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Galatasaray'da bir lokantada oturuyordum. Sait Faik'in dalgın adımlarla lokantaya girdiğini
gördüm ve ona seslendim. Masaya geldi biraz sohbet ettik ve derdini anlatmaya başladı:
-İşsizim cancağızım. Hiç sorma, canım müthiş sıkılıyor.
İşsizliğin ne demek olduğunu iyi biliyordum. Şefkatle elini tuttum ve üzüntüyle:
-Vah kardeşim, vah Sait'im! Vah!
Sonra onu yatıştırmaya çalıştım:
-Ama bu kadar üzülme Sait'im, elbette icabına bakarız. Üzülme Sait'im...
Sait Faik'in bakışlarındaki mahzun ifade birden kayboldu:
-Sen de bu kadar üzülme Peyami! Üzülüyorum, sıkılıyorum dediysem yokluktan, zaruret
içinde olmaktan değil.
Sonra bana mal beyanında bulunur gibi sıralamaya başladı:
-Benim Osmanbey' de bir apartmanım var. Karaköy'de annemle müşterek küçük bir hânımız
var. Burgaz Adası'nda da bir köşkümüz var.
Hafifçe gülümsedim ve konuştum:
-Sait'im, şimdi senden bana iş bulmanı istiyorum! Biraz evvel yanlışlık oldu.

A) Aşağıdaki özellikler metinde varsa “ EVET” yoksa “HAYIR” kutularını işaretleyiniz.
Özellikler

Evet

Yaşanmakta olan değil, yaşanmış bir konu anlatılmaktadır.
Yaşananlar, günü gününe yazıya geçirilmiştir.
İnsan belleğinde iz bırakan olay ve olguları anlatır.
Tarihsel gerçeklerin öğrenilmesine katkı yaptığı için tarihçilere ışık tutar.
Tanınmış insanların yaşamlarını, çalışma ve araştırmalarını anlatır.

B) Özellikler listesindeki işaretlemelerinizden yararlanarak anı türünün tanımını yazınız.

Hayır

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

..................................................................................................................................................
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İK 2
Eski zamanlarda zengin ama mutsuz bir kral varmış. Mutlu olmak için ne kadar uğraşsa
da mutlu olamıyormuş. Ülkenin en bilge kişisini huzuruna çağırtıp nasıl mutlu olabilirim diye
sormuş.
Bilge:
– Kralım, mutsuzluktan kurtulmak istiyorsanız; mutlu bir adam bulup onun gömleğini giymeniz
gerekir.
Kral adamlarına emir vermiş, bu mutlu adamı bulun diye. Ülkede aranmadık yer bırakmamışlar.
Fakat mutlu birine rastlayamamışlar. Herkes bir şeylerden yakınıyormuş. En sonunda çaresizlik
içinde saraya dönüş yolunda, kırık dökük bir evin önünden geçerken içeriden birinin şöyle dua
ettiğini duymuşlar:
–Tanrım, sana şükürler olsun. Sağlığım yerinde, karnım bugün de doydu, bugüne kadar rızkımı
eksik etmedin. Ben mutlu olmayayım da kim mutlu olsun?
Sonunda mutlu birini bulduk diye kralın adamları hemen evin içine dalmışlar. Adamın gömleğini
alıp krala götürelim, diye düşünmüşler. Fakat içeri girince bir de ne görsünler, adamın sırtında
bir gömlek bile yokmuş.

Verilen metne göre hikâye haritasını doldurunuz.

ANLATICI

OLAY

KİŞİLER

MEKÂN

ZAMAN
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İK 3
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Vaktiyle Bodrum açıklarında yalnız başına avlanan ihtiyar bir balıkçı vardı. On beş
gündür her sabah denize açılmasına rağmen eli boş dönüyordu. Tüm bildiklerini

ihtiyar balıkçıdan öğrenen ufaklık onu çok seviyor ve onun bu durumuna çok
üzülüyordu. Diğer balıkçılar; ihtiyar balıkçı ile dalga geçiyor, tecrübelerini hiçe

sayıyorlardı. İhtiyar balıkçı bu duruma aldırış etmiyordu. Bir sabah hiç olmadığı kadar
inanarak açıldı denize. Tecrübesini de koyunca üstüne şimdiye kadar avlanmamış
büyüklükte bir balık avladı. Sahile ulaştığında tüm kasabanın hayranlıkla onu
izlediğini gördü.

