
BABAANNEMİN DİK İŞ MAKİNESİ

   Babaannem bir terziydi. Yani kumaşları önce kesiyor sonra dikerek 
yeniden birleştiriyordu. Küçükken bu durum bana çok komik gelirdi. 
Yani dikecekti madem, neden kesiyordu ki? Ama en büyük şaşkınlığımı 
dikiş makinesini ilk gördüğümde yaşamıştım. Garip bir aletti. Üstünde 
bir sürü delik ve düğme vardı. Demirden uzantılar, ip sarılı ma-
karalar, dönen halkalar… Çok karışık görünmüştü. Babaannem ipliği 
önce sabırla deliklerden sonra da minicik bir iğneden geçirip, dikmeye 
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başlardı. Makinenin kumanda merkezi de ayak-
larının altındaydı. Ayağıyla bir pedala basardı. 
“Yoksa Hamarat çalışmaz” derdi. Ha unutmadan, 
“Hamarat” babaannemin dikiş makinesine verdiği 
isimdi. 



ETKİNLİK 1 Soruları metne göre cevaplayalım.

Yazarın babaannesinin mesleği neymiş?

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

   Beraber o kadar çok vakit geçirmişlerdi ki sanırım arkadaş ol-
muşlardı. Her sabah Hamarat’ın tıkır tıkır tıkır sesleriyle uyanırdım. Ba-
baannem piyano çalan bir sanatçı gibi kendini kaptırarak dikerdi de 
dikerdi.
   Aradan otuz yıl geçmesine rağmen hala kulağımdadır o ses. Tıkır 
tıkır tıkır…
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Yazara küçükken komik gelen şey neymiş?

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

Yazarın “Garip bir alet” diye bahsettiği şey neymiş?

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

Yazarın babaannesi, dikişe başlamadan önce neler yaparmış?

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

Dikiş makinesinin kumanda merkezi neredeymiş?

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

Yazarın babaannesi, dikiş, makinesine hangi adı vermiş?

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

ETKİNLİK 2 Görseli verilen mesleklerin adını bulmacaya yazalım.

ETKİNLİK 3 Metne farklı iki başlık yazalım.

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

1. Başlık :

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

2. Başlık :

........................................................
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Terziymiş.

Kumaşların önce kesilip sonra tekrar birleştirilmesi.

Dikiş makinesi.

İpi önce deliklerden sonra iğneden geçiriyormuş.

Makinenin altındaymış.

“Hamarat” ismini vermiş..
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   Tükenmez kalem gerçekten tükenmez mi? Hiç düşündünüz mü? 
Neredeyse her gün elimize alıp, yazı yazdığımız tükenmez kaleme 
neden “tükenmez kalem” denmektedir? 
   Eskiden insanlar, yazı yazmak için kuş tüyü kullanırdı. Tüyün ucunu 
sürekli mürekkebe batırmaları gerekirdi. Mürekkep çabuk kurumazdı. 
Günlerden bir gün bir mucit, içinde kendi mürekkebi olan bir kalem 
hayal etti. Sonra da tasarladı. Tasarladığı kalemi denediğinde işe 
yaradığını gördü ve çok sevindi. Tükenmez kalem böylece doğmuş oldu. 
Zamanla başka mucitler hızlı kuruyan mürekkep kullanarak kalemi 
daha da geliştirdiler. İncecik bir borunun içindeki mürekkep, kalemin 
ucundaki minicik bir bilye sayesinde dağılmıyor ve yazı yazmayı kolay-
laştırıyordu. İnsanlar tükenmez kaleme büyük ilgi gösterdiler. Fabrika-
lar kuruldu ve seri üretime geçildi. Neredeyse üç kilometre çizgi çizile-
bildiği için de adı “tükenmez kalem” oldu.
  Haydi, şimdi siz de elinize bir tükenmez kalem alarak inceleyin. Onu 
hayal eden ve üreten insanların çabasını düşünün.

TÜKENMEZ KALEM

ETKİNLİK 1 Soruları metne göre cevaplayalım.

ETKİNLİK 2 Tükenmez kalemin icadının aşamalarını metinden
yararlanarak sıralayalım.

