1.BÖLÜM SÖZCÜKTE ANLAM
Sözcükte Anlam İlişkisi
1. Gerçek (Temel) Anlam
Gerçek anlam, bir kelimenin aklımıza ilk gelen
anlamıdır. Kelimelerin, sözlükte yer alan ilk anlamları da
gerçek anlamlarıdır. Bu yüzden gerçek anlama, sözlük
anlamı da denir.
Örnek(ler)
» Uyanır uyanmaz perdeyi açıp pencereden dışa baktım.
“Perde” kelimesini duyduğumuzda aklımıza ilk olarak
“pencerelerin önüne takılıp ışığın girmesini engellemeye
yarayan örtü” gelir. Bu cümlede “perde” sözcüğü aklımıza
ilk gelen bu anlamıyla kullanıldığından gerçek
anlam taşımaktadır.
» Karabaş, bir şeyin kokusunu aldı.
(koku: Nesnelerden yayılan zerrelerin burunda
uyandırdığı duygu)
» Kör adama kimse yardım etmedi.
(kör: Görme engeli)
» Kitaplarını boş bir kutuya yerleştirdi.
(boş: İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey
bulunmayan)
2. Mecaz Anlam
Bir ilgi veya benzetme sonucu sözcüğün gerçek
anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni
anlamlara mecaz anlam denir. Mecaz anlamda kullanılan
sözcükler genellikle soyut anlam kazanır.
Örnek(ler)
» Konsere gidemeyince biletlerimiz yandı.
“Yanmak” fiilini duyduğumuzda aklımıza ilk gelen anlam
(yani gerçek anlam) “ateş almak, tutuşmaktır. Bu cümlede
ise “biletlerimiz yandı” sözüyle “biletlerin alev
aldığı” anlatılmamaktadır. Burada “yanmak” fiili gerçek
anlamından tamamen uzaklaşarak mecaz
anlam kazanmış ve “geçerliliğini yitirmek” anlamında
kullanılmıştır.
» Ortalıkta savaş kokusu vardı.
(koku: Belirti, işaret)
» Olaylara karşı kör ve sağırdır.
(kör: Duyarlılığını yitirmiş)
» Boş sözlerle beni oyalamayın.
(boş: Bir işe yaramayan)
3. Terim Anlam
Bir sözcüğün bilim, sanat, spor ya da meslek alanına özgü
kavramları karşılığında kazandığı anlama terim
anlam adı verilir.
Bazı bilim, sanat ve meslek dalları ile ilgili terimler:
Örnek(ler)
Matematik: Doğal sayılar, kare, polinom…
Tiyatro: Sahne, perde, kostüm…
Müzik: Nota, akor, sol anahtarı…
Coğrafya: Meridyen, ölçek, izohips, Dünya, boğaz…
Resim: Portre, palet, tuval…
Futbol: Taç, faul, gol…
> Bir sözcüğün terim olup olmadığı kullanıldığı cümleye
göre değişir.

Örnek(ler)
» Camdan yansıyan ışık gözlerimi kamaştırdı. (Gerçek
anlam)
» Sanatçımız, edebiyatımızın
vazgeçilmez ışıklarından biridir. (Mecaz anlam)
» Bugünkü dersimizde ışık konusunu işleyeceğiz. (Terim
anlam)
» Doğru haber veren gazeteler de var. (Gerçek anlam)
» İki noktadan tek doğru geçer. (Terim anlam)
» Olaya bir de şu açıdan bakalım. (Mecaz anlam)
» İkizkenar üçgenin taban açıları eşittir. (Terim anlam)
> Bir sözcük, birden fazla alanda terim oluşturabilir.
Örnek(ler)
» Oyunun birinci perdesi bitti. (Tiyatro terimi)
» Kaz, perde ayaklı bir hayvandır. (Biyoloji terimi)
Sözcükler Arası Anlam İlişkisi
1.Eş Anlamlı Kelimeler: yazılışları ve okunuşları farklı
olmasına rağmen aynı anlamı taşıyan kelimelerdir. Eş
anlamlı sözcükler birbirlerinin yerine kullanılabilir. Eş
anlamlılık çoğunlukla Türkçe sözcüklerle dilimize yabancı
dillerden girmiş sözcükler arasındadır.
Örnek(ler)
» siyah – kara
» cevap – yanıt
» kalp – yürek – gönül
» kelime – sözcük
» ileti – mesaj
» özgün – orijinal
» dil – lisan
» bellek – hafıza
» uygarlık – medeniyet
> Bazı durumlarda eş anlamlı kelimeler birbirinin yerini
tutmayabilir:
Örnek(ler)
» Kara bahtlı bir adamdı.
cümlesindeki “kara bahtlı” söz grubu “kötü şanslı”
anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla kara bahtlı yerine
siyah bahtlı demek de anlamsız olur. Bu yüzden bu
cümledeki “kara” kelimesinin eş anlamlısı “kötü”
kelimesidir.
2.Yakın Anlamlı Kelimeler
Yazılışı ve okunuşu farklı olan, anlamdaş gibi göründüğü
hâlde birbirinin yerini tamamen tutamayan, yani
aralarında anlam ayrıntısı bulunan kelimelerdir. Bunlar
çoğunlukla Türkçe kelimelerdir.
Örnek(ler)
» basmak – çiğnemek – ezmek
» tutmak – yakalamak
» korkak – çekingen
» saçmak – dağıtmak
» dargın – küskün – kırgın
» tanıdık – bildik
» Çiçeklere basmak.
» Çiçekleri çiğnemek.
» Çiçekleri ezmek.
> Yakın anlamlılıkta çoğu zaman sözcüğün cümledeki
kullanımı belirleyici olmaktadır.
Örnek(ler)

“Yasaları çiğnemek” sözcük grubunda mecaz anlamda
kullanılan çiğnemek sözcüğüyle basmak veya ezmek sö
zcüğü arasında yakın anlamlılıktan söz edilemez.
3. Zıt Anlamlı Kelimeler:
Anlamca birbirinin karşıtı olan, birbiriyle çelişen
kelimelere zıt anlamlı kelimeler adı verilir. Türkçemizde
her sözcüğün eş anlamlısı olmadığı gibi zıt anlamlısı da
yoktur. Zıt anlamlı sözcükler genellikle nitelik veya nicelik
bildiren sözcüklerde yani sıfat ve zarf özelliğindeki
sözcüklerde bulunur.
Örnek(ler)
» uzak ↔ yakın
» bulanık ↔ berrak
» kirli ↔ temiz
» ileri ↔ geri
» güzel ↔ çirkin
> Bir sözcüğün olumsuzu, o sözcüğün zıt
anlamlısı değildir.
Örnek(ler)
» gelmek – gelmemek (olumsuzu)
» gelmek – gitmek (zıt anlamlısı)
» kirli – kirsiz (olumsuzu)
» kirli – temiz (zıt anlamlısı)
» almak – almamak (olumsuzu)
» almak – vermek (zıt anlamlısı)
> Sözcüklerin karşıt anlamlı olabilmesi için her ikisinin
de gerçek ya da mecaz anlamlı olması gerekir.
Örnek(ler)
» Dün akşam bize geldi. (gerçek anlam)
» Bu işin sonu nereye gider? (mecaz anlam)
Yukarıdaki cümlelerde gelmek ve gitmek birbirinin
karşıtı değildir; çünkü gelmek gerçek
anlamıyla, gitmek mecaz anlamıyla kullanılmıştır.
4. Eşi Sesli(Sesteş) Kelimeler:
Yazılış ve okunuşları aynı olan; ama anlamları birbirinden
farklı olan sözcüklere eş sesli (sesteş) sözcükler denir.
Bunlar yalın hâlde olabildikleri gibi ek almış hâlde de
olabilirler.
Örnek(ler)
Yol
» Bu yolu takip etmemiz gerek. (yol: Bir yerden bir yere
ulaşmak için üzerinde yürüdüğümüz yer) » Kardeşimle
birlikte bahçedeki otları yolduk. (yolmak: Çekip
koparmak)
Yüz
» Yüzü bana dönüktü. (yüz: Çehre, surat, sima)
» Düğününe yüz kişi gelmiş. (yüz: Doksan dokuzdan
sonra gelen sayı)
» Kıyıda iki çocuk yüzüyordu. (yüzmek: Suda ilerlemek)
» Koyunun derisini yüzdüler. (yüzmek: Derisini çıkarmak,
soymak)
El
» Telefonu bütün gün elinden bırakmadı. (el: İnsanın
tutmaya ve iş görmeye yarayan organı)
» Eller ne derse desin, önemli değil. (el: Yabancı)
> Dilimizde düzeltme işareti ( ^ ) olan sözcüklerde
okunuşları, yazılışları ve anlamları farklı olduğu için
sesteşlik özelliği aranmaz.

Örnek(ler)
» Hava soğuktu kar yağıyordu.
» Bu seneki kârımız iyi.
» ama – âma
» hala – hâlâ
» aşık –
âşık
» adet – âdet
» yar – yâr
> Bir sözcüğün temel anlamıyla yan anlamı arasında
sesteşlik özelliği aranmaz. Çünkü bu tür sözcükler
arasında anlam bağlantısı kopmamıştır.
Örnek(ler)
» Karabatak suya daldı.
» Uzmanlığını hangi dalda tamamladı? Bu cümlelerde dal
sözcükleri birbirinin sesteşi değildir; çünkü birinci
cümlede dal sözcüğü gerçek anlamıyla, ikinci cümlede
dal sözcüğü ağacın bir organı olan dal sözcüğünün yan
anlamıyla kullanılmıştır.
> Bir sözcüğün temel anlamıyla mecaz anlamı arasında
sesteşlik özelliği aranmaz.
Örnek(ler)
» Kuru otlar, bir kibrit değse tutuşuverecekti. (Temel
anlam)
» Bu yazarın kuru bir anlatımı var. ( Mecaz anlam)
5. Genel ve Özel Anlamlı Kelimeler
Söylenişte tekil olmasına rağmen anlamca geniş kapsamlı
olan sözcüklere genel anlamlı sözcükler; anlamca daha
dar kapsamlı olan sözcüklere ise özel anlamlı
sözcükler denir.
Örnek(ler)
» varlık – canlı – bitki – çiçek – papatya
GENEL . . . . . . ↔ . . . . . ÖZEL
Yukarıdaki örnekte sözcükler genelden özele doğru
sıralanmıştır. Buradaki sözcüklerin en genel anlamlısı
“varlık”tır, en özel anlamlısı ise “papatya”dır. Yine bu
örnekte “çiçek” sözcüğü, “bitki” sözcüğüne göre daha
özel anlamlıdır; “çiçek” sözcüğü, “papatya” sözcüğüne
göre daha genel anlamlıdır.
6. Somut Anlamlı Kelimeler
Beş duyu organımız olan göz, deri, kulak, dil ve
burundan en az biriyle algılayabildiğimiz varlıkları
karşılayan sözcüklere “somut anlamlı sözcükler” denir.
Bir başka deyişle elle tutup gözle görebildiğimiz, koklayıp
tadabildiğimiz veya koklayabildiğimiz varlıkları karşılayan
kelimelerdir.
Beş Duyu Organımız
Örnek(ler)
» Rüzgâr, yağmur, soğuk, sıcak, ekşi, acı (tat), çiçek,
gürültü, aydınlık, karanlık, mavi, koku, uzun, deniz…
Yukarıdaki kelimeler beş duyu organımızdan en az biriyle
algılanabilir. Sıcak, soğuk, rüzgâr dokunmayla; gürültü
işitmeyle; mavi, uzun, deniz, çiçek görmeyle algılanabilir.
Bu yüzden bu sözcükler somuttur.
7. Soyut Anlamlı Kelimeler
Beş duyu organımızdan herhangi biriyle
algılayamadığımız kavramları ifade eden sözcüklere
“soyut anlamlı sözcükler” denir.
Örnek(ler)
» Kin, iyilik, kötülük, nefret, kıskançlık, ayrılık, özlem, aşk,
sevgi, acı (üzüntü), mutluluk, vicdan, umut, sevinç,
keder…

Yukarıdaki kelimelerin hiçbiri beş duyu organımızla
algılanamaz. Örneğin “nefret” dokunulabilen, görülebilen,
duyulabilen, koklanabilen veya tadılabilen bir varlık
değildir. Bu yüzden soyuttur.
> Somut anlamlı sözcüklerle soyut anlamlı sözcükler
arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Ancak aktarmaların
temeli sayılan “somutlaştırma” olayında somut-soyut
ilişkisi kurulmaktadır.
8. Nicel Anlamlı Kelimeler
Kavramların sayılabilen, ölçülebilen, azalıp çoğalabilen
özelliklerini gösteren sözcüklere nicel anlamlı
sözcükler denir.
Örnek(ler)
» Bu binadaki dairelerin oldukça geniş odaları var.
» Ağacın uzun dallarını testereyle kestim.
» Okul, yüksek binaların arasında kalmış.
» Sırtında ağır bir çantayla güç bela yürüyordu.
» İşyerime yakın bir ev satın almak istiyorum.
Yukarıdaki örneklerde koyu yazılan sözcükler – odanın
genişliği, dalların uzunluğu, binaların yüksekliği, çantanın
ağırlığı, evin yakınlığı – ölçülebilir özellikleri gösterdiği
için nicel anlamlıdır.
9. Nitel Anlamlı Kelimeler
Varlıkların nasıl olduğunu, niteliğini gösteren;
sayılamayan, ölçülemeyen bir değeri, özelliği ifade eden
sözcüklere “nitel anlamlı sözcükler” denir.
Örnek(ler)
»Ekşi yoğurdu ayran yaparak değerlendirebilirsin.
» Annemin lezzetli yemekleri burnumda tütüyor.
» Güleç yüzüyle çevresine neşe saçıyordu.
» Cimri insanların kimseye hayrı dokunmaz.
» Okula yırtık ayakkabılarla gidiyordu.
Yukarıdaki örneklerde koyu yazılan sözcükler – yoğurdun
ekşiliği, yemeklerin lezzetliliği, yüzün güleçliği, insanların
cimriliği, ayakkabıların yırtıklığı – ölçülemeyen özellikleri,
nitelikleri ifade ettiği için nitel anlamlıdır.
> Sözcükler cümle içindeki kullanımına göre bazen nicel
bazen de nitel anlamlı olabilir.
Örnek(ler)
» Okul yıllarında onunla yakın arkadaştık. (nitel anlam)
» Stadyum evimize çok yakındı. (nicel anlam)
Birinci örnekteki “yakın” sözcüğü “içten, sıkı” anlamında
kullanılmıştır. İki arkadaş arasındaki yakınlık belli bir ölçü
aletiyle ölçülemez. Bu yüzden yakın sözcüğü nitel anlamlı
bir sözcüktür. İkinci örnekteki “yakın” sözcüğü ise,
ölçülebilir bir özellik olduğu için nicel anlamlıdır. Evin
stadyuma olan uzaklığı metreyle ölçülebilir.
2.BÖLÜM SÖZ SANATLARI
Söz sanatları abartma, benzetme, kişileştirme,
konuşturma ve karşıtlık olmak üzere beşe ayrılır:
1. Abartma (Mübalağa)
Bir şeyin özelliklerini, bir olayı veya bir durumu
olduğundan daha büyük veya daha küçük
göstermeye abartma denir.
Örnek(ler)
» Bu videodaki kişi, futbol geçmişini ve futbol yeteneğini
olduğundan daha büyük göstererek abartma söz
sanatını kullanmıştır.

» Çantayı taşımaktan kolum koptu.
Bu cümlede kişi, kolunun fiziksel olarak koptuğunu değil,
“çok yorulduğunu” abartma yaparak anlatmaktadır.
» Bir ah çeksem dağı taşı eritir
Gözüm yaşı değirmeni yürütür
Bu hasretlik beni dahi çürütür
Bana sıla da bir, gurbet il de bir
2. Benzetme (Teşbih)
Anlatımı kuvvetlendirmek, sözün etkisini artırmak için
aralarında değişik yönlerden ilgi bulunan iki şeyden zayıf
olanın kuvvetli olana benzetilmesine benzetme denir.
Tam bir benzetmede benzeyen, benzetilen, benzetme
yönü ve benzetme edatı olmak üzere dört temel unsur
vardır fakat bir cümlede benzetme yapılması için sadece
benzeyen ve benzetilen olması da yeterlidir.
► Benzeyen: Zayıf unsur.
► Benzetilen: Kuvvetli unsur.
► Benzetme yönü: İki unsur arasındaki benzetme
sebebi.
► Benzetme edatı: Benzetmede kullanılan “gibi, kadar”
edatlarıdır.
Örnek(ler)
Serkan keçi gibi inatçı bir çocuktur.
Yukarıdaki cümlede “Serkan”, “inatçılık” bakımından
“keçiye benzetilmiştir. Burada “keçinin” inatçılık özelliği
herkes tarafından bilindiğinden, benzetme çok rahat
anlaşılmakta, söz daha etkili olarak anlatılmaktadır.
» Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım
Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım
İstiklâl Marşı’ndan alınan bu dizelerin ilkinde şair
kendisini “sele benzetmiştir. İkinci dizede ise “dağları
yırtarım” sözüyle abartma sanatına başvurmuştur.
3. Kişileştirme (Teşhis)
İnsan dışındaki varlıklara insana özgü özelliklerin
verilmesine kişileştirme denir. Bu sanatta hayvanlara,
bitkilere ve diğer varlıklara insana özgü özellikler
verilerek ifade daha çekici hâle getirilir, duygular daha
güzel anlatılır.
Örnek(ler)
» Yukarıdaki videoda kalem, silgi, defter, çanta gibi cansız
varlıklara çok çalışmak, formda olmak, hazırlıklar yapmak
gibi insana özgü özellikler yüklenerek kişileştirme söz
sanatına yer verilmiştir.
» Köyün çayı boş yere akmaktan sıkılıyor, bir bostanı
sulayacağı günlerin gelmesini iple çekiyordu.
Bu cümlede “köyün çayı” kişileştirilmiştir. “sıkılmak”, “iple
çekmek (sabırsızlıkla beklemek)” insana özgü niteliklerdir.
İnsana özgü nitelikler “köyün çayına verilerek çay
kişileştirilmiştir.
» Toplanırken göklerde bulutlar yığın yığın
Hırçın bir fırtınayı düşünüyordu deniz.
Bu dizelerde “kişileştirilme” vardır. Burada “düşünüyordu”
denerek “deniz” kişileştirilmiştir.
4. Konuşturma (İntak)
İnsan dışındaki varlıkları konuşturma, onların ağzından
söz söyleme sanatına konuşturma (intak) denir.
Konuşturma, genellikle kişileştirme sanatı ile birlikte
kullanılır. Kişileştirme ile insan özelliği kazandırılan
varlıklar, konuşturulduğu zaman konuşturma sanatı
yapılmış olur.

