaşayamazlar mı?

— Çok güç bir soru sordun Tolgonay. Nice nice milletler savaş sonunda yok olup gittiler, nice nice 
şehirler yanıp kül oldu ve toprak olarak üzerimde insan ayağının izini görmek için yüzyıllarca bek-
lediğim çağlar oldu. İnsanlar ne zaman bir savaş başlatacak olsa onlara şöyle diyordum: ‘‘Durun! 
Kan dökmeyin!’’ Şimdi de tekrar ediyorum: ‘‘Ey dağların, denizlerin öbür tarafındaki insanlar, siz 
ki mavi göğün altında yaşıyorsunuz, savaş neyinize gerek? Ben toprağım, bana bakın! Ben her 
biriniz için aynıyım ve siz de benim gözümde eşitsiniz. Benim için önemli olan sizin sözleriniz de-
ğildir. Ben sizin dostluğunuza muhtacım, çalışmanıza, beni işlemenize! Saban izine bir çekirdek, 
bir tohum tanesi atın, size yüz katını vereyim, küçük bir fidan dikin kocaman bir çınar vereyim! 
Evler kurun, temel olayım! Üreyin, çoğalın, hepinize güzel bir barınak olayım! Derinim, yükseğim, 
büyüğüm, ucum bucağım da yok... Hepinize yeterim ben.’’ (...)
(...)  
   Sen de bana insanlar savaşmadan yaşayamaz mı diyorsun Tolgonay. Bu bana bağlı değil ki. Siz 
insanlara, niyetinize, irade ve bilgeliğinize bağlı.
— Sevgili Toprak Ana, savaş en çalışkan evlatları, en usta sanatçıları öldürüyor. İşte bunun için 
ben hayatım boyunca bu cinayetlerden, bu katliamdan nefret ettim; savaşa karşı geldim. İnsanlar 
savaş yolunu kapatabilirler ve bunu yapmak zorundadırlar diyorum.
— Savaş olunca benim acı çekmediğimi mi sanıyorsun Tolgonay? Çok, çok acı çekiyorum savaşlar- 
da. Ölen köylülerin güçlü kollarını özlüyorum hep. Tohum eken evlatlarımı yitirmiş olduğum için 
hep ağlıyorum. Onlar hiç gelmeyecek: Suvankul, Kasım, Caynak ve ölen bütün öteki askerler hiç 
gelmeyecek. Ben işlenmeden, ekilmeden bekledikçe ya da yetiştirdiğim buğdaylar toplanmadan 
oldukları yerde kaldıkları zamanlar, o gelmeyenleri çağırırım: ‘‘Nerdesiniz çiftçilerim? Nerelerde-
siniz? Haydi, kalkın gelin, yardım edin bana! Boğuluyorum, ölüyorum evlatlarım. Yetişin, kurtarın 
beni!’’ derim. Ah, ah Suvankul çapasını kavrayıp gelebilse, Kasım biçerdöveriyle, Caynak arabasıyla 
çıkagelselerdi! Ama sesime ses vermiyorlar.
— Bu güzel sözlerin için sana teşekkür ederim Toprak Ana. Biliyorum, sen de onlar için üzülüyor, 
onları hasretle anıyorsun. Tıpkı benim gibi onlar için gözyaşı döküyorsun. Sağ ol Toprak Ana, sağ 
ol!
(...)

   Aşağıda Tolgonay’ın ‘‘savaş’’ konusunda Toprak Ana ile olan dertleşmesinin yer aldığı bir bölüm 
okuyacaksınız.

Cengiz AYTMATOV
(Kısaltılmıştır.)
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   Okuduğunuz metin, Kırgız edebiyatının tanınmış yazarlarından Cengiz Aytmatov’un ilk romanı 
olan Toprak Ana’dan alınmıştır. Eserde olaylar romanın başkahramanı yüce gönüllü bir anne olan 
Tolgonay’ın ağzından anlatılmaktadır. Toprak Ana’da bir yandan savaşın yarattığı kayıplar ve acılar 
anlatılırken diğer yandan geride kalan insanların yaşam mücadelesi gerçekçi bir tutumla konu 
edilmiştir.