Verilen metni okuyarak istenilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
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1. Yağmurlu bir sabah otobüse binmiştim. Otobüs, yağmurdan sırılsıklam olmuş insanlarla doluydu.
Otobüsteki insanlar, buz gibi havanın etkisiyle çok yorgun görünüyordu. Tam o sırada neşeli bir ses,
“Günaydın, mutlu insanlar!” dedi. Sesin nereden geldiğini merak ettim. Bunları söyleyen otobüsün

Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır.
B) Yolcular ve otobüs şoförü bu hikâyenin kişileridir.
C) Mutsuzlukların sona erdiği bir olay yaşanmıştır.
D) Olay yağmurlu bir günde, otobüste yaşanmıştır.

2.

Dünyanın gözü Göbeklitepe’nin üzerindedir. Burada yapılan
kazılar büyük yankı uyandırmıştır. Tam da Göbeklitepe’nin ilgi
odağı olduğu dönemde Akın, Şanlıurfalı arkadaşı Veysi’den gizemli
bir paket alır. Merak içinde paketi açan Akın, paketin içinde niçin
gönderildiğine tam olarak anlam veremediği bakır bir sini bulur.
Paketi aldıktan sonra Veysi’nin panik halinde Akın’a ulaşması
ve peşinde birilerinin olduğunu söylemesi, Akın’ın kafasını iyice
karıştırır. Siniyi gören Rafadan Tayfa ekibi, kısa sürede sininin
Göbeklitepe'yle ilgili olduğunu anlar ve onu Göbeklitepe’nin kâşifi
Başkan Amca’ya göstermeye karar verir. Ekip, hem siniyi Başkan
Amca’ya göstermek hem de Veysi’yi bulmak için Şanlıurfa’ya
doğru macera dolu bir yolculuğa çıkar.

Yukarıda tanıtımı yapılan filmin konusu nedir?
A) Ekibin, Başkan Amca’ya ulaşma çabalarıdır.
B) Ekibin gizemlerle dolu maceraya atılmalarıdır.
C) Akın’ın, bulduğu paketin peşine düşmesidir.
D) Veysi’nin bir anda ortadan kaybolmasıdır.

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

şoförüydü. Herkesin yüzünde tatlı bir tebessüm belirdi.
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3. Bir kimsenin kendi hayatını, yaşadığı devrede şahidi olduğu ya da duyduğu olayları edebî değer taşıyan
bir dille anlattığı yazılara anı denir.
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Aşağıdaki seçeneklerden hangisi anı türüne örnek olabilir?

A)

Yaklaşık beş yıl önceydi. Bayramın ikinci günü köye 4 kilometre uzaklıktaki çiftliğe gitmeye
karar verdik. Ancak benim çekindiğim hatta çok korktuğum bir şey vardı: çiftliği bekleyen kangal
köpekleri. Benden bir yaş küçük olan kuzenim, “ Hiç korkma, kangal köpekleri beni tanır. Hem
elimde de koca bir sopa var. Gerekirse bununla savunuruz kendimizi.” dedi. Bu sözler beni biraz
olsun rahatlatmıştı. Bir saat sonra çiftliğe yaklaştık. Çiftlikte dikkatimi çeken ilk şey ahırın önünde
yatan iri köpekler oldu.

B)

15 Mayıs 1987’de Ankara’da doğdum. Bir yaşıma geldiğimde babamın işi gereği Ankara’dan
Denizli’ye taşınmışız. Hayatımın ilk 5 yılını burada babam Mustafa Bey ve annem Fatma Hanım
ile birlikte geçirdim. Sonrasında gelen tayin haberi ile birlikte Tokat’a taşındık. Birkaç ay içerisinde
kardeşim Emir dünyaya geldi ve böylece sıkıcı yalnızlığım sona erdi. İlköğrenimimi burada
tamamladıktan sonra, yeni bir tayin ile ben ortaokuldayken Bursa’ya taşındık. Neyse ki Bursa
ailemin son durak noktası oldu.