Örnek(ler)
» Yukarıdaki videoda konuşma söz sanatından
yararlanılarak ekmekler, karşılıklı atıştırılmış ve
konuşturulmuştur.
» Akşam rüzgârları der ki Ali’ye:
“Gözler ileriye, gönül geriye…”
Sanki köydekiler görünsün diye
Tepeler alçalır, dereler dolar!
Bu dörtlükte “rüzgârlar” önce kişileştirilmiş, daha sonra
da konuşturulmuştur. Zaten şiirde konuşturma varsa,
konuşturulan varlığın sözleri de vardır.
5. Karşıtlık (Tezat)
Birbirine karşıt olan durum, kavram ve fikirlerin bir arada
kullanılmasına karşıtlık (zıtlık) denir.
Örnek(ler)
» Gülen çehremi görüp
Sanmayın beni bahtiyardır.
Her kahkahanın içinde
Bir damla gözyaşı vardır.
Yukarıdaki dörtlükte gülmek ve bahtiyar (mutlu) olmak ile
ağlamayı ve hüznü çağrıştıran gözyaşı kelimeleri bir
arada kullanılarak zıtlık (tezat) söz sanatına yer verilmiştir.
» Ağlanacak halimize güleriz çoğu zaman.
3. BÖLÜM CÜMLEDE ANLAM
Anlatımına Göre Cümleler
Anlatım bakımından cümleler öznel, nesnel, dolaylı,
dolaysız, aşamalı durum bildiren cümleler ile tanım,
içerik ve üslup cümleleri olmak üzere dokuz başlıkta
incelenir:
1. Öznel Anlatımlı Cümleler
Söyleyenin kendi düşüncesini, duygusunu veya
beğenisini içeren; doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden
kişiye göre değişen cümlelerdir.
Örnek(ler)
» Roman en güzel yazı türüdür.
Yukarıdaki cümle, söyleyenin kişisel düşüncesini
yansıtmaktadır. Kanıtlanması olanaksızdır. Çünkü her
insanın sevdiği yazı türü farklıdır. Bu yüzden bu cümle,
öznel yargı bildiren bir cümledir.
» İstanbul Boğazı’nın seyrine kimse doyamaz.
2. Nesnel Anlatımlı Cümleler
Söyleyenin duygu veya düşüncesini içermeyen;
doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye göre değişiklik
göstermeyen, herkesçe kabul görmüş, kanıtlanabilir
yargıları içeren cümlelerdir.
Örnek(ler)
» Ozon tabakasındaki delik her yıl büyüyor.
Yukarıdaki cümle, nesnel bir yargı ifade etmektedir.
Çünkü bu sözleri söyleyenin kişisel düşüncesi cümleye
karışmamıştır. Bu, bilimsel bir veridir; araştırma ile
kanıtlanabilir.
» Kırmızı, ana renklerden bir tanesidir.
» Eser, dört bölüm halinde sinemaya uyarlanmış.
» İstanbul 1453′te fethedildi.

» Yazar, bu romanında aile bireyleri arasındaki sorunları
anlatıyor.
3. Tanım Cümleleri
Varlıkların ne olduklarını tam olarak belirtmek için
kurulur. Tanım cümleleri “Bu nedir?”, “Bu kimdir?”
sorularına cevap verir.
Örnek(ler)
» Lirik şiir, duyguların çok etkili ve coşkulu bir biçimde
dile getirildiği şiir türüdür.
» Ünlü kişilerin kendi yaşamlarını anlattıkları yazılara
otobiyografi denir.
4. İçerik (Konu) Cümleleri
Yazarın, yapıtında ele aldığı konuya değinilen
cümlelerdir.
Örnek(ler)
» Sanatçı, eserinde bir çobanın köydeki yaşamını
anlatıyor.
» Şiirlerinde ayrılık acısını işlemiş.
5. Üslup (Biçem) Cümleleri
Üslup bir duygunun, düşüncenin kişisel anlatım biçimidir.
Sanatçının dili kullanma biçimi, anlatım şekli üslupla
ilgilidir. Cümlelerin uzunluğu, kısalığı, sözcük seçimi,
sanatlı ya da yalın oluş, sanatçının üslubunu ortaya koyar.
Herhangi bir metne yönelttiğimiz “Nasıl anlatılmış?”
sorusu, üslupla ilgili ifadeleri bulmamıza yardımcı olur.
Örnek(ler)
» Sanatçı, eserinde gerçekleri kısa, yalın cümlelerle dile
getirmiş.
» Şiirlerinde süslü, söz oyunlarına dayalı bir dil yerine,
günlük konuşma dilini tercih etmiştir.
6. Doğrudan (Dolaysız) Anlatımlı Cümleler
Başkasına ait bir sözün hiç değiştirilmeden
aktarılmasına doğrudan anlatım denir. Olduğu gibi
aktarılan söz genellikle tırnak işareti içerisinde yazılır.
Tırnak işaretinin dışında virgül kullanılarak da aktarılabilir.
Örnek(ler)
» Atalarımız, kalem kılıçtan keskindir, der.
» Atatürk: “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” diyerek bir
gerçeği dile getirmiştir. (Atatürk’e ait söz değiştirilmeden
aktarılmış)
7. Dolaylı Anlatımlı Cümleler
Başkasından alınan sözün, cümledeki yargıyı
değiştirmeden, kendi sözcüklerimizle
aktarılmasına dolaylı anlatım denir. Dolaylı anlatımlı
cümleler “söyledi, belirtti, açıkladı” gibi eylemlerle biter
ya da yüklemleri öğrenilen geçmiş zamanla çekimlenir.
Örnek(ler)
» Doktor, babama ilaçları mutlaka içmesi gerektiğini
tembih etti.
» Atatürk hayatta en gerçek yol göstericinin ilim
olduğunu söylemiştir. (Yazar kendi anlatımıyla Atatürk’e
ait sözü değiştirerek
aktarmış)
8. Aşamalı Durum Bildiren Cümleler
Bir olayın veya durumun giderek değiştiğini bildiren
cümlelerdir. Eylem aniden değil, süreç içinde gerçekleşir.
Örnek(ler)
» Diktiğimiz fidanlar günden güne uzuyor.
» Uçak önce havalandı, sonra yavaş yavaş bulutların
arasında kayboldu.

Cümlede Anlam İlişkileri
Anlam ilişkisi bakımından cümleler; yakın anlamlı, zıt
anlamlı cümleler, neden-sonuç, amaç-sonuç, koşulsonuç, açıklama ve karşılaştırma cümleleri olmak
üzere yedi başlıkta incelenir:
Cümlede Anlam İlişkileri Kavram Haritası
1. Yakın Anlamlı Cümleler
Eş anlamlı cümlelerde, biri diğerinin yerini tutabilecek iki
cümle söz konusu idi. Yakın anlamlı cümlelerde ise aynı
özü, aynı ruhu taşıyan iki cümle vardır.
Örnek(ler)
» Hayatını insanların mutluluğuna adamıştı.
» İnsanları mutlu etmek için ömür boyu çalışmaktan zevk
aldı.
Bu cümlelerin ikisinde de söz konusu kişinin ömür boyu
insanların mutluluğu için çalıştığı ifade
edilmektedir. Buraya kadar eş anlamlılık söz konusudur.
Ancak ikinci cümlede “bu çalışmadan zevk almak” gibi bir
ayrıntı vardır. Bu ayrıntı sebebiyle bu cümlelere yakın
anlamlı cümle diyoruz.
» Bazı sanatçılar yaşları ilerledikçe eserlerinde tekrara
düşerler.
» Olgunluk döneminde sanatçıların bir kısmı
özgünlüklerini kaybedebilir.
2. Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler
Anlamca birbirine zıt olan, birbiriyle çelişen cümlelerdir.
Bu tür cümlelerde konu genellikle aynıdır; fakat konuya
bakış açısı farklıdır.
Örnek(ler)
» Sanayileşme, çevreye zarar vermektedir.
» Gelişmek isteyen toplumlar, sanayiye önem vermelidir.
Bu cümlelerde konu sanayileşmedir. İlk cümlede
sanayileşmenin kötü yönü, diğerinde ise iyi yönü
anlatılmaktadır.
» Sanatçı, hayatı kendi yorumuyla vermelidir.
» Sanatçı, hayatı anlatırken ayna görevi üstlenmelidir.
3.Neden (Sebep) – Sonuç İlişkili Cümleler
Bir eylemin hangi gerekçeyle veya hangi sebeple
yapıldığını bildiren cümlelerdir. Bu cümlelerin
yüklemine “niçin?” , “neden?” soruları sorulduğunda bu
sorular cevapsız kalmaz. Neden-sonuç cümleleri iki
bölümden oluşur: Birinci bölüm neden (sebep), ikinci
bölüm ise sonuç bildirir. Genellikle “için, -den, -diğinden,
ile” gibi ekler ve edatlar kullanılır.
Örnek(ler)
» Hasta olduğum için okula gelemedim.
Yukarıdaki cümlede koyu renkle yazılmış bölüm, eylemin
yapılış nedenini belirtmektedir.
» Okulların açılmasıyla masraflar arttı.
» Seni uyandırmayalım diye radyoyu açmadık.
» Yağmur yağınca maç iptal oldu.
» Malzeme yetersizliğinden inşaat yarım kaldı.
> Neden-sonuç ilişkisi bağımsız iki cümle ile de ifade
edilebilir.
Örnek(ler)

» Çiçekleri gece sula; daha çabuk büyür.
» Bir daha böyle konuşma; beni üzüyorsun.
Bu örneklerde birinci cümlede ifade edilen eylem, ikinci
cümlede ifade edilen eylemin nedeni durumundadır.
Buna “gerekçe” de denmektedir. Bu tür ifadelerde sebep
cümlesi ile sonuç cümlesinin yerleri değiştirilebilir.
4. Amaç-Sonuç İlişkili Cümleler
Eylemin hangi amaca bağlı olarak gerçekleştiğinin
belirtildiği cümlelerdir. Bu tür cümlelerde de “için, diye,
üzere” gibi edatlardan yararlanılır. Amaç – sonuç
cümleleri, eyleme sorulan “hangi amaçla?” sorusuna
cevap verir.
Örnek(ler)
» Sınavı kazanmak için çok çalışmış.
Yukarıdaki cümlede koyu renkle yazılmış bölüm, eylemin
yapılış amacını belirtmektedir.
» Bildiklerini anlatmak üzere karakola başvurdu.
» Kilo vereyim diye spor yapıyor.
» Yazar, eleştirmene şirin görünmek maksadıyla iki
yüzlü davranıyor.
» Ona sık sık öğüt verirdi; iyi bir insan olsun diye.
Amaç-Sonuç Cümleleri ile Neden-Sonuç Cümleleri
Arasındaki Fark
Amaç-sonuç cümleleri, neden-sonuç cümleleri birbirine
çok benzemekte bu yüzden sık sık karıştırılmaktadır.
Amaç-sonuç cümleleri ile neden-sonuç cümlelerini ayırt
etmek için şu yolu izlemeliyiz:
Amaç-sonuç ile neden-sonuç cümlelerinin
karıştırılmasının en büyük sebebi amaç-sonuç
cümlelerinin, neden-sonuç cümlelerini bulmak için
kullandığımız “neden?” sorusuna da cevap
verebilmeleridir. Bu yüzden amaç-sonuç cümlelerinin
sorulduğu sorularda önce mutlaka “hangi amaçla?”
sorusu sorulmalıdır. Eğer önce “neden?” sorusunu
sorarsak neden-sonuç cümlesini amaç-sonuç sanarak
yanılırız.
5. Koşul (Şart) – Sonuç İlişkili Cümleler
Bir olayın veya durumun gerçekleşmesinin, başka bir
olayın veya duruma bağlı olduğunu belirten cümlelerdir.
Bu tür cümlelerde birinci bölüm (yan yargı) koşul, ikinci
bölüm ise o koşula bağlı olarak ortaya çıkan sonuçtur
(temel yargı). Türkçede koşul anlamı asıl olarak “-se” şart
ekiyle sağlanır. “ise”, “-ince”, “-dikçe”, “mi”, “ama”,
“üzere”, “yeter ki” ile de koşul anlamı sağlanabilir.
Örnek(ler)
» Ödevini yaparsan oyun oynayabilirsin.
Bu cümlede koyu renkle yazılmış bölüm, eylemin
yapılabilmesinin bağlı olduğu koşulu belirtmektedir.
» Temiz bir dünya istiyorsan yerlere çöp atma.
» Müzik dinleyebilirsin ama sesini fazla açmayacaksın.
UYARI Cümleye istek, dilek anlamı katan –se, -sa ile
koşul anlamı veren –se, -sa ekini karıştırmamak gerekir.
İstek cümleleri de –se, -sa eki almasına rağmen, koşul
anlamı taşımaz.
Örnek(ler)
» Otobüsle gelmese de trenle gelse.

6. Açıklama İlişkili Cümleler
Neden- sonuç ilişkisinin tersidir; önce sonucun, sonra
nedenin belirtildiği cümlelerdir. Bu tür cümleler genellikle
“çünkü, demek ki, öyleyse, anlaşılıyor ki” bağlaçlarıyla
oluşturulur.
Örnek(ler)
» İzmir’i seviyorum çünkü en güzel yıllarım orada geçti.
Bu cümlede koyu renkle yazılmış bölümde, kendinden
önce belirtilen yargının nedeni açıklanmıştır.
» Bir kez bile arayıp sormadı, demek ki bizi pek
sevmemiş.
» Yüzünden düşen bin parça, anlaşılan üzgünsün.
7. Karşılaştırma Cümleleri
Birden fazla varlık, kavram ya da durumun karşılaştırıldığı
cümlelerdir. Karşılaştırmada benzerlik, farklılık, üstünlük
gibi değişik durumlar ifade edilir. Karşılaştırma ilgisi “gibi,
kadar, en, daha, çok, göre, fazla” gibi sözcüklerle kurulur.
Örnek(ler)
» Kışın Sivas, İstanbul’dan daha soğuktur.
» Televizyon da sinema kadar etkilidir.
» Köyün en güzel çileği bahçemizde yetişir.
Cümle Yorumlama
1. Cümlenin Konusu
Cümlede üzeride durulan kavramlar cümlenin konusunu
verir. Sorularda bir cümle verilir ve bu cümlede neyin
anlatıldığı, yani cümlenin konusu sorulur.
Yapılması gereken, verilen cümleyi yorumlayarak
anlatılanı bir iki söz ile ifade etmektir. Bunun için cümleye
“Bu cümle neyi anlatıyor?” sorusu sorulur ve sorunun
cevabı aranır. Alınan cevap cümlenin konusu olacaktır.
Örnek(ler)
» Öğretmen bir toplumun yapı taşıdır.
Bu cümlede öğretmen, “yapı taşı”na benzetilmiş. Taştan
yapılan binalarda temel malzeme taş olduğuna göre, bu
malzeme olmadan bina yapılamaz. Öğretmen için
toplumun yapı taşı dendiğine göre, toplumun ortaya
çıkması için öğretmene ihtiyaç var demektir. Öyleyse
toplumun oluşmasında öğretmen çok önemlidir. Yani bu
cümlenin konusu, anlatmak istediği, “öğretmenin
önemi”dir.
2. Cümlenin Ana Fikri (Ana Düşüncesi)
Bir cümlede asıl anlatılmak istenen fikir veya cümlede
verilmek istenen mesaja ana fikir denmektedir.
Örnek(ler)
» Eğer bir romancı yazdığı eserlerin geniş kitleler
tarafından okunmasını, beğenilmesini arzu ediyorsa
yapacağı ilk iş seslendiği halkın anlayabileceği bir dil
kullanmak olmalıdır.
Bu cümlede anlatılmak istenen düşünceyi “Yalın bir dil
kullanan sanatçı, daha fazla okunur.” şeklinde öz olarak
ifade edebiliriz. Bu da cümlenin ana düşüncesi olur.
3. Cümleden Çıkarılabilecek Yargı
Bir cümle verilir ve bu cümlede anlatılmak istenenin veya
cümleden çıkarılabilecek yargının ne olduğu sorulur.
Bu tip soruların çözümünde yapılması gereken, verilen
cümleyi yorumlayarak cümlenin söyleniş sebebinin

bulunmasıdır. Çünkü hiçbir cümle boş yere söylenmez,
her cümlenin bir söyleniş amacı vardır. İşte bu tip
sorularda bize düşen onu bulmaktır. Biz buna cümlenin
ana düşüncesi de diyebiliriz.
“Bu cümlede yazar bize ne demek istedi?” sorusuyla
anlatılmak isteneni bulabiliriz.
Örnek(ler)
» Yazar, eserlerinde günlük hayatta olan şeyleri olduğu
gibi, hiçbir abartmaya gitmeden anlatmıştır.
Bu cümlede yazar, eserlerinde günlük hayatı olduğu gibi
anlatmışsa toplumun yaşamını işlemiş demektir. Öyleyse
bu cümlede anlatılmak isteneni “Yazar, eserlerinde içinde
yaşadığı toplumu anlatmıştır.” şeklinde ifade edebiliriz.
4. Cümleden Çıkarılamayacak Yargı
Bir cümle verilir ve bu cümleden çıkarılamayan ya da
cümlenin anlamıyla çelişen yargıları bulmamız istenir.
Yapılacak iş verilen cümleyi yorumlayarak cümleden
çıkarılabilecek yargıları bulmaktır. Sorular dört
seçenekten oluştuğuna göre, seçeneklerin üçündeki
yargılar, verilen cümleden çıkarılabilecek niteliktedir.
Dolayısıyla cümleden çıkarılabilecek yargılar belirlenince,
cümleden çıkarılamayacak yargı kendiliğinden ortaya
çıkacaktır. Bu süreçte cümle çok iyi okunmalı, hangi
ifadeden nasıl bir sonuç çıkarılabileceği iyi tespit
edilmelidir.
Örnek(ler)
» Mehmet’in kardeşi dün de okula gitmedi.
Bu cümleden çıkarılabilecek ve çıkarılamayacak anlamları
bulalım:
1. “Mehmet evin tek çocuğu değildir.”
2. “Mehmet ‘in kardeşi 0-6 yaş arasında değil.”
3. “Mehmet ‘in kardeşi bugün de okula gitmemiş.”
4. “Mehmet kardeşinden başarılıdır.”
Yukarıdaki cümlelere baktığımızda 1. cümle kardeş, 2.
cümle okul, 3. cümle dün de sözcüklerinden çıkar. 4.
cümleyi verilen cümleden çıkaramıyoruz.
5. Cümle Tamamlama
Verilen cümlelerde veya karşılıklı konuşma metinlerinde
boş bırakılan yerlerin anlam bütünlüğünü ve uyumunu
sağlayacak şekilde doldurulmasıdır.
Yapılacak iş, cümlenin gelişinden çıkarılan anlam
doğrultusunda boşlukları doldurmaktır. Bu yapılırken dil
bilgisi kuralları göz önünde bulundurulmalıdır. Yani
eklenecek sözcüklerin hem anlamca hem de yapıca
cümleye uygunluk taşıması gerekir.
Tamamlanacak ve tamamlayacak cümleler ya da sözler
arasında;
– Anlamsal ilişki doğru kurulmalıdır.
– Zaman ve kişi yönünden uyum olmalıdır.
– Cümleleri anlamca bağlamak için uygun bağlaçlar
kullanılmalıdır.
> Böyle sorular seçeneklerden gidilerek de çözülebilir.
Örnek(ler)
» Anneme Anneler Günü için bir ………………… aldım.
Anneler Günü’nde çocuklar annelerine hediye alır.
Öyleyse bu boşluğu “hediye” sözcüğüyle
tamamlayabiliriz.

6. Cümle Oluşturma (Kelimeleri Doğru Sıralama)
Sözcük ya da sözcük gruplarına ayrılmış olarak verilen
cümlelerin genellikle anlamlı ve kurallı bir cümle haline
getirilmesi istenir.
Yapılacak iş, öncelikle yüklemi belirlemek ve eğer kurallı
bir cümle isteniyorsa yüklemi sona yerleştirmek, daha
sonra varsa edat gruplarını, bağlaçları ve tamlamaları
bulmaktır.
> Bu konuyla ilgili sorular seçeneklerden gidilerek de
çözülebilir.
7. Düşüncenin Yönünü (Akışını) Değiştiren Sözcükler
Cümle içindeki kelimeler anlamca birbirini tamamlar.
Fakat bir konudan başka bir konuya geçilirken “fakat,
ama, lakin, ancak, oysa, ne var ki, yalnız, halbuki” gibi
anlamın akışını değiştiren sözcükler kullanılabilir. Bu tür
sözcükler cümlede anlamın akışını değiştiren
sözcüklerdir.
Örnek(ler)
» Ahmet çalışkan, dürüst, efendi bir öğrencidir; ama…
“ama” bağlacından sonra kullanacağımız ifade daha önce
kullanacağımız ifadenin zıddı olacaktır.
Ahmet çalışkan, dürüst, efendi bir
öğrencidir; ama yazısı güzel değil.
ifade olumlu
ifade
olumsuz
» Hasta adam, iyileşmek için doktor doktor dolaştı; ne
var ki hastalığına çare bulamadı.
» Ankara güzel, düzenli, planlı bir şehirdir; fakat denize
kıyısı yoktur.
» Parası yok, arkadaşı yok, gidecek kimsesi
yok; yalnız temiz bir kalbi var.
» Gelemeyeceğini söyledi, hâlbuki vakti vardı.
Anlamlarına Göre Cümleler
1. Öneri (Teklif) Cümleleri
Bir sorunu çözmek veya daha iyiye ulaşmak için görüş ve
düşüncelerin öne sürüldüğü cümlelerdir
» Daldaki elmayı almak için merdiven kullanmalısın.
» Bu işe sabırlı yaklaşmanız daha doğru olacak.
» Konuyu iyice anlamak istiyorsan, önce tekrar et, sonra
da bol bol soru çöz.
2. Varsayım Cümleleri
Gerçekleşmemiş bir olayın gerçekleşmiş gibi ya da
gerçekleşmiş bir olayın hiç gerçekleşmemiş gibi kabul
edildiği cümlelerdir. Varsayım anlamı taşıyan yargılarda
genellikle “tutalım ki, diyelim ki, farz edelim, düşün ki”
gibi ifadelere yer verilir.
Örnek(ler)
» Diyelim ki bu uçağa yetişemedin.
» Bir an için rüyalarının gerçekleştiğini düşün.
3. Eleştiri Cümleleri
Bir yapıtın, bir insanın veya bir durumun doğru ya da
yanlış yönlerini belirten cümlelerdir. Eleştiri, olumlu
eleştiri ve olumsuz eleştiri olmak üzere ikiye ayrılır.

Örnek(ler)
» Konuları açık ve anlaşılır bir dille ele almış.
» Hakem, son maçı çok iyi yönetti.
Yukarıdaki cümlelerde hoşa giden yönler belirtildiğinden
olumlu eleştiri yapılmıştır.
4. Öz Eleştiri Cümleleri
Bir kişinin kendi davranışları üzerinde yürüttüğü yargıları
içeren cümlelerdir.
Örnek(ler)
» Zamanı iyi kullanmadığım için sınavda başarısız oldum.
» On dört yaşına geldim ama hâlâ güzel yazmayı
öğrenemedim.
» Düşünmeden konuşarak arkadaşımın kalbini kırdım.
5. Davranış Cümleleri
Birine veya bir şeye karşı sergilenen hâl, hareket,
muamele, tavır ve tutumları anlatan cümlelerdir.
Örnek(ler)
» Yıllardır görmediği dayısına doyasıya sarıldı.
» Ev sahibi bizi çok sıcak karşıladı.
6. Ön Yargı (Peşin Hüküm) Cümleleri
Bir kişi veya bir durumla ilgili belirli şart, olay ve
görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya
olumsuz yargıları belirten cümlelerdir.
Örnek(ler)
» Bu işi kesinlikle başaramayacak. (Olumsuz ön yargı)
» Bu kitap bu yılın en çok okunan kitabı olacak. (Olumlu
ön yargı)
» Ben zaten onun suçlu olduğunu baştan biliyordum.
7. Uyarı Cümleleri
Kişi ya da kişileri yanlış davranışlardan uzak tutmak için
bir konu, sorun ya da olumsuz bir durum ile ilgili ikaz ve
hatırlatmaları içeren cümlelerdir.
Örnek(ler)
» Kışın zincir takmadan yola çıkmayın.
» Üzerime bu kadar gelmeyin.
» Dilini tutmayı öğrenemezsen etrafında kimsecikler
kalmaz.
8. Görüş Cümleleri
Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargıyı
belirten cümlelerdir.
Örnek(ler)
» Resim sanatı insanı dinlendirir.
» Hepimiz hatalarımızdan ders çıkarmalıyız.
» Bu projedeki eksikleri gidermeliyiz.
9. Yakınma (Şikayet) Cümleleri
Bir durumdan duyulan rahatsızlığı ifade eden cümlelerdir.
Örnek(ler)
» Gittiğinden beri hiç aramadı.
» Nerede nasıl davranacağını bir öğrenebilse.
» İnsanlar hâlâ uğradıkları haksızlıklara ses çıkarmıyor.
10. Hayıflanma Cümleleri
Bir kişinin herhangi bir olaydan veya yapmadığı bir işten
dolayı duyduğu üzüntüyü anlatan cümlelerdir.

Örnek(ler)
» Öğretmenin anlattıklarını keşke defterime yazsaydım.
» Gençlikte bir güzel gezip eğlenmek varmış.
» Zavallı kedi soğukta çok üşümüş.
11. Pişmanlık Cümleleri
Yapılan bir hata veya yanlış sonucunda duyulan üzüntüyü
belirten cümlelerdir.
Örnek(ler)
» Keşke ona bu sözleri söylemeseydim.
» Bu arabayı almamız bir hataydı.
» Buzlu yolda bu kadar hızlı araba kullanmamalıydım.
» Hayıflanma cümleleri ile pişmanlık cümleleri
arasındaki fark şudur: Hayıflanma
cümlelerinde yapılmayan bir işten dolayı duyulan üzüntü
anlatılır, pişmanlık cümlelerinde ise yapılan bir işten
dolayı duyulan üzüntü söz konusudur.
12. Sitem Cümleleri
Bir kimsenin yaptığı bir hareketten dolayı duyulan
üzüntünün, kırgınlığın dile getirildiği cümlelerdir.
Örnek(ler)
» Davete bir beni çağırmamışsın.
» İnsan, kendisine bunca emeği geçen insanı bir kere de
olsa arayıp sorar.
» Bir yudum mutluluğu bize çok gördünüz.
» Sitem cümleleri ile yakınma cümleleri arasındaki
fark şudur: Sitem cümlelerinde bir durumdan veya bir
kişiden duyulan rahatsızlık kişinin kendisine söylenir,
yakınma cümlelerinde ise bir durumdan veya bir kişiden
duyulan rahatsızlık başkalarına anlatılır.
13. Küçümseme Cümleleri
Bir kişiye veya bir olaya değer vermeme, onu küçük
görme, önemsememe, hafife alma anlamı taşıyan
cümlelerdir.
Örnek(ler)
» O da güya okuyacak da adam olacak.
» Bu maçı kazanıp da şampiyon olacakmış.
» Sen kim, sanatçı olmak kim!
14. Azımsama Cümleleri
Bir şeyin miktarca az olduğunu, yetersiz görüldüğünü
ifade eden cümlelerdir.
Örnek(ler)
» Bir tanecik mi ayakkabın var?
» Bu kadarcık ücretle çalışamam.
» Günlerdir çalışıyorsun, ne kadar az iş yapmışsın.
15. Şaşırma Cümleleri
Beklenmeyen bir durum karşısında ne yapacağını, nasıl
davranacağını bilememe, hayrete düşme anlamı taşıyan
cümlelerdir.
Örnek(ler)
» Böyle ansızın gideceğini hiç düşünmemiştim.
» Sınav sonucunu çok yüksek beklerken düşük gelmesin
mi!
» Ne, demek doktor oldun!

16. Beklenti Cümleleri
Gerçekleşmesi beklenen davranış ve işleri bildiren
cümlelerdir. Beklentiler bazen gerçekleşir bazen
gerçekleşmez.
Örnek(ler)
» Sınavdan yüksek not almayı umuyorum.
» Bizi bu sefer daha sıcak karşılayacağını düşünmüştük.
(gerçekleşmemiş beklenti)
» Annem doğum günümde bana en sevdiğim oyuncağı
alacak.
17. Özlem (Hasret) Cümleleri
Geçmişte yaşanan günlerin tekrar yaşanma isteğini ya da
bir yeri veya kişiyi görme isteğini dile getiren cümlelerdir.
Örnek(ler)
» Yıllardır görmediğim köyüm burnumda tütüyor.
» Eskiden bayramlar bir başka kutlanırdı.
» Fırsat olsa da onu tekrar görebilsem.
18. Tasarı Cümleleri
Gelecekte yapılması planlanan işlerin belirtildiği
cümlelerdir.
Örnek(ler)
» Önümüzdeki ay tatile çıkmayı düşünüyorum.
» Bu işin altından başarıyla kalkmayı amaçlıyoruz.
19. Tahmin Cümleleri
Akla, sezgilere, gözlemlere veya birtakım verilere
dayanarak, olacak bir şeyi önceden kestirebilme
sonucunda ortaya çıkan cümlelerdir.
Örnek(ler)
» Annem meraktan patlıyordur şimdi.
» Gökyüzü bulutlarla doldu, yağmur yağabilir.
» Şu anda öğretmen derse başlamıştır.
20. Olasılık (İhtimal) Cümleleri
Gerçekleşmesi kesin olmayan bir olayın veya bir durumun
ortaya çıkmasının beklenilmesi, umut edilmesi ile ilgili
cümlelerdir.
Örnek(ler)
» Tatilde Karabük’e gidebiliriz.
» Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın.
» Sanıyorum o konu anlatılmadı.
» Olasılık cümleleri ile tahmin cümleleri arasındaki
fark şudur: Olasılık anlamlı cümlelerde “ikilem” söz
konusudur. Yani bahsedilen şey için “Öyle de olabilir,
böyle de olabilir.” anlamı hakimdir. Tahmin anlamlı
cümlelerde bu “ikilemi” görmeyiz. Tahmin anlamlı
cümlelerde tecrübelerden hareketle “emin oluş” havası
vardır. Olasılık anlamlı cümlelere göre, tahmin anlamlı
cümlelerde “kesinlik anlamı” daha yoğundur.
21. Beğeni Cümleleri
Bir varlığa veya bir olayın sonucuna yönelik beğenme,
takdir etme, övme veya onaylama işini bildiren
cümlelerdir.
Örnek(ler)
» Her türlü rezaletin yaşandığı bu çevrede dürüst ve
tertemiz bir insan olarak yetişti.
» Araba dediğin böyle rahat ve geniş olmalı.
» Yazar, olayları sıradanlığa düşmeden güzel bir üslupla
yansıtmış.

22. Endişe (Kaygı) Cümleleri
Olumsuz bir durumun gerçekleşme olasılığından dolayı
duyulan kaygıyı anlatan cümlelerdir.
Örnek(ler)
» Acaba yolda başlarına bir şey mi geldi?
» Bu kadar bekledik ama ya gelmezse…
23. Kararlılık Bildiren Cümleler
Kararında direnme, kesin karar vermiş olma durumunu
belirten cümlelerdir.
Örnek(ler)
» Hiçbir güç beni annemden ayıramaz.
» Sorularına asla cevap vermeyeceğim.
» Bu yolda ölmek var dönmek yok benim için.
24. Kararsızlık Bildiren Cümleler
Herhangi bir konuyla ilgili olarak karar verememeyi ifade
eden cümlelerdir.
Örnek(ler)
» Acaba kazağı buradan mı alsam, yoksa öteki
mağazadan mı?
» Tiyatroya mı gitsem, sinemaya mı?
25. Eşitlik Bildiren Cümleler
İki veya daha çok şeyin eşit olması durumunu ifade eden
cümlelerdir.
Örnek(ler)
» Kazandığımız paraları yarı yarıya paylaştık.
» Boyca birbirleriyle aynılar.
» Elmayı tam ortasından ikiye böldü.

Türemiş fiiller, iki şekilde oluşur:
1) İsim veya isim soylu sözcüklerden türetilmiş fiiller
2) Fiil kök veya gövdelerinden türetilmiş fiiller
2.1. İsimden Türemiş Fiiller
İsim veya isim soylu sözcüklere yapım eki getirilerek
türetilen fiillerdir.
Örnek(ler)
güzel
–
Leş
isim kökü

1. Basit Fiiller
Yapım eki almamış fiillerdir. Fiil kök
lerine gelen çekim ekleri, fiillerin anlamını değiştirmediği
için basit fiiller çekim eki alabilir. Yapım eki
almadıklarından bunlar daima kök durumunda bulunur.
Örnek(ler)
git
–
Miş
–
fiil kökü

öğrenilen geçmiş zaman kip eki

Yukarıdaki örnekte “git-” fiilinin aldığı “-miş”, “-ler” ve “di” eklerinin tümü çekim ekidir. “git-” fiili hiçbir yapım eki
almamıştır. Bu yüzden “git-” fiili basit fiildir.
» Sabahları erken kalkar.
Bu cümlede “kalk-“fiili “-(a)r” geniş zaman kip ekini
almıştır. Kip ekleri çekim ekidir. “Kalk-” fiili çekim eki
dışında hiçbir ek almadığından basit fiildir.
» Her gün kitap okumalısınız.
Bu cümledeki “oku-” fiili gereklilik kip eki (-malı) ve kişi
eki (-sınız) almıştır. Hiçbir yapım eki almadığı, sadece
çekim eki aldığı için “okumalısınız” fiili yapısına
göre basit fiildir.
2. Türemiş Fiiller
Bir ya da birden fazla yapım eki almış fiillere türemiş
fiil denir. Türemiş fiiller, aynı zamanda fiil gövdesidir.

yapım eki

Yukarıdaki örnekte “güzelleşmiş” sözcüğünün kökü
“güzel”dir. Bu isim “-leş” yapım ekini alarak
“güzelleş(mek)” fiilini oluşturmuştur. “-leş” eki bir isimi fiil
haline getirmiştir. “güzelleşmiş” sözcüğü yapım eki aldığı
için türemiş fiildir.
» gözle-, azal-, kana-, benimse-, sula, sivril-…
Yukarıdaki kelimelerde altı çizili ekler isimlere gelerek
onları fiil yapmıştır. İsimlere gelerek fiil türeten bu ekler,
eklendikleri sözcüğün anlamını değiştirmiştir, bu yüzden
bu ekler yapım ekleridir. Yukarıdaki fiillerin tümü isimden
fiil yapım eklerini aldıkları için türemiş fiildir.
2.2. Fiilden Türemiş Fiiller
Fiil kök veya gövdelerine yapım eki getirilerek türetilen
fiillerdir.
Örnek(ler)
sev
–
İl
fiil kökü

4. BÖLÜM YAPILARINA GÖRE FİİLLER

isimden fiil yapan ek

fiilden fiil yapan ek
yapım eki

Yukarıdaki örnekte “sevilir” sözcüğünün kökü “sev(mek)”
fiilidir. Bu fiil “-il” yapım ekini alarak “sevil(mek)” fiilini
oluşturmuştur. “-il” eki “sev-” fiilininin anlamını
değiştirerek yeni bir fiil haline getirmiştir. “sevilir”
sözcüğü yapım eki aldığı için türemiş fiildir.
» çıkar-, söndür-, kanat-, sarıl-, giriş-, görün-…
Yukarıdaki kelimelerde altı çizili ekler fiillere gelerek
onları yeni fiillere dönüştürmüştür. Fiillere gelerek fiil
türeten bu ekler, eklendikleri fiilin anlamını değiştirmiştir,
bu yüzden bu ekler yapım ekleridir. Yukarıdaki fiillerin
ler tümü fiilden
–
di aldıkları için türemiş
fiil yapım eklerini
kişi eki
duyulan geçmiş zaman kip eki
fiildir.
çekim eki
3. Birleşik Fiiller
Yeni bir eylemi karşılamak üzere, en az iki sözcüğün bir
araya gelmesiyle oluşan fiillere birleşik fiil denir. Birleşik
fiili oluşturan kelimeler biri veya her ikisi fiil olabilir. Ama
en az biri fiil olmalıdır.
Birleşik fiiller üç grupta incelenir:
3.1. Kurallı Birleşik Fiiller
İki fiilin belli kurallara göre birleşmesiyle oluşan birleşik
fiillerdir. Kurallı birleşik fiiller de kendi anlamından
uzaklaşarak ana fiile “yeterlik, tezlik, yaklaşma, sürerlik”
gibi anlamlar katar. Kurallı birleşik fiiller her zaman
birleşik yazılır.
Kurallı birleşik fiiller dörde ayrılır:

vardır.
3.1.1. Yeterlilik Fiili
» Koltuğun üzerinde uyuyakalmış.
Bir fiile “ebil(mek)” yardımcı fiili getirilerek yapılır.
» Bu gelenek nesilden nesile süregelmiş.
Cümleye “gücü yetme” veya “olasılık” anlamı katar. Soru
> Sürerlik fiilinin olumsuz biçimi yoktur.
olarak kullanıldığı bazı durumlarda ise “rica” anlamı katar.
Örnek(ler)
3.1.4. Yaklaşma Fiili
» Öğretmeniyle konuşabilmiş.
Bir fiile “eyaz(mak)” yardımcı fiili getirilerek yapılır. Fiile
cümlesinde “konuşabilmek” sözcüğü yeterlilik birleşik
“hemen hemen, az kalsın” anlamı katar. Fiilin
fiilidir. “Bilmek” fiili normalde “bir şey üzerinde bilgisi
gerçekleşmesine çok yaklaşıldığı anlamı taşıdığı için buna
olmak” anlamı taşır. Ancak burada bu anlamı yitirerek
“yaklaşma fiili” adı verilmiştir.
“konuşmak” fiiline ” gücü yetebilme, yapabilme” anlamı
Örnek(ler)
katmıştır.
» Bir genç havuzda boğulayazdı.
» Babam iki bavulu aynı anda taşıyabiliyor. (Gücü yetme)
cümlesinde “boğulayazmak” sözcüğü yaklaşma birleşik
» Bu yıl kış geç gelebilir. (İhtimal)
fiilidir. “Boğulmak” ana fiiline “ayazmak” getirilerek
> Yeterlilik fiilinin olumsuzu iki şekilde yapılır:
oluşturulmuştur. Fiilde “az kalsın boğuluyordu,
Yeterlilik fiili gücü yetmezlik, yapamama anlamı
boğulmaya çok yaklaştı” anlamı vardır.
taşıyorsa “ebilmek” yardımcı fiilinin “bilmek” kısmı atılır,
» Kardeşim yolda yürürken düşeyazdı.
onun yerine “-ma, -me” olumsuzluk eki “ama(mak),
> Yaklaşma fiilinin olumsuz biçimi yoktur.
eme(mek)” şeklinde getirilir:
3.2. Yardımcı Eylemle Yapılan Birleşik Fiiller
Başarabilirim
→ Başaramam
İsim soylu sözcüklerden sonra gelen
Açabilirim
→ Açamam
“etmek, olmak, kılmak, eylemek ve buyurmak”
Okuyabilir
→ Okuyamaz
yardımcı eylemlerinin kendisinden önceki isimle
Yeterlilik fiili gücü yetmezlik, yapamama ihtimali
birleşmesiyle oluşur.
içeriyorsa :
Örnek(ler)
Yazabilirim
→ Yazamayabilirim
» Sevdiğim için bu mesleği tercih ettim.
Gelebilirim
→ Gelemeyebilirim
» Sınavdan yüksek puan alınca mutlu oldu.
3.1.2. Tezlik Fiili
» Adam, etrafındakilere sürekli emir buyuruyordu.
Bir fiile “iver(mek)” yardımcı fiili getirilerek yapılır.
» Mevla bize yardım eylesin.
Cümleye “çabukluk (tezlik), birdenbirelik ve kolaylık ”
anlamı katar.
» Dili sade kullanarak sözü etkili kılmış.
Örnek(ler)
NOT Yardımcı eylemle birleşik fiil oluşturulurken ses
» Penceredeki güvercin pır diye uçuverdi.
türemesi
veya ses düşmesi olursa yardımcı fiile isme
cümlesinde “uçuvermek” sözcüğü tezlik birleşik fiilidir.
bitişik yazılır.
“Vermek” fiili normalde “yakınındaki nesneyi başkasına
Örnek(ler)
iletmek, ulaştırmak” anlamı taşır. Ancak burada bu anlamı
» Ayrılığın acısını derinden hissetti. (his + etmek →
yitirerek “uçmak” fiiline “birdenbire uçtu” anlamı
hissetmek )
katmıştır.
» Marketi oğluna devretti. (devir + etmek → devretmek)
» Dağ gibi bulaşığı yıkayıverdi. (Çabukluk)
» Öğretmenimiz zor soruyu çözüverdi. (Kolayca)
> Tezlik fiilinin olumsuzu iki şekilde yapılır: “-ma, -me”
3.3. Deyimleşmiş (Anlamca Kaynaşmış) Birleşik Fiiller
olumsuzluk eki ya yardımcı fiilden sonra getirilir ya
En az iki sözcüğün genelde gerçek anlamından
da ana fiilden sonra getirilir.
uzaklaşarak kaynaşmasıyla oluşan fiillerdir. Deyimler
“ebilmek” yardımcı fiilinin “bilmek” kısmı atılır, onun
anlamca kaynaşmış birleşik fiiller grubuna girer.
yerine “-ma, -me” olumsuzluk eki “ama(mak), eme(mek)”
Örnek(ler)
şeklinde getirilir:
» Odunların depoya taşınmadığını görünce küplere
Olumlu
1. Olumsuz
2. Olumsuz
bindi.
Alıverdi

Alıvermedi
cümlesinde “küplere binmek”Almayıverdi
sözünde “küp” sözcüğü ile
Ancak iki olumsuz biçim arasında anlam farkı vardır.
“binmek” fiili anlamca kaynaşıp kalıplaşmıştır. Bu
Birinci olumsuz biçiminde “tezlik” anlamı ağırlıktadır.
sözcükler gerçek anlamından uzaklaşıp mecazlaşarak bir
İkinci olumsuz biçiminde ise “önemsememe” anlamı ön
deyim oluşturmuştur. Dolayısıyla “küplere binmek” sözü
plandadır.
deyimleşmiş (anlamca kaynaşmış) birleşik fiildir.
3.1.3. Sürerlik (Süreklilik) Fiili
» Onun söylediklerine artık kulak asmıyorum.
Ana fiile “edur(mak)”, “ekal(mak)” ve “egel(mek)” yardımcı
» Masanın üzerindeki gazetelere göz gezdirdi.
fiillerinin getirilmesiyle oluşur. Cümlelere işin, oluşun
» Bunları söylemeye dilim varmıyor.
hareketin bitmediği, devam ettiği anlamı katar.
Örnek(ler)
» Siz resimli kitaplara bakadurun.
cümlesinde “bakadurmak” sözcüğü sürerlik birleşik fiilidir.
“Bakmak” ana fiiline “adurmak” getirilerek “bakadurmak”
fiili elde edilmiştir. Fiilde “bakmaya devam edin” anlamı

5.BÖLÜM EK FİİL
İsim ve isim soylu sözcüklerin yüklem görevinde
kullanılmasını sağlayan, ayrıca eklendiği çekimli fiilleri,
birleşik zamanlı fiil yapan ek biçimindeki yardımcı
eyleme ek fiil (ek eylem) denir. Ek fiil mastar olarak
anlamı olmayan “-i(mek)” fiilidir. Konuşmada ve
yazmada ek fiildeki “-i” genellikle düşer.
> Ek fiilin iki görevi vardır:
1. İsim ve isim soylu sözcüklere eklenerek onları yüklem
yapmak
2. Çekimlenmiş (basit zamanlı) fiillere eklenerek onları
birleşik zamanlı yapmak
Ek Fiil Kavram Haritası
1. İsim Soylu Sözcükleri Yüklem Yapmak (İsim
Cümlelerinde Ek Fiil)
İsimler ve isim soylu sözcükler (zamir, sıfat, zarf, edat) ek
fiil alarak cümlede yargı bildirir duruma gelirler, yüklem
olurlar.
EK BİLGİ İsim soylu sözcüklerin ek fiil alarak yüklem
oldukları cümlelere isim cümleleri denir.
> İsim cümlelerinde ek fiil, dört kiple çekimlenir:
1. Görülen (Bilinen) Geçmiş Zaman (idi)
2. Duyulan (Öğrenilen) Geçmiş Zaman (imiş)
3. Geniş Zaman (idir)
4. Şart Kipi (ise)
1.1. Ek Fiilin Görülen Geçmiş Zamanı
Bahsedilen duruma tanık olma anlamı taşır. İsimlere “idi”
getirilerek yapılır, getirildiği sözcüğe göre “-dı / -di / -du
/ -dü / -tı / -ti / -tu / -tü” şeklinde kullanılabilir.
Örnek(ler)
» İlkokulda çalışkan bir öğrenciydim.(öğrenci idim)
Bu cümlede “öğrenci” kelimesi isim soylu bir kelimedir,
fiil değildir. Bu sözcük ek fiilin bilinen geçmiş zaman eki
olan “idi”yi alarak yüklem olmuştur.
» Dün hava çok soğuktu. (soğuk idi)
Bu cümlede “soğuktu” sözcüğü cümlenin yüklemidir.
“soğuk” sözcüğü fiilleri ayırt etmekte kullandığımız “-mek
/ -mak” eklerinden birini alamaz, dolayısıyla fiil değildir.
Unutmayalım ki bir isim veya isim soylu sözcük yüklem
olmuşsa mutlaka ek fiil almıştır. Buradaki “-tu” eki, ek
fiilin görülen geçmiş zaman eki olan “idi”nin sertleşmiş
halidir.
» Dün akşam kapını çalan bizdik. (biz idik)
Bu cümlede “biz” sözcüğü kişi zamiridir, yani isim soylu
bir sözcüktür ve ek fiil alarak yüklem olmuştur.
» Son günlerde biraz yorgun gibiydi. (gibi idi)
Bu cümlede “gibi” sözcüğü edattır, yani isim soylu bir
sözcüktür ve ek fiil alarak yüklem olmuştur.
» Geçen sene daha çalışkandın. (çalışkan idin)
» Bugün sınıfta sadece on öğrenci vardı. (var idi)

1.2. Ek Fiilin Öğrenilen Geçmiş Zamanı
Bahsedileni duyma, öğrenme, sonradan fark etme anlamı
taşır. İsimlere “imiş” getirilerek yapılır, getirildiği sözcüğe
göre “-mış / -miş / -muş / -müş” şeklinde kullanılabilir.
Örnek(ler)
» Eskiden de çok güzelmişsiniz.(güzel imişsiniz)
Bu cümlede “güzel” kelimesi isimdir. Bu sözcük ek fiilin
duyulan geçmiş zaman eki olan “imiş”i alarak yüklem
olmuştur.
» En çok istediği hediye, cep telefonuymuş. (cep
telefonu imiş)
Bu cümlede “cep telefonuymuş” söz öbeği bir isim
tamlamasıdır ve ek fiil alarak yüklem olmuştur.
» Bir haftadır yurt dışındaymışsın. (yurt dışında imişsin)
» Bebekken çok yaramazmışım. (yaramaz imişim)
» Bir varmış, bir yokmuş (var imiş , yok imiş)
1.3. Ek Fiilin Geniş Zamanı
Bahsedilen durumun her zaman gerçekleştiği anlamı
vardır.. İsimlere “idir” getirilerek yapılır, fakat ek fiilin
geniş zamanında “idir” eki genellikle düşer ve kişi ekleri
ek fiil eki olarak kullanılır. Bu yüzden ek fiili geniş zaman
eklerini “-im, -sin, idir, -iz, -siniz, -lerdir /-dirler” olarak
sayabiliriz.
Örnek(ler)
» Buraya çöp dökmek yasaktır.(yasak idir)
Bu cümlede “yasak” kelimesi isimdir. Bu sözcük ek fiilin
geniş zaman eki olan “idir”i alarak yüklem olmuştur.
» Demek siz de İstanbullusunuz.
Bu cümlede “İstanbullu” sözcüğü ek fiilin geniş zaman
eklerinden “-siniz” ekini alarak yüklem olmuştur.
NOT Ek fiilin geniş zaman eki olan “idir” bazen cümlede
kullanılmaz, cümleden düşer. Bu durumda yüklem, ek
fiille çekimlenmiş kabul edilir.
Örnek(ler)
» O da en az senin kadar çalışkan. (çalışkandır /
çalışkan idir)
» Yeni evimiz iki katlı. (iki katlıdır / iki katlı idir)
UYARI Ek fiilin geniş zaman eki olan “-im” eki, iyelik eki
olan “-im” veya 1. tekil şahıs eki olan “-im” ile
karıştırılmamalıdır.
Örnek(ler)
» Dünkü maçta yere düşünce dizim kanadı.
Bu cümlede “diz” kelimesine eklenen “-im” eki, eklendiği
ismin bir varlığa ait olduğunu bildirir. Bu yüzden iyelik
(aitlik) ekidir.
» Vakit epey geç oldu, artık ben de gideyim.
Bu cümlede “-im” eki “gitmek” fiiline eklenmiştir ve fiilin
kim tarafından yapıldığını bildirir. Bu yüzden kişi (şahıs)
ekidir.
» Yaklaşık on senedir öğretmenim.
Bu cümlede “-im” eki “öğretmen” sözcüğüne eklenmiştir
ve bir sime eklenerek onu yüklem yapmıştır. Bu
yüzden ek fiildir.

1.2. Ek Fiilin Şartı
Ek fiilin şart kipi, ek fiilin diğer kiplerinden farklı olarak
eklendiği isim ve isim soylu sözcükleri yüklem yapmaz,
cümleye şart (koşul) anlamı katar. İsimlere “ise”
getirilerek yapılır, getirildiği sözcüğe göre “-sa / -se”
şeklinde kullanılabilir.
Örnek(ler)
» Hastaysanız doktora gidiniz.(hasta iseniz)
Bu cümlede “hasta” kelimesi isimdir. Bu sözcük ek fiilin
şart eki olan “ise”yi almıştır.
» Hava güzelse yürüyüşe çıkalım. (güzel ise)
» Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. (bakar isen /
bakmaz isen)
NOT Ek fiilin şart eki, ayrı bir sözcük gibi de yazılabilir.
Örnek(ler)
» Hava soğuk ise dışarıda çok durma.
UYARI Ek fiilin şart eki olan “ise”, bağlaç olan “ise”
ile karıştırılmamalıdır. Ek fiil olan “ise” cümleye koşul
(şart) anlamı katar ve olumsuzu yapılabilir; bağlaç olan
“ise” cümleye şart anlamı değil karşılaştırma anlamı katar
ve olumsuzu yapılamaz.
Örnek(ler)
» Kitabımı getirmişim, defterim ise evde kalmış.
(Kitabımı getirmişim, defterim değil ise evde kalmış.)
Bu cümlede “ise”, cümleye karşılaştırma anlamı katmıştır
ve olumsuzu yapılamaz. Bu yüzden bağlaçtır.
» Elindekiler ağır ise yardım edebilirim.
(Elindekiler ağır değil ise yardım edebilirim.)
Bu cümlede “ise”, cümleye şart anlamı katmıştır ve
olumsuzu yapılabilir. Bu yüzden ek fiildir.
Ek Fiilin Olumsuzu
İsim cümlelerinde ek eylemin olumsuzu “değil” edatıyla
yapılır. “değil” olumsuzluk edatı isimle ek fiil arasına
eklenir.
Örnek(ler)
» Bayramda yollar kapalıymış. (kapalı imiş) → olumlu
Bayramda yollar kapalı değilmiş. (kapalı
değil imiş) → olumsuz
» Evimiz çok uzakta değil(dir). (uzakta değil idir)
Ek Fiilin Soru Şekli
Ek fiilin soru biçimi de diğer fiillerde olduğu gibi “mi”
soru edatıyla yapılır. “mi” soru edatı isimle ek fiil arasına
eklenir.
Örnek(ler)
» Bayramda yollar kapalı mıymış?
» En sevdiğin mevsim yaz mıdır?
2. Basit Zamanlı Fiilleri Birleşik Zamanlı Yapmak (Fiil
Cümlelerinde Ek Fiil)
Basit zamanlı (sadece bir kip eki almış) fiiller, ek fiil alarak
birleşik zamanlı (birden fazla kip eki almış) fiil olurlar.
Fiilin birleşik zamanlı olmsı demek iki kip ekinin yan yana
gelmesi demektir. Birleşik zamanlı fiillerde ikinci kip eki
her zaman ek fiildir.
> Fiil cümlelerinde ek fiil, üç kiple çekimlenir:
1. Ek Fiilin Hikaye Hikaye Birleşik Zamanı (idi)
2. Ek Fiilin Rivayet Birleşik Zamanı (imiş)
3. Ek Fiilin Şart Birleşik Zamanı (ise)

Örnek(ler)
» geliyorum
Bu fiil sadece bir kip eki (şimdiki zaman eki) aldığı
için basit zamanlı fiildir.
» geliyormuşum (geliyor imişim)
Bu fiil ise iki kip eki (şimdiki zaman eki + öğrenilen
geçmiş zaman eki) aldığı için birleşik zamanlı fiildir ve
ikinci kip eki ek fiildir.
Birleşik zamanlı fiillerin türlerini ve birleşik zamanlı fiiller
hakkında daha ayrıntılı bilgiyi birleşik zamanlı fiiller konu
anlatımında bulabilirsiniz:
6. BÖLÜM PARAGRAFTA ANLAM
1. Anlatım Türleri (Anlatım Biçimleri)
Yazarın duygu veya düşüncelerini ya da bir olayı
anlatırken kullandığı yöntemlerdir.
1.1. Betimleme (Betimleyici Anlatım, Tasvir)
Varlıkların okuyucunun gözünde, zihninde canlanacak
şekilde ayırt edici nitelikleriyle resim çizer gibi
anlatılmasına betimleyici anlatım (tasvir etme) denir.
> Betimlemede gözlem esastır. Gözlemle elde edilen
bilgiler açık, sade ve anlaşılır bir dille okuyucunun
gözünde canlanacak şekilde anlatılır. Betimlemede yazar,
tasvir edeceği varlığı kendi bakış açısına, kendi görüş ve
değerlendiriş biçimine göre anlatır, betimlemeye kendi
yorumunu katabilir.
Örnek(ler)
» “Başımızın üstünde her zaman yeşil, iğne yapraklı
dallardan örülü bir çatı var. Dallar öylesine sık ki, güneş
ışığı aşağıya süzülemiyor bile. Ormanın içine doğru
kilometrelerce uzayıp giden toprak bir yol… Çevredeki
çiçeklerin insanı bayıltıcı kokusu ve kuşların tatlı
nağmeleri…”
Bu parçada ormanın içindeki bir yerin betimlemesi
yapılmıştır. Yazar bunu yaparken kendi yorumunu da
katmıştır.
> Betimlemeler insanı konu alıyorsa bu tip
betimlemelere portre denir.
Örnek(ler)
»“Kapıda yaşlı bir adam belirdi. Üzerinde biraz eski, açık
mavi bir takım elbise vardı. Ceketin üst cebinde üçgen
şeklinde kıvrılmış mendil, kravatıyla aynı renkteydi. Yer
yer ağarmış saçlarını sol tarafa yatırmış, hâlâ siyahlığını
koruyan bıyıklarını üst dudağının üzerini kapatacak
şekilde bırakmış. Ayağında yıllar önce gençlerin oldukça
rağbet ettiği ucu sivri ucu küt biçimli ayakkabılar vardı.”
Bu parçada yaşlı adamın fiziksel özelliklerinden, dış
görünüşünden bahsedilerek fiziksel portre yapılmıştır.
1.2. Öyküleme (Öyküleyici Anlatım, Hikaye Etme)
Tasarlanmış veya yaşanmış bir olayın başkalarına sözle ya
da yazıyla anlatıldığı anlatım biçimine öyküleme (hikâye
etme) denir.
Anlatımı yönüyle betimlemeye benzer. Bu nedenle
öyküleme betimsel anlatımla karıştırılabilir.

Öyküleme ile betimleme arasındaki
fark: Öykülemede olaylar, kişi veya kişilerin başından
belli bir yerde ve belli bir zamanda geçer. Betimlemede
ise zaman akış içinde değildir ve kişi veya kişilerin
başından geçen herhangi bir olay söz konusu değildir.
Yani betimlemede belli bir zamanda durur nitelikteki
eylem veya varlıklar tanıtılır. Öykülemede ise zaman akış
halindedir ve olaylar bu akış içinde verilir. Buna fotoğraf
ve film örneğini verebiliriz: Fotoğrafta zaman, olay ve
varlıklar donmuş durumdadır. İşte betimleme bu donmuş
durumun sözcüklere dökülmüş şeklidir. Oysa filmde
zaman, olay ve varlıklar hareket halindedir, işte öyküleme
de belli bir zaman aralığında geçen olayları anlatan film
gibidir.
Örnek(ler)
» “Derse geç kalmıştım. Hemen bir taksi tuttum. Taksici
beni derse yetiştirmek için biraz hızlı sürdü. Önümüzde
giden araç ani fren yapınca ona arkadan çarptık. Bereket,
taksici hemen frene basmıştı da çarpışma hafif oldu. Tabiî
ben de derse yetişemedim.”
Görüldüğü gibi bu parçada kişi, okula giderken başına
gelenleri anlatmış. Bu anlatımda dikkat ederseniz, bir olay
zaman içinde anlatılmış. Derse geç kalıyor, taksi tutuyor,
bindiği taksi başka bir araca çarpıyor. Demek ki bu
parçanın anlatımında öyküleyici anlatımdan
yararlanılmıştır.

Örnek(ler)
» “Bazı bilim adamları yanlış, anlaşılmaz bir Türkçe ile
yazıyorlar. Üstelik bunlar, edebiyatçı olmadıklarını ileri
sürerek, hoş görülmelerini de istiyorlar. Ama bu, mazeret
olamaz. Çünkü bizim onlardan istediğimiz; duygu ve
düşüncelerini düzgün bir dille yazmalarıdır. Bunun için de
sanatçı olmaya gerek yoktur. Her insan ana dilini hatasız
kullanacak ölçüde bilmelidir bence.”
Görüldüğü gibi yazar yukarıdaki parçada önce, eleştirdiği
düşünceyi vermektedir. Dili yanlış kullanan bazı bilim
adamlarını eleştirmektedir. Bu konuda hoş görülmeyi
isteyen bilim adamlarını ise haksız bulmaktadır. Yazar, her
insanın ana dilini düzgün, yanlışsız kullanması gerektiğini
savunmaktadır. Bunun için de bazı bilim adamlarının
iddia ettiği gibi sanatçı olmak gerekmediğini doğru
görüş olarak okuyucuya aktarmaya çalışmaktadır.
2. Düşünceyi Geliştirme Yolları
Parçada anlatılanları daha anlaşılır hâle getirmek,
okuyucuyu etkilemek, onun ilgisini çekmek gibi amaçlarla
bu dört anlatım biçimine ek olarak bazı yardımcı
yöntemler de kullanılabilir.
Düşünceyi geliştirme yöntemlerinden, yukarıda
gördüğümüz dört temel anlatımın (açıklama, tartışma,
betimleme, öyküleme) birinin içinde yararlanılabileceği
gibi bu yöntemlerden herhangi biri parçanın anlatımında
hâkim konumda da olabilir.

1.3. Açıklama (Açıklayıcı Anlatım)
Bilgi vermek amacı ile oluşturulan yazılarda kullanılan
anlatım tekniğidir. Bu tür yazılarda amaç okuyucuyu
bilgilendirmek, ona bir şeyler öğretmek olduğu için sade
ve anlaşılır bir dil kullanılır. Açıklayıcı anlatımda yazar,
duygularına yer vermez, nesnel bir anlatım hakimdir.
Örnek(ler)
» “Yakup Kadri Karaosmanoğlu edebiyatımızın önde
gelen sanatçılarından biridir. Roman, hikâye, anı gibi
değişik alanlarda eserler vermiş olan sanatçı daha çok
romanları ile tanınmaktadır. Romanlarında önceleri kişisel
konuları işleyen sanatçı daha sonra toplumsal konulara
yönelmiştir. “Kiralık Konak”ta nesiller arası duygu ve
düşünce farklılıklarını işleyen sanatçı, “Yaban” romanında
Kurtuluş Savaşı yıllarında köy yaşamını, köylü – aydın
çatışmasını işlemiştir.”
Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi parçada “Yakup Kadri”
okuyucuya tanıtılmış, sanatçının eserleri ile ilgili bilgiler
verilmiştir. İşte öğreticiliği esas alan bu tür anlatıma
açıklayıcı anlatım denir.

2.1. Tanımlama
Bir kavram veya varlığın ne olduğunun açıklanmasına tanımlama denir. Genelde açıklayıcı ve tartışmacı
anlatım tekniklerinde tanımlamadan yararlanılır. Varlık ya
da kavramın okuyucunun zihninde daha belirginleşmesi
amaçlanır. Tanım, “Bu nedir?” sorusuna cevap verir.
Örnek(ler)
» “Destanlar, tarihten önce ve tarihin başlangıcı sırasında
bir milletin geçirdiği maceraları, yetiştirdiği kahramanları;
doğa, evren ve toplum olayları hakkında düşündüklerini
ve bunlar karşısında aldığı vaziyetleri anlatan din ve
kahramanlık hikâyeleridir.”
Parçada açıklayıcı anlatım tekniği kullanılarak destanlar
hakkında bilgi verilmiştir. Ancak bu yapılırken ilk cümlede
“Destan nedir?” sorusuna cevap olacak şekilde
tanımlamadan yararlanılmıştır.

1.4. Tartışma (Tartışmacı Anlatım)
Yazarın kendi doğrularına okuyucuyu inandırmak, onu
kendi gibi düşündürmek için kullandığı anlatım
tekniğine tartışma denir.
Amaç kendi düşüncesini savunmak, varsa yanlış
düşünceyi çürütmek olduğundan yazar, düşüncelerini
sanki karşısında okuyucu varmış da onunla
konuşuyormuş gibi ele alır. Kendi görüşünü ortaya koyar,
karşıt görüşün dayanaksız olduğunu örnekleri ile gösterir.
Bu yöntemde önce eleştirilecek olan düşünce verilir.
Yazar, kendi düşüncesinin doğruluğunu, eleştirdiği
düşüncenin ise yanlışlığını savunur.

2.2. Karşılaştırma
Birden fazla varlık ya da kavram arasındaki benzerlik veya
farklılıkları ortaya koymak için kullanılan anlatım
yoluna karşılaştırma denir. Daha çok tartışmacı ve
açıklayıcı anlatım içinde kullanılan bu yöntemde,
varlıkların farklı ya da ortak yönleri ele alınır.
Örnek(ler)
»“Konuşma ile yazma farklıdır. Konuşma geçicidir, yazma
kalıcı. Konuşma anlıktır, yazma sonsuz. Yazıya geçirilen
her şey olduğu gibi korunur. Konuşma ise saman alevi
gibi söylendiği anda yitip gider.”
Bu parçada “konuşma” ile “yazma” karşılaştırılmış,
yazmanın konuşmadan üstün olduğu belirtilmiştir.

2.3. Örneklendirme
Bir düşüncenin somut hâle getirilerek daha anlaşılır
kılınması için anlatılan konuyla ilgili örnekler verilmesine örnekleme denir. Düşüncenin anlaşılır ve akılda
kalıcı olması amaçlanır. Bazen önce bir örnek verilerek
veya fıkra anlatılarak konuya giriş yapılır. Bunlardan
hareketle de bir yargıya varılır.
Örnek(ler)
» “Bir yerde sabit civata gibi dönüp duranların ne
kendilerine faydaları vardır, ne çevredekilere. Oysa
dünyaya bakalım; her şey değişir, durmadan yol alır. Su,
buhar olur, yağmura dönüşür; tohum, baş verir, çiçeğe
durur; civciv, pek cılız doğar, kocaman bir horoz olur.
Dünyada hiçbir şey durmaz. Bu doğanın bir parçası olan
insan neden dursun?”
Bu parçada insanın yerinde durmaması gerektiği görüşünü yazar, doğadan hareketle örneklendirmiştir. Önce
görüşünü söylemiş, daha sonra bu görüşünü
örneklendirmiştir: Doğada her şey hareket hâlinde ve
değişim içindedir, insan da buna ayak uydurmalıdır.
2.4. Tanık Gösterme
Yazarın, savunduğu düşüncenin doğruluğuna okuyucuyu
inandırabilmek için tanınan ve görüşlerine itibar edilen
kişilerin sözlerinden alıntı yapılmasına tanık gösterme
denir.
UYARI Kişinin sadece ismini yazıda kullanmak, tanık
gösterme için yeterli değildir. Bu, örneklendirme olur.
Tanık göstermede önemli olan, kişinin sözünü
destekleyici olarak kullanmaktır. Bu da kişinin düşüncelerinin tırnak içinde aktarılması ile olur.
> Önce yazar kendi görüşünü verir. Daha sonra bu
görüşü kanıtlamak, inandırıcılığı artırmak için, o alanda
tanınmış bir kişiden söz edip, o kişinin sözlerine yer
verilir.
Örnek(ler)
» “Deneme, büyük savlar içermez. Daha çok duyguya,
sezgiye, birikime ve akla dayanır. Denemede yazar kendi
birikimini, içinden gelenleri özgürce aktarır. Bu nedenle
Nurullah Ataç deneme için: “Deneme benin ülkesidir.”
der. Bu görüşe katılmamak elde değildir.”
Bu parçada yazar, deneme yazı türü ile ilgili görüşlerini
aktarmıştır. Görüşlerinin inandırıcı kılmak için bu alanda
söz sahibi olan ünlü denemeci Nurullah Ataç’tan alıntı
yapmış, onun sözlerini aktarmıştır.
2.5. Sayısal Verilerden Yararlanma
Düşüncenin kanıtlanabilmesi için istatistiksel bilgilerden,
anketlerden ya da grafiklerden yararlanılmasıdır.
Örnek(ler)
» Ormanlar, dünyamızın akciğerleri gibidir. Ağaç ve
ormanın insan hayatına doğrudan ve dolaylı o kadar çok
faydası vardır ki… Aklıma gelen birkaçını sıralayayım
isterseniz. O zaman ne demek istediğimi daha iyi anlamış
olursunuz. Tabiatın harika, sessiz süpürgeleri ormanlar
yaratılmasaydı yaşadığımız dünya tozdan
geçilmeyecekti. 1000 m² ladin ormanı yılda 32 ton, kayın
ormanı 68 ton ve çam ormanı ise 30-40 ton tozu hüp
diye emebilir ve havadaki zehirli gazları da filtre eder.”

2.6. Benzetme
Bir kavramı ya da varlığı başka bir kavram ya da varlığın
özellikleriyle anlatmaya benzetme denir.
Örnek(ler)
» “Birikimsiz yazarlık saman alevi gibidir. Saman alevi
çabucak tutuşup yine çabucak söner. Yazmak için yeterli
donanıma sahip olmayan birikimsiz yazarlar da parlamış
olsalar bile elbet bir gün saman alevi gibi sönüp
giderler.”
Parçada, birikimden yoksun yazarlar saman alevine
benzetilmiştir. Bunların kalıcı olamayacağı, bu
benzetmeden yararlanılarak vurgulanmıştır.
3. Anlatıcı Türleri
Olay anlatımına dayalı metinlerde olayları, kişileri, mekânı
okurlara anlatan kişiye anlatıcı denir. Metinlerde anlatım
iki tür anlatıcı aracılığıyla yapılır:
3.1. Birinci Kişi Ağzından Anlatım
Birinci kişi ağzıyla anlatımlarda yazar, kendi başından
geçen veya içinde bulunduğu bir olayı anlatır. Bu tür
anlatımlarda çoğu zaman birinci tekil şahıs (ben) veya
birinci çoğul şahıs (biz) ekleri kullanır.
Örnek(ler)
» “Kimse farkına varmadan evden çıktım. Doğruca alet
edevatın bulunduğu depoya gittim. Duvara yaslı duran
kazmayı kaldırıp ağırlığına baktım. İmkanı yok, bunu
götüremezdim.Çok ağırdı. Küçük keser de aynı görevi
görürdü. Aradığım keseri buldum. Depodan çıktım…”
3.2. Üçüncü Kişi Ağzından Anlatım
Üçüncü kişi ağzıyla anlatımlarda yazar, genellikle
duyduğu veya gördüğü şeyleri anlatır. Bu tür
anlatımlarda çoğu zaman üçüncü tekil şahıs (o) veya
üçüncü çoğul şahıs (onlar) ekleri kullanır.
Örnek(ler)
» “Yazdan kalma bir gündü. Güneş, insanın içini
ısıtıyordu. Cemil, sahilde oturmuş, dalgaların sesini
dinlerken üstünden hızla geçen martıların çığlığı andıran
sesiyle irkildi. Yerinden doğrulup izlemeye koyuldu.
Martılar deniz üzerinde iyice süzüldükten sonra suya ani
dalışlar yapıyor, küçük balıklar ustaca avlıyordu…”
4. Anlatıcı Bakış Açıları
Olaya dayalı metinlerde anlatıcının başvurduğu üç tür
bakış açısı vardır:
4.1. İlahi Bakış Açısı
Bu bakış açısında anlatıcı, olayların gelişiminden kahramanların neler düşündüğüne kadar her şeyi bilir.
Örnek(ler)
» Selim, elindeki ağır bavulu sürükleyerek götürmeye
çalışıyordu. Anlaşılan bavul çok ağırdı. Birkaç metre
ilerledikten sonra Selim durdu. Bir ağacın gölgesinde
dinlenmeye başladı. Aklına; annesi, babası, köyde
geçirdiği güzel günler geldi. O günleri yeniden yaşamanın, ailesine tekrar kavuşmanın hayalini kurdu. Yıllar
önce gurbete gitmiş ama sılaya dönmek henüz Selim’e
nasip olmamıştı.
4.2. Kahraman
Bakış Açısı
Hikâye ve romanlardaki olayların, kahramanlardan biri
tarafından anlatıldığı bakış açısıdır. Kahraman bakış
açısında birinci kişi ağzı kullanılır.

Örnek(ler)
» Okuldan çıkıp durağa doğru ilerlerken karşıma yedi
sekiz yaşlarında bir çocuk çıktı. Elindeki mendili bana
uzatarak satın almamı istedi. Elbiseleri dökülen ve
acınacak durumda olan bu çocuğu kıramadım. Bir lira
karşılığında elindeki mendili aldım. Küçük çocuk bir lira
kazanmanın sevinciyle yanımdan uzaklaşıp gözden
kayboldu.
4.3. Gözlemci Bakış Açısı
Bu bakış açısında olaylar bir kamera tarafsızlığıyla
anlatılır. Gözlemci bakış açısında üçüncü kişi ağzından bir
anlatım vardır.
Örnek(ler)
» Adamın biri bir göletin başında oturmuş etrafı seyrediyordu. Bir köpeğin devamlı olarak gölete kadar gelip
su içecekken kaçması dikkatini çekti. Köpek, su içmek için
gölete geliyor ama suda yansımasını görüp korkuyordu.
Köpek sonunda dayanamadı ve kendini suya atıp kana
kana su içti.
5. Anlatım Özellikleri
Yazar tarafından parçanın anlatımında kullanılabilen veya
yazının taşıdığı ya da taşıması gereken nitelikleri ifade
etmeye yarayan bazı kavramlar vardır.
5.1. Doğallık
Anlatımın yapmacıksız, günlük yaşantıda olduğu gibi,
sanat yapmadan, süs ve özentiden uzak yapılmasıdır.
5.2. Duruluk
Anlatımın açık ve anlaşılır olmasıdır. Anlatımda
anlaşılması zor ifadelerden kaçınılmasıdır. Söylenecek
sözü sembollere sığınmadan anlatma demektir.
5.3. Sürükleyicilik
Okuyucunun ilgisini canlı tutmak, okuyucuyu esere
bağlamaktır.
5.4. Akıcılık
Yazının kolay okunabilmesi ve rahatsız eden kelimelerin
kullanılmamasını ifade eder. Düşünceler kolay anlaşılabilir
bir biçimde sıralanabilmelidir. Ses sanatları akıcılığın
vazgeçilmeyen unsurlarından biridir.
5.5. Tutarlılık
Anlatımda birbiriyle çelişen düşünceler ileri sürmeme, sık
sık düşünce değiştirmemektir.
5.6. Açıklık
Anlatımdan okuyucunun çıkardığı anlam ile yazarın
vermek istediği mesajın aynı olmasıdır. Anlatılmak
istenenin kolayca anlaşılması demektir.
5.7. Özgünlük
Anlatımda başkasına benzememe, kendine has olmaktır.
Yazıda taklitçilikten kaçınma; farklı, yeni, alışılmışın
dışında olmaktır.
5.8. Özlülük
Anlatımda az sözle çok anlam ifade edebilmektir. Sözü
uzatmadan, kısa tutarak mesajı en öz şekilde vermektir.
5.9. Ulusallık (Yerellik)
Sadece bir ulusun kültürel özelliklerini taşımaktır.

5.10. Evrensellik
Bir sanat yapıtının dünyadaki tüm insanlara hitap eden
bir özellik taşımasıdır.
5.11. Çağdaşlık
Çağının gerisinde kalmamak, çağına uygun özellikler
taşımaktır.
5.12. İçtenlik
Anlatımın yürekten, candan, samimi olmasıdır.
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DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

N

.

SIRA SENDE

DENKLEM KURMA

Yapabilirsin!

Problemlerde ver lenler n ve stenenler n y anlaşılması,
probleme a t denklem n doğru b r şek lde kurulması çok öneml d r.
Yeter nce y anlaşılamayan problem çözülemez.

Hang sayının 2 katının 2 eks ğ 18'd r?

Öncel kle problem n y anlaşılması ve bu probleme a t denklem n
kurulması gerek r.

ÖRNEK
Çözümlü
Hang sayının 2 katının 4 eks ğ 20'd r?
SIRA SENDE
Yapabilirsin!

ÇÖZÜM

Hang sayının 4 eks ğ n n 3 katı 21'd r?

Sayı b l nmed ğ ç n sayımız x olsun.
‘’sayının 2 katının 4 eks ğ 20'd r’’ fades n n denklem n kurarsak;
2.x - 4 = 20
2x = 24
x = 12 bulunur.

SIRA SENDE

SIRA SENDE

Yapabilirsin!

Yapabilirsin!
Hang sayının 6 fazlasının 4 katı 48'd r?

Hang sayının 3 katının 5 eks ğ 13'tür?
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SIRA SENDE

ÖRNEK
Çözümlü

Yapabilirsin!

Burak’ın b lyeler n n sayısı , Enes’ n b lyeler n n sayısının
2 katıdır.

Murat’ın kalemler n n sayısı Musa’nın kalemler n n sayısının
2 katından 5 eks kt r.

Burak ve Enes’ n toplam 48 b lyes olduğuna göre Burak’ın
kaç b lyes vardır?

Musa’nın ve Murat’ın toplam 16 kalem olduğuna göre
Murat’ın kaç kalem olduğunubulunuz.

ÇÖZÜM
Enes’ n B lyeler

Burak’ın B lyeler

x tane b lye

2.x tane b lye
SIRA SENDE

B lyeler toplamı 48 olduğuna göre;

Yapabilirsin!

x + 2x = 48

B r sınıftak erkek öğrenc sayısı, kız öğrenc sayısının 4 katından
3 eks kt r

3x = 48

Sınıf mevcudu 27 olduğuna göre bu sınıftak kız öğrenc
sayısı kaçtır?

x = 16 bulunur.
Burak’ın b lye sayısı 2x olduğundan 2.16 = 32 b lye bulunur.

ÖRNEK
Çözümlü
N sanur’un boyu Buse’n n boyundan 15 cm kısadır.
İk s n n boyları toplamı 255 cm olduğuna göre Buse’n n boyu
kaç cm’d r?
SIRA SENDE
Yapabilirsin!

ÇÖZÜM

7/A sınıfının mevcudu, 7/B sınıfının mevcudunun 2 katının 15
eks ğ ne eş tt r.

Buse’n n boyu b l nmed ğ ç n a cm olsun. O halde N sanur’un
boyu a-15 cm’d r.
Buse

a cm

İk şuben n toplam mevcudu 45 se 7/A sınıfının mevcudu
kaçtır?

N sanur

a - 15 cm

a + (a - 15) = 255
2a - 15 = 255
2a = 270
a = 135
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N

.

SIRA SENDE

SIRA SENDE

Yapabilirsin!

Yapabilirsin!

İk kardeşten büyük olanın yaşı küçüğün yaşının 2 katından 3
fazladır.

Bayramda şeker toplayan 3 arkadaştan;
Alperen, Kürşat’ın 2 katından 1 fazla,
Ceng z se Kürşat’ın 3 katından 2 eks k şeker toplamıştır.

Kardeşler n yaşları toplamı 24 olduğuna göre büyük kardeş
kaç yaşındadır?

Toplam 119 şeker topladıklarına göre Ceng z, Alperen’den
kaç tane fazla şeker toplamıştır?

SIRA SENDE

SIRA SENDE

Yapabilirsin!

Yapabilirsin!

Çevre uzunluğu 130 metre olan d kdörtgen şekl ndek b r
bahçen n boyu en n n 3 katından 15 metre eks kt r.

3 yıl arayla doğmuş 3 kardeşten en büyüğünün yaşı, en
küçüğünün yaşının 2 katının 1 fazlasıdır.

Buna göre bahçen n kısa kenarı kaç metred r?

Buna göre ortanca kardeş kaç yaşındadır?

SIRA SENDE

SIRA SENDE

Yapabilirsin!

Yapabilirsin!

Buğra’nın boya kalem kutusunda b r m ktar kırmızı ve b r m ktar
sarı olmak üzere 36 tane kalem bulunmaktadır.

K

Kırmızı kalemler n sayısı, sarı kalemler n sayısının 5
katından 12 eks k olduğuna göre kırmızı kalemler n sayısı
kaçtır?

L

M

Yukarıdak şek lde K-Larası uzaklık, L-M arası uzaklığın 3 katının
4 cm eks ğ d r.
Şek lde K-M arası uzaklık 48 cm olduğuna göre L-M arası
uzaklık kaç cm’d r?
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SIRA SENDE

ÖRNEK
Çözümlü

İPUCU
Sıra sayısı x olsun.

Yapabilirsin!

Ceren okulun merd venler n 2’şer 2’şer çıkıp 3’er 3’er n yor.
Çıkarken attığı adım sayısı nerken attığı adım sayısının 2 katının
12 eks ğ kadardır.

B r sınıfta öğrenc ler sıralara k şer k şer oturursa 14 öğrenc
ayakta kalıyor. Sıralara üçer üçer oturduklarında se 2 öğrenc
ayakta kalıyor.

Buna göre bu merd ven kaç basamaklıdır?

Buna göre sınıfta kaç tane sıra vardır?

ÇÖZÜM
Çıkarken attığı adı sayısı x olsun. O halde nerken attığı adım
sayısı 2x - 12 olur.
Merd vendek Basamak
Sayısı

=

Adım x
Adımlardak
Sayısı
Basamak Sayısı

Çıkarken Basamak Sayısı = 2x
İnerken Basamak Sayısı = 3.(2x - 12)
O halde bu k fade b rb r n eş t olmalıdır.
2x = 3.(2x - 12)
SIRA SENDE

2x = 6x - 36

Yapabilirsin!

B r sınıfta öğrenc ler sıralara 3’er 3’er otururlarsa 10 öğrenc
ayakta kalıyor. Öğrenc ler sıralara 4'er 4'er oturursa 2 sıra boş
kalıyor.

-4x = -36
x= 9

Buna göre sınıfta kaç sıra vardır?

Basamak sayısı, 2x olduğundan 2.9 = 18'd r.
SIRA SENDE
Yapabilirsin!

İPUCU
2 tane sıraya öğrenci oturmuyor.

İPUCU
Çocuk sayısı x olsun.

B r baba aldığı ç kolataları çocuklarına 3’er 3’er dağıtırsa
2 ç kolata artıyor. Ç kolataları 4’er 4’er dağıtmaya çalıştığında se
1 ç kolata eks k kalıyor.
Buna göre babanınkaç çocuğu vardır?
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SIRA SENDE

ÖRNEK
Çözümlü

Yapabilirsin!

5 TL ve 10 TL’l k banknotların bulunduğu b r kumbarada toplam
30 tane banknot vardır.

Mustafa, tanes 1 TL ve 3 TL olan kalemlerden toplam 18 tane
alarak 40TLödüyor.

Bu kumbaradak paranın toplam tutarı 240 TL olduğuna göre
bu banknotlardan kaç tanes 10 TL’l kt r?

Buna göre Mustafa’nın kalemler nden kaç tanes 1 TL’l kd r?

ÇÖZÜM
10 TL’l k banknnot Sayısı x olsun. Ger ye kalanlar se 5 TL’l k
banknotlardır.Yan 30 - x tane 5TL’l k banknot vardır.
Kumbaradak toplam para tutarı 240 TL olduğuna göre 10 TL’l k
banknotlar toplamı le 5 TL’l k banknotların toplamı 240 TL
olmalıdır.
10TL’l k BanknnotTutarı
5TL’l k BanknotTutarı

: 10.x
: 5.(30 - x)

10x + 5.(30 - x) = 240
10x + 150 - 5x = 240
5x = 240 - 150
SIRA SENDE

5x = 90

Yapabilirsin!

x = 18

B r zeyt n bahçes nden toplanan zeyt nler 40 kg ve 50 kg’lık
çuvallara konulmuştur.

Bulduğumuz x değer 10TL’l k banknotların sayısıdır.

Toplamda 25 tane çuval kullanılmış olup çuvallarda 1100 kg
zeyt n olduğunagöre 40 kg’lık çuval sayısını bulunuz.

SIRA SENDE
Yapabilirsin!
1 TL ve 50 kuruşluk maden paraların bulunduğu b r kumbarada
40 tane para vardır.
Bu kumbaradak paranın toplam tutarı 32 TL olduğuna göre
bu paralardan kaç tanes 1 TL’l kt r?
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SIRA SENDE

SIRA SENDE

Yapabilirsin!

Yapabilirsin!
Hamza le Kürşat’ın paraları toplamı 245 TL’d r.Hamza, Kürşat’a
55 TLver nce paraları eş t oluyor.

Altı arkadaş b rl kte s nemaya g d yor. İk k ş para get rmey
unuttuklarından d ğerler onların b letler n de almak ç n 3'er TL
fazla para ver yor.

Buna göre başlangıçta Hamza’nın kaç TLparası vardı?

Buna göre b r k ş l k s nema b let kaç TL’d r?

SIRA SENDE

SIRA SENDE

Yapabilirsin!

Yapabilirsin!

B r ç ftl ktek tavuk ve nekler n sayıları toplamı 100’dür.

Ardışık üç ç ft sayının toplamı 96 olduğuna göre sayılardan
en büyüğükaçtır?

Bu hayvanların ayak sayıları toplamı 280 olduğuna göre,
ç ftl kte kaç tane nek vardır?

SIRA SENDE

SIRA SENDE

Yapabilirsin!

Yapabilirsin!
Zeynep 6, annes 32 yaşındadır.

B r toplantıda toplam 45 k ş vardır. Bu toplantıdan 3 evl ç ft
ayrıldığında, erkek sayısı kadın sayısından 15 fazla oluyor.

Kaç yıl sonra annes n nyaşı, Zeynep’ nyaşının 3 katı olur?

Buna göre, başlangıçta toplantıdakaç erkek vardır?
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HATIRLAYALIM

TAM SAYILAR
Sayıların önüne koyulan "+" ve "–" işaretleri sayıların yönünü belirtir. Önünde "+" işareti olan tam
sayılar "pozitif tam sayılar", önünde "–" işareti olan tam sayılar "negatif tam sayılar" olarak adlandırılır. 0
(sıfır) sayısı ne negatif ne de pozitif sayıdır. Tam sayılar sayı doğrusu modeli üzerinde aşağıdaki gibi
gösterilir.
z–
z+
–5

–4

–3

–2

–1

Negatif tam sayılar

0

1

Orijin
(Referans noktası)

2

3

4

5

Pozitif tam sayılar

Tam Sayıların Mutlak Değeri
Bir tam sayının mutlak değeri, tam sayının sayı doğrusundaki görüntüsünün sıfır (0) noktasına olan
uzaklığıdır.
Sayı doğrusunda –2 ve 2 tam sayılarının 0 (sıfır) noktasına uzaklıkları iki birim olduğundan bu sayıların mutlak değerleri 2 olur.
|–2|=|+2|=2

TamSayılardaSıralama
–3

–2 –1
küçülür

0

+1 +2
büyür

Sayı doğrusunda her tam sayı solundaki
sayıdan büyük, sağındaki sayıdan küçüktür.
Pozitif tam sayılar, negatif tam sayılardan
büyüktür.

+3

Toplama İşlemi
Aynı İşaretli İki Sayının Toplamı
Aynı işaretli iki sayı toplanırken öncelikle sayılar toplanır. Işlemin işareti olarak ortak olan işaret
yazılır.
–∞ –10 –9–8–7–6–5–4–3–2–1

+∞
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yandaki sayı doğrusu üzerinde
gösterilen işlemler sıfırın sağ tarafında
(+5) + (+3) = (+8) sıfırın sol tarafında
(–5) + (–3) = (–8) şeklinde ifade edilir.

Zıt Işaretli Iki Sayının Toplamı
Zıt işaretli iki sayı toplanırken, sayıların işaretlerine bakılmaksızın mutlak değeri büyük olan sayıdan
mutlak değeri küçük olan sayı çıkarılır. Elde edilen sonuç mutlak değeri büyük olanın işaretiyle birlikte
işlemin sonucu olarak yazılır.

–∞ –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 +∞

–∞ –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 6 +∞

Yandaki sayı doğrusu üzerinde yapılan işlem

Yandaki sayı doğrusu üzerinde yapılan işlem

(+5) + (–8) = (–3) şeklinde ifade edilir.

(–5) + (+8) = (+3) şeklinde ifade edilir.

Çıkarma İşlemi
Iki tam sayının farkını bulmak için çıkan sayının toplama işlemine göre tersi ile eksilen sayı toplanır.
a ve b herhangi iki tam sayı olmak üzere a–b=a+(–b) olur.
Yandaki sayı doğrusu üzerinde verilen
işlem doğal sayılar kümesinde 7 – 4 = 3
şeklinde gösterilir.

–∞

–8–7–6–5–4–3–2–1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 +∞

TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ

MERCEK
ALTINDA

Tam Sayılarla Çarpma İşlemi
Bir laboratuvarda termometre 0˚C'u (sıfır derece selsiyusu) gösterirken sıcaklık her bir saatte 2˚C artarsa 5 dakika sonra termometre kaç ˚C'u gösterir?
+2
–10 –9 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0

1

+2
2

3

+2
4

5

+2
6

7

+2
8

9 10

(+2) + (+2) + (+2) + (+2) + (+2) = +10
Toplama işleminin kısa yolu çarpma işlemidir. O hâlde termometre 5 . (+2) = +10˚C'u gösterir.

Tam sayılar kümesinde
çarpma işleminin değişme,
birleşme, etkisiz eleman ve
ters eleman özelikleri vardır.
a sıfırdan farklı bir tam
sayı olmak üzere a sayısının
çarpma işlemine göre tersi
1
a 'dır.

Laboratuvardaki sıcaklık her bir saatte 2˚C azaltılsaydı 5 dakika
sonunda termometrenin kaç ˚C'u göstereceğini bulalım.
–2

–2

–2

–2

–2

–10 –9 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Termometre 5 . (–2) = –10˚C'u gösterirdi.
Çarpma işleminde;
• Aynı işaretli iki sayının çarpımı pozitiftir.
• Ters işaretli iki sayının çarpımı negatiftir.

ÖRNEK

1

(+5) . (+10) = 50 çarpanların işaretleri aynı, sonuç pozitif,
(+5) . (–10) = –50 çarpanların işaretleri farklı, sonuç negatif,
(–5) . (10) = –50 çarpanların işaretleri farklı, sonuç negatif,
(–5). (–10) = 50 çarpanların işaretleri aynı, sonuç pozitiftir.

ÖRNEK

2

YÖNTEMLER
Çarpma işlemini akılda
tutmanın bir yolu :
+ : dostum;
– : düşmanım olsun.
1.
2.+
3.−
+ .
4.
−

. + = +
. + = −
− = −
. − = +

1. Dostumun dostu dostumdur.
2. Düşmanımın dostu
düşmanımdır.
3. Dostumun düşmanı
düşmanımdır.
4. Düşmanımın düşmanı
dostumdur.

Her dakika 20 m derinliğe dalan bir dalgıç 4 dakika sonra deniz
seviyesinin göre kaç metre altında olur?
Deniz seviyesi (0) kabul edildiğinde dalgıç,
(–20) . 4 = –80 m denizin altında olur.

9

Bir sayıyı 1 ile çarpma
Herhangi bir sayı 1 ile çarpıldığında sonuç yine aynı
sayı olur. Yani 1, çarpmaya göre etkisiz elemandır.
a.1=a
1 . 8 = 8 . 1 =8
(–10) . 1 = 1 . (–10) = –10’dur.

Bir sayıyı 0 (sıfır) ile çarpma
Herhangi bir sayı 0 ile çarpıldığında sonuç 0 olur.
Yani 0, çarpma işlemine göre yutan elemandır.
a.0=0
3 . 0 = 0 . 3 =0
(–6) . 0 = 0 . (–6) = 0’dır.

Bir sayıyı –1 ile çarpma
Herhangi bir sayı –1 ile çarpıldığında sayının işareti değişir. Yani sayı pozitifse negatif, negatifse pozitif
olur.
a . –1 = –a
–5 . (–1) = +5
4 . (–1) = (–1) . 4= –4

ÖRNEK

ÖRNEK

3

6

9 . (–1) + 0 . (–10) – (–7) . 1 işleminin sonucu
kaçtır?

a < 0 olmak üzere |2a| – |–a| işleminin
sonucu kaçtır?

–9 + 0 – (–7) = –9 – (–7) = –9 + (+7) = –2’dir.

|2a| – |–a| = –2a – (–a) = –2a + (+a) = –a
bulunur.

ÖRNEK

4

a>0 ve b<0 olmak üzere
|a.b| + |b–a|+ a.b işleminin sonucu kaçtır?
|a.b|+ |b–a| + a.b = –a.b + –b + a+ a.b = a–b’dir.
123

–

123

–

ÖRNEK

5

–100 . (500 – 200) işleminin sonucu kaçtır?
Çarpmanın çıkarma üzerine dağılma özeliğinden yararlanılır.
–100 . (500 – 200) = –100 . 500 – (–100).200
= –50 000 – (–20 000)
= –50 000 + 20 000
= –30 000 bulunur.

Tam Sayılarla Bölme İşlemi

YAŞAMIN
İÇİNDEN

Bölme işlemi çıkarma işleminin kısa yoludur.
Örneğin; 18 : 6 = 3’tür.
18 – 6 = 12,

12 – 6 = 6,

6 –6=0

Bölüm 3, kalan 0’dır.

Bölme işlemi çarpma işleminin tersidir.
–10 . 2 = –20

ise –20 : (–10)=2’dir.

Bölme işleminde;
• Aynı işaretli iki sayının bölümü pozitiftir.
• Ters işaretli iki sayının bölümü negatiftir.
Bir sayıyı 1’e bölmek
Herhangi bir sayı 1’e bölündüğünde sonuç yine kendisidir.
a
1 =a

10
1 = 10

− 32
1 = –32

−5
1 = –5

Bir sayıyı –1’e bölmek
Herhangi bir sayı –1’e bölündüğünde sonuç bölünen sayının
toplama işlemine göre tersidir.
a
− 1 = –a

17
− 1 = –17

− 23
− 1 = 23

−8
1 =–8

Bir sayıyı 0’a bölmek
Sıfırdan farklı bir sayıyı sıfıra bölersek bir reel sayı elde etmeyiz.
Sayının sıfıra bölümü sonsuzdur. Sonsuzluk kavramı ∞ sembolüyle ifade edilir. Sıfırın sıfıra bölümü ise belirsizdir.
+2
0 =+∞

−7
0 =–∞

0’ı bir sayıya bölmek
0 herhangi bir sayıya bölündüğünde sonuç 0 olur.
0
a =0, (a≠0)

ÖRNEK

0
9 =0

0
− 15 =0

0
22 = 0

7

3 – 10 ifadesini negatif tam sayı yapan A tam sayılarının toplamı
A
kaçtır?
10
3 – 10 ifadesinin sıfırdan küçük olması için A ifadesi 3’ten
A
büyük bir tam sayı olmalıdır.
A=1
A=2

10 = 10
A
10 = 5 A tam sayısı 1 ve 2 değerlerini alabilir.
A
1+2=3’tür.

CAHİT ARF 1910 - 1997
Ülkemizde matematiğin
simgesi haline gelen Cahit Arf
1910 yılında Selanik’te
doğdu. 1932 yılında Galatasaray
Lisesi’nde matematik öğretmeni, 1933 yılında İstanbul
Üniversitesi Fen Fakültesi’nde
profesör yardımcısı olmuştur.
Doktorasını yapmak için
gittiği Almanya’da, matematikçi Helmut Hasse ile birlikte
önemli çalışmalar yapmıştır.
Bu çalışmalar sonunda matematikte Hasse-Arf Kuramı’nı
geliştirdi. Arf değişmezi, Arf
halkaları ve Arf kapanışları
gibi kendi adıyla bilinen matematiksel terimleri bilim dünyasına kazandırdı.
Emekliye ayrıldıktan sonra TÜBİTAK’ın kurulmasında
çok emeği geçmiş ve uzun
yıllar TÜBİTAK Bilim Kurulu
Başkanlığı görevini özveriyle
yürütmüştür.
Cahit ARF matematikte
kalıcı izler bırakarak 26 Aralık
1997’de aramızdan ayrılmıştır.
Günümüzde 10 Türk lirasının arka yüzünde Cahit Arif’in
portresi yer almaktadır.
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Tam Sayılarla Problemler
1. Efe, Mert ve Melih 10 soruluk bir yarışmaya katılmıştır. Efe 7
doğru 3 yanlış, Mert 4 doğru 6 yanlış, Melih 2 doğru 8 yanlış
yapmıştır.
Yarışmada doğru yanıtlar 10 puan kazandırıp yanlış yanıtlar 5
puan kaybettirdiğine göre alınan sonuçları bulun.
Efe

7 . (+10) + 3 . (–5) = (+70) + (–15) = 55 puan

Mert

4 . (+10) + 6 . (–5) = (+40) + (–30) = 10 puan

Melih

2 . (+10) + 8. (–5) = (+20) + (–40) = –20 puan

2. 2,4 m yükseklikteki tramplenden havuza atlayan Barış, suyun 2,3 m derinliğine kadar dalmıştır. Barış'ın atladığı yükseklikle daldığı yükseklik arasındaki farkı santimetre cinsinden bulun.
2,4 m = 240 cm
2,3 m = 230 cm

(+240) – (–230) = (+240) + (+230) = +470 cm

3.

Deniz seviyesinden yükseldikçe atmosferdeki sıcaklık her
kilometrede ortalama 5˚C düşmektedir. Bir dağcı 3000 m
tırmandıktan sonra dağın zirvesine ulaşıyor. Zirvede ölçtüğü sıcaklık –6˚C olduğuna göre tırmanmaya başladığı
yerdeki sıcaklık kaç derece selsiyustur?
Dağcının tırmanmaya başladığı yerdeki sıcaklık "S" olsun.
3000 m = 3 km olduğundan
S + 3 . (–5) = –6
S + (–15) = –6
S = –6 – (–15)
S = –6 + 15
S = +9˚C

4. Sıcaklığı –17˚C olan sıvı 6 dakika süreyle ısıtıldığında sıcaklığı
+7˚C'a çıkıyor. Geçen sürede her bir dakikadaki sıcaklık artışı
sabit olduğuna göre bu sıvının bir dakikadaki sıcaklık artışı kaç
derece selsiyustur?
6 dakika süre sonunda sıcaklık
+7 – (–17) = +7 + 17 = +24˚C artış gösterir.
Sıvının 1 dakikadaki sıcaklık artışı
(+24) : 6 = +4˚C olur.

Üslü Nicelikler

MATEMATİK
OKUYORUM

üs veya kuvvet
taban

an = a144424443
. a . a . ... . a
n tane

a taban, n üs ya da kuvvet olmak üzere an ifadesine üslü sayı
denir.
Bir sayının üssü o sayının kaç defa yan yana yazılıp çarpılacağını
gösterir.
Sıfırdan farklı bir tam sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir.
a0 = 1

00 = tanımsız

20 = 1

(–3)0 = 1

(–100)0 = 1

Bir tam sayının birinci kuvveti sayının kendisine eşittir.
a1 = a

21 = 2

(–2)1 = –2

31 = 3

(–3)1 = –3

Pozitif tam sayıların tüm kuvvetleri (tek veya çift) pozitiftir. Negatif tam sayıların ise tek kuvvetleri negatif, çift kuvvetleri pozitiftir.
20 20 = 1

(–2)0 (–2)0 = +1

21 21 = 2

(–2)1 (–2)1 = –2

22 2 . 2 = 4

(–2)2 (–2) . (–2) = +4

23 2 . 2 . 2 = 8

(–2)3 (–2) . (–2) . (–2) = – 8

24 2 . 2 . 2 . 2 = 16

(–2)4 (–2) . (–2) . (–2) . (–2) = +16

25 2 . 2 . 2 . 2 . 2 = 32

(–2)5 (–2).(–2).(–2).(–2).(–2) = –32

30 30 = 1

(–3)0 (–3)0 = +1

31 31 = 3

(–3)1 (–3)1 = –3

32 3 . 3 = 9

(–3)2 (–3) . (–3) = +9

33 3 . 3 . 3 = 27

(–3)3 (–3) . (–3) . (–3) = – 27

34 3 . 3 . 3 . 3 = 81

(–3)4 (–3) . (–3) . (–3) . (–3) = +81

35 3 . 3 . 3 . 3 . 3 = 243

(–3)5 (–3).(–3).(–3).(–3).(–3) = –243

Üslü ifadelerde sayıların işaretine dikkat edilmelidir. Negatif tam
sayıların kuvveti alınırken üs parantezin dışında kalmışsa sonucun
işareti üssün tek veya çift olmasına
bağlıdır.
(–5)2 = (–5) . (–5) = 25
–52 = –5 . 5 = – 25

tudem 7. sınıf matematik

an = b ifadesi "a üssü n b'ye
eşittir." veya "a'nın n. kuvveti b'ye eşittir." biçiminde
okunur.

YAŞAMIN
İÇİNDEN
ARŞİMET M.Ö. 287 - 212
Astronom Fidiyas’ın oğlu
olan Arşimet, Sicilya Adası'nda
doğmuştur. Kral II. Hieron’un
akrabasıdır.
Arşimet’e, dünyadan gelip
geçmiş üç büyük matematikçilerden biri gözüyle bakılır.
Bunlar sırasıyla, Arşimet,
Newton, Gauss’tur.
Arşimet, kendi adıyla tanınan sıvıların dengesi kanununu da bulmuştur. Söylendiğine göre, bir gün Kral
II. Hieron yaptırmış olduğu
altın tacın içine kuyumcunun gümüş karıştırdığından
kuşkulanmış ve bu sorunun
çözümünü Arşimet’e havale
etmiş. Bir hayli düşünmüş
olmasına rağmen sorunu bir
türlü çözemeyen Arşimet,
yıkanmak için bir hamama
gittiğinde, hamam havuzunun içindeyken suyun ağırlığının azaldığını hissetmiş
ve “evreka, evreka” ( buldum,
buldum) diyerek hamamdan
fırlamış. Arşimet’in bulduğu
şey; su içine daldırılan bir cismin taşırdığı suyun ağırlığı
kadar ağırlığını kaybetmesi
ve taç için verilen altının taşırdığı su ile tacın taşırdığı
suyu karşılaştırarak sorunu
çözülebilmesi idi.
Sayılar ve İşlemler - I

13

İşlem Zinciri
Aşağıdaki kutuları A’dan başlayarak verilen işlem zincirine göre doldurun ve soruları yanıtlayın.
A

B

–5

x(3)

H

C
+(10)

G
:(–10)

D
:(5)

F
+(8)

E

–(7)

x(–4)

–(5)
J

K
+(12)

R

L
x(–10)

P
+(19)

–(9)

O
x(–6)

1. A’ya eşit olan kutular hangileridir?

2. P’deki sayı, N’deki sayının kaç katıdır?

3. En büyük sayı hangi kutudadır?

4. En küçük sayı hangi kutudadır?

5. En büyük sayı, en küçük sayıdan kaç fazladır?

6. R’deki sayı 1 olsaydı, M’deki sayı kaç olurdu?

7. D’deki sayı 2 olsaydı A’daki sayı kaç olurdu?

8. A’dan 5 sayısı giriş yapsaydı, G’deki sayı kaç olurdu?

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri
Kazanım 7.1.1.1 : Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
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M

N
+(7)

:(13)

T ermometreler
Aşağıdaki termometrelerden yararlanarak istenilen boşlukları doldurun.
30
20

15
–5
–30

1

2

3

4

5

1 En yüksek sıcaklığı ........................... termometre, en düşük sıcaklığı ........................... termometre
göstermektedir.
2 ........................... ve ........................... termometrelerinin göstermiş oldukları sıcaklıkların mutlak
değerleri birbirine eşittir.
3 ........................... ve ...........................termometrelerin göstermiş oldukları sıcaklıkların toplamı 5.
termometrenin göstermiş olduğu sıcaklığa eşittir.
4 Termometrelerde gösterilen pozitif değerli sıcaklıklarla, negatif değerli sıcaklıkların toplamı
........................... °C’ dir.
5 ......................... termometrenin sıcaklığı 25 °C azaltır, ......................... termometrenin sıcaklığı 25 °C
artırılırsa göstermiş oldukları sıcaklıklar birbirine eşit olur.
6 ........................... termometrenin göstermiş olduğu sıcaklıktan, ...........................termometrenin
göstermiş olduğu sıcaklık çıkarılırsa 1. termometrenin göstermiş olduğu sıcaklık bulunur.
7 Termometrelerin gösterdikleri sıcaklıkların mutlak değerlerinin toplamı ........................ dır.
8 Termometrelerin gösterdiği pozitif değerli sıcaklıkların toplamı, negatif değerli sıcaklıkların
toplamından ....................... fazladır.
9 ................. numaralı termometrenin gösterdiği sıcaklık değerinin 2 katının 10° eksiği 1 numaralı termometrenin gösterdiği sıcaklık değeridir.
10 .............. ve ............... numaralı termometrelerin gösterdiği sıcaklık değerleri farkı en büyüktür.
11 .............. ve ............... numaralı termometrelerin gösterdiği sıcaklık değerleri toplamı en büyüktür.
12 Termometrelerin gösterdiği sıcaklık değerlerinin ortalaması .......................... tur.

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri
Kazanım 7.1.1.2 : Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer.
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Çözümlü Test
1.

Zorluk Seviyesi

İl

Sıcaklık

Samsun

2˚C

Ankara

–8˚C

İzmir

6˚C

İstanbul

–3˚C

5.

A) –12

Yukarıdaki tabloda bazı illere ait hava sıcaklıkları verilmiştir.
Buna göre hangi iki kent arasındaki sıcaklık farkı en fazladır?
A) Istanbul - Ankara
B) Ankara - Izmir
C) Samsun - Istanbul
D) Izmir - Samsun

6.

7.

A) –14

B) –10

B) –4

B) –54

–100 : 100 – 100 . 100
kaçtır?
A) –10 100
C) –9999

Yukarıdaki işlemlerde x, y ve z birer tam
sayıyı göstermektedir.
Buna göre x + y + z işleminin sonucu
kaçtır?
C) –5

D) –2

9.

C) –5

D) –1

C) 11

D) 16

–33 . (–2) 2 işleminin sonucu kaçtır?
A) –108

4–x=7
x+1=y
y+x=z

B) –11

–36 : –4 – 5 . 4 işleminin sonucu kaçtır?
A) –11

8.
2.

a2=25, b 2=36 olduğuna göre a+b ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır?

C) 36

D) 10

işleminin sonucu

B) –10 001
D) –1001

Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
1 1
1
A) 7 < 8 < 12
1
3
B) − 5 < − 1 < 14

3.

–8.(3 – 6) –2.(–2 – 1) işleminin sonucu
kaçtır?
A) –12

4.

B) 18

C) 24

B) –6

C) –2

1
1
D) − 6 < − 5 < − 2

D) 30

6 sayısının toplamaya göre tersi A, – 4
sayısının toplamaya göre tersi B’dir.
Buna göre A + B kaçtır?
A) –10

1
1
1
C) − 29 < − 35 < − 73

D) 2

3
30
5
10. a = 39 , b = 71 ve c = 191 rasyonel
sayıları veriliyor.
Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A) c<a<b
C) b<c<a

B) c<b<a
D) b<a<c

RASYONEL SAYILAR
Kazanım: 7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.

A bir tam sayı, b sıfırdan farklı bir tam
sayı olmak üzere

a
biçiminde yazılabilen
b

sayılar rasyonel sayılar denir. Rasyonel
sayılar Q ile gösterilir.

1
2 ,
3

Her tam sayı paydası 1 olan bir rasyonel
sayıdır.

a
b

a
b

1
2

1

9
4

3
2

a
şeklindeki rasyonel
b

sayılar aynı sayıyı belirtir.

1 71
,
3 33

1. 1 ,

Örnek:

1 39
,
,,2
2 24

1
3

sayılarını

sayı

doğrusunda gösteriniz.
rasyonel

sayılarını

sayı

doğrusunda gösterelim.

Çözüm:
Öncelikle bu rasyonel sayıların hangi iki tam
sayı arasında olduğu belirlenmelidir.

1
; 0 ile 1 arasında,
2
3
1
= 1 olduğundan -2 ile -1 arasında,
2
2

2.

5 7 1 12
,
, ,
6 4 3 4

sayılarını

doğrusunda gösteriniz.

9
4

2

2

1
olduğundan 1 ile 2 arasında,
4

1
; -3 ile -2 arasındadır.
3

Bu sayı aralıkları gösterilecek rasyonel sayının
paydasındaki sayı kadar eşit parçaya bölünür
ve gösterilecek rasyonel sayının yeri belirlenir.

1

sayı

3 10
4
1
,2
3. , ,
24
5
3

6) Aşağıdaki tablodaki boşlukları
doldurunuz.

sayılarını sayı doğrusunda

gösteriniz.

SAYI

N

Z

Q

-3

-

+

+

2
3
1

4)

2 1
,1 ,
3 4

1
2

15
3

4
sayılarını sayı doğrusunda
2

gösteriniz
0

12
4
6

2
5) Aşağıdaki eşitliklerdeki boşlukları
doldurunuz.

5
2

....
2

7
5

7
....

2
7

3
5

1

4
2
24
6

2
2
.... ....

2

RASYONEL SAYILAR
Kazanım:7.1.2.2 Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder.
7.1.2.3. Devirli olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak yazar.

1. Aşağıda verilen rasyonel sayıları
ondalık gösterimle yazınız.

Paydası 10,100,100,... gibi 10’un kuvveti
olan veya paydası 10’un kuvveti olacak
şekilde genişletilebilen rasyonel sayılar
ondalık gösterimle,
paydası 10’un
kuvveti şeklinde yazılamayan rasyonel
sayılar ise devirli ondalık gösterimle
ifade edilir.

6
10
7
100

6
rasyonel sayısını ondalık gösterimini bulalım.
4
I.YOL

1,50 1,5

(25)

4
5

45
1000

3

Pay, paydaya
bölünür

16
32

6
4
4
1,5
20
20
00

145
500

17
50
18
24

6
25

7
6
10
9
10
9
1

3
2,33…

1
2

II. YOL

Payda 10’un kuvveti
olacak
şekilde
genişletilir.

6 150
4 100

12
10

51
4

7
Rasyonel
3
sayısının
ondalık
açılımını
bulmak
için
önce
pay
paydaya
bölünür.
Bölmede 3 sürekli
tekrar ettiği için bu
rakamın
üstüne
devreden

7
=2,333...=2,3
3

8
32

6

2017
1000

1

13
2

4
5

42
84

-

7

3

3
6

3
4

5
8

4. Aşağıda verilen ondalık sayıları kesir
olarak yazınız

2. Aşağıda verilen rasyonel sayıları ondalık
gösterimle yazınız.

4,12=

2
3

13
3

2,37=

5,001=

2
9

15
11

11
90

64
9

2,017=

-3,50=

-0,4=

3. Aşağıdaki devirli ondalık sayıları devir
işareti koyarak gösteriniz.
5. Aşağıda verilen ondalık sayıları
kesir olarak en sade hale getiriniz.
2,171717…=

-1,02=

9,99999….=

-3,35555…=

40,75=

12,121121121….=
0,004
0,111111…=
0,24=
8,05050505…=

2,25=

4,234234234…=

4

RASYONEL SAYILAR
7.1.2.4. Rasyonel sayıları karşılaştırır ve sıralar.
BİLGİ KUTUSU
Pozitif rasyonel sayılar negatif rasyonel sayılardan her zaman daha büyüktür.
Sayı doğrusundaki her rasyonel sayı solundaki sayıdan büyük, sağındaki sayıdan küçüktür.

Negatif rasyonel sayılar sıfıra yaklaştıkça büyür, pozitif rasyonel sayılar ise küçülür.
Paydaları eşit olan rasyonel sayılarda payı küçük olan daha küçüktür.

3 2 5
11 11 11

Payları eşit olan rasyonel sayılarda paydası büyük olan daha küçüktür.

3 3 3
11 7
5

Pay ve paydaları farklı olan rasyonel sayılarda önce pay veya paydalar eşitlenir daha sonra sıralama
yapılır.
Negatif rasyonel sayılarda ise sıralama yaparken pozitif gibi sıralama yaptıktan sonra işaret ters
çevrilir.

Aşağıdaki tabloda noktalı yerlere “ <” , “=”, “>” sembollerinden uygun olanı yazınız.

3
3
.......
5
5

2
4
1 .......
3
3

5
6
.......
7
7

3
1
....... 1
2
2

4
11
.......
7
14
4
5
.......
6
6

2
3
.......
5
4

2
5
.......
3
12

1
7
3 .......
2
4

3
8
1 .......
5
5

2
2
.......
7
9

15
1
.......4
4
2

1
2 .......
4
1
1
.......
3
2

15
12

3
3
.......
11
13

2
2 ....... 3
3

1
3
.......
2
4

4
1 .......
5

5

1
2
7
6

2. Aşağıdaki
sayıları
büyükten
küçüğe doğru sıralayınız.

1. Aşağıdaki
sayıları
küçükten
büyüğe doğru sıralayınız.

43
,,
52

23 7 1
, , ,
11 11 11 11

4 37
,
,,1
5 55

7
6

7
35
,
,
12 2 3

1
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RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER

MATEMATİK

.

RASYONEL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

TOPLAMA İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Paydaları eş t olan rasyonel sayıların toplamı bulunurken
payları toplamı paya, eş t olan paydaları se ortak paydada
yazılır.
2 + 5 = 7
4
4
4

ÖRNEK
Çözümlü

Paydaları eş t olmayan rasyonel sayılar toplanırken rasyonel
sayılar gen şlet lerek yada sadeleşt r lerek sayıların paydaları
eş tlen r. Paydalar eş tlend kten sonra paylar toplanır.

= c + a
d
b

æ 11 æ
ç+ 12 ç+
è
è

æ 13
= çè 7

æ
ç+
è

æ 11 æ
ç+ 12 ç
è
è

= ?

se

1 + 2 = 3 + 4 = 7
2
3
6
6
6

(3)

a + c
b
d

DEĞİŞME ÖZELLİĞİ

ÇÖZÜM

(2)

æ 11 æ
ç+ 12 ç+
è
è

SIRA SENDE

æ 13 æ æ 11 æ
= çç+ ç+
ç
è 7 è è 12 è

= -

13
7

Yapabilirsin!
Aşağıdak toplama şlemler n n sonuçlarını bulalım.
(-3)
8
+
=
5
5

3 + 6 =
7
7

BİRLEŞME ÖZELLİĞİ

æ 11 ö æ 7 ö
ç + 12 ÷ + ç - 12 ÷ =
è
ø è
ø

æ 13 ö æ 4 ö
ç - 18 ÷ + ç + 18 ÷ =
è
ø è
ø

ÖRNEK
Çözümlü
æ 5 æ æ 3 æ
ç+ 8 ç+ ç- 7 ç +
è
è è
è

2 + 3 =
10
20

æ 3 ö æ 2 ö
ç - 10 ÷ + ç - 10 ÷ =
è
ø è
ø

æ a + c æ+ e = a + æ c + e æ
çb
d çè
f
b çè d
f çè
è

æ 6 æ
æ 5 æ
ç+ 9 ç = ç+ 8 ç+
è
è
è
è
se

æ 6 æ
+ ç+
ç
è 9 è

= ?

ÇÖZÜM
5 + (-7) =
9
12

æ 5 æ æ 3 æ
ç+ 8 ç+ ç- 7 ç +
è
è è
è

æ 9 ö æ 7ö
ç + 18 ÷ + ç - 9 ÷ =
è
ø è
ø

= 2 + 3 şlem n n sonucu kaçtır?
3
2
5
10

ÖRNEK
Çözümlü

3
7

a + 0 = a
b
b
0 sayısı, rasyonel sayılarla toplama şlem n n etk s z (b r m)
elemanıdır.

2 +
4 + 2+ 3 =
7
2
2+ 3 = 3+
5
+ 2 3 = 3+
10
5
10
10
10
5
10
(2)

æ 6 æ
+ ç+
ç
è 9 è

ETKİSİZ (BİRİM) ELEMAN

ÇÖZÜM
3

æ 6 æ
æ 5 æ
ç+ 9 ç = ç+ 8 ç+
è
è
è
è

(1)

SIRA SENDE
Yapabilirsin!
2

2

a + (- a ) = 0
b
b
Toplamları 0 olan k rasyonel sayı, toplama şlem ne göre
b rb r n n ters d r.

TERS ELEMAN

9
7
+
=
18
9

2 rasyonel sayısının toplama şlem ne göre ters - 2 ’d r.
3
3

7
1
=
+ 8
27
9
1
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RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER

MATEMATİK

.

RASYONEL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ

RASYONEL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ

Paydaları eş t olan rasyonel sayıların farkı bulunurken payları
farkı paya, eş t olan paydaları se ortak paydada yazılır.

ÖRNEK
Çözümlü

2 - 5 = 3
4
4
- 4

æ 8 æ. æ 5 æ şaretler b rb rler yle, paylar b rb r yle ve
ç+ 7 ç ç- 9 ç
è
è è
è paydalar b rb r yle çarpılır.

Paydaları eş t olmayan rasyonel sayılar çıkarılırken rasyonel
sayılar gen şlet lerek yada sadeleşt r lerek sayıların paydaları
eş tlen r. Paydalar eş tlend kten sonra paylar çıkarılır.
æ
æ
- 5 - ç- 11 ç =
2
è 12 è

æ
- 5 - ç- 11
2
è 12
(6)

æ 8 æ. æ 5 æ
8.5
40
ç+ 7 ç ç- 9 ç= (+.-) 7.9 = - 63
è
è è
è

æ
19
30 11
ç= - 12 + 12 = - 12
è

ÖRNEK
Çözümlü

SIRA SENDE
Yapabilirsin!

İk rasyonel sayının payları le paydaları arasında sadeleşt r leb lenler varsa sadeleşt r l r.

Aşağıdak şlemler n sonuçlarını bulalım.
9 - 6 =
5
5
æ 13 ö æ 4 ö
ç - 11 ÷ - ç + 11 ÷ =
è
ø è
ø

(-3)
8
æ 5
ç + 12
è

6
=
8

æ 12
ç- 21
è

ö æ 7 ö
÷ - ç - 12 ÷ =
ø è
ø

æ.
ç
è

2

æ 7 æ = (-.-) 12 . 7
ç- 6 ç
21 . 6
è
è
3

=+ 2
3

SIRA SENDE
Yapabilirsin!

æ 3 ö æ 2 ö
ö 7 ö
ç - 6 ÷ - ç - 6 ÷ + -÷ 6 ÷ =
è
ø è
ø
ø
ø
6 - (-4) =
7
28

æ 8
ç+ 14
è

æ.
ç
è

æ 21 æ
ç- 6 ç =
è
è

æ 35
ç+ 32
è

æ.
ç
è

æ 20
ç- 25
è

æ
ç . (-8) =
è

ÖRNEK
Çözümlü

3 - (-1) + 5 =
6
12
4

Tam sayılı kes rler b leş k kesre çev r p şlem yapalım.
æ
3 æ. æ
1 æ æ 13 æ.
ç-2 5 ç ç+3 3 ç= ç- 5 ç
è
è è
è è
è

1 =
9 -2
4

SIRA SENDE

2
-4 3 =
5
15
15

Yapabilirsin!
2 æ. æ 1 æ
æ
ç+5 3 ç ç+1 2 ç =
è
è è
è

ö 2ö
5÷ ÷ - (-2) =
ø 15ø

æ 55
ç- 12
è

ö 2ö ö 3 ö =
+1
÷ 3 ÷ - 4÷ 4 ÷
ø
ø ø ø
2

æ.
ç
è

æ
2 æ
ç-2 11 ç . (-4) =
è
è

2

æ 10 æ= (-.+) 13. 10
ç+ 3 ç
5 . 3
è
è

= - 26
3
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ÇARPMA İŞLEMİNİN TOPLAMA İŞLEMİ ÜZERİNE
DAĞILMA ÖZELLİĞİ

ÇARPMA İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ

ÖRNEK
Çözümlü

= c . a
d
b

a . c
b
d

DEĞİŞME ÖZELLİĞİ

æ 3 æ.
ç+ 5 ç
è
è

a . c + e
b
d
f

æ 2 æ. æ 3 æ
= çç ç+
ç
è 7 è è 5 è

ÖRNEK
Çözümlü

= ?

se
ÇÖZÜM

-

æ 3 æ.
ç+ 5 ç
è
è

æ 2 æ. æ 3 æ
= çç ç+
ç
è 7 è è 5 è

= -

a . c + a . e
b d
b
f

=

5 + (- 7 ) = (- 2 ). 5 +
6
13
3
6

2 .
3

2
7

. (- 7 )
13

= ?

se

ÇÖZÜM
BİRLEŞME ÖZELLİĞİ

æ a . c æ. e = a . æ c . e æ
çb
d çè f
b çè d
f çè
è

-

5 + (- 7 ) = (- 2 ). 5 +
6
13
3
6

2 .
3

ÖRNEK
Çözümlü
æ 2
ç+ 13
è

æ
ç.
è

æ 4 æ
ç+ 6 ç .
è
è

æ 8 æ
æ 2 æ
ç- 11 ç = ç+ 13 ç.
è
è
è
è
se

=-

æ 8 æ
. çç
è 11 è

= ?