OLAY     :

KİŞİLER :

YER        :

ZAMAN:

A. Romandan alınan bölümde olay, kişi, yer ve zaman unsurlarını belirleyiniz.

B. Aşağıdaki soruları romandan alınan metne göre cevaplayınız. 

1. Romanın ana kahramanı Tolgonay’ın kişilik özellikleri hakkında çıkarımlarda bulununuz.

2. Tolgonay’ın hayat mücadelesinde iç dünyasını yansıtan duygular nelerdir?

3. Okuduğunuz metinde dönemin sosyal yaşantısı ile ilgili hangi bilgilere ulaşılabilir?

4. Romanın okuduğumuz bölümünde öne çıkan değerler nelerdir?

C. Okuduğumuz metnin özelliklerini göz önünde bulundurarak tabloda verilen bilgilerin ro-
man türüne uygun olup olmadığını değerlendiriniz.

Hayatın belirli kesitleri ele alınır. D/Y
Anlatmaya dayalı bir türdür. D/Y
Genellikle dar bir zaman dilimini kapsar. D/Y
Kişi betimlemelerine çok yer verilmez. D/Y
Karmaşık olaylar birbirine bağlıdır. D/Y
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  12

EtkinlikEtkinlik
   O sabah ana mektebinin bahçesinde fevkalade bir telaş ve canlılık vardı. Talebe bayramı günüydü. İlk ve 
orta mektepler, kafile kafile marşlar söyleyerek sokaklardan geçiyor, şehrin uzak mesirelerine dağılıyorlardı.
En ihtiyar talebesi altı yaşında olan bu ana mektebinin o ka-
dar uzaklara götürülmesine imkân yoktu. Onlar, bayramları-
nı -kendi mini mini ve paytak adımlarıyla- yirmi dakika çeken 
bir dere kenarında yapacaklardı.
(…)
   Bu ana mektebinin bütün gezintilerde olduğu gibi alay ba-
şını yine “Gamsız” çekiyordu.
   Gamsız, sarı tüylü ihtiyar bir mahalle köpeğiydi. İnsan gibi 
anlayışlı, fakat insandan daha vefakâr bir mahluktu.
(…)
   Öğretmenler, bu altın sarısı gözlerinde mahzun bir vefa ile 
bakan, çocukların her nazına tahammül eden ihtiyar sokak 
köpeğini kovmamışlar, bilakis gizli gizli himaye etmişlerdi. Kısacası, Gamsız, mektebin hademesi, kapıcısı 
gibi bir emektar, küçüklerin en sevgili bir arkadaşı olmuştu.
(…)
   Nihayet bayram yerine varıldı. Burası, gölgeler içinde serin bir ırmak kenarıydı. Suların içine yeşil söğütler 
sarkıyordu.
   Küçüklerin velvelesinden çayırdaki kuşlar ürküp kaçmıştı. Şimdi gün onlarındı. Koşuşa çığrışa etrafa dağı-
lıyorlar, ağaçlara tırmanıp çimenlerde yuvarlanıyorlardı. Akşama daha dünya kadar zaman olduğunu hesap 
edemeyerek kuvvetlerini, neşelerini israf ediyorlar hatta yiyeceklerini, yemişlerini yemeğe başlıyorlardı. 
   Gamsız da bir aralık canlanmış, çocuklarla beraber oynamak istemişti. Fakat birdenbire durdu, başını kal-
dırarak acı acı uludu. Sonra yavaş yavaş çekildi, iki büyük taşın arasında kıvrılıp yattı.
   Gamsız, hastaydı. Çocuklar derhal bunu fark ettiler. Yemek götürdüler. O, verilen yiyecekleri yemiyor, yalnız 
bırakmaları için yalvarır gibi dişlerini çıkararak hafif hafif bağırıyordu.
(…)
   Büyücek öğrencilerden biri -altı, yedi yaşlarında bir kız- birden bire bir şey hatırlayarak bağırmağa başladı:
— Eyvah, Gamsız’ı zehirlediler… Bu sabah, bir şey almak için bakkala gitmiştim… Köşe başında, süprüntü-
lükte Gamsız’ı gördüm… Öteki köpeklerle beraber bir şey yiyordu… Mutlaka zehirli ekmek yedi.
(…)
   Çocukların neşesi birdenbire sönmüş, çayıra bir eski mezarlık sükûtu çökmüştü. Bazıları sızlanıp ağlıyorlar-
dı. Yapılacak bir şey yoktu.
   Öğretmenlerden biri:
— Çocuklar, korkmayın… Siz bilmezsiniz… Gamsız, bir kere daha zehirlendi de kurtuldu… Ona bir şey ol-
maz… Haydi oyununuza, diye bağırdı.
   Küçükleri, yarı zorla dağıtmağa başladılar. Bazıları ağlamaya devam ediyor, bazıları hocanın sözleriyle ken-
dilerini teselli ederek: “Gamsız, gayretlidir… Bir şey olmaz!” diyorlardı. Hatta küçük ellerini açarak onun için 
dua edenler bile vardı.
   Öğretmenler, nihayet başka bir çare düşündüler. Bayram yerini iki üç dakika uzakta bir başka ağaçlığa 
nakletmek… Battaniyeler, paketler toplandı ve kafile, Gamsız’ı yalnız bırakarak hareket etti.
(…)
   Çocukların arasında derhal gizli bir teşkilat yapılmıştı. Üç beş dakikada bir talebeden ikisi kayboluyor, giz-
lice Gamsız’ı görmeye giderek ondan haber getiriyordu. Havadis, derhal küçükler arasında yayılıyor, en mini 
minileri bile bunu öğretmenlerden saklıyordu.
   Bir saat sonra yine acı bir haber geldi. Gamsız, ölmek üzere idi. Hep birden ağlaşıp bağrışarak koşmaya 
başladılar. Öğretmenler, ikisini, üçünü zorla yakalasa; sekizi, onu kurtulup kaçıyordu.
(…)
   Irmak kenarındaki ince tahta köprünün yanında, beş yaşında iki mini mini kız vardı. Bunlar, köpeğin tozu 
dumana katarak geldiğini görünce korktular. Tahta köprüden karşıya geçmek istediler. Fakat birisi telaş ile 
ırmağa düştü. Çırpınmaya başladı. Gamsız, bu kazayı görünce birdenbire durdu. Yolunu değiştirdi. Tahta 
köprüye koştu.    
   Çocuğun arkasından suya atıldı. Onu ağzıyla eteğinden yakaladı. Öğretmenler yetişinceye kadar onu su-
yun yüzünde tuttu.
   Sonra, artık takati kesilmiş gibi kendini bıraktı. Bir iki kere daldı, etrafındaki suları köpürttü ve öldü. Kaskatı 
kesilmiş vücudu, suyun hafif akıntısına uyarak yavaş yavaş uzaklaştı.

GAMSIZ’IN ÖLÜMÜ

Reşat Nuri GÜNTEKİN
(Kısaltılmıştır.)
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A. Aşağıda verilen sözcüklerin anlamlarını sözlükten yararlanarak yazınız.

B. Karışık olarak verilmiş olay örgüsünü, hikâyeye göre sıralayınız.

C. Okuduğunuz hikâyeyi “Özet Çıkarma İlkeleri” ne dikkat ederek özetleyiniz.

fevkalade                                                                          mahluk   
mesire                       himaye   
vefakâr                                    velvele        
bilakis                                      

�  Çocukların neşe içinde oyunlar oynamaları
�  Gamsız’ın dereye düşen çocuğu kurtarması ve ölmesi
�  Öğrencilerin Gamsız’ı görmeye çalışmaları
�  Bir çocuğun dereye düşmesi
�  Öğrencilerin Gamsız ile birlikte geziye gitmesi
�  Gamsız’ın can havliyle suya doğru atılması
�   Gamsız’ın rahatsızlanması

Özet Çıkarma İlkeleri
– Özet, olay örgüsüne uygun kronolojik sıraya göre ele alınmalıdır.
– Özetleyeceğiniz metnin önemli noktaları mutlaka özette belirtilmelidir.
– Özet çıkarmadan önce metin iyice anlaşılmalıdır.
– Ayrıntılardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
– Kesinlikle kendi yorumunuz katılmamalıdır.
– Özet metni kısa ve öz olmalıdır.
– Özet hem kendi içerisinde hem de asıl metne göre tutarlı olmalıdır.
– Temel fikirler mümkün olduğunca kendi cümlelerinizle açıklanmalıdır.
– Özet yazılırken yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat edilmelidir.

ÖZET

: .................................................... : ....................................................

: .................................................... : ....................................................

: .................................................... : ....................................................

: ....................................................
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Sıra No Sayfa No Kaynakça

1 2-3 Metin, Materyal Hazırlama Komisyonu tarafından yazılmıştır.