İçinde kendi mürekkebi
olan kalem

Eskiden insanlar yazı yazmak için ne kullanırdı?

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

Günlerden bir gün bir mucit nasıl bir kalem hayal etti?

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

Mucit, tasarladığı kalem işe yarayınca ne hissetti?

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

Başka mucitler kalemi geliştirmek için neler yaptılar?

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

İnsanlar tükenmez kaleme ilgi gösterince neler oldu?

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

Kalemin adı neden tükenmez kalem oldu?

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

Günümüzdeki
tükenmez kalem

Mürekkebe batırılan
kuş tüyü
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Kuş tüyü kullanırdı.

İçinde kendi mürekkebi olan bir kalem hayal etti.

Çok sevindi.

Hızlı kuruyan mürekkep kullandılar.

Fabrikalar kuruldu ve seri üretime geçildi.

Üç kilometre çizgi çizebildiği için.



   Zeynep en çok evcilik oynamayı severdi. Öyle çeşit çeşit oyuncağı 
da yoktu Zeynep’in. Oyuncaklarını kendisi yapardı.  Evdeki herhangi 
bir eşya harika bir oyuncağa dönüşebilirdi. Masanın mavi örtüsünden 
süzülen gün ışığı, masanın altında mavi bir mutluluk oluştururdu. 
Zeynep hemen oyuna başlardı. Yuvarlak yoğurt kabını ters çevirir, 
yemek masası yapardı. Üstüne de desenli peçeteden güzel bir örtü 
sererdi. Ceviz kabuklarından tabak, minik kürdanlardan kaşık... Oyun 
hamurundan da börek açtı mı sofra hazır olurdu. Örgü bebeği 
yatağında mışıl mışıl uyurdu.
    Evin kedisi Çiklet de oyun arkadaşı olurdu Zeynep’in. “ Çiklet, koş 
bakkala. Bir şişe süt alıp da gel. Yollarda oyalanma.” derdi. Çiklet 
masanın altından çıkar, evde biraz dolaşır geri gelirdi. Masanın
altındaki mavi ışıklı oyun dünyasında hayali yemeklerini yerlerdi. 
Masanın altında eğlence hiç bitmezdi. 

MASANIN ALTINDA

   Zeynep’in, sekiz kişilik yemek masasının altında eğlenceli, büyülü bir 
oyun dünyası vardı. Hayaller kurup oynadığı, her gün başka bir yere 
dönüşen sihirli bir yerdi sanki. Bazen ev olurdu. Bazen gökyüzü, bazen 
de bir uzay gemisi... Zeynep hayal gücüyle istediği yere dönüştürebi-
lirdi orayı.

ETKİNLİK 1 Soruları metne göre cevaplayalım.

Zeynep’in eğlenceli, büyülü oyun dünyası neredeydi?

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

Zeynep en çok hangi oyunu oynamayı severdi?

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

Masanın altında mavi mutluluğu oluşturan şey neydi?

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

Evin kedisinin adı nedir?

....................................................................................................................
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Masanın altındaydı.

En çok evcilik oynamayı severdi.

Mavi örtüden süzülen gün ışığıydı.

Kedinin adı Çiklet’tir.



Milyonlarca yıldız var,
En parlağı bayrağımda.
Ay’ın türlü şekli var,
En güzeli bayrağımda.

Ne çok yakışır rengin,
Ayına yıldızına.
Öyle büyük ki sevgin,
Değişilmez dünyaya.

Benim güzel bayrağım,
Sen varsan ben de varım.
Gökyüzünde oldukça,
Ben özgürce yaşarım.

BAYRAĞIM

ETKİNLİK 2 Aşağıdaki varlıkların adını yazalım. Metinde okudu-
ğumuz varlıkları işaretleyelim.

ETKİNLİK 3 Zeynep evcilik oynarken aşağıdaki varlıkları ne ola-
rak kullanıyormuş? Yanlarına yazalım.

Yoğurt kabı

Desenli peçete

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

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

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

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

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

Minik kürdan

Oyun hamuru

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

..............................
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Yemek masası

Masa örtüsü

Kaşık

Börek

Masa

Çikolata

Kürdan

Kalem

Roket

Süt

Ev

Oyun hamuru

Sandalye

Kitap

Yastık

Oyuncak



İY İ KALPLİ BAKTERİLER
Özlem okuldan eve sevinçle döndü. Annesine : “Anneciğim çok 

eğlenceli ve önemli bir ödevim var. Hemen işe koyulmam gerek.” dedi. 
Özlem’in bu sevimli telaşı annesinin çok hoşuna gitti. “Hayırdır kızım. 
Neymiş bu eğlenceli ödev bakayım?” diye sordu. Özlem: “İyi kalpli 
bakteri üreteceğiz anneciğim. Yani yoğurt mayalayacağız.” dedi.

Birlikte mutfağa gittiler. Tencereye süt koyarak ocakta ısıttılar. 
Özlem o kadar sabırsızdı ki tencerenin başından ayrılmıyordu. Bir 
taraftan da derste öğrendiklerini annesine anlatıyordu. Isınan sütü 
kavanoza boşalttılar. Özlem: “Sütün otuzyedi derece olması gerekiyor. 
İyi kalpli bakterilerin en sevdiği sıcaklık.” dedi. Sonra da sütün içine bir 
kaşık yoğurt koydu ve karıştırdı. Kendine güvenen bir tavırla annesine 
döndü: “Şimdi Lactobacıllus bulgaricus ve Streptococcus thermophilus

ETKİNLİK 1 Soruları metne göre cevaplayalım.

ETKİNLİK 2 Aşağıdaki kelimeleri anlamları ile eşleştirelim.

Şiire göre, en parlak yıldız nerededir?

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

İkinci kıtada aya ve yıldıza neyin yakıştığından bahsediliyor?

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

Şair, neye duyduğu sevgiyi dünyalara bile değişmeyeceğini
söylüyor?

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

Şairin özgürce yaşamasının sebebi nedir?

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

Parlak Yeryüzünün üzerine
mavi bir kubbe gibi

kapanan boşluk.

Bir k ıs ıt lamaya,
bir koşu la, bir zorlamaya

bağl ı  o lmayan.

Parı lt ıs ı  o lan,
ış ı ldayan, parlayan.

Gökyüzü

Özgür
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Bayrağımızdadır.

Bayrağın kırmızı renginin.

Bayrağa duyduğu sevginin.

Bayrağın gökyüzünde dalgalanması.



   Pelin arabanın arka koltuğundaydı. Yolculukları boyunca annesinin 
işaret diliyle öğrettiği cümleyi tekrar ediyordu. Bursa’ya ulaştıklarında 
anneannesine harika bir sürpriz yapacaktı. 

SEVGİ DİL İ

   Pelin’in anneannesi işitme ve konuşma engelliydi. Dedesi, 
teyzesi, annesi ve babası anneannesiyle işaret diliyle konuşu-
yorlardı. Pelin işaret dilini yeni yeni öğrenmeye başlamıştı.  
Çok heyecanlıydı. 
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bakterileri çoğalmaya başlayacak. Adları zor olduğu için biz sınıfta iyi 
kalpli bakteriler demeye karar verdik. Çünkü sağlığımızı koruyorlar.” 
dedi. Gülüştüler.
   Dört saat sonra süt artık yoğurda dönüşmüştü. Özlem iyi kalpli 
bakterilerle dolu yoğurdu okula götürmek ve arkadaşlarıyla birlikte 
yemek için sabırsızlanıyordu. 

ETKİNLİK 1 Soruları metne göre cevaplayalım.

Okuldan sevinçle dönen Özlem, annesine ne dedi?

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

Özlem’in eğlenceli ödevi neydi?

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

Özlem ve annesi mutfakta ne yaptılar?

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

İyi kalpli bakterilerin en sevdiği sıcaklık kaç dereceymiş?

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

Özlem, ısınan sütün içine neden yoğurt koydu?

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

Süt kaç saat sonra yoğurda dönüştü?

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

Eğlenceli ve önemli bir ödevinin olduğunu söyledi.

İyi kalpli bakteri üretmek.

Yoğurt mayaladılar.

Otuz yedi dereceymiş.

İyi kalpli bakterilerin çoğalması için.

Dört saat sonra yoğurda dönüştü.



   Anneannesinin evine ulaştıklarında heyecanı iyice arttı. Anneannesi 
onları evin kapısında karşıladı. Parıldayan gözleri, kocaman gülümse-
mesi ve mutluluktan kalbine götürdüğü elleriyle sevincini sözcükleri 
kullanmadan öyle güzel anlatıyordu ki. Sevginin dili bu olmalıydı. Pelin 
koşup anneannesine sarıldı. Onun lavanta kokusunu, pamuk yanak-
larını çok özlemişti. Uzun süre kucaklaştıktan sonra karşısına geçip 
işaret diliyle: “Seni çok özledim ve çok seviyorum.” dedi. Anneannesi 
çok duygulandı. İri yeşil gözleri ıslak ıslak oldu. Henüz altı yaşında olan 
torunuyla gurur duydu. 
   Bütün hafta boyunca birlikte çok eğlendiler. İşaret diliyle doya doya 
sohbet ettiler. Bu sevginin diliydi ve onları birbirine bağlıyordu.  
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ETKİNLİK 1 Soruları metne göre cevaplayalım.

Pelin kaç yaşındaydı?

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

Yolculukları sırasında Pelin, arabanın hangi koltuğunda
oturuyordu?

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

Pelin'in anneannesi nerede oturuyordu?

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

Pelin’in yeni öğrenmeye başladığı şey neydi?

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

Pelin anneannesine işaret diliyle ne söyledi?

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

Anneannesi Pelin'le niçin gurur duydu?

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

ETKİNLİK 2

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

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

Aşağıda işaret dili alfabesi verilmiştir. Buna göre,
işaret dili ile anlatılan kelimeleri bulup yazalım.
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Altı yaşındaydı.

Arka koltuğunda oturuyordu.

Bursa’da oturuyordu.

İşaret diliydi.

Onu çok özeldiğini ve sevdiğini.

İşaret dilini öğrenmeye çalıştığı için.



Yumurta attım havaya
Düştü bakır tavaya
Çattırt dedi kırıldı
İçinden civciv çıktı.

Civcivlerim beş tane
Saydım koydum kümese

Kümesin kapısı dar
Bizim köyde düğün var.

Geline altın taktık
Davul çaldık, oynadık
Tokmak yere düşünce
Hepimiz şaşakaldık

TEKERLEME
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ETKİNLİK 1 Soruları tekerlemeye göre cevaplayalım.

ETKİNLİK 3 Görselleri uygun kelimelerle eşleştirelim.

ETKİNLİK 2 Cümleleri okuyalım. Tekerlemeye göre doğru olan-
ların başına D, yanlış olanların başına Y yazalım.

Havaya atılan yumurta nereye düşmüş?

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

Yumurta çelik tavaya düşmüş.

Yumurtanın içinden beş tane civciv çıkmış.

Kümesin kapısı oldukça genişmiş.

Geline altın takı takmışlar.

Düğünde davul çalıp oynamışlar.

Yumurtanın içinden ne çıkmış?

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

Şair civcivleri nereye koymuş?

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

tava yumurta tokmak davul kümes

Bakır tavaya düşmüş.

Civciv çıkmış.

Kümese koymuş.

Y
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   Dedem sık sık bana takılıyor. “Takma dişimle beraber beni de okula 
götürseydin” diyor. Buse hala bana kızgın. En kısa zamanda onun gön-
lünü almam gerekiyor.

DEDEMİN TAKMA DİŞLERİ

   Bizim sınıftaki Kaan ile çok iyi arkadaşız. O bana  “Ozi “ der. Yani 
Ozan’ın kısaltılmışı.  Ben de ona “Kanka” derim. Bütün zamanımız bir-
likte geçer. Bir gün Kaan, nereden aklına geldiyse dedemin takma 
dişlerini okula götürüp götüremeyeceğim konusunda iddiaya girmek 
istedi. Yapamayacağımı düşünüyordu. Hırslandım ve kabul ettim. 
Dedem yatmadan önce takma dişlerini çıkarıp bir kutuya koyar. Bütün 
gece dedemin uyumasını bekledim. Sonra sessizce kutuyu alıp çantama 
koydum.
   Başlangıçta çok eğlenceliydi. Kaan’la arkadaşlarımıza takma dişleri 
gösteriyor, korkutuyor ve gülüşüyorduk. Ama iş, Buse’ye gelince değiş-
ti. Öyle bir çığlık atıp ağlamaya başladı ki neye uğradığımızı şaşırdık. 
Beş dakika sonra da Kaan, ben ve dedemin takma dişleri öğretmeni-
mizin karşısındaydık. İddiayı kazandım. Ama üç hafta bilgisayar kullan-
mama cezası aldım. 
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ETKİNLİK 1 Soruları metne göre cevaplayalım.

ETKİNLİK 2 Metnin konusunu ve ana fikrini yazalım.

Metne göre “Ozi” hangi ismin kısaltmasıdır?

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

Ozan ve Kaan hangi konuda iddiaya girdiler?

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

Ozan'ın dedesi yatmadan önce ne yaparmış?

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

Buse neden çığlık atıp, ağlamaya başlamış?

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

Ozan nasıl bir ceza almış?

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

Konusu :

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

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

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

Ana fikri :

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

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

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

Ozan’ın kısaltmasıymış.

Dedesinin takma dişlerini okula götürme konusunda

Takma dişlerini çıkarıp bir kutuya koyarmış.

Takma dişlerden korktuğu için.

Üç hafta bilgisayar kullanmama cezası almış.

Kaan ve Ozan’ın iddiası, 
bununla ilgili okulda ya-
şadıkları.

Başkalarına ait eşyaları 
izinsiz almamalı ve arka-
daşlarımızı korkutmamalıyız.



    Küpşeker, bembeyaz tüyleri 
ve neşeli gıdaklamasıyla kümesin 
en sevimli tavuğuydu. Yaşadıkları 
çiftliğin bahçesinde arkadaşlarıyla 
oyunlar oynar, saman yığınlarının 
üstüne çıkıp dans ederek hepsini 
güldürürdü. 
   Günlerden bir gün çiftlik sahibinin 
bir arkadaşı çiftliğe ziyarete geldi. Sevimli 
sevimli yürüyen ve neşeyle gıdaklayan Küpşe-
ker’i gördü. O kadar çok sevdi ki çiftlik sahibinden 
Küpşeker’i kendisine vermesini istedi. Çiftlik sahibi isteğini 
kabul edince de Küpşeker’i alarak kendi çiftliğine götürdü.    
    Küpşeker arkadaşlarından ayrıldığı için çok üzüldü. Yemeden içme-
den kesildi. Eski neşesinden eser kalmadı. Yeni kümesteki tavuklar 
Küpşeker’in eski halini bilmedikleri için onun mutsuzluğunu anlayama-
dılar.

KÜPŞEKER
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ETKİNLİK 1 Soruları metne göre cevaplayalım.

Küpşeker kimdir?

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

Küpşeker, yaşadıkları çiftliğin bahçesinde neler yapardı?

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

Ziyarete gelen arkadaşı, çiftçiden ne istedi?

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

Küpşeker arkadaşlarından ayrılınca neler hissetti?

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

    Küpşeker günden güne zayıfladı, o güzelim beyaz tüyleri dökül-
meye başladı. O zaman tavuklar onun bir derdi olduğunu anladılar. 
Küpşeker’in yanına giderek: “Neden böyle sessizsin dostum? Bir derdin 
varsa bize söyleyebilirsin.” dediler. Küpşeker de “Evimi ve arladaşlarımı 
özledim.” dedi. Gözlerinden iki damla yaş süzüldü. Tavuklar çok 
üzüldüler. Küpşeker’le yakından ilgilenmeye ve üzüntüsünü gidermeye 
karar verdiler. Her sabah onu neşelendirmek için bütün hünerlerini 
gösterdiler. Gezinirken yanına gittiler ve sohbet ettiler. Meyve kasala-
rının üzerine çıkıp uçuş denemeleri yaparak Küpşeker’i güldürdüler.     
   Kısa bir süre sonra Küpşeker’in üzüntüsü azaldı. Eski neşesi geri 
geldi. Tanıdıkça yeni arkadaşlarını çok sevdi, gıdaklamaya ve etrafına 
mutluluk saçmaya devam etti. 
   Nereye giderseniz gidin neşenizi ve umutlarınızı yanınızda götürün.

Bembeyaz tüylü, neşeli bir tavuktur.

Oyunlar oynar, saman yığınlarına çıkıp dans ederdi.

Küpşeker’i kendisine vermesini istedi.

Çok üzüldü.



Bir gün çiftlik sahibinin arkadaşı Küpşeker’i sahibinden istedi ve
onu kendi çifliğine götürdü.

Kısa bir süre sonra Küpşeker’in üzüntüsü azaldı, eski neşesi geri
geldi.

Çiftlikteki diğer tavuklar Küpşeker’i neşelendirmek için ellerinden
geleni yaptı.

Küpşeker, yaşadığı çiftliğin bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oy-
nar, onları güldürürdü.

Küpşeker yemeden içmeden kesildi, eski neşesinden eser kalmadı.

ETKİNLİK 2 Aşağıdaki olayları, metindeki oluş sırasına göre nu-
maralandıralım.

ETKİNLİK 3 Tablodaki kelimeleri okuyalım. Metinde okuduğu-
muz kelimelerin kutusunu boyayalım.
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NOKTA

Ben kimim desem bilir misin?
Belki ipucu istersin.
O zaman beni iyi dinleyesin.
Cümlenin sonudur benim yerim.

Evet, bildin ben noktayım.
Cümlenin sonuna konarım.
Sakın yerimi unutma.
Yoksa cümleler gider sonsuza.
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ETKİNLİK 1 Soruları şiire göre cevaplayalım.

ETKİNLİK 2 Metinde geçen bazı kelimeler harfleri karışık ola-
rak verilmiştir. Bu kelimeleri bulup, yazalım.

Şiire göre, yeri cümlenin sonu olan noktalama işareti hangisidir?

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

Şiire, göre nokta unutulduğunda neler olur?

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

.........................................
p

u
i u
c

.........................................
sı
k a

n

.........................................
z

m
a a

n

.........................................
e

m
c ü

l

Küpşeker simsiyah bembeyaz kümes

horoz tavuk çiftlik kalem

saman defter arkadaş dost

neşe sabah dert akşam

masa üzüntü sohbet muhabbet

mutluluk sıra uçuş yüzme

Noktadır.

Cümleler sonsuza doğru uzar.

ipucu

sakın

zaman

cümle

2

5

4

1

3



VİRGÜL

Elma, armut, kiraz , nar.
Kalem, defter, cetvel de var.
Ali, Utku, Elif , İlkim.
Sıralanan sözcüklerin arasıdır yerim.

Bildin bildin ben virgülüm.
Olmasam sözcükler olur düğüm.
Sıralarken benzer sözcükleri,
Aralarına koy mutlaka beni.
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ETKİNLİK 1 Soruları metne göre cevaplayalım.

ETKİNLİK 2 Hangisi şiirin konusudur? İşaretleyelim.

Şair birinci kıtada hangi meyveleri sıralamış?

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

Şiirde sıralanan sözcüklerin arasında hangi noktalama işareti var?

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

Şiire göre virgül olmazsa sözcüklere ne olur?

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

Sağl ığ ımız iç in
gerek l i  o lan
meyvelerin
faydaları

Noktalama
işaretlerinden

virgülün
ku l lanı ld ığ ı  yerler

Kırtasiyede
bu lunan

malzemelerin
bir l istesi

BÜYÜK GURUR

   Can, aynanın karşısında son provasını yapıyordu. 
İçi içine sığmıyordu. Çünkü okulda bir tiyatro göste-
risi sergileyeceklerdi. Can da Mehmet Akif Ersoy’u 
canlandıracak ve gösterinin sonunda İstiklal Marşı’nı 
okuyacaktı. Günlerce dikkatle ve heyecanla çalışmış-
tı. Sonunda gösteri günü gelmişti. Aynaya baktı 

 ve kendi kendine “Hazırım!” diye fısıldadı. 
    Bir saat sonra Can sahnedeydi. Sıcacık 
bir elin omzuna dokunduğunu fark etti. 
Döndüğünde şaşkınlıktan neredeyse 
bayılacaktı. Çünkü Mehmet Akif Ersoy 
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Elma, armut, kiraz ve nar.

Virgül vardır.

Sözcükler düğüm olur.



Konusu : .......................................................................................................

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

Can’ın omzuna dokunan sıcak el kime aitti?

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

Mehmet Akif, niçin Can'ın yanına gelmişti?

....................................................................................................................
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ETKİNLİK 2 Aşağıda İstiklâl Marşı’nın ilk iki kıtası verilmiştir. Eksik
olan kelimeleri yazıp İstiklâl Marşı’nı okuyalım.

ETKİNLİK 3 Metnin konusunu yazalım.

ETKİNLİK 1 Soruları metne göre cevaplayalım.

Neden Can’ın içi içine sığmıyordu?

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

Can, tiyatro oyununda kimi canlandıracaktı?

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

Can’ın sahnedeyken şaşkınlıktan bayılacak gibi olmasının sebebi
neydi?

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

tam karşısında duruyor ve Can’a gülümsüyordu. Can kekeleyerek: 
“Ama ama buradasınız! Bu nasıl olabilir?” dedi. Mehmet Akif 
gülümsüyordu: “Sana İstiklâl Marşı’nı yazdığımda neler hissettiğimi 
söylemeye geldim.” dedi. Can’ın şaşkınlığı iyice artıyordu. Yine sesi 
titredi: “Neler hissetmiştiniz?” diye sordu. Mehmet Akif, derin bir 
nefes alarak anlatmaya başladı: “Milletimin el ele, yürek yüreğe açlığa 
ve yokluğa rağmen özgürlük için verdiği mücadele beni çok gurur-
landırıyordu. Bu millet özgürlüğü hak etti Can. Ben de İstiklâl 
Marşı’nın her dizesini bu gururla ve özgürlüğe duyduğum inançla 
yazdım.  Sen de sahnede aynı gururla oku. Allah bu millete bir daha 
İstiklal Marşı yazdırmasın ”dedi.
 Can’ın gözleri dolu dolu oldu. Gözlerini kapattı. Açtığında yanında hiç 
kimse yoktu. Ayağa kalktı, yavaş yavaş sahnenin önüne yürüdü.
Gözlerini seyircilerin arasında dolaştırdıktan sonra en gür sesiyle ses-
lendi:
     Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak…
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Korkma! Sönmez bu ............................. yüzen al sancak;
Sönmeden ............................. üstünde tüten en son ocak.
O benim ............................. yıldızıdır, parlayacak;
O ............................., o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı .............................!
............................. ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen ............................. sonra helal...
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin .............................!

Mehmet Akif, İstiklal Marşı'nı yazarken neler hissetmişti?

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

Can’ın sahnenin önünde en gür sesiyle okuduğu şey neydi?

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

Çünkü okulda bir tiyatro gösterisi seyredeceklerdi.

Mehmet Akif Ersoy’u canlandıracaktı.

Mehmet Akif Ersoy’u karşısında gördüğü için.

Mehmet Akif Ersoy’a aitti.

İstiklâl Marşı’nı yazdığı sıradaki hislerini söylemek için.

Büyük bir gurur hissetmişti.

İstiklâl Marşı’ydı.

şafaklarda
yurdumun

milletimin
benimdir

hilâl
Kahraman

kanlarımız
istiklâl

      Can’ın tiyatro gösterisi öncesinde yaşadığı
duyguları.



yalamaya başladı. Semih kıkırdadı: “Adı Gudi olsun mu?” diye sordu 
babasına. Babası köpeğin kafasını okşadı: “Evine hoş geldin Gudi.” dedi. 
Sonra Semih’ e sarıldı. “Gudi rehber köpek olarak eğitilecek. Okula, 
parka giderken sana eşlik edecek.” dedi. Semih rehber köpeklerin 
görme engelli insanlara yardım ettiğini biliyordu. Çok mutlu oldu.         
    Gudi, altı hafta boyunca bir köpek eğitmeni tarafından eğitildi. 
Çok akıllı bir köpekti. Çabuk öğreniyordu. Semih’in kokusunu sevmişti. 
Sürekli onun etrafında dolaşıyor, kuyruğunu sallayarak oynamak isti-
yordu. Birlikte parka, yürüyüş yoluna ve okula gidiyorlardı. Gudi, 
Semih’in güvenliğinden sorumluydu. Yollara, taşıtlara dikkat ediyor, 
tehlikeli durumları sezdiğinde havlayarak Semih’i uyarıyordu. Her günü 
beraber geçiriyorlardı. Semih, köpeğin adını soranlara hep aynı cevabı 
veriyordu: “Adı Gudi. O benim gözlerim ve en iyi dostum.” diyordu.  

AKILLI KÖPEK GUDİ

    Semih sekiz yaşındaydı. Görme engelliydi. Ailesi iyi eğitim alması 
için uğraşıyordu. 
    Bir gün babası eve labrador cinsi yavru bir köpekle geldi. Köpek 
onlarla birlikte yaşayacak, ailenin bir parçası olacaktı. Babası Semih’i 
çağırarak köpeğe dokunmasını ve onu tanımasını istedi. Semih önce 
biraz çekindi ama köpeğin kendisini kokladığını fark edince tedirginliği 
geçti. Babası köpeği Semih’in kucağına verdi. Semih tüylerine yavaşça 
dokundu. Yumuşacıktı. İçi hemen ısınıverdi. Köpek de Semih’in elini
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ETKİNLİK 1 Soruları metne göre cevaplayalım.

Semih kaç yaşındadır?

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

Semih'in babası eve ne getirdi?

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

Babası Semih'ten ne yapmasını istedi?

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

Köpek, Semih'in elini yalayınca Semih neler hissetti?

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

Semih sekiz yaşındadır.

Labrador cinsi yavru bir köpek getirdi.

Köpeğe dokunmasını ve onu tanımasını istedi.

Semih gıdıklandı.



Semih sekiz yaşında bir çocukmuş.

Semih işitme engelli biri olduğu için iyi bir eğitim alıyormuş.

Babası Semih’e Labrador cinsi yavru bir köpek almış.

Semih köpeği istememiş.

Semih köpeğine “Gudi” adını vermiş.

Gudi yedi hafta boyunca bir eğitmen tarafından eğitilmiş.

Dalmaçya

Tedirgin Olmak

Rehber

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

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

Labrador Pekinez Kaniş

ETKİNLİK 2 Aşağıda görselleri verilen köpeklerin cinsini araştı-
rarak doğru eşleştirmeyi yapalım.

ETKİNLİK 3 Cümleleri okuyalım. Metne göre doğru olanların
başına  D, yanlış olanların başına Y yazalım.

ETKİNLİK 4 Aşağıda kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak
yazalım.
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ÇANAKKALE

Çok acı bir savaştı,
Çanakkale Savaşı.
Bombalıyordu düşman,
Durmadan dağı taşı.

Dizilmişti gemiler,
Bir bir boğaza karşı.
Almak istiyorlardı,
Bizden vatanımızı.

Onbaşı Seyit vardı,
Vatana sevdalıydı.
Çok ağır bir mermiyi,
Tek başına taşıdı.

Mustafa Kemal vardı,
Çok büyük komutandı.
Bu vatan bizim dedi.
Her şey birden değişti.

Yazıldı büyük destan,
Bu vatanın kalbine.
Kahramanlar yatıyor,
Şehitler tepesinde.
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Tülin Aygül ÇINAR

D
Y
D
Y
D
Y

Rahatı, huzuru kaçmak, rahatsız olmak.

Birine yol gösteren kimse ya da şey.
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ETKİNLİK 1 Soruları metne göre cevaplayalım.

ETKİNLİK 2 Aşağıdaki yönergeleri uygulayalım.

Çanakkale Savaşı nasıl bir savaştı?

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

Ağır mermiyi tek başına taşıyan kişi kimdir?

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

Şiirin başlığını yazalım.

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

Şiirin beşinci dizesini yazalım.

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

Şiirin dokuzuncu dizesini yazalım.

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

Şairin adını yazalım.

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

Şiirin konusunu yazalım.

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

Şiire göre kahramanlar nerede yatıyor?

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

Çok acı bir savaştı.

Onbaşı Seyit’tir.

Vatanın kalbinde yatıyor.

Çanakkale

Dizilmişti gemiler

Onbaşı Seyit vardı.

Tülin Aygül Çınar

Çanakkale Savaşı