C)

9 Mart 1973
Sakalımı tıraş etmek için aynanın karşısına geçtim. Radyoda yine bir türkü: “Kekliği düz ovada…”
Birden her şeyi unutarak ellerimi, gözlerimi, kaşlarımı oynatmaya başladım. Kendimi bir sahne
üstünde sanarak ellerim, gözlerim, kaşlarımla türlü şaklabanlıklar, mimik oyunları yapmaya
geçtim. Kendime ancak türkü bitince geldim. Ne güzel, insanın musikiye kendini kaptırıp zıplayıp
hoplaması! Bir an bütün üzüntülerinizden sıyrılıyorsunuz. Elde ettiğiniz neşe, o neşe anından
sonraya da uzanıyor.

D)

Knokke-Le Zoute, 30 Ağustos 1974, Cuma

Sevgili Huriye, Selma, Ayşe,
Saat öğleden sonra dördü çeyrek geçiyor. Evvelki gün öğle üstü Brüksel'e gelmiştik. Binbir telaş
içinde, sora soruştura gideceğimiz yeri öğrendik. Valizleri havaalanında emanetçiye bırakmıştık,
orta halli bir lokantada 200 franga bir kap yemek yiyip bir şeyler içerek gene havaalanına döndük
trenle. Bavulları alıp tekrar Brüksel. Oradan başka trene binip Knokke-Le Zoute denilen yere geldik.
Bize ayrılan oteli bulduk. Ayrı odalara yerleştik.
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4. Bütün insanları dostun bil, kardeşin bil kızım,
Sevincin ürünüdür insan, nefretin değil
Zulmün önünde dimdik tut onurunu
Ataol Behramoğlu’na ait bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevinç ve nefreti ayırabilmek

B) İnsanı sevmeyi önemsemek

C) Bütün insanları dost bilmek

D) Zalimlere boyun eğmemek

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sevginin önünde eğil kızım.

5. Hikâye, yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olan olayların yer, zaman ve az sayıda karakter ile
anlatıldığı metin türüdür.
Aşağıdakilerden hangisi hikâye türüne örnek olabilir?

A) Az gittik uz gittik; dere, tepe düz gittik. Nice sonra Gül Dağı’na ulaştık. Bu dağın perisi olan Gülperi ile ben
diyeyim üç gün sen de beş gün, durmadan hasbihal ettik. Ne de özlemişiz birbirimizi. Günperi ve Superi
de geldi yanımıza. Getirdikleri güneşten de sudan da kana kana içtik sohbet esnasında.
B) İnsanların son zamanlarda neden bu denli tahammülsüz olduklarını anlamadım gitti. Neymiş efendim,
hayat zormuş. Ne zaman kolay oldu ki hayat? Bir dakikasına bile hükmedemediğimiz bir hayata neden
bu kadar kendimizi kaptırıp da kalp kırıyoruz ki?
C) Bilge’nin oyun saati gelmişti. Artık sabretmek gibi düşüncesi yoktu. Annesi mutfaktaki işleri bırakacak,
babası gömüldüğü bilgisayarın başından kalkacak, onunla oynayacaktı. Bu kadar mı? Tabii ki de hayır!
Abisi Kağan da onun kurduğu oyunun başkahramanlarından biri olacaktı. O, öyle istiyordu.
D) Küçükken büyüklerimiz harmanda hasatla uğraşırken biz de buğdaylara çeşit çeşit kuşlar konmasın diye
o baştan bu başa koşar, onları kovalardık. Şimdi düşünüyorum da ne koşulacak harman var ne de
koşacak çocuk. Tablette, telefonda koşuyor şimdinin çocukları. Hiç de estetiği olmayan oyunlarda…

6. Aşağıdaki metinlerden hangisinde yay ayraç içinde verilen hikâye unsuru yoktur?

A) Uçağın kalkmasına epeyce zaman vardı. Bir kadın, havaalanındaki kitapçıdan bir kitap ve kurabiye alıp
oturacak bir yer buldu. Kendisini kitabına öyle kaptırmıştı ki bir ara yanında oturan adamın oldukça
cüretkâr şekilde aralarındaki paketten birer birer kurabiye aldığını gördü ama görmezlikten geldi. Sanırım
uçaktan inecek bir yakınını bekliyordu.(yer)

B) Keltepe’ye doğru oldukça yükseliyoruz. Durduk, otomobilden çıktık. Reçine kokulu hava ciğerlerimizi

doldurdu. Yine yolumuza devam ediyoruz. Keltepe bölgesine geldik. Artık Keltepe’ye çıkacağız.
Yürüyerek tepeye çıkmak mümkün değilmiş. Çaresiz atla çıkacağız. (kişi)

C) Martılar, günün ilerleyen saatlerinde neşeli çığlıklarıyla denize hop dalıp hop çıkıyorlardı. Onları seyreden
çocuk ise ilk defa martı ve deniz görmenin şaşkınlığı içinde, meraklı gözlerle etrafa bakıyordu. (zaman)
D) Boğaziçi’nin Anadolu kıyısındaki tenha, bayır ve yarı loş köylerinin birinde hırçın bir kış akşamıydı. Ayrıca
yağmur yağıyordu. Fakat rüzgâr öyle ıslak esiyor ve her tarafı öyle sırılsıklam ediyordu ki yokuşlardan
durmadan seller akıyor ve oluklardan durmadan sular boşanıyordu.(olay)
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852 yılında ilk denememi yapmıştım. Endülüs’ün Kurtuba kentindeki ulu caminin minaresinden kendimi
aşağı bıraktığımda, taktığım kanatlarda büyük bir güç hissettim. Yer çekimine karşı koyabilmenin
gücüydü bu. Bir süre uçtum ve bu uçuş zevkinin hediyesi olan birkaç küçük yaralanmayla uçuşumu
sonlandırdım. O zaman biliyordum ki ilk uçan insan ben olmuştum ama bu insanlık için sadece bir
başlangıçtı.
Bilim insanı İbn Firnas’ın anısını anlattığı ilk uçuş denemesini yansıtan görsel hangisidir?
A)

B)

C)

D)
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CEVAP ANAHTARI
Etkinlik 1
A)
Evet

Yaşanmakta olan değil, yaşanmış bir konu anlatılmaktadır.

x

Yaşananlar, günü gününe yazıya geçirilmiştir.

Hayır
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Özellikler

x

İnsan belleğinde iz bırakan olay ve olguları anlatır.

x

Tarihsel gerçeklerin öğrenilmesine katkı yaptığı için tarihçilere ışık tutar.

x

Tanınmış insanların yaşamlarını, çalışma ve araştırmalarını anlatır.

x

B) Tanınmış kişilerin belleğinde iz bırakan olayların sonradan yazıya geçirildiği, tarihe ışık tutan yazılara
anı denir.

Etkinlik 2
ANLATICI: 3. şahıs ağzından anlatım
KİŞİLER: Kral, bilge, kralın adamları ve yoksul adam
ZAMAN: Eski zamanlar
Mekan: Saray ve yıkık bir ev
OLAY: Mutsuz kralın mutluluğu araması

Etkinlik 3

ANA FİKİR: İnsanların tecrübeleri ve kendilerine olan inançları, onları başarıya ulaştırır.
KONU: Uzun süredir balık avlayamayan ihtiyar balıkçının o güne kadar görülmemiş büyüklükte bir balık
avlaması metnin konusudur.
YARDIMCI FİKİRLER: Sizinle dalga geçen insanlara aldırış etmeden çalışmalarınıza devam edin.Sizi
eleştirenler günü geldiğinde size hayranlık duyacaktır. Çoğu insanın size gülüp geçtiği günlerde bile size
inanan insanların olduğunu unutmayın.
ANLATICI: 3. kişi ağzından anlatılmıştır.

1

C

2

B

3

A

4

B

5

C

6

D

7

D
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