2 8 Makal, T. K. (1977). Karacaoğlan. İstanbul: Toker Yayınları. s.32

3 11 Aktaş, Ş. (1996). Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi.  Ankara: Akçağ. s. 
528-529

4 13 Metin, Materyal Hazırlama Komisyonu tarafından yazılmıştır.

5 13 Metin, Materyal Hazırlama Komisyonu tarafından yazılmıştır.

6 17 Can, F. (2009). Tesbih Taneleri. Türk Dili Dergisi, 691, 72.

7 18 Aytmatov, C. (2019). Toprak Ana. İstanbul: Ötüken Neşriyat. s. 76-77

8 20 Güntekin, R. N. (2018). Leylâ ile Mecnun. İstanbul: İnkılap Yayınevi. s. 48

 Sıra No Sayfa No İnternet Kaynakçası Erişim Tarihi
1 4 https://islamansiklopedisi.org.tr/ishak-pasa-sarayi, 14/04/2020
2 4 https://muze.gov.tr/muze-detay?SectionId=ALN01&Dis-

tId=ALN, 
14/04/2020

3 4 https://muze.gov.tr/muze-detay?SectionId=SGT01&Dis-
tId=SGT, 

15/04/2020

4 4 https://mugla.ktb.gov.tr/TR-159717/tlos-antik-kenti.html, 16/04/2020
5 9 https://isparta.ktb.gov.tr/TR-163065/lavanta-kokulu-koy.

html
16/04/2020

6 9 https://www.aa.com.tr/tr/turkiyede-yaz/lavanta-ko-
kulu-koy-misafirlerini-bekliyor/1907655

19.08.2020

7 10 https://tanitma.ktb.gov.tr/TR-22819/hasankeyf.html, 16/04/2020

EVET HAYIR KISMEN

1 Yazımda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş keli-
melerin Türkçelerini kullandım.

2 Yazdıklarımı yazım ve noktalama kuralları yönünden inceledim.

3 Yazımı bir konu ve ana fikir etrafında oluşturdum.

4 Yazımı giriş (serim), gelişme (düğüm), sonuç (çözüm) bölümlerine uy-
gun yazdım.

5 Yazımın konusuna ve içeriğine uygun bir başlık belirledim.

6 Yazımı oluştururken kendi gözlem ve deneyimlerimden de yararlan-
dım.

7 Yazımda (ama, fakat, ancak, lakin vb.) geçiş ve bağlantı ifadelerini kul-
landım.

8 Yazımı, türün özelliklerine uygun olarak yazdım.

YAZILI ANLATIM DEĞERLENDİRME FORMU
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 Sıra 
No

Sayfa 
No

Görsel Kaynakça Erişim Tarihi

1 Tema 
Kapağı

www.shutterstock.com 631743128 07.08.2020

2 2-3 www.shutterstock.com 1217846317 06.08.2020
3 4 www.shutterstock.com 211815505 (1. görsel) 02.06.2020
4 4 www.shutterstock.com  538754155 (2. görsel) 02.06.2020
5 4 www.shutterstock.com  1528349099 (3. görsel) 02.06.2020
6 4 www.shutterstock.com  1437157121 (4. görsel) 05.08.2020
7 5 www.shutterstock.com  1507806635 02.06.2020
8 6 Görsel tasarım uzmanı tarafından çizilmiştir. 15.04.2020
9 8 https://aregem.ktb.gov.tr/TR-12789/karacaoglan-17-yuzyil.

html
15.04.2020

10 9 www.shutterstock.com   1040848957 02.06.2020
11 10 www.shutterstock.com 1046448424 02.06.2020
12 11 www.shutterstock.com 1570452097 02.06.2020
13 12 www.shutterstock.com 141105250 02.06.2020
14 13 www.shutterstock.com 1329209570 (1. görsel) 05.08.2020
15 13 www.shutterstock.com  255258487 (2. görsel) 05.08.2020

16 15 www.shutterstock.com  233457967 16.04.2020
17 17 Görsel tasarım uzmanı tarafından çizilmiştir. 16.04.2020
18 18 www.shutterstock.com 1071501710 02.06.2020
19 19 www.shutterstock.com  1722655747 02.06.2020
20 20 www.shutterstock.com  1397525633 02.06.2020
21 21 www.shutterstock.com 1662490792 05.08.2020