æ
ç.
è

æ 4 æ æ 8 æ
æ 2
ç+ 6 ç . ç- 11 ç = ç+ 13
è
è è
è
è

= +

æ
ç.
è

2
3

ÇARPMA İŞLEMİNİN ÇIKARMA İŞLEMİ ÜZERİNE
DAĞILMA ÖZELLİĞİ

ÇÖZÜM
æ 2
ç+ 13
è

. (- 7 )
13

a . c
e
b
d
f

æ 8 æ
. çç
è 11 è

a . c - a . e
b d
b
f

=

ÖRNEK
Çözümlü

4
6

1 .
2

a . 1 = a
b
b
1 sayısı, rasyonel sayılarla çarpma şlem n n etk s z (b r m)
elemanıdır.

ETKİSİZ (BİRİM) ELEMAN

3 - 4
5
7

a . 0 = 0
b
0 sayısı, rasyonel sayılarla çarpma şlem n n yutan
elemanıdır.

1 .
2

ÇÖZÜM
1 .
2

a . b =1
a
b
çarpımları +1 olan k rasyonel sayı, çarpma şlem ne göre
b rb r n n ters d r.

3 - 4
5
7

=

1 . 3
3
5

TERS ELEMAN

2 rasyonel sayısının çarpma şlem ne göre ters
3

-

= ?

se

YUTAN ELEMAN

1 . 3
2
5

=

=

3 ’tür.
2
3

4
7

-

1 .
3
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RASYONEL SAYILARLA İŞLEMLER

MATEMATİK

.

RASYONEL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ

RASYONEL SAYILARIN KARESİ VE KÜPÜ

a ve c
rasyonel sayı ve c sayısı 0’dan farklı olmak üzere,
b
d

ÖRNEK
Çözümlü

a : c = a . d ‘d r.
b
d
b
c
ÖRNEK
Çözümlü

æ 2 æ æ 8 æ
ç+ 5 ç: ç- 15 ç= ?
è
è è
è

æ 2 æ æ 8 æ
ç+ 5 ç: ç- 15 ç=
è
è è
è

ÇÖZÜM

æ 2 æ æ 15
= ç+
ç. çè 5 è è 8

ÖRNEK
Çözümlü

ÇÖZÜM
æ 1 æ
ç-2 7 ç
è
è
æ 15
= çè 7

2

æ 2 æ
æ 2 ææ 2 æ
4
ç+ 3 ç = ç+ 3 ç. ç+ 3 ç = + 9
è
è
è
èè
è

æ 2 æ æ 15 æ
ç+ 5 ç. ç- 8 ç=
è
è è
è

ææ 1 æ
1
ç. ç- 5 ç = + 25
èè
è

3

ææ 3 ææ 3 æ
27
ç. ç+ 4 ç. ç+ 4 ç = + 64
èè
èè
è

3

ææ 2 ææ 2 æ
8
ç. ç- 3 ç. ç- 3 ç = - 27
èè
èè
è

æ 3 æ
æ 3
ç+ 4 ç = ç+ 4
è
è
è

æ
2 . 15
30
3
ç= (+.-) 5 . 8 = - 40 = - 4
è

æ 2 æ
æ 2
ç- 3 ç = ç- 3
è
è
è

æ 1 æ
ç-2 7 ç: (-5) = ?
è
è

æ 1 æ
5
ç-2 7 ç: (- 1 ) =
è
è

2

æ 1 æ
æ 1
ç- 5 ç = ç- 5
è
è
è

3

3

æ 4
æ
æ 4 æ
1 æ
ç-1 3 ç = ç- 3 ç = ç- 3
è
è
è
è
è

ææ 4 ææ 4 æ
64
ç. ç- 3 ç. ç- 3 ç = - 27
èè
èè
è
4
Tam sayılı kesre çev rel m = 3

æ 1 æ. 1
ç-2 7 ç (- 5 ) =
è
è

Tam sayılı kesre çev rel m = -15
7
SIRA SENDE

3

æ æ 1 æ
15 . 1
3
ç. ç- 5 ç = (-.-) 7 . 5 = + 7
è è
è

Yapabilirsin!
æ 10 æ2
ç- 9 ç =
è
è

SIRA SENDE
æ 8 æ2
ç+ 6 ç =
è
è

Yapabilirsin!
æ 11
ç- 9
è

æ æ 22 æ
ç: ç+ 3 ç=
èè
è

2

æ 1 æ
ç -2 2 ç =
è
è

æ 7 æ
ç5 2 ç: 34 =
è
è

æ 1 æ3
ç+ 6 ç =
è
è

æ 1 æ
-6 : ç -2
=
2 çè
è

3
æ 1 æ
ç2 3 ç
è
è

æ 1 ææ 1 æ
ç2 3 ç: ç1 3 ç=
èè
è
è

=

3 æ3
æ
ç -2 6 ç =
è
è
4
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MATEMATİK

.

ÖRNEK
Çözümlü

RASYONEL SAYILARLA ÇOK ADIMLI İŞLEMLER

1 +

1
1 +

Çok adımlı şlemlerde şlem öncel ğ ne d kkat etmel y z.

æ 3 æ æ 4 æ æ 8
ç+ 5 ç. ç+ 7 ç+ ç 70
è
è è
è è-

ÖRNEK
Çözümlü

æ
ç= ?
è

ÇÖZÜM
æ 3 æ æ 4
ç+ 5 ç. ç+ 7
è
è è

1 +
æ æ 8 æ
12 æ 8 æ
12 æ 8 æ
ç+ ç 70 ç = + 35 + ç- 70 ç = + 35 - ç+ 70 ç
è
è
è
è
è èè

Önce çarpma şlem yapılır.

12 - æ+ 8 æ = + 14 - æ+ 8 æ
= +
35 çè 70 çè
70 çè 70 çè

æ 3 æ æ 4 æ
12
ç+ 5 ç. ç+ 7 ç= + 35
è
è è
è

1 +

(2)

6
3
= +
= +
70
35

-12

ÖRNEK
Çözümlü

-12
1
+ 6
5

ÇÖZÜM

- 12
1
+ 6
5

2

= - 12 . + 5
1
6

ÇÖZÜM

5
2æ 1 æ æ 3 æ
ç-2 2 ç. ç- 15 ç
è è
è
è
æ 5 æ æ 1 æ
ç- 12 ç : ç+ 24 ç
è è
è
è

=

+ 1
2
-10

=

+ 1
2
-10
1

=+

=

1

Yapabilirsin!

sonucu kaçtır?

5
2

æ 3 æ
. çç
è 15 è5
1+

æ 5 æ æ 24 æ2
ç- 12 ç . ç+ 1 ç
è è
è
è

1+
2

-1 - 1
2

1 . 1
1
=10
2
20
5

1 +3
4

1 +3 = 4+3 = 7
4 4
4
1 4

(4)

= 2 . 4 = 8
1 7
7

= 1 . 7 = 7
1 15 15

SIRA SENDE

1- 1
3

2

(7)

1
1
15
7

æ 2 æ æ 6 æ
ç+ 3 ç. ç+ 8 ç:
è
è è
è

1 +3
4

1 + 8 = 7 + 8 = 15
7 7
7
1 7

1 + 8
7

æ 2 æ
ç- 9 ç=
è
è

æ
æ
12 : ç- 2 ç
9
è
è

-

7
4

(15)

= (- . +) (2.5) = -10

æ 5 æ æ 1 æ
ç- 12 ç : ç+ 24 ç
è è
è
è

1 +

2
1

2
7
4

1 +

1

1 + 7 = 15 + 7 = 22
1 15 15
15
15

Bölme şlem nde
1. kes r aynen yazılır
2. kes r ters çevr l p çarpılır.

æ 1 æ æ 3 æ
ç-2 2 ç. ç- 15 ç
è è
è
è

ÖRNEK
Çözümlü

1

1
15
7

1 +

sonucu kaçtır?

+ 6
5

1 +

ÇÖZÜM

=?

2

=

1
2
=
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SIRA SENDE

RASYONEL SAYI PROBLEMLERİ

Yapabilirsin!

ÖRNEK
Çözümlü

240'ın 3 'ü kaçtır?
4

150'nin

1
3
'sinin 'i kaçtır?
2
5

120'nin

2
5
'inin
'sı kaçtır?
5
6

ÇÖZÜM

Bu soruyu
240 =60
4
60.3=180 şeklinde çözebiliriz.

ÖRNEK
Çözümlü

4 'si 80 olan sayı kaçtır?
7

Pratik olarak 240. 3 işleminin sonucu da cevabı verir.
4
240. 3 =60.3=180 bulunur.
4
SIRA SENDE
Yapabilirsin!

ÇÖZÜM

Bir sayının 4 'si 80 ise sayıyı bulmak için;
7
80 =20
4
20.7=140 şeklinde bulunabilir.

180'in 5 'u kaçtır?
9

Pratik olarak 80.7 =140 şeklinde bulunur
4

ÖRNEK
Çözümlü

200'ün 3'inin 2 'ü kaçtır?
5
3

ÖRNEK
Çözümlü

Ahmet 135 lirasının4 'inin2 'ünü harcadığına göre
5
3
Ahmet'in geriye kaç lirası kalmıştır?

ÇÖZÜM

Bu soruyu farklı şekillerde çözebiliriz;
1.yol :
200'ün 3'i=200. 3 =40.3=120
5
5
2
120'nin 'ü=120. 2=40.2=80 bulunur.
3
3

ÇÖZÜM

Öncelikle 4 'inin 2'ü= 4 . 2 = 8 olduğunu bulduk.
5
5 3 15
3
135 liranın 8 'ini harcamış.
15
135. 8 =9.8=72 lira harcamış. Geriye kalan sorulduğu
15
için;

2.yol :
3 'inin 2'ü= 3 . 2 = 2
5
5 3 5
3
200'ün 2'i=200. 2 =40.2=80 bulunur.
5
5

135-72=63 lirası kalır.
1
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RASYONEL SAYI PROBLEMLERİ

MATEMATİK

.

ÖRNEK
Çözümlü

ÖRNEK
Çözümlü

B r manav, 240 kavunun önce 1 ‘ n , sonra kalanın 5 ‘ n
5
12
satmıştır.

C han Bey ‘ n maaşı 3200 l radır. C han Bey maaşının 3 ‘ünü
8
1
3
ev k rasına, ‘ n le mutfak g derler ne ve
‘ünü se
4
16
faturalarına ödem şt r.

Buna göre ger ye kaç kavun kalmıştır??

Buna göre C han Bey’ n maaşından ger ye kaç l rası
kalmıştır?

ÇÖZÜM
Manav 240 kavunun;
önce 1 ‘ n satıyor,
5

ÇÖZÜM
C han Bey’ n maaşının;

240:5 = 48
48.1 = 48 adet satıldı ve 240 - 48 = 192 adet kaldı.

3 ‘ünü k raya,
8

sonra kalanın 5 ‘ n satıyor,
12

3200:8 = 400
400.3 = 1200 l ra

192 : 12 = 16
16.5 = 80 adet daha satıyor ve 192 - 80 = 112 adet kaldı.

1 ‘ n mutfak masraﬂarına,
4
3200:4 =800
800.1 = 800 l ra

SIRA SENDE

3
16 'ünü faturalara

Yapabilirsin!

B r ç ftl kte yaşayan hayvanların 1 ‘ nek ve ger ye kalanların
6
2 ‘ tavuktur.
5
Bu ç ftl kte 300 hayvan olduğuna göre nek ve tavuk
dışında kaç hayvan bulunmaktadır?

3200:16 = 200
200.3 = 600 l ra harcamıştır.
Toplam harcadığı m ktar, 1200 + 800 + 600 = 2600
Ger ye kalan se; 3200 - 2600 = 600 l ra.

SIRA SENDE
Yapabilirsin!

Sevg Hanım’ın maaşı 3000 l radır. Maaşının 1 ‘ n
6
ev k rasına, 1 ‘ n le kırtas ye ürünler ne 250 l ra ödem şt r.
4
Buna göre Sevg Hanım’ın maaşından ger ye kaç l rası
kalmıştır?

SIRA SENDE
Yapabilirsin!

B r satıcı el ndek 900 ürünün 2 ‘s n n 3 ‘ünü 2 l ra kar le
3
5
ger ye kalan ürünler n 2 ‘ n 5 l ra kar le satmış ve el nde
5
el nde kalan ürünler ade etm şt r.
Buna göre bu satıcının bu ürünler n satışından kaç l ra
kar etm şt r?

2

7
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Fİ MATEMATİK
MATEMATİĞİN ALTIN ORANI

KONU ANLATIM FÖYÜ

RASYONEL SAYI PROBLEMLERİ

MATEMATİK

.

SIRA SENDE

Hüseyin her gün , bir önceki gün koştuğu

Yapabilirsin!

A şehrinden B şehrine gitmekte olan
bir otobüs gideceği yolun

mesafenin

1
3
'ünün 'ünü
3
4

6
'i kadar koşuyor. Birinci gün
5

800 m koşan Hüseyin 3.gün kaç metre koşar?

gittikten sonra mola veriyor. Moladan sonda gideceği
450 km yol kaldığına göre A şehri ile B şehri arası kaç
km’dir?

1
1
'sını ev kirasına, 'ünü mutfak
4
6
1
masra arına, kalan maaşının 'sini de fatura giderlerine
7

1
'ü doludur. Sürahiye 300 ml
4
2
su eklenince sürahinin 'ü dolmuş oluyor.
3

Bir çalışan; maaşının

Bir sürahinin

ayırıyor. Giderlerden sonra 700 Tl’si kaldığına göre bu

Buna göre sürahinin tamamı kaç ml su alır?

çalışanın maaşı kaç TL’dir?

3
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RASYONEL SAYI PROBLEMLERİ

N

.

120 litre zeytinyağı

2
'si boştur. Bidona
7
13
6 litre benzin eklenince bidonun
'ü
14

5
litrelik şişelere
8

Bir benzin bidonunun

doldurulmak isteniyor. Bu iş için kaç

dolmuş oluyor. Buna göre benzin bidonu tamamen kaç

şişe gereklidir?

litre benzin alır?

Bir top kumaşın önce
Geriye

1
'ü , daha sonra 21 m satılıyor.
3

Bir top 256 cm yükseklikten bırakıldığında her düştüğünde

1
'si kaldığına göre kumaşın tamamı kaç m’dir?
12

önceki yüksekliğinin

3
'ü kadar yükseliyor. Buna göre top
4

4. defa yere çarptığında kaç cm yükselir?

4

ÜNİTE 1

7. SINIF
fenburada.com

Ülkemizin Uyduları
Ülkemiz uzayda uydu sahibi olan 30 ülkeden biridir. Ülkemizin uydularını haberleşme
ve gözlem uyduları olarak iki grupta inceleyebiliriz.

UZAY ARAŞTIRMALARI
1. Uzay araştırmaları için uzaya farklı araçlar
gönderilmiştir.
Uzay İstasyonu
•

Dünya yörüngesinde dolanır.

•

Uzay çalışmalarının, deneylerin ve araştırmaların yapılabileceği, astronotlar için
yaşam alanı sunan büyük uzay araçlarıdır.

Aktif
Uydularımız

Pasif
Uydularımız

Haberleşme

Türksat 3A
Türksat 4A
Türksat 4B

Türksat 1B
Türksat 1C
Türksat 2A

Gözlem

Rasat
Göktürk 1
Göktürk 2

Bilsat

Uzay Roketi
•

Ana

hatlarıyla,

yakıt,

motor ve egzozdan oluşur.
•

2. Uzay Kirliliği
Uzayda yer alan, artık hiçbir işlevi olmayan
insan yapımı cisimlerin tamamına denir. Ömrünü tamamlamış uydular, yakıt tankları, uzay
boşluğuna dağılmış cisimler, astronotlardan
geriye kalan atık maddeler uzay kirliliğine neden olur.

Bir defa kullanılır. Tekrar
tekrar kullanılamaz.

•

Uzaya uydu veya uzay aracı göndermek
için kullanılır.

•

Dünya ile uzay araçları
arasında ulaşımı sağlayan
araçlardır.
Tekrar tekrar kullanılabilir.

Uzay Sondası
•

•

Süleyman YAZICI

Uzay Mekiği
•

Bir gök cismini incelemek için uzaya gönderilen, uzaktan kumanda edilebilen insansız uzay araçlarıdır.
Fotoğraf, atmosfer analizi gibi elde ettiği
bilgileri Dünya’ya yollar.

3. Teknoloji ve Uzay Araştırmaları
Uzay çalışmaları sonucu geliştirilen pek çok
teknoloji bugün günlük hayatta sıkça kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları;
Teflon tava

Diş Teli

MR Cihazı

Cep telefonu

Tükenmez kalem

Alüminyum folyo

Güneş paneli

İtfaiyeci kıyafeti

4. Teleskop
Gök cisimlerinden
gelen ışığı toplayarak,
gök cisimlerini gözlemleyebilecek görüntüler elde edilmesini
sağlayan araçlardır.
Teleskop denilince
öncelikle, mercek ve
aynalardan oluşan silindirik bir aracın aklımıza gelmesi gerekir.
Astronomide kullanılan ilk teleskop 1608
yılında Galileo tarafından yapıldı. Günümüzde
kullanılan en önemli uzay teleskobu Hubble’dır.

Uzay Teleskobu
•

Konu Özeti

GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ

Uzayda belli bir
yörüngeye yerleştirilerek
çok
uzak
mesafelerden görüntü
alınmasını sağlayan araçlardır.

Yapay Uydu
İnsanlar tarafından üretilerek, Dünya’nın yörüngesine yerleştirilen, meteoroloji, haberleşme, askeri ve uzay araştırmaları için kullanılan
uzay araçlarıdır.
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Teleskop Çeşitleri:

Bulutsu(Nebula)

I. Optik Teleskoplar
II. Radyo Teleskopları
III. Kızılötesi Işını Teleskopları

Küçük kütleli
yıldız

Büyük kütleli
yıldız

Beyaz Cüce

Süpernova

IV. X-Işını Teleskopları
V. Gama Işını Teleskopları
5. Rasathane(Gözlemevi)
Kara
Delik

İçinde büyük teleskopların yer aldığı, gök
bilimcilerin gökyüzü ile ilgili gözlem ve araştırma yaptıkları yapılara denir.

•

Hava ve ışık kirliliğinin az olması.

•

Bulutlu gece sayısının az olması.

•

Deprem kuşaklarından uzak olması.

•

Ulaşımının kolay olması.

Ülkemizin en büyük gözlemevi TÜBİTAK
Ulusal Gözlemevi Antalya’da Toros Dağları’nda kurulmuştur.
GÜNEŞ SİSTEMİ ÖTESİ: GÖK CİSİMLERİ

Süleyman YAZICI

Gözlemevi kurulacak yerin özellikleri:

1. Gökcisimleri
Dünya atmosferi dışında kalan ve her şeyi
içine alan sonsuz boşluğa uzay denir. Uzay
boşluğunda yer alan, tüm doğal cisimlere(gezegen, yıldız, asteroit, galaksi gibi…) gök cismi denir. Dünya ile birlikte her şeyi içine alan
sonsuz boşluğa ise evren denir.
a. Bulutsu(Nebula)
Sıcak gaz ve toz bulutlarından oluşan, yıldızlar arası boşluklarda yer alan ve sıkışarak
yıldızların oluşmasını sağlayan gök cisimlerine bulutsu denir. Parlak ve karanlık bulutsu
örnekleri vardır. Atbaşı Bulutsusu(karanlık),
Orion Bulutsusu(parlak), Tarantula Bulutsusu(parlak) gibi…

Nötron
Yıldızı

•

Yıldızlar bulutsuların sıkışmasıyla oluşur.

•

Bulutların yaşam süresi, parlaklığı, büyüklüğü ve ilk kütlesine bağlıdır. Yani yıldız,
küçük kütleli bir yıldızda olabilir, büyük
kütleli bir yıldızda olabilir.

•

Büyük kütleli bir yıldız ise yaşamı Süpernova patlamasıyla sona erer. Yaşamını ya
Kara Delik ya da Nötron Yıldızı olarak devam ettirir.

•

Küçük kütleli bir yıldız ise dış katman zamanla uzaya saçılır. Geriye yıldızın merkