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1. ONiTE
sayfa 

9-30

2. ONiTE
sayfa 

31-48

3. ONiTE
sayfa 

49-64

4. ONiTE
sayfa 

65-78

5. 0NiTE
sayfa 

79-98 

6. 0NiTE
sayfa 

99-114

OYLE BiR GEtER 
ZAMAN Ki 

ASKOLSUN 

iSiNi SANSA 
BIRAKMA 

BiR MARUZATIM 
VAR 

FiLM SERiDi 
GiBi 

BiLGi 
DUNYASI 

iCiNDEKitER iciN 

A. Zamani oh;mek

B. Zamaniniz var mt?

C. Gec;mi�ten bir sayfa: Anilar

A. A�km kimyas,

B. Onlu a�tklar

C. A�km s,m

A. Hayatm surprizleri

B. Kader oyunlan

C. Talih ku�u

A. Gunluk hayat

B. i� hayatt

C. Dilek ve � ikayetler

A. Film makinesi

B. Ve odulun sahibi

C. Klasikler ya da diziler

A. Bilgi

B. Bilgi ve beige yonetimi

C. Bilim yuvas1

A. Saatin icad,

B. 24 saat yetmiyorsa

C. Onlu bilim adamlannm

c;ocukluklan

A. A�km kimyas,

B. Onlu a�1klar ve a�k

mektuplan

C. A�km s,rn

A.Buyuk ikramiyeyi kazamp

sonra kaybedenler

B. Satranc; ve tavla

C. Elmas gerdanhk

A. Arzuhalden dilekc;eye

B. i� goru�melerinde i�verenler

nelere dikkat eder?

C. Fatih Sultan Mehmet

mahkemede

A. Lumiere Karde�ler

B. Susuz yaz

C. Yabanc, Olkelerde yaymlanan

Turk dizileri

A. Bilge ve bilgelik

B. Bilgi teknolojisi

C. Bilgi toplumu ve

universiteler
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ECERiLER 

> Edebi metinleri anlama

> Birle�ik zamanli yapida

cumleler kurup anlama

. BiLGiSi 

> Hikaye birle�ik

zamanlar

(-(l)yordu, -(I/A)rd1)
> Hikaye birle�ik

zamanlar (-AcAktl)

> Hikaye birle�ik

zamanlar (-ml�tl)

LiMELER 



A. ZAMANI OL<;MEK

okuyordum, oynuyordu, yazard1m, giderdi -Lisedeyken her hafta bir kitap okuyordum.

-Ben yemek yaparken k1z1m bahc;ede oynuyordu.

-Genc;ken $iir yazard1m.

-Ali arabas1 yokken i$e tramvayla giderdi.

"Zaman oldurmek en pahah harcamad1r." 

Balzac 

Yukaridaki sozden ne anhyorsunuz? Yorumlayahm. 

SAATiN iCADI 

insanoglu c;aglar boyunca "zaman" denilen anla$1lmas1 zor kavramla ugra$ml$, y1l

d1zlara ve gune$e bakarak zamam anlamaya ve hesaplamaya c;ah$m1$tlr. Eski c;aglarda 

insanlara sadece yagmurun, kann, sogugun, s1cagm zamanm1 bilmek yetiyordu. Mev

simler insanlann hayatlanm yonetiyor ve hasat zamamn1, goc; zamanm1, barmma za

manm1 soyluyorlard1. Gittikc;e daha kuc;uk zaman birimlerine ihtiyac; duyan insan, y1h 

aylara ve aylan haftalara bolmeye ba$lam1$tlr. 

& 
w 

Zaman gec;i$inin en belirgin gostergesi olan gun, gune$ dogunca ba$hyor ve c;ah$

ma suresi aydml1k zamam kaphyordu. insanlann geceyi gundi.ize benzetme c;abalan, 

gi.ini.i daha ki.ic;i.ik zaman birimlerine ay1rmay1 gerektiriyordu. Dakika ve saniyeler daha 

____________ c;agda$ donemlerin i.iri.ini.i olmakla birlikte, insanlar gi.ini.i birkac; boli.ime ay1rmaya c;ah$-

m1$lar ve gittikc;e daha ki.ic;i.ik zaman dilimlerine ihtiyac; duymu$lard1r. Daha ki.ic;i.ik zaman birimleri tarihi takvimle paralellik 

gosterir. Y1h ve guni.i ilk olarak birimlere bolen Si.imerler, zamam olc;meye c;ah$ml$1ardir. M1sirl1larla devam eden bu c;abalar 

Yunanhlar ve Romahlarla iyice geli$mi$tir. 

Saat, bugunku halini almcaya kadar hie; ku$kusuz c;e$itli a$amalardan gec;mi$, c;e$itli $ekiller alm1$tlr. Haydi, gelin, insan

larm en eski c;aglardan guni.imuze kadar kulland1klan saat ti.irlerine bir goz atahm: 

;16111111!\"" .......... 

GUne1 Saati: 

Zamam olc;mek ic;in ilk c;abalar gune$ saatiyle ba$lam1$tlr. Bu ilk saatler, yuzy1l

lar boyunca zamanm olc;i.ilmesi ic;in kullamlan en yaygm arac; olmu$1ardir. Gune$ 

saatleri, ozel olarak haz1rlanm1$ bir milin golgesinin, Gunef in gori.inen hareke

tine uygun olarak yine ozel olarak haz1rlanm1$ mermer, ta$ veya madeni bir ze

min (kadran) uzerindeki hareketine gore zamamn olc;ulmesine yarayan arac;lard1r. 

Saat, gune$in olu$turdugu golgeyi olc;tugunden gune$ saatleri ancak bol gune$1i 

ulkelerde ve gunduzleri kullamlabiliyordu. 

Gune$ saatlerinde zamamn uzunlugu bir mevsimden otekine degi$iyordu. Gu

ne$ saati karma$1k bir sistemdi ve c;ok esnekti . Daha basit sistemlere ve ak$am 

saatlerini izlemeye duyulan ihtiyac;, degi$ik aray1$lar getirdi ve insanlar zamam 

olc;ebilmek ic;in gokyuzuyle ili$kisi olmayan ba$ka arac;lara yoneldiler. 
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> Edeb1 bir mektup
yazma

> Bir metindeki sosyal
'.

siyasal, tarih, ogelen
anlama

· . Gisi

> Rivayet Birle�ik
zamanlar (-{l)yormu�,

-(I/A)rm1�)

> Rivayet Birle�ik
zamanlar (-(y)cAkml�)

> Rivayet Birle�ik

zamanlar
(-ml�ml�, -mAllyml�,
-sAyml�)

iMELER



oynuyormu�, yemiyormu�, yap1yor 

muymu�, gelmiyor muymu�, edermi�, 

c;:1kmazm1�, korkar m1ym1�, sevmez miymi� 

-K1sa bir suredir ten is oynuyormu�.

-Her zaman bu kadar c;:ok yolculuk yap1yor muymu�?

-Eskiden sagligina daha c;:ok dikkat edermi� .

-Kar yagd1g1 zamanlar asla d1�an c;:1kmazm1� .

-Yagmurda yurumeyi sevmez miymi�?

HAZIRLIK c;ALl$MAS1 

OKUMA 

ibn-i Hazm; Endulus Emevileri devrinde ya�am1� bir �air, bilim adam1, devlet adam1, ara�

tlrmac1, yazar, hukuk bilgini ve edebiyatc;:1dir. Guvercin Gerdanlig1, onun onemli eserlerinden 

biridir. Bu onemli eserinde a�k1 i�lemi�tir. Ona gore a�kin ilk belirtisi �udur: 

"A�kin ilk belirtisi sevgiliyi derinden derine seyre dalmaktlr. Goz ruha ac;:1lan buyuk bir pen

ceredir. Gonul tercumanrd1r goz . 0 zamana kadar ba�kalanna vermekten kac;:1nd1g1 malinin tu

munu bir anda dag1tmaya ba�layan kimse ic;:in de a�k belirtileri soz konusudur. Nice cimriler 

comert, nice kaba insanlar kibar ve ince, nice bilgisizler bilgili ve kulturlu, nice korkaklar cesur, 

nice naho�lar nazik, nice du�uk kimseler guzel oldular. Nice ya�lilar genc;:le�tiler. Vine aynr yolla 

nice ak1ll1 ki�iler bir suru skandallar c;:1kardilar." 

1 Siz bu goru�e katlhyor musunuz? Size gore a�km ilk belirtileri nelerdir? 

A�KIN KiMYASI 

A�k nedir? 
A�km kesin bir tanrmm1 yapmam,z mumkun degildir. Herkesin kendine ait bir a�k 

tanrm1 vard1r. A�k, sosyal antropologlara gore bir tutkudur. �airlerin ozlemli ve duygulu 
�arkilandir. Psikologlara gore a�k hem normal hem de norotik olmaktlr, yani yarat1c1 ve 
y1k1c1dir. Filozoflara gore a�k erkekler ic;:in ba�kadir, kadmlar ic;:in ba�ka. Arna herkes ic;:in 
iyiligin ve kotulugun, guzelligin ve c;:irkinligin ba�l,ca kaynag1d1r. 

Neden a�1k oluruz? A�k1 ba�latan �ey nedir? 
Birbirini hie;: tanrmayan, tamamen ba�ka ailelerden gelen ya da farkli egitimi olan 

iki ki�inin a�k ya�amas, . .. Bu, gunumuzde bilim adamlannm ac;:1klamakta zorland1klan 
konulardan biridir. Baz1 ki�iler ilk goru�te a�,k olur, bazilan da y1llarca a�k, arar durur. Peki, a�k1 ba�latan "�ey" nedir? Son zaman
larda yap1lan bilimsel ara�tlrmalar, ilk kar�ila�mada elde edilen izlenimin ve duygulann c;:ok bnemli oldugunu gosteriyor. Bu ilk 
kar�1la�ma s1rasmda her iki taraf da birbirini, c;:ocukluk c;:agmda elde ettikleri ve artlk bilinc;:altlnda depolanm1� bulunan kusursuz 
arkada�m ozellikleri ile kar�1la�1:1nr. Bu kusursuz arkada� ozelliklerine bir uyum bulundugunda da a�km ilk k1vilc1mlan olu�ur. 

A�km kimyas1 nedir? 
Bilinc;:altlnda depolanan kusursuz arkada� bzelliklerine uygun biriyle kar�1la�1ld1gmda a�km ilk k1v1lc1m1yla birlikte kimyas, da 

i�in ic;:ine giriyor. Uyanlan beyin ile a�km ilk faz1 olan buyuleyici fazda feniletilamin, dopamin ve norepinefrin salg1lanryor. 
Feniletilamin, a�kin molekulu yani ilk goru�te a�ktan sorumlu kimyasaldir. A�kta gozbebeklerinin buyumesine, kannda kan 

c;:ekilmesine bagh kramp tarzi duyguya, a�k gulucuklerine ve bulutlar uzerinde yuruyor gibi hissetmemize neden oluyor. 
Dopamin, beynin "odul kimyasah" olarak da bilinir. A�1k olunan ki�iye kar�1 ilgi ve dikkatin artmasma neden olur. A�kta ya�a

nilan hareketli ve c;:o�kulu alma, konu�kanhk, uykusuzluk, g1da alimmm azalmas,, dopamin etkilerine baglanryor. A�1k oldugumuz 
ki�iyi du�undugumuzde sahnrm, artlyor. 

Norepinefrin; a�kta kalp at,� h1zmdan sorumludur. 
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,.. Dilek ve �ikayetleri 
iletebilme 

,.. Kurumlarla yaz1�ma 
yapabilme 

,.. Birle�ik filler 
(-{l)yor, -(1/A)r, -ml� , 
-(y)AcAk olmak 

,.. Zart Fiiler 

-(y)EcEk/-Dlgl kadar 
-(y)EcEK/-Dlgl gibi 

,.. Bagla�lar (Zira, aksi 
halde, a�,k�as1) 

,.. i� Hayatl 
,.. �ikayetler 
,.. Dilek�eler 



;Jjb;:;� 
okuyor olacag1m, gulmez oldu, okumu� 
olduk, �ah�1r oldum 

-Gelecek y1I universitede okuyor olacag1m.
-Memleketinden aynld1gmdan beri yuzun hi� gulmez oldu.
-Bu kitab1 da okumu� olduk.
-Sizinle beraber �ah�a �ah�a daha dikkatli �ah�1r oldum.

HAZIRLIK tALl$MAS1 

1 A�ag1daki dilek!;e ornegi sizce hangi durum i�in yaz1lm1�t1r? 

Tarih: 02.01.2013 

istanbul Oniversitesi Edebiyat Fakultesi Dekanl1gma, 

2302511 numarall Turk Dili ve Edebiyatl B61umu ogrencisiyim. Yurt ba�vurusu ir;:in ogrenci belgemin hamlanip taraflma 

verilmesini istiyorum. 

Sayg1lanmla arz ederim. 

Adres: Akkaya Mah. Y1lmaz Sok. 

Adi S0yad1: Ah met Ba�aran 

imza: 

bmur Apt. No: 51/9 Be�ikta�/iSTANBUL 

Tel: 0520 548 52 78 

OKUMA 

ARZUHALDEN DiLEK�EYE 
Eskiden, yetkili makamlara bir durumu, �ikayeti ya da dilegi belirtmek i�in yaz1lan 

! yaz1lara arzuhal denirdi. Arzuhaller, belli kurallara gore yaz1hrd1; ilk bolumde arzuhalin
verildigi makama ya da makam sahibinin rutbesine gore degi�en unvanlar, kahpla�m1�
sayg1 ve dua sozleri yaz1hrd1. Daha sonra resmi yaz1m kurallanna uygun bir anlatimla
dilek belirtilirdi. Butun bunlan para kar�1hgmda yapan ki�iye arzuhalci denirdi.

Arzuhalcilik, okur-yazarlann az oldugu ge�mi� donemlerde ancak resm\' izinle ya
p1labilen bir meslekti. Arzuhalci olmak isteyen ki�i, arzuhalci ba�ma ba�vurur, resm\'

, bir kurul onunde yap1lan smavda ba�anh olursa kendisine "izin tezkeresi" verilirdi. Ar
zuhalcinin; namuslu olmas1, kanunlan, yasaklanm1� konulan iyi bilmesi, yaz1s1nm guzel
olmas1 gerekirdi. 19. yuzy1I sonlarmda arzuhalciler istanbul'da genel olarak Beyaz1t'ta,

Ayasofya Camisi �evresinde, Sultan Ahmet Meydani'nda, Yeni Cami yakmlannda bulunur, a�1k havada �ah�1rlard1. Arkahks1z 
hasir iskemlelerde oturan arzuhalcilerin onlerinde murekkep, kam1� kalem gibi yaz1 ara�larmm durdugu ku�uk bir masa, 
yanlarmda da mu�terilerin oturacag1 birka� iskemle bulunurdu. 

Olkemizde okur-yazar say1smm artmas1, eski sistemde dilek�e yazma yontemlerinin kalkmas1 ve Latin alfabesinin benim
senmesi uzerine arzuhalcilerin say1s1 azald1. Bugun adliye ve hukumet binalarmm onunde ku�uk masalar Ozerinde dilek�e 
yazan ki�iler, bitmeye yuz tutan arzuhalcilik mesleginin son �ah�anlandir . 
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UNITE 5 

> Mesleki, akademik

bilgiler ii;eren metinleri

anlama

> Uzun, detayli metinler

yazabilme

DiL BiLGiSi 

> Baglai; olan 'ki'

> Ki'li baglai;lar

(Demek ki, yeter ki,

tut ki, �oyle ki,

nasil ki, illa ki,

nedir ki, kald1 ki)

> Tezlik fiili

Surerlilik fiili

Yakla�ma fiili



begeniyorum ki, oyle gi.izel oynuyor ki -0 diziyi o kadar 1:;ok begeniyorum ki sana anlatamam.

-Roluni.i o kadar gi.izel oynuyor ki herkes ger<;ek zannediyor.

HAZIRLIK �ALl�MASI 

1 ��ag1daki kelimeleri tammlanyla e�le�tirelim. 

1:;ekim kurgu (montaj} efekt set yonetmen (rejisor) matine suare aktor aktris 

1. Sinema, tiyatro, konser vb. sanatsal etkinliklerin gi.indi.iz gosterisi. ............................................. . 

2. Ses ya da 1�1k yoni.inden sahnede etki saglayan ayg1t ya da ayg1tlarm tumi.i . ............................................. . 
3. Bir filmin 1:;evrili�i siras1nda elde edilen gori.inti.iler arasmdan se<;im yaparak bunlan belirli bir anlatlma gore di.izenleme

i�i. ............................................. . 
4. Sine ma, tiyatro, konser vb. sanatsal etkinliklerin gece gosterisi. ............................................. . 

5. Bir filmin 1:;ekimi i<;in gerekli haz1rhklarm yap1lmasmda uzmanhk alanlarma gore katk1 saglayan bi.iti.in birimler. (sa<;,

makyaj, kostum, kamera, ses ve 1�1k, montaj, gorsel efekt vs.) ............................................. . 
6. Sinema ve tiyatroda erkek sanat1;1. ............................................. . 

7. Ahcmm si.irekli olarak 1:;ah�tmlmas1yla elde edilen film par1:;as1 . ............................................. . 
8. Sinema ve tiyatroda kadm sanat1;1 . ............................................. . 

9. Bir oyunu, gerekli on haz1rhg1 ve yorumu yaptlktan sonra, inand1nc1 ve sanatsal bir bi<;imde, <;e�itli alanlann sanat1;1lan,

uzmanlan ile i�birligi yaparak sahneye 1;1karan sanat1;1 . ............................................. . 

OKUMA 

LUMiERE KARDE$LER 

"Edison'un kinetoskobu bizi, kalabahk bir salondaki seyircilere, hareket eden insanlara, nesneleri 
hareket eden bir perde i.izerinde, gen;:ege uygun bir bi�imde gosterebilme du�uncesine yoneltti. 
1894 y1h sonuna dogru bir sabah karde�imin odasma·gittigimde bana rahats1zland1g1 i.;:in gece uyu
yamad1gm1 ve di.i�i.indi.iklerimizi gerc;ekle�tirebilecek bir di.izenek hazirlad1gm1 soyledi. Karde�im bir 
gecede sinematografl bulmu�tu." 

Sinema, hayatln bir yans1mas1 ashnda c;ogu kez de hayatimmn izdi.i�i.imi.i. Bazen de hayallerimUi 
harekete gec;iren ve belki de hic;bir zaman ya�am1m1zda goremeyecegimiz aynntllan bize gosteren 
bir gori.inti.iler gec;idi ... ilk kareler beyaz perdeye yans1d1gmda Lumiere Karde�ler nas,I bir mucizeye 

imza attlklannm farkmda degillerdi. 
ilk gosteride �u filmler vard1: Lyon'daki Lumiere Fabrikas1'ndan i�.;:ilerin <;1k1�1, Bebegin Kavgas,, Trenin La Ciotat Gan'na Geli�i, 

Alay, Nalbant, Kag1t Oyunu, Aynk Otlar, Duvar, Deniz ... 
Ocretli olan bu gosteriyi tam 35 ki�i seyretti. Ashnda seyirciler nas,I bir devrimi seyrettiklerinin farkmda bile degillerdi o sirad�. 

Lakin gosteri �ok begenildi. Ozellikle HTrenin La Eiotat Gari'na Geli�i'' adh gori.inti.i .;:ok bi.iyi.ik ilgi gordi.i. Hatta seyircilerin, i.izerle
rine gelen treni gordi.iklerinde heyecan i.;:inde �,ghk..attlklan ve sandalyelerinin altma saklanmak istedikleri soylenir. 

Ba�lang1�a karde�ler bu i�in geleceginden i.imitsiz olduklan i.;:in .;:ekimleri yaln,zca altl ay ile bir y,I arasmda devam ettirebile
ceklerini di.i�unurler. 

1896'da istanbul'a geldiler. "Hali.;:'in Panoramas,, Bogazic;i K1y1lannm Panoramas,, Ti.irk Topc;usu, Ti.irk Piyadesinin Gec;it To
reni'' adh filmleri .;:ektiler. iki y1I sonra karde�lerin elinde lOOO'e yakm film vard,. izleyenlerin ancak okuyarak ya da gezerek elde 
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> Sunumlan takip
edebilme

> Teknik bilgileri
anlayabilme

> Zarf fiiller
(-DlglnA / AcAglnA

gore)
> Zarf ftiller

(-Dlgl takdirde)
> Zarf ftiller

(-mEsi durumunda)

>-Bilgi 
> Bilgi Teknolojileri



3 A�ag1daki sorulari metne gore cevaplayahm. 

1. Bilge ve bilgelik nedir?

2. Bilgenin en onemli ozelligi nedir?

3. Bilgelik nas1I ba$1ar ve geli$ir?

4 A�ag1daki cumleler dogru ise "D" yanh� ise "Y" yazahm. 

1. Bilge olmak ic;in yap1lacak tek $ey c;ok okumaktlr.

2. Bilge insanin en onemli ozellikleri herkese kar$1 anlay1$h olmak, payla$mak ve c;evresinde geli$en olaylan ses

c;1karmadan izlemektir.

3. Bilgin, c;evresindeki olaylara olumsuz bak1$ ac;1s1yla bakabilir ve bunlardan olumsuz neticeler c;1karabilir.

4. insanlar olaylardan farkh farkh dersler c;1karabilir.

YA siz? 

Sizce gunumuzde bilge olmak mumkun mu? Neden? 

fazlad1r. Her olay, farkh realitedeki insanlara farkh dersler verir. Akhni kullanamayan, olaylardan c;ok az ders ahr. Bilge ise, 

olaylan kendini geli$tirme flrsatlna don0$ti.irur. Hic;bir $eyi onemsiz diye atlamaz . Bu $ekildeki bakl$1 ile bulundugu ortama 

yOksek bilinc; getirir. Onun bulundugu ortam c;ok yuksek 1$1k veren bir ampulle aydinlat1lm1$ gibidir. Aydmlanm1$ ortamda 

bulunan bi.iti.in insanlar da aydmlanml$ olur. Bu yonO ile bilge, i$ olsun diye degil, kendisine ve diger insanlara faydah olan 

bilgileri ta$ir, Bilgelige yonelmi$ bir ki$i her d0$0nce ve hareketi iyi yanmdan ele ahr. 0, ......................... mukemmelligi fark 

etmi$tir. Bu bilinc;le evreni daha da iyile$tirmeye c;ah$ir. Oncelikle iyi bir insan olmanm yollanni arar. 

Bilgelik, bilincin yukselmesi ile ba$1ar. Bu bilinc; yukselmesi ile ki$i, hayatln bir sava$ alani olmad1gm1, bir geli$im si.ireci 

oldugunu fark etmeye ba$1ar. Bu surec;te ba$kalanna anlay1$ gosterir, onlarla her $eyi payla$maya c;ah$ir, Boylece dostluk 

ve arkada$hga her gun biraz daha fazla onem verir. Sevginin ahnip verilmesi de bilgeligin ba$lad1gma i$aret eder; c;OnkO 

sevgi ile beraber ki$inin anlay1$ yetenegi geli$ir. Bu yetenegin geli$mesi ile birlikte ki$inin zihninde "kim ve ne" olduguna 

dair bir merak uyanir. i$te bu merak tum ................... guc;leri, harekete gec;irmek uzere yerinden oynatlr. Potansiyel guc;lerin 

uyanmas1, ki$isel geli$meyi h1zland1nr. 

Bilgelik yolunu sec;en insan, hayatlnin kontrolunu eline aim,$ demektir. 0, artlk kendi hayatlnm efendisi olmu$tur. i$1erini 

de mi.imkOn oldugu kadar ................ birakir. Oluruna b1rakmak, ki$inin kendi ic;inde oldugu durumu fark etmesi ve bu fark 

ettiklerine uyum saglamas1d1r. Bu surec;te kendini zorlama yoktur. Kendini geli$tiren birey, her zaman "olmakta olan" ki$idir. 

Her insan bilgelik kapasitesine sahiptir. Ancak bu yuksek bilinc; seviyesine ula$mak belli bir zaman ve enerji harcanmasm1 

gerekli k1lar. <;aba sarf edilmezse ki$inin ic;inde bulunan bu gizli 1$1k soner. l$1g1 sondurmemek ic;in insanm yap1sinda bulunan 

ve bir araya geldiklerinde bir guc; olu$turan sevgi, dostluk ve yard1mla$ma gibi insani ozelliklerin geli$tirilmesi $art. Bilgelik, 

ki$iyi .............. olmaya te$vik eder. Bu bak1mdan toplumlar ic;in bilgeligin onemi buyuktur. Bir toplumda bilge insanlarin sa-

y1s1nin artmas1, o toplumun her alanda geli$mesini saglar. 
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UNITE 7 

> Degerlendirmeler

yapabilme

> Ele�tiri yaz1s1

yazabilme

> s,fat-fiiller

(-ml�/(y)AcAk/mAktA

olan)

> S1fat-fiiller

(-ml�/(y)AcAk/mAktA

oldugu)

> Edatlar

(-DAn dolay,,

nedeniyle, yuzunden,

sayesinde, diye)



bitmi$ olan, gelmekte olan, konu$acak olan -<;almakta olan $ark1y1 sana armagan ediyorum.  

-B0$alm1$ olan cam $i$eleri geri doni.i$i.ime kazandmmz .

-Haftaya ba$1ayacak olan festival dart gun surecek.

HAZIRLIK tALl�MASI 

1 A$ag1daki eserleri, ait oldugu sanat dahmn ad1yla e$1e$tirelim. 

Heykel ( Seramik ( Kara kalem ( 

OKUMA 

SANAT NEDiR? 

Origami ( Kaligrafi ( 

Her insanm guzellik duygusuna ve gOzele kar$1 bir ilgisi vard1r. Giysilerimizin bi!;im ve renk 
uyumuna dikkat ederiz . Ev e$yalanmlZI yerle$tirirken gOzel gorOnmesine ozen gosteririz . D0zg0n 

1 gorunumlu !;i!;eklerle suslenmi$ bir masada yemek yemek i$tah1m1Z1 a!;ar. Guzel bir muzik e$1igin
. de i$ yapmak verimi arttmr .. . Sanat, insanhk tarihinin her doneminde vard1. insanhgm ge!;irdigi 

degi$imler sanat bi!;imlerini ve sanata bak1$1 degi$tirmi$; her donemde ve her toplumda, sanat 
farkh gorOnOmlerde ortaya !;1km1$tlr. Bugun sanatln duygusal ve d0$0nsel etkileme gucOne sahip 

· o1U$U daha belirleyicidir. Bu anlay1$a en uygun tamm1 yapan Thomas Munro'ya gore sanat, "do
. yurucu estetik ya$antilar olu$turmak amac1yla durtOler yaratma becerisidir."

"Sanat" kelimesi genelde gorsel sanatlar anlammda kullamhr. Kelimenin bugunkO kullamm1, 
Bab kulturunOn etkisiyle lngilizcedeki "art" kelimesine yakm olsa da halk arasmda biraz daha 

r��::::::i· geni$ anlamda kullamhr. Gerek ingilizcedeki "art" (artificial = yapay), gerek Almancadaki "kunst" 
, (kOnstlich = yapay), gerekse TOrk!;edeki Arap!;a kokenli "sanat" (suni = yapay) kelimeleri, i!;lerin

"""" _ _... _ _.l!!!'al..,!l'lllll!l!l!lll!!'mllt de yapayhga dair bir anlam barmdmr. Sanat, bu geni$ anlammdan Ronesans zamanmda s1ynl
maya ba$1am,$, ancak yak,n zamana kadar "sanat" ve "zanaat" kelimeleri don0$0ml0 olarak kullamlmaya devam etmi$tir. Buna 
ek olarak Sanayi Devrimi sonrasmda tasanm ve sanat arasmda da bir aynm dogmu$, 1950 ve 60'1arda populer kultur ve sanat 
arasmda tartl$ma kald1ran bir O!;OncO !;izgi !;ekilmi$tir. 

Sanat, gOzel ile ugra$1r. GOzel gorece bir kavramd,r. Kendi i!;inde tutarh bir butOnlugu ta$1yan �ey !;irkin, ac1 verici, igrendirici 
bile olsa estetik a!;1dan guzeldir. Sanat, nesnel ve oznel yakla$1mlara gore farkh a!;1klamr. Nesnel yakla�1mda sanat, toplumsal etki
lerle; oznel yakla�1mda ise salt bir bireysellikle yaratlhr. Sanat sanat i!;in mi yoksa toplum i!;in mi yap1lmah? Sanatln amac1 faydah 
olmak m1dir yoksa sadece gOzeli aramak m1? Bu sorulann kaynag, 19. yuzy1I Avrupa's1 . Yakla�,k bir yOzy1I sonra da bize ula�an bir 
polemik. Kant'a gore sanatln kendi d1$mda, hi!;bir amac, yoktur. Onun tek amac1 kendisidir. Guzel sanatl ancak deha yaratabilir. 
Hegel'e gore sanattaki guzellik, dogadaki gOzellikten OstundOr. Sanat, insan akhnm urunOdOr. Kendisine doganm taklidinden 
ba�ka ama!; bulmahd1r. Marks'a gore uretici eylem, insanm ve doganm kar$1hkh etkile$iminin bir a$amas1dir. Bu, toplumsal bir 
karakter ta$1r. Sanat, ya�am1 insanile�tiren bir olgudur. Ara�t1nc1, yarat1c1, !;Ok yonlu tumel insana ula�ma !;abas1 i!;inde sanatlar 
geli�ebilir. Croce, guzelligin yerine anlat1m1 one !;lkarir. Sanat, sezginin ve anlatimm birligidir. Bireysel ve teorik bir etkinliktir. 
Doga, sanat!;mm yorumu ile guzel olabilir. Collingwood'a gore sanat herhangi bir duygunun d1�avurumu degildir. Bu duygu, ifade 
edildigi ana kadar a!;1khk kazanmam,� olup, ifade edili�i onun ke$fedilmesine neden olacak bir duygu olmahd1r. 

Sonuc olarak, deha duzeyindeki zekanm, var olana kar�, tepkisinin, tutarh bir butunluk icerisinde somutla$tlg1 bir alandir. Sa
nat!;:1, zekas, ve sezgileriyle !;agmm onunde giden insan oldugu i!;in, ger!;ek sanatln anlayam azd1r. Onu anlamak i!;in !;aba gerekir. 
Sanat en genel anlam1yla, yarat1c1hgm ve hayal gucunun ifadesi olarak anla$1hr. 

• 
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2 A�ag1daki cumleler dogru ise "D", yanh� ise "Y" yazahm. 

1. insan degi�iyor ve geli�iyor ama sanatm �izgisi degi�miyor.

2. Sanat insanlann fikirlerini ve hislerini etkiler.

3. Kant'a gore sanat, insanlara bir fayda saglamahdir.

4. Croce'ye gore ne anlatt1gm1z degil nas,I anlattlg1mz onemlidir.

5. Collingwood'a gore sanat�, s1radan duygulan ah�1lmam1� yollarla anlatlr.

6. Sanat herkes i�indir, onu anlamak kolay olmahd1r.

YA siz? 

Sizce sanatm amac1 nedir? Mesaj vermek mi, yoksa sadece bir guzellik ortaya koymak m1? 

DiL BiLGiSi 

S1fat fiiller (Verbal Adjective) 

Ozneyi i�aret eden s1fat-fiille olu�turulan yap1y1, gei;mi�, �imdi ve gelecek anlatacak �ekilde geni�letebiliriz. Tek ba�ma +(y) 
An formu, ismi, bitmi� ya da suren i�lerle ilgili olarak niteler. Bitmi�lik ya da surme anlamlarm1 ay1rmak, a�,k�a belirtmek ya 
da bunlann d1�mda gelecek zaman anlam1 vermek istersek fiile +ml�, +mAktA, +(y)AcAk eklerini ekleyebiliriz. 
One can expand the use of verbal adjective structure which points the subject as to tell about present, past, and future. 

"+(y) An" structure by itself describes a noun in relation to the occurrences already finished or ongoing. When one would 

prefer to separate between or to enunciate an ongoing or finished state or to refer to the future tense, then the verb is 

added "+ml�, +mAktA, +(y)AcAk'� 

Ornek: 

Bu kitab, okumu� olan ogrenciler el kaldirsm. (Kimler okudu?) 
Buraya dogru gelmekte olan adam dil merkezinin ba�kamd1r. 
(Bir adam geliyor, o adam dil merkezinin ba�kamd1r.) 
Kad1koy'de a�1lacak olan �ubemizde temel ve orta duzey sm1f
lan olacaktlr. (Bir �ube a�1lacak, o �ubede temel ve orta duzey 
sm1flan olacaktlr.) 

3 �ag1daki cumleleri orneklerdeki gibi tamamlayahm. 

1. Aym 15' inde ba�la ............. ........................ kursumuza kay1t 

yaptlrabilirsiniz .  

NOT: Bu kullanim, +ml� ve +(y)AcAk formlanyla kurulan yapllarda "olan" 

kelimesi olmadan da saglanabilir. Sozluksel s1fat-fiillerle kan�tmlmama

hd1r. 

The structures formed by N+mlf' and "+(y)AcAk" suffixes enables the 

same use without including Nolan". It should not be confused with lexical 

verbal adjectives. 

Omek: 

- Yann beni ziyaret edecek {olan} arkada�1mm ad1 Engin. (oznesel)

- Bakahm gelecek gunler neler gosterecek. (sozluksel)

2. Az sonra canh yaymda a�1klama yap ............... ............... konu�mac,, yaym1m1za ba�kentten katlhyor. 

3. Bit.. ......... .................. yaz mevsimi yerini sonbaharm huznUne birak1yor. 

4. Bu listeye aim ......... ............................ isimler yarm saat 09.00'da burada olsunlar. 

5. Burada daha once �ah� ........... ................. herkesi bir toplantlda bir araya getirmek istiyoruz . 

6. Cumartesileri yaymlan ................ ....................... tatil programmda her hafta ba�ka bir yer tamtlhyor. 

7. (,;imenlerin ustunde dinlen ............. ........................ k1z benim ablam. 

8. Daha once bu filmi izle ............. ........................... kimse var m, aram1zda? 

9. Dergimizin grafik tasanmm1 yap ............. ...................... elemamm1z bugun izinli. 

10 . Dugunumuze gelerek bizi onurland1r .............. .............. konuklanm1z i�in ku�uk surprizler hazirlad,k . 
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UNITE 8 

>- Her tur yaz1h metni 
anlayabilme 

>- Yabanc1 kelime ve 
terimler i�eren 
metinleri okuyabilme 

>- Ettirgen + Edilgen 
<;atilar 

>- i�te� + Ettirgen + 
Edilgen <;atilar 

>- <;ift Ettirgen <;atilar 

KELiMELER 

>- Sui; 
>- Adalet 
>- Hukuk 



A. sue; VE SU<;LULUK PSiKOLOJisi

goturuldu, susturuldu, gosterilmedi -H1rs1z tutuklanarak cezaevine goturuldu.

-Mahkeme salonunda bag,ranlar, hakim tarafmdan susturuldu.

-Film, saatinde gosterilmedi.

HAZIRLIK tALl$MAS1 

1 A�ag1daki sue; turlerinden hangilerini biliyorsunuz? 

a. Kasten adam oldurme b. Bili�im suc;:lan c. Kac;:akc;:1hk

e. Kundakc;:li1k

g. Yagma

c;:. Gasp d. H1rs1zl1k

f. Adam kac;:,rma g. Teror

h. Bilgisayar korsanhg1 1. Kalpazanilk i. Rusvetc;:ilik

2 Yukandaki suc;lan i�leyen ki�ilerin adlarm1 ve yaptiklan i�leri yazahm. 

hirs1zl1k, hirs1z, c;:almak 

OKUMA 

3 Metni okuyahm ve aiag1daki kelimeleri uygun boiluklara yazahm. 

�eytan1 olgudur sosyalle�me soguk ko�ullar organlannm telkine istatistikler 

sue; NEDIR? 

Sue;:, uzun zamandan beri var olan ve gelecekte de devam edecek olan 

bir .................. . Peki, sue; bir tur hastahk m1dir? Toplumlarda gorulen farkh toplum-

sal kurallara, kanunlara paralel olarak bu soruya da farkl1 cevaplar verilmi�tir. <;ok 

eski donemlerde sue;:, ruhun bir hastahg1 olarak du�unulmu�tur. Bazi toplumlarda 

ise sue;:, ................. bir davrarn� ve kotu ruhlann etkisiyle ortaya c;:1kan bir hareket 

olarak gorulmu�tur. Du�unurlerin bir k1sm1 suc;:u, bir hastahk olarak gorurken bir 
I 

, _1 _-'-... • k1sm1 da sue;: nedenlerini bireyin d1�mda toplumsal c;evrede, yoksulluk, ekonomik 
·-. 7"'--:....__,.. 

..._ __ ,... sorunlar, degi�imler gibi toplumsal ko�ullarda aram,�lardir. Ceza hukukuna gore 

sue;:, kanunlann cezaland1rd1g1 harekettir. Sue;:, birbirinden c;:ok farkh durumlan 

kapsar. Biletini odemeden otobuse binen de hirs1zhk yapan da adam olduren de suc;:ludur. Suc;:luluga psikolojik, sosyolojik, 

ekonomik ve hukuksal yonleri kapsayan geni� bir c;:erc;:eveyle bakmak gerekir. 

Uzun y1llar yap1lan psikolojik ara�tlrmalar gostermi�tir ki ozellikle geli�me c;:aglannda insarnn ic;inde ya�ad1g1 .................. . 

onun nas1I bir insan olacagm1, ki�iligini buyuk olc;:ude etkilemektedir. Bu nedenle "suc;:lu kimdir?" degerlendirmesini ya

parken bireyin suc;:lulugunu yalrnz onun bireysel bir durumu olarak degerlendirmek, ic;:inde yeti�tigi olumsuz toplumsal 

ko�ullan goz ard1 etmek, eksik bir degerlendirmeye sebep olacaktlr. insarnn geli�imi, nas1I bir kimlige sahip olacag1 daha 

c;:ok c;:ocukluk ve genc;:lik y1llannda bic;:imlenir . .......................... sureci kuc;:uk ya�lardan ba�layarak yeti�kinlige kadar surer. Bu 

donemde ya�anan olumsuzluklar, ki�inin kimlik olu�umunu olumsuz yonde etkiler. Ozellikle ergenlik ve genc;:lik doneminin 

ki�ilik olu�umunda buyuk onemi vard1r. Aile ortam,, bireyin geli�imini etkileyen en onemli ortamdir. Birc;:ok dogru ve yanh� 

oncelikle aile arac1hg1 ile ogrenilir. A�ir, disiplinli, sevgisiz ve soguk aile ortamlannda buyuyen c;:ocuklarda c;:e�itli psikolojik 

sorunlann c;:ok daha yuksek duzeyde oldugu tespit edilmi�tir. Ozellikle suc;:lu c;:ocuk ve genc;:lerin aileleri ara�t1nld1g1nda 

................ ve ilgisiz aile ortamlanyla kar�1la�ilm1�t1r. Aile ic;:indeki ili�kilerin, ailenin ekonomik durumunun, kultur seviyesinin 
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;Jjb/;1()} ___ __ , _________ _ 

;': 
,, 

>-Argo ic;:eren konu�ma 
dilini anlayabilme 
>- Edeb'i' soz sanatlarin, 
kullanabilme 

>- ikilemeler 
>- Mecaz anlam 
>-Ad aktarmas, 

>- Mizah 
>- Mizahi ifadeler 
>-Argo 



2 A�ag1daki cumleler dogru ise "D" yanh� ise "Y" yazahm. 

1. Mizah yapan ki�iler insanlar uzerinde olumlu etkiler birak1r.
2. Bir toplumun yeni bir di.i�i.inceyi sahiplenmesini mizahc;:ilar saglar.
3. Yazar gore yoneticilerin mizah kullanmas1 i� hayatlanni olumsuz olarak etkiler.
4. Mizah insanlan birbirine yakinla�tmr.
5. Mizahc;:llar sadece halk1 eglendirir.

3 Metne gore mizahm be� faydasm1 soyleyelim. 

Sizin ulkenizde mizahm halk arasmdaki populerligi ne kadar? 

Sadece filozoflar degil psikologlar, sosyologlar, pazarlamac1lar, doktorlar, egitim bilimciler ic;:in de mizah ba�h ba�ina bir 

ara�tlrma konusu ve c;:ah�ma alan1 . Her gec;:en gun mizah uzerinde yap1lan c;:ah�malar, bilimsel kanitlar c;:ogahyor. Gulmenin 

insan bedenine ve ruhuna ne kadar iyi geldigi c;:ok iyi biliniyor. (Ben bundan birkac;: y1I once mizahla ilgili onlarca kitap oku

dum . Mizahin -insanm bir omur harcayacag1 kadar- uc;:suz bucaks1z bir konu oldugunu anlad1m.) 

Gulmenin birle�tirici bir etkisi vard1r. Tanimad1g1m1z birisiyle ilk kar�1la�mam1zda ona gulumseriz;c;:unku gulumseme, 

bizim kar�1m1zdakini kabul etmemizin gostergesidir. 

Yonetim denince ilk olarak akla "otorite ve kurallar" geliyor. Her ne kadar son y1llarda duygusal zeka ve empati gibi 

kavramlar yonetim pratiginin parc;:as, olsa da yonetim, mizah ya da gulmeyle ili�kilendirilmez . Aksine gulme ile yonetim 

kavrammm yan yana gelmesi yad1rganir ve yoneticinin mizah yapmas1 onun otoritesini zedeleyecekmi� zannedilir. Halbuki 

mizah, hayat1m1zm her alaninda ve her antnda vardtr. 

i� hayat1m1za mizah1 ne kadar c;:ok sokabilirsek o kadar yarat1c1 oluruz . Ciddiyetle, sertlikle, z1tla�malarla, c;:att�malarla, 

gerginliklerle c;:ozemeyecegimiz sorunlara mizahla yakla�mak, c;:ozumu kolayla�tlnr. Mizah ya�ad1g1m1z zorluklan hafifletir, 

yuk olmaktan c;:1kanr. 

Espri, savunma mekanizmalanni ortadan kald1rarak kabul etmeyi ve kabul edilmeyi kolayla�tlnr. Daha da otesi birlikte 

gulebilen, ayni espri anlay1�m1 payla�an insanlar arastnda c;:ok h1zh bir dogal bag olu�ur. Ayni esprilere gulen insanlar aynt 

tak1mm parc;:as1 olurlar. 

Mizah sadece hayat, ne�elendirmekle kalmaz, ogrenmeyi de kolayla�ttnr. Gerginlikleri yumu�attr, insanlan yakmla�ttnr, 

en ciddi ortamlara insani bir boyut katar. Mizah en ag,r durumlan hafiflettigi ic;:in ruhumuzu dengeye getirir. 

Bir insanin kendisiyle "alay edebilmesi", bir olgunluk ve ozguven i�aretidir; kendisiyle ban�1k oldugunun gostergesidir. 

En zor konulan bile mizahla sevimli hale getirerek ogreten hocalann yapttklan gibi hayatta pek c;:ok i�i mizahla birle�tir

mek mumkundur. i� hayattnda da, eglenerek yap1ld1gmda en zor i�ler kolayla�ir. 

Esprili reklamlardaki mesajlann daha etkili oldugunu hepimiz biliyoruz. Daha once de birc;:ok kez degindigim gibi, ileti�i

min dili duygusaldtr; en iyi duygusal bag kurma yollanndan biri ise mizahttr. 

insanlann nelere guldukleri kulturel olarak degi�se de genel anlam1yla mizah1n evrensel bir ortak paydas1 vard1r. in

sanlan guldurmenin her kultur ic;:in gec;:erli olan bir yap1s1 ve mimarisi vardtr. Bu anlamda mizah, kendi ic;:inde �a�maz bir 

matematige sahiptir. 

Mizahtn ozu, mevcut duruma hie;: beklenmedik bir anda, hie;: akla gelmeyecek farklt bir bak1� ac;:1s1 getirmektir. Hamllklt 

olmad1g1m1z bu ani bak,� ac;:1s1 degi�ikligi, sinir sistemimiz uzerinde bo�alttc1 bir etki yarattr ve gulmeye ba�lanz . 

Gulmeye ba�lad1g1m1zda egomuzun etrafma ordugumuz duvarlar y1k1hr, ic;:imizdeki c;:ocuk ortaya c;:1kar. 

Gulmeye ba�lad1g1m1zda bag kurmaya ham hale geliriz; kar�1m1zdaki de bizim ic;:imizdeki insana ula�ma imkani bulur. 
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> Kullanim kilavuzu ve

y6nergeleri

anlayabilme

> Ba�vuru, talep gibi

uygun tarzda

mektuplar yazabilme

> <;ift olumsuzluk

(-yor, -yAcAk, -ml�
degil)

> Zarf-fiiller (-AcAk gibi

-ml� gibi -cAslnA)

> Zarf-fiiller (-mA/1�

once / sonra /

itibaren)
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D0NDEN BUGUNE "PARA'' 

Herhangi bir insana sorsan1z, "Acaba $U anda hayat1m1zm en vazgec;:ilmez $eyi nedir?" diye, mutlak 
olarak "para" cevabm1 ahrsm1z herhalde. Para unsuru oyle bir girmi$tir ki hayat1m1za artik c;:1kanp at
mak mumkun degildir. Hatta i$ o kadar ilerlemi$tir ki, unlu bir du$unurun sozu her gec;:en gun populeri
tesini daha da artirmaktadir. Bu soz ne midir? <;ogumuzun bildigi ve elbetteki kat1lacag1 "insanlar para 
kazanmak ic;:in saghgm1, sonra saghgm1 kazanmak ic;:in de paralanni harcar." sozudur. i$te bu derece 
onemlidir para! Peki bizim ic;:in bu kadar onemli olan para konusunda acaba her $eyi biliyor muyuz? 
Herkesin bildigi para nm Lidyahlar tarafindan icat edildigidir. Peki ya sonras1? Para nasil bir tarihi seyir 
izlemi$tir, acaba ilk defa kag1t banknotlar kimler tarafindan yap1ld1 ve kullan1ld1? Tum bu sorularm ce
vabm1 a$ag1daki yaz1da bulmaya c;:ah$ahm. 

Her gun elimizde olan, cebimizden eksik etmedigimiz, ah$veri$1erde kulland1g1m1z, bore;: ald1g1m1z 
ve verdigimiz, gi.ini.imi.izi.in en populer maddi degi$im arac1 olan paranm icad1 tarihte c;:ok eskiye dayanmaktadtr. ilk c;:aglardan iti
baren insanlar c;:e$itli mallan para yerine kullanmt$lard1r. i$ boli.imunun geli$mesiyle birlikte mallann mallarla mi.ibadele edilmesi 
giderek zorla$m1$tlr. Takas edilecek mallann degerinin birbirine denk olmamas1, mah arz edecek kimsenin her zaman bulunama
mas1, mallann boli.inebilme ozelliklerinin olmamas1 c;:e$itli zorluklar ortaya c;:1karmt$tlr. Ornegin bir at ile yirmi olc;:ek bugday degi$
tirmek isteyen bir kimsenin bir pazarda ayni maim kar$1hgmda on olc;:ek bugday veya be$ olc;:ek si.it onerisi ile kar$1la$mas1 farkh 
degerlerin olu$masma neden olmu$tur. Zamanla bolgelerin ozelliklerine gore bir mal uzerinde anla$1larak tek bir mubadele de
geri olu$turulmaya c;:ah$1lm1$tlr. Deger olc;:i.isi.i, fonksiyonu goren bu mala "hesap paras!" denilmi$tir. Hesap parasmm temsil ettigi 
maim odeme arac1 olarak kabul edilmesi paralt ekonominin dogmasmdaki en onemli etken olmu$tur. Ote yandan baz1 mallann 
ta$tnma, bolunme ve biriktirme zorluklannm bulunmas1 madenlerin kullanilmasma yol ac;:mt$tlr. Ozellikle altin, bak1r, gi.imi.i$ gibi 
metallerin ki.ic;:i.ik parc;:alara bolunebilmelerinin yani s1ra deger olc;:i.isi.i ve biriktirme fonksiyonlarm1 gormeleri yaygm bir mi.ibadele 
arac1 olarak kullanilmalarm1 saglam1$tlr. 

Paray1 ilk icat eden millet Asur kavmidir. MO 7. as1rda o zamanm Asur Krah Sanherip' in (MO 704-681) tarihi kaynaklarda 
yaz1lan bilgilere gore, "Tanndan ald1g1m ilhamla kilden bir kahp yaptlm, ic;:ine bronz dokti..im ve yanm $ekel paralann bas1mmda 
oldugu gibi, mi.ikemmel bir bic;:imde onlarm (farkh ti..irde hayvanlarm) figi.irlerini yaptlm." sozlerinden anla$1lacag1 uzere, kahplara 
dokti..igu sikkelerin bronz madeninden yap1ld1g1 ve bir degi$im arac1 olarak kullanild1g1 anla$1lmaktad1r. Yani tarihi kaynaklara gore 
paray1 ilk kullanan, paray1 ilk icat eden millet Asurlulard1r. 

Her ne kadar Asurlular paray1 ilk yapan ve kullanan millet olsa da yaptiklan paralann popi.iler olmamasmdan ve c;:ok kullantl
mamasmdan dolay1 genel kani paray1 ilk icad eden insanlarm Lidyahlar oldugu yoni.indedir. Asur krahnm icat ettigi ilk paradan 
yakla$tk olarak 50-60 sene sonra Lidyahlar da ticaret alanlanna kendi urettikleri metal sikkeleri vererek para nm ticarette profes
yonel bir degi$im arac1 olarak kullan1lmasm1 saglam1$lard1r. MO 6. yy civarlannda Lidyaltlar paray, kullanmaya ba$lam1$lard1r. 

Tarihteki ilk madeni para ise Anadolu'da bas1lm1$tlr. Bu konu Ti.irk medeniyetini geli$iminin gostergesi olarak oldukc;:a onemli 
bir konudur. Anadolu bu usti..inlugunU surekli devam ettirmi$tir. DUnyanm ilk bUyUk darphanesi yani para Uretilen yeri Osmanh 
imparatoru Fatih Sultan Mehmet Han tarafindan istanbul, Simke$hane'de kurulmu$tur. 

Altin ya da gUmi.i$ madeni paralann eiden ele dola$mas1 ve ta$mmas1 c;:ahnma ve kaybolma tehlikesini artinyordu. Aynca c;:ok 
fazla el degi$tiren paralar a$marak degerinden yitiriyordu. Bu nedenlerle, ortac;:agdan ba$1ayarak altin ve gumu$ gibi degerli me
tallerin ticaretini ya pan baz1 buyuk sarraflar, kendilerine saklamalan ic;:in birak1lan altinlar kar$1hgmda senetler verdiler. Ti.iccarlar 
da ahm satimlannda altln ya da gi.imi.i$ yerine bu senetleri kullanmaya ba$1adilar. Boylece ilk kag1t paralar ortaya c;:1kt1. 

ilk kag1da bas1lan para ise MS 806 y1lmda yine <;in'de ortaya c;:1km1$tlr. Bati ulkelerinde kag1t paralarm bas1lmas1 ve kullanilmas1 
ise 17. yy sonlanna denk gelmektedir. Batida ilk kag1t paranin 1690'da Amerika Birle$ik Devletleri'nde Massechusetts Hukumeti, 
ingiltere'de ise "Goldsmiths"ler tarafindan bas1ld1g1 ve dola$1ma c;:1kanld1g1, 1694 y1hnda ingiliz Merkez Bankasi ve daha sonra 
diger ulke merkez bankalannm kurulmas1 ile de yaygmla$tlg1 gorulmektedir. 

Ve son olarak bugun artik kag,t paralan da terk ederek ta$1mas1 daha kolay olan kredi kartlarma gec;:iyoruz . Kredi kartl basit 
anlamda nakit paraya ihtiyac;: duymadan bir bankaya borc;:lanarak ah$veri$ yapabilmenizi saglamaktadir modern anlamda ilk kredi 
kartinm c;:1k1$t ilginc;: bir olay ile ba$1amt$tlr: 

1950 y1lmda Frank McNamara isimli bir avukat sec;:kin bir mi.i$terisini lokantaya yemege davet eder ancak yanmda para olma
d1gm1 fark etmesi ile birlikte c;:ok utanc;: verici bir an ya$ar. Mahc;:up olmamak ic;:in yanmdaki kartvizitinin arka yuzuni.i imzalar ve 
hesab1 odemi$ olur. Bu $ekilde hesap odemenin mumkun oldugunu goren McNamara "Diners Club" kredi kart1n1 seyahatlerde ve 
yemeklerde kullanmak uzere c;:1kam. Ardmdan bu kartin piyasada yogun bir $ekilde kullan1lmas1yla ABD'deki bankalar da bu alan
da c;:ah$maya ba$1ayarak kredi karti sekotUrunu tum dUnyaya yayarlar. Gunumuzde kredi karti kullan1m1 oylesine yaygmla$m1$tlr 
ki kart say1s1 1 milyann uzerindedir. Bugun birc;:ok farkh kurum ve banka farkh i$1evlere sahip kredi kartlan vermektedir. 
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HAZIRLIK (:ALISMASI 

1. A�ag,daki kelime ve kelime gruplarmm anlamlannt e�le�tirelim.

1. gel zaman git zaman ( ) 2. evvel zaman ic,:inde, kalbur saman ic,:inde ( 

3. vakit oldurmek ( ) 4. zaman kazanmak ( ) 

5. gunu gunune uymamak ( 6. Zaman kollamak ( ) 

a. Bir �eye ayrilan sureyi azaltmak; kar�1 taran oyalayarak kendi haz1rlanma suresini uzatmak.

b. Zaman, yarars1z, gereksiz i�lerle veya i� yapmadan gec,:irmek

c. Her zaman ayni durumda bulunmamak, karars1z.

c,:. "<;ok zaman once" anlaminda bir tekerleme

d. Bir i�in s1ras1n1 beklemek; uygun bir nrsat beklemek.

e. "Aradan oldukc,:a uzun bir zaman gec,:tikten sonra" anlaminda kullanilan bir soz

OKUMA 

TARiHI SAAT KULELERi 

Osmanl1'dan bu yana Turkiye'nin her yanina in�a edilmi� olan zarif saat kuleleri, ozellikle saatc;ilige merakl1 olan Sultan II. 

Abdulhamit devrinde yayginla�m1�tlr. Kuleler, halkin yogun olarak kulland1g1 onemli alanlara yapilm,�tlr. Bu kuleler sadece 

zamani gosterme i�ine degil, ayn1 zamanda .yanginlarda c;an 61arak kullanilarak halk1 haberdar etme, barometreleri saye

sinde hava durumu hakkinda bilgi verme i�lerine de yanyordu. Aynca, saat kuleleri bugun oldugu gibi gec;mi�te de halkin 
,, 

bulu�ma mekaniyd1; randevular saat kuleleri altinda verilir,·buralarda bulu�ulur, adres tarifleri saat kulesine gore yapil1rd1. 

izmir Saat Kulesi: Yap11!�1ndan gunumuze kadar izmirlilerin bulu�ma noktalanndan biri olan Saat Kulesi, Konak Meyda

ni'ndad,r. II. Abdulhamit'in tahta c;1k1�1nin 25. yil1 ic;in 1901'de Sadrazam Mehmet Said Pa�a tarafrn

dan yaptlnlan kule 25 metre boyundad1r. Kulenin saati Alman imparatoru II. Wilhelm'in hediyesidir. 

Saat Kulesi'nin tabani beyaz mermerden, diger bolumleri kesme ta�tan yapilm1�t1r. Kulenin govde

sinin dart bir yonune kuc;uk pencereler ac;ilm,�tlr. Bunlann uzerinde dogu ve batl yonlerinde kuc;uk 

birer Osmanll armas1, kuzey ve guney yonlerinde de Sultan II. Abdulhamit'in tugralan kabartma ola

rak yerle�tirilmi�tir. Cumhur'iyetin ilanindan sonra, buradaki tugra ve armalar kald1nlm1�, yerlerine 

ay yild1z kabartmalan konulmu�tur. Topkap, Saray1 Muzesi'nde bu saat kulesinin gumu� bir maketi 

bulunmaktad1r. 

Dolmabah�e Saat Kulesi: Dolmabahc;e Sarcw1'nin Saltanat kap1s1 ile cam ii arasinda kalan giri�te yer almaktad,r. Bu kule, 

1890-1895 ylllan aras1nda Sultan II. Abdulhamit tarafindan yapt1nlm1�tlr. 27 metre yuksekliginde ve 4 

, katli olan kulenin 94 basamag, vard1r. Merdiven sa,hanliklannin zemini renkli ta�larla, geometrik �ekiller 

verilerek olu�turulmu�tur. Kulenin her ke,nannda altl�ar basamakli merdiven ve ko�elerde iki katli birer 

fiskiye bulunur. l<uledeki saatler Fransa'dan getirtilmi�ti. Kulenin deniz tarafindaki saat ayn, diger uc; 

taraftaki saatler ayn1 anda kuruluyordu . 1979 y11inda ise bu kurmall saatler krsmen elektronik sisteme 

c;evrildiler. 
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DiL BiLGiSi 

s. A�ag,daki d.imleleri �imdiki zaman (-yor), gori.ilen ge�mi� zaman (-DI) ve �imdiki zamanm hikayesiyle (-yordu)

tamamlayahm. 

;J;
b

:�;;� 1. a. Ben gec;:enlerde Hasan'la kar�rla� .................. . 
b. Her gun Hasan'la yolda kar�rla� .................. . 
c. Gec;:en yrl Hasan'la s1k s1k kar�ila� .................. . 

2. a. Dun seni Taksim'de gar .................. . 
b. $imdi yarinki sinava c;:all� .................. . 
c. Ben ders c;:al1�1rken sen Taksim'de gez .................. . 

3. a. Onun dun sbyledigi sbzler gucume git .................. . 
b. Genc;:ken hemen herkese gucen .................. . 
c. $imdi kimsenin sbzlerine ald1r .................. . 

4. a. Okuldaki ilk gunlerimizde bgretmenlerimiz bize c;:ok yakinl1k gbster .................. . 
b. Okula ba�lad1g1mda hie; kimseyi tani .................. . 
c. $imdi herkesi tani .................. . 

5. a. Ahmet'ten dun yeni y11im1 kutlayan bir mesaj al. ................. . 
b. Ben de �imdi ona mesaj yaz .................. . 
c. Zeynep her y1I bana yeni yrl kartl gander .................. , bu y1I gbndermedi. 

6. a. Dun hastayd1m, izin allp i�e git .................. . 
b. $imdi saat 20.30 ve ben hala c;:all� .................. . 
c. Eskiden ben bu kadar c;:all� .................. . 

7. a. Eskiden hie;: Turkc;:e bil. ................. . 
b. 0, gec;:en yd Turkc;:e bgren .................. . 
c. $imdi Turkiye'de bir �irkette c;:all� .................. . 

8. a. Te�ekkur ederim, ben biraz once ic;: .................. . 
b. Biz, kahvaltlda genellikle c;:ay ic;: .................. . 
c. Eskiden c;:ok c;:ay ic;: .................. ama �imdi ic;:emiyorum. 

9. a. <;ocuklar gelmeden once butun i�lerimi bitir .................. . 
b. $imdi onlara yemek hazirla .................. . 
c. bnceleri elim c;:ok ag1rd1, hic;:bir i�i zamaninda yeti�tir ............... ... . 

10. a. Dun arabam, tamirciye gbtur .................. . 
b. Arabam artik c;:ok eskidi, s,k s,k tamirciye gotur .................. . 
c. Arabam, eskiden bu kadar s1k tamirciye gbtur .................. . 

6. A�ag,daki cumlelerin hangilerini hem �imdiki zamanm hikayesi hem de geni� zamanm hikayesi ile tamamlayabiliriz?

i�aretleyelim.

1. Daha bnceden haberim olsayd1, ben de sizinle tatile gel.................. . ( ) 
2. Annem eskiden c;:ok guzel elbiseler dik.................. . ( ) 
3. Daha erken gelseydin onunla kar�1la�.................. . ( ) 
4. Eskiden yalniz kalmaktan hie; kork............ ...... . ( ) 
5. Yazllktayken erken kalkar, hep beraber gune�in dogu�unu seyret............... . ( ) 
6. iki sevgili her gun bu parkta bulu�.................. . ( ) 
7. Biraz daha erken gelseydin otobusu kac;:,r.................. . ( ) 
8. Eskiden biz her yaz Gokc;:eada'ya git.................. . ( ) 
9. Du�tukten sonraki halini bir gorseydin, gulmekten 61.................. . ( ) 
10. Gbzlerim karard1, az kalsin merdivenlerden du�.................. . ( ) 
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7. A�ag1daki metni gorulen ge�mi� zaman (-DI), �imdiki zaman (-yor), gelecek zaman (-AcAk) ve �imdiki zamanm hikayesi

(-yordu) ile tamamlayahm. 

Ak�am, caddelerin kalabaltk zamaninda, kb�e ba�ma siyah r;:ar�afl1 bir kadtnla bir r;:ocuk gel. ................. . c;:ocuk yantnda 

ayakta dururken kadm r;:bmel. ................. , ki.i<;i.ik bir r;:uvaldan birtak1m oyuncaklar r;:1kar .................. : Bunlar bir degnegin ucu-

na taktlm1� bir r;:ift tahta tekerlekti. c;:ocuk arabalardan bir tanesini eline al. ................. , kaldmmda ileri geri gbturerek incecik 

sesiyle bagtrmaya ba�la .................. : "Arabalar be� kuru�a, arabalar be� kuru�a! 11 

Her gun sokaklar tenhala�mcaya kadar, annesiyle r;:ocuk burada dur .................. . c;:ocuk sekiz ya�tndayd1, fakat ilk gbri.i�te 

altl ya�tndan fazla gbster .................. . Zay1f ve mini mini idi. Sonra, hi<; durmadan bagtran sesi ki.ir;:i.ik bir ktztn sesi gibi ince ve 

titrekti. Kendisi de annesi gibi hep bni.ine baktyor ve ba�tnt kaldtr .................. . 

Gelip ger;:enlerin r;:ogu, bzellikle r;:ocuklar, yolun hemen kb�esinde kar�1lanna r;:1kan tahta tekerlekli arabalara dudak-

lannt bi.ikerek bak .................. . Fakat, ki.ir;:Uk sat1c1 onlann bu isteksizliklerini fark etmeden bni.ine bakarak k1sa araltklarla 

bagtr .................. : "Be� kuru�a, arabalar be� kuru�a! 11 

Bir gUn bUyUk bir otomobil, magazantn bni.inde dur .................. ; ir;:inden sUslU ve �i�manca bir kad1nla sekiz dokuz ya�-

lannda bir r;:ocuk in .................. . Beraberce magazaya gir .................. . Biraz sonra r;:ocuk, vitrinleri seyrede seyrede dt�an 

<;tk .................. , sokaga in .................. ve oyuncaklann oldugu kb�eye bakmaya ba�la .................. . Tam bu Strada ki.ir;:Uk satlctntn 

sesi i�itil .................. : "Arabalar be� kuru�a!11 Diger r;:ocuk ba�int r;:evirip bak .................. , sonra ko�arak o tarafa git... ............... , 

siyah r;:ar�aflt kadtntn yanmdaki r;:ocugun elini tutarak; "Aaa ! Sen burada araba mt sat .................. ?11 diye sor .................. . Sa-

tlct ba�int kaldmp bak .................. . Hemen yUzU gi.il. ................. ve ekle .................. : "Annem yalntz gel .................. , Ustelik ba-

gtr .................. da. Onun ir;:in ben de geliyorum !11 

KU<;Uk r;:ocuk, yUn eldivenli ellerini paltosunun cebine sokarak ki.ir;:Uk bir kesekagtdt <;tkar .................. , ir;:inden bir badem 

ezmesi altp agztna at.. ................ , bir tane de arkada�tna ver .................. . Agztnt �i�irerek sordu: 11Derslere ne zaman r;:alt�tyor-

sun?11 Araba satan r;:ocuk 11Mektepten <;tkmca iki saat filan <;alt� .................. , bdevlerimi yap .................. . Ondan sonra buraya 

gel. ................. . 11 diye cevapladt. 

iki arkada� konu�maya dald1lar. Fakat, tam bu s1rada beyaz bereli, lacivert paltolu r;:ocugun annesi magazadan 

<;tk .................. , iki tarafma bakin .................. . Ellerinde paket vardt. �ofbr ko�arak onlan ald1 ve kendi yantna yerle�tir ......... . 

Kadtn kb�eye dogru bakmca r;:ocugunu gar .................. ve gUIUmseyen yUzU birdenbire sertle� .................. . H1zlt ad1mlarla o 

tarafa yUrU .................. . c;:ocuk, annesinin bbyle hiddetle kendisine dogru geldigini gbri.ince hemen sus .................. , �a�ktn, 

fakat gUIUmseyen bir bakt�la gbzlerini ona dik .................. . Bir an hepsi birden k1m1ldamadan dur .................. . 

KU<;Uk satlcintn annesi de ba�1ni kaldtrm1�, yuvarlanir gibi gelen bu ki.irk mantolu ve ytlan derisi ayakkabll1 kadma 

bak .................. . Kadtn yakla�1nca hala �a�ktn �a�ktn gUIUmseyen oglunu bileginden yakala .................. : "Bu ne hal? Kim-

lerle konu� .................. ?" diye bagtr .................. . Elindeki �emsiyeyi, ogluyla el ele tutu�arak duran ki.ir;:Uk satlctntn omzuna 

vur .................. . Sonra hayk1rd1: "Baksana, senin konu�abilecegin insan m1 bu?" 

c;:ocuklann kollan birbirinden aynl1p a�agt sallaniverdi. KUr;:Uk satlctntn gbzleri kolunun ac1smdan ya�la dol. ................. . 

Arkada�mtn gbzi.indeki ya�lan gbren r;:ocuk ruhundan fl�k1ran bir isyanla: 11Annecigim, o benim okul arkada�tm11 dedi. Kadtn, 

yUzU k1pktrm1zt kesilerek oglunun sbzUnU kes .................. : "Ben yann okulunuza da telefon et .................. . Onlara, sana nastl 

arkada�lar bulduklarmtn hesabtni sor. ................. . " 

Oglunu kolundan r;:ekti. Geride kalan ki.ir;:Uk satlct ile annesine, yerin dibine ger;:irmek ister gibi ezici bak1�lar atarak yU-

ri.imeye ba�la .................. . Oglu, hala dbni.ip geri bak1yor ve ya�lt gbzlerini ba�ka taraflara r;:eviren arkada�tnt gbri.ince kendi-

sinin de gbzlerinden ya�lar ak .................. . KU<;Uk sat1c1, o titrek ve ince sesiyle bag1r .................. : 11Be� kuru�a ... Arabalar be� 

kuru�a!" 
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HAZIRLIK tALISMASI 

1. A�ag1daki sorulari kendimize gore i�aretleyelim, zaman yonetimi konusunda kendimizi degerlendirelim.

1. Arkada�larinizla tiyatroya gitmek i�in sozle�tiniz. Genellikle;

a. Randevu yerine ilk giden ben olurum.

b. 10 dakika gecikmenin pek bir sorun �1karmayacag1n1 du�unurum.

c. Buyuk adamlar en son gelir du�uncesiyle gruba en son kat1lmay1 tercih ederim.

2. "Bugunun i�ini yarina b1rakma!" atasozu, bana;

a. Her i�i zamaninda yapmanin onemini, ertelemenin ise sak1ncas1n1 hatirlatlr. 

b. Bugunun i�ini yapmam gerektigini, ama dunden kalan i�leri erteleyebilecegimi hatirlatir. 

c. insanlarin yarinlarina guvenle bakmad1klarin1 hatirlatlr. 

3. Baban1z 15 gun sonra geri almak uzere bir kitap verdi. Ne yapars1niz?

a. ilk nrsatta kitab1 okuyarak erkenden bitirmenin rahatltg1n1 ya�amaya �al1�1rtm.

b. En verimli i�lerin son gunde yaptlanlar oldugunu du�unerek 14. gun okumaya ba�lartm.

c. Babamin ek sure verecegini du�unerek kitab1 okumaya ba�lamam.

4. Gunluk hayatinizda yapacag1niz i�leri ve zamanin1z1 planlar m1sin1z?

a. Gunluk hayatlmda uygulad1g1m bir �er�eve planim mutlaka vardtr. 

b. Genel anlamda bir �eyleri planlasam da onu uygulad1g1m pek soylenemez.

c. insanin istedigi i�i istedigi saatte yapabilmesi gerektigini du�unurum.

5. Kitap, bilgiye a�tlan bir kap1d1r. Ancak okuyabilmek i�in;

a) Arabada ge�irilen zamani bile degerlendirmek gerekir diye du�unurum.

b) insanin bo� zamanin1n olmas1 gerektigini du�unurum.

c) Yaz tatilinin gelmesi gerektigini du�unurum.

Degerlendirme: 

"A" �ogunluktaysa; zamanini verimli kullanabilen ve yapt1g1 planlart uygulamaya �al1�an birisiniz. Boyle devam ettiginiz 

surece ya�ad1g1n12 anin hakk1n1 verebileceksiniz. 

"B" �ogunluktaysa; bir orta yol tutturmu� gidiyorsunuz. Yani siz planlama yap1p zaman1 yonlendireceginize, zaman sizi 

yonlendiriyor gibi. Lutfen biraz daha dikkatli olun. 

"C" �ogunluktaysa; siz kurekleri zaman1n ak1�1na b1rakm1� bir yolcu gibi hareket ediyorsunuz. Bir gun geriye 

dondugunuzde "Artlk �ok ge�!" dememek i�in silkelenip kendinize gelseniz iyi olacak. 
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OKUMA 

ZAMANI YONLENDiRMEZSENiZ ... 

Gunumuz insanmm en onemli problemi; zamanr planlayamamak ve zamanr deger

lendirememek ... Zaman, doni.i�i.i olmayan bir akmt1d1r. Siz onu yonlendiremezseniz, 

o sizi istedigi gibi ahr, kendi istikametine si.iri.ikler. Zamanr kendi hesabma yontmayan

insanlar, zaman tarafindan yontulmaya ba�lanrrlar. Bunun it;:in, zamanr en k1ymetli bir

sermayeye i;:evirmek de en zararli bir arat;: haline getirmek de mi.imki.indur.

Ak1p giden zamanr kendi lehimize i;:evirmenin, onu yonetmenin puf noktalan elbet

te var: 

1. Yatak odanrza iki levha asm. Birini sabah, otekini de ak�am okuyun. Sabahleyin,

"Bugi.in ne yapacaktlm?" yaz1sm1 okumadan t;:1kmaym. Ak�am ise, "Bugun ne yaptlm?" 

yaz1s1nr tekrar etmeden ve yapt1gm12 i�lerden dolay1 kendinizi hesaba t;:ekmeden yat

maym. Boyle yaptlg1nrzda "Biraz zamanrm olsayd1 �unlan yapacaktlm, �uraya gidecektim, �u i�lerimi bitirecektim." gibi 

cumleler hayat1n1zda olmayacaktlr. 

2. Bir i�i ertelemenin ad1 olan "yann" kelimesini takviminizden t;:1kart1n. <;unki.i, tarih "yarm"m kurbanlan ile doludur. 0,

ihmalcilerin ve beceriksizlerin sevdigi bir s,gmaktlr. Yanni bugi.inden daha mi.isait farz etmeyin. Bunun cezasm1, o i�in asla 

geri;:ekle�memesiyle odersiniz . 

3. Hayatta ba�anli olmu� buti.in insanlar gibi, bugi.ini.in i�ini yanna b1rakmaym. Bugi.ini.in degerini anlamadan yannr

bekleyen insanlar, di.inun gei;:tigini ve yannm belki de hit; gelmeyecegini di.i�unemiyorlar. Atalanm1z ne gi.izel soylemi�, 

"Bugi.inki.i tavuk yannki kazdan iyidir." diye. 

4. i�lerinizi belirli bir zaman dilimine yayarak, planh yapmay1 ah�kanhk ha line getirin. Boylece goreceksiniz ki en zor i�ler

bile kolayla�acaktlr. <;unku planh bir hayat, insan omri.inun azami' �ekilde verimli kilmmas1 manasma gelir. Medeniyetlerin 

geli�me �artlannr ara�tiran sosyologlar, kalkmm1�, ileri milletler ile geri kalm1� milletler arasmdaki en muhim farklardan 

birinin de "zaman anlay1�i" oldugunu tespit etmi�lerdir. 

5. Randevulanniza ozen gosterin, t;:i.inki.i kendi vaktinizi israf etmeye hakkm12 yokken, ba�kalannm vaktini israf etmeye

nas1I hakkm1z olabilir? 

6. Hayatln k1sahgmdan yakmacagm12 yerde, gi.inun her saatini, hakkm1 vererek ya�ad1gm1zdan emin olun ve "bo� zaman"

kavram1 diye bir �ey olmad1gm1 unutmaym. 

7. "Yeterli zamanrm yok" diye �ikayet edip durmaym. Hayatlan boyunca bir omre s1gmayacak eserler veren insanlann

da gunleri 24 saatti. 

8. Zihinsel yorgunlugu atmak it;:in, her ti.irlu i�i gi.icu b1rak1p bir kenarda oturmak gerekmiyor. <;un�i.i farkl1 zihinsel ve

bedensel faaliyetler, beynimizin degi�ik k1s1mlan tarafindan yonetiliyor. Dolay1s1yla, her faaliyet degi�ikliginde, beynin bir 

merkezi uzerindeki yuk azahp, ba�ka bir merkezi daha aktif hale geliyor. 

9. Daha az uyuyarak, omur sermayenizi tasarruflu kullanmaya bakm. Her sabah 30 dakika erken kalkmanrz, bir y1lda

7,5 gun kazand1racakt1r. Fakat bunun on �artl, ugruna uykunuzu feda edebileceginiz bir ideale sahip olmanrzd1r. Yani, nit;:in 

uyanik kald1gm1zm �uurunda olman1z gerekmektedir. 

10. Zamanin121 harcamaya, paran121 harcamaktan daha dikkatli davranm. <;unki.i para tekrar kazanilabilir, fakat zaman

gitti mi bir daha geri gelmez. 

11. Nice omurler vard1r ki zamani uzun, degeri k1sa; nice omi.irler vard,r ki zaman, k1sa, degeri i;:oktur. Siz, ikincilerden

olmaya gayret edin. 
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Oil BiLGiSi 

3. Dogru se�enegi i�aretleyelim.

1. A�ag1daki cumlelerin hangisindeki ala �izili kelime �1kanhrsa cumlenin anlaminda daralma olur? (00 2005)

a. Bu konuda sen herkesten tecrubelisin.

b. Onlar bizi engelledi , bari sen bize destek olsaydin.

c. Guzun s1cak Ulkelere go�en ku�lar baharda geri doner.

�.c;:ocuklar i�inde Ahmet digerlerinden daha �ah�kand1.

2. A�ag1dakilerin hangisinde ala �izili kelime �1kanhrsa cumlenin anlaminda daralma olmaz? (00 2003)

a. Aklina geleni birden soyleyiverdi.

b. Gen� k1zin gozleri arak onu gormuyordu.

c. Sohbet ilerledik�e herkesin ne�esi arayordu.

�- Daglann aras1ndan geni� bir duzlUge �1km1�lard1r.

3. A�ag1dakilerin hangisinde ala �izili kelime �1kanhrsa cUmlenin anlaminda daralma olmaz? (00 2003)

a. Ahmet ablas1yla birlikte bize geldi.

b. Alp, yaz1h sinavdan yine iyi not ald1.

c. Ailece guzel bir evde oturuyorlar.

�- Dogdugu kenti , Ankara'y1 �ok ozlemi�ti.

4. "Buzlu yollarda ara�lann kaza yapma �ans, artar." cumlesindeki anlaam bozuklugunun nedeni a�ag1dakilerden hangi

sidir? (OKS 2003)

a. Gereksiz kelime kullanilmas1

b. bzne-yuklem uyumsuzlugu

c. dznenin iyelik eki almas1

�- Yanh� kelime kullanilmas1

5. "c;:ok yetenekli bir �ocuk ama bir o kadar da gayretli ." Bu cumledeki anlaam bozuklugunun nedeni a�ag1dakilerden

hangisidir? (OKS 2001)

a. Bagla� uyumsuzlugu

b. c;:eli�en kelimeler kullanilmas1

c. Yanh� tumle� kullanilmas1

�- dzne-yUklem uyumsuzlugu

6. A�ag1daki cumlelerin hangisinde yanll� kelime kullanimindan kaynaklanan bir anlaam bozuklugu vard1r? (OKS 2000)

a. Bu iki kavram arasinda onemli bir aynm var. 

b. Kirli havanin halk sagllgina zararl1 oldugu sonucuna vanlm1�ar.

c. Sergide, yazann ressam taranndan �izilmi� fotogran ilgi gordu.

�- Gunumuzde fabrikalar, kent merkezine uzak olan yerlere kuruluyor. 

7. A�ag1daki cumlelerin hangisinde yanl1� kelime kullanimindan kaynaklanan bir anlaam bozuklugu vard1r? (00 1999)

a. Eregli, Turkiye'nin �elik gereksiniminin u�te ikisini veriyor.

b. Ne zaman o kazay1 haarlasam i�ime fenallk geliyor.

c. i�e erken ba�lad1g1m gunlerde �all�malanm daha verimli oluyor.

�- Geli�meleri i�ine geldigi bi�imde yorumluyor.

8. A�ag1daki cumlelerin hangisinde anlaam bozuklugu vard1r? (00 2004)

a. Yorgun ve sinirli araba kullanmak tehlikelidir. 

b. Koy halk1, konuklan kar�llamak i<;in meydanda topland1.

c. Ulkemizin her alanda �al1�kan insana ihtiyac1 vard1r.

�- Kemal Tahir, Turk romaninin ustalanndand1r.
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HAZIRLIK �ALISMASI 

1. A�ag1daki resimlerle kutudaki c;:evre koruma onlemlerini e�le�tirelim.

a. Elektrik tasarrufu yapma
c. Geri dbnu�um
d. Ruzgar enerjisinden yararlanma
f. Tasarruflu ampul kullanma

OKUMA 

b. Enerji tuketimi A s1n1fl alan elektronik aletleri kullanma
c;:. Gune� enerjisinden yararlanma
e. Su tasarrufu yapma

GERi D0N0�0MMETRE 

"Hi<; vaktim yak ... i� yerinde· bfr yi.izi.i alar;i k�g,tlan yerimden kalk,p kag,t dbni.i�i.im kutusuna ata-
mayacag1m �imdi ... Hie;: vaktim yok ... Evdeki metal kutu, plastik, kag1t ne varsa ayni <;ope gidecek 
dagal alarak. Bir de anlarla m, ugra�acag,m ... " derken, c;:ope attTg1m bu naylan pa�etler en az 400 y1I 
en c;:ak 1000 y1I bayunca dagada kalacak. Yani benim c;:ope attTg1m her tarba, tarunumun tarununun 

. zamanmda bile yeryi.izunde alacak. <;:ope attig,m her cam �i�e, her kag,t, <;op alanlarm, daldurmaya 
devam edecek. Kullahmay1p <;ope attTg1m elektronik ewalann i<;:indeki kimyasallar <;:bzunerek top rag, 

I .. • 
. 

, zehirleyecek. Oysa sadece minik bir ad1mla, evdeki c;:op kutunuzun yanma koyacag1mz minik kutularla 
buyuk farklar yaratabilirsiniz. i�e 0Geri Dbnu�Ummetre"de kendi al1�kanl1klanniz1 61<;:erek ba�laym.
Geri Dbnu�i.immetre'deki sarulan yanitlad1ki;a yeni bilgilerle kar�lla�acaksm1z. Bu bilgiler 1�1gmda ha

i,....,.. _ _,. yatm1z1 degi�tirip degi�tirmemek ise size kalm,�. 
1. Evde geri donu�um i<;:in
a. Kag1tlan ayn, plastikleri ayn, metalleri ayn biriktiriyarum.
b. Sadece kag1tlan ay1r1yorum.
c. Hi<;:bir �ey yapm1yorum.
2. Denize <;op atllmasma
a. Kar�1y1m. Hatta deniz temizligi etkinliklerine katllmak isterim.
b. Bu konuyu hi<; du�unmedim.
c. Kaea deniz benim attTg1m c;:ople mi kirlenecek?
3. i� yerimde <;:ak atlk kag1t <;:1k1yor. Onlan
a. Geri dbnu�um yapan kurumlara veriyarum.
b. Aslmda tekrar kullanmak laz,m ama ne yapmall bilemedim.
c. Hi<; vaktim yok, bir de on Ian di.i�i.inemem.
4. Pil kullanirken
a. Biriktirir marketlerdeki pil kutulanna atanm.
b. �arj edilebilir pil kullan,nm.
c. Bitince <;ope atanm.
5. Bazulan elektrikli ev aletlerini
a. Servisini bulup tamir ettiriyorum
b. Elektronik atlk taplayanlara veriyorum.
c. Atlp yenisini allyorum.

• iSTANBUL YABANCILAR iCiN TURKCE All$TIRMA KiTABI Cl/+



• M1sir'da ya�anan devrim i�in 90,000 M1s1rl1'nin toplanmas1 i�in sadece 1 hafta ge�mi�. Yani k1sa surede 90,000 insan

eylemden haberdar olup bir araya gelmeyi ba�arm1�. 

Ya da bir gun elimizden allnsa! 

Cuneyt Kara (22): "Sabah kalkt1g1mda ilk i�im bilgisayan a�,p internete girmek oluyor. internette �ok vakit ge�iriyorum 

�unku; bir web blogum var ve orada akl1ma gelen her konuyu yaz1yorum. Okula gittigimde yanimda bilgisayanm olmasa 

bile cep telefonumdan baglan1yorum. internet elimizden alinsa hayat,n bir zevki kalmazd1." 

Melike Durum (22): "Bir sure oncesine kadar vaktimin bir�ogunu sosyal payla�1m ve oyun sitelerinde ge�iriyordum. 

�imdi biraz dozunu azalttlk. Ak�amlan bloguma bir �eyler yaz1p kapat,yorum. internet bir and a elimden allnsa sud an �1km1� 

ballga donerim. Bu hayatimin buyuk bir bolumunu etkiler. Ne yapacag1m1 �a�1nrd1m." 

Hakan A�1k (23): "Sabah staj yerime gittigim zaman i�e ba�lamadan once ilk yapt,g1m �ey facebook sayfama bakmak. 

Bu yuzden i�i ara s1ra bo�luyorum. Eve gittigim zaman da gene ilk i�im bilgisayanm, a�mak oluyor. Yatmadan once de mu

hakkak sayfalanm1 kontrol ediyorum. Gunumun buyuk bir bolumunu internette ge�iriyorum. internet elimden alinsa can 

evimden vurulurdum. Hayattan tat alamazd1m." 

Mehmet Kilboz (23): "Arkada�lanmla birlikteyken bile gozum hep cep telefonumun internet sayfasinda oluyor. interne

tin elimden al1nmas1ni hi� istemem. Du�unsenize mutlulugunuz bir aga bagll ve bu ag elinizden alin1yor ku�uk bir �ocugun 

elinden oyuncaginin alinmas, gibi bir duygu bu. Boyle bir �ey olsa once somurtup oturur, ne yapacag1m1 �a�1nrd1m." 

2. Metne gore internetten onceki ve sonraki hayatm farklari nelerdir?

3. Metindeki ki�ilerin sosyal medya olmad1grnda kendilerini kotu hissetmelerinin sebepleri nelerdir?

4. internet ve sosyal medya olmasayd1, siz kendinizi nas1I tanimlardrn1z?

5. internet ve sosyal medya olmasayd1, sizin hayatm1zda neler degi�irdi? Hayal edelim ve sosyal medyay1 kullanmad1g1-

m1z bir haftay1 ozetleyelim. 

DiL BiLGiSi 

6. A�ag1daki sorulari cevaplayahm.

1. Adalarda oturanlar, ak�amuzeri iskeleye �1k1p gelenleri

kar�1lar, gidenleri ugurlarlar; gen�ler arkada�lanyla bulu

�ur; ya�lilar �ay bah�elerinde, aralannda soyle�irler. Saat

dokuza gelince, herkes evine donmu�, sofraya oturmu�

olur. Adalara gezmeye gelen birka� ki�i d1�inda kimseleri

goremezsiniz ortallkta.

Bu par�anm anlanmmda a�ag1dakilerden hangisine

ba�vurulmu�tur?

A) Kar�1la�t1rma

B) Tan1mlama

C) A�1klama

<;:) Tartl�ma 

D) Oyku\eme

(1993 - OYS) 

2 .  ilk hikayemle dart yuz hikayeci arasindan birinci se�ilmek 

bana buyuk bir sorumluluk yuklemi�i. Artlk hep daha 

mukemmelini yazmak zorunlulugunu duyuyordum. Bu 

da benim urun vermemi gu�le�tiriyordu. Hikayelerimi 

�ok begenen bir sanat�1 arkada�1m, bir gun bana �ok 

seyrek yazd1g1m i�in sitem etti; beni yeni urunler yay1m

lamam i�in adeta s1k1�t,rd1: "Sen yaz; ne olursa olsun 

yaz; eskiyi du�unme. Ne yapt,k ki bozulmasindan korku

yoruz?" dedi. <;:ok ho�uma gittigi i�in bu sozu kitab,min 

ba�ina koydum. 

Bu par�adan a�ag1daki yarg1larm hangisine varilabilir? 

A) Yan�malar yazarlann tutumunu olumsuz yonde etkiler. 

B) Her yazann, ula�abilecegi belli bir ba�an duzeyi vard1r.

C) Yazann ba�ans1, i�inde bulundugu ortama bagl1d1r. 

<;:) Kendisini a�mak, kusursuzu aramak istegi sanat�1nin ve

rimini azaltir. 

D) Kendisini hep ba�kalanyla kar�ila�tlran bir yazar umut

suzluga du�er.
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3. Bizim zamanim1zda "ozan" denince "hecenin be� �airi"

diye adland1nlan ki�iler akhm1za gelirdi. Bunlan, sade bir

dille ve hece olc;:usuyle yazd1klan ic;:in ba� tac, ediyorduk.

bte yandan Yahya Kemal'le Ahmet Ha�im vard1; ama

aruzla yazd1klan ic;:in begensek bile onlann pe�lerine du�

muyorduk . Roman alan1nda en taninm1� ve sevilen yazar

da Re�at Nuri'ydi . Dudaktan Kalbe ve Ak�am Gune�i on

yedi, on sekiz ya�indaki biz genc;:leri yurekten sars1yordu.

Ak�am Gune�i'ne Gun Batarken adl1 bir nazire bile yazd1-

g1m1 hat1rl1yorum. 0 y1llann genc;:leri olan bizler cep harc;:

hklanm1z1 elma �ekerine, keten helvas1na verecek yerde

biriktirip bu kitaplara veriyorduk.

Bu par�anm bi.iti.ini.inde yazar neden soz etmekte

dir?

A) Hecenin be� �airinin �iir ozelliklerinden

B) Re�at Nuri'nin bir donemin genc;:leri uzerindeki etkisin

den

C) Genc;:lik donemindeki, edebiyatla ilgili gozlem ve izlenim

lerinden

c;:) Genc;:lerin, aruzla yazilan �iirlerden c;:ok, heceyle yaz1lan 

�iirleri sevmesinden 

D) Genc;:lerin kitap almaya ve okumaya olan a�,n du�kunluk

lerinden

(1995 - OYS) 

4. Elbette du� k1nkhklan da ya�ad1m. Onlan da yaz1yorum;

ama yay1mlam1yorum. Bu bak1mdan, yay1mlanan gun

luklerim eksik say1hr. Ben onlarda yaln1z guzel ili�kilerden

soz ediyorum. c;:unku du� k1r1kl1klann1, k1rginl1klan yaza

cak olursam, onlann altindaki nedenleri de ac;:1klamam

gerekecek . 0 zaman da baz1 ki�ileri suc;:lam1� olurum; bu

suc;:lamalan yay1mlamak istemem.

Bu sozler a�ag1daki sorulardan hangisine kar�1hk olabi

lir?

A) Ki�isel sorunlartnlZI one c;:1karmamak ic;:in mi bunlara gun

luklerinizde deginmediniz?

B) Gunluklerinizin ya�am1nizla s1k1 s1k1ya baglantlh olmad1g1

dogru mu?

C) Gunluklerinizde ac,lara, k1rg1nl1klara ve incinmelere yer

vermeyi�iniz, bunlan hie;: tatmam1� olmantzdan mt kay

naklan,yor?

c;:) Ya�ad1klann1z1 gunluklerinizde oldugu gibi yans1tsayd1n1z, 

- "�(-;Jjb:�c::;�-
5. c;:evre duyarllllgt konusunda egitim kuc;:uk ya�larda ba�l1-

yor. Ailede, okulda, toplum ic;:inde bu du�yarl1l1k surekli 

olarak i�leniyor. Ayni duyarllg1 basin - yaytn organlartnda 

da goruyoruz . Bu yuzden kamuoyu, c;:evreyi zedeleyici en 

kuc;:uk bir giri�ime bile seyirci kalm1yor, hemen yasal tep

ki gosteriyor. Bu tur tepkiler, c;:ogu kez olumlu sonuc;:lar 

doguruyor. 

Bu par�ada vurgulanmak istenen a�ag1dakilerden han

gisidir? 

A) Duyarhg, geli�mi� bir toplumun, olaylara sert tepkiler

gosterdigi

B) c;:evre kirliligine kar�, bireylere du�en gorevlerin neler ol

dugu

C) Kamu kurulu�lar, - yurtta� i�birliginin olumlu sonuc;:lar do

gurdugu

c;:) Bilinc;:lenmi� bir toplumda c;:evrenin nastl korundugu 

D) c;:evre duyarl1g1 olu�turmada, kitle ileti�im arac;:lanndan

yararlanmak gerektigi

(1995 - OYS) 

6. Roman, insana gerc;:eklerin arkas,ndaki gizleri anlatma

olanag1 veriyor. insan gunluk ya�am1nin s1k1nt1lan ic;:inde

geriye donup baktiginda, birc;:ok �eyin zihninden silinip

gittigini goruyor ya da genel bir dagin1kl1g1n ic;:inde bulu

yor kendini. Ya�amtn belirli bir an1n1 yakalamakta guc;:luk

c;:ekiyor. Roman bu dagin1kl1g1 derleyip toparl1yor, insantn

kaybolmas1n1 engelliyor. Aynca insanlar birbirlerine kar�,

ac;:1k olam1yorlar. Roman, insanlartn birbirlerinden gizle

mek geregini duyduklart gerc;:ekleri, once yazann kendisi

ne sonra da okura iletebiliyor.

Bu par�anm bi.iti.ini.inde neden soz edilmektedir?

A) insan zihninin guc;:suzlugunden

B) insan ili�kilerinin s1nirlll1g1ndan

C) Ya�am, anlamanin zorlugundan

yazdiklartniz, okur uzerinde nasil bir etki uyandimdi? c;:) Romanlarda strlartn anlat1ld1gtndan 

D) Gunluklerinizin eksik olmas1 sizi rahats1z ediyor mu? D) Romanlartn saglad1g1 yararlardan

(1995 - OYS) 
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Kaynak 
http ://www. turkcebi lgi .com/a nsi kl oped i/izmi r _sa at_ku lesi 
Kuyucakli Yusuf, YKY 
http:l/www.tefekkurdergisi.com/icerik.asp?dergi=24&konu=672 
Or.Halit ERTUGRUL 
Can Dundar, http://www.grafikerler.org/cafe-org/10277-aska-ve-terke
dair-can-dundar-siiri.html 
http://www.edebiyatturkiye.com/forum/klasik-turk-edebiyati/divan
edebiyatinda-ask-anlayisi/ 
http ://www. ed e b iy.atfa ku I tesi. com/ o I ay-oykus u n e-h i kayes in e-o rn e k, 
Tank Bugra 
www.masaldi[lle.com 
Ufuk Tarhan, y.,ww.yenibiris.com 
http://www.siirevim.com/si ir /sii r-4 706-si kayetna me&si ra=4 
http://kutadgublg.blo.gspot.com/2011/07 /normal-0-21-false-false
false-tr-x-none.html 
www.zaman.com/DENiZ ERGUREL 
Bilims.el Ara�tirma Ve Yazma Teknikleri-Do<;. Dr. Suat CEBECi 
Anadolu Ajans'i ,.,. 
Ha�im Nur Gusel, www.sanalmuze.org 
http://haber.s.targazete.com/yazar/resim-gelecegi-anlatabilir-mi/yazi-
519100 .CemirErtem 
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http://arsiv.indigodergisi.com/arsiv/cigdem_10.htm 
www.aktuelpsikoloji.com 
http ://w_ww. n uveforu m. net/932-suc-h ukuk/ 46496-d unya n i n-buyu k-
10-soygu nu/ �'
http://www.tatl iaskim .org/bilgi-oku lu/285261-suclu la r-tedavi-ed ilebil
ir�tni.html, Dr.Kubil�y Bogoi;:lu
http://www.haber365.com/Haber/Munir _ Ozkul_Kimdir /
http://www.tamcevap.co�/dogalgaz-tasarrufu-nasil-yapilir.html
Gune�in Aydemir, Atlas Dergisi May1s 2011
http:/ /.cm.yesil.ntvmsnbc:com/testlist/lndex/4
Bu�ra Kamiloglu; Bilim ve Teknik

j 5 TA N 8 U L YA BAN c IL AR i C: i N TORK C: E AL I$ TI R.M A Ki TA s I C 1 / + 



Yabanc1lar itin TOrk<;e 
' . 

Duze i <::al1sma Kitab1 
, 

ISBN N0:9786054892068 

I I 11 
9 786054 892068 

www.ZabanBook.com 

:f..!,:>�-

11111 
Im 

Cl 

Cl+ 

I 

D0ZEYLER 

Temel 

Orta 

heri 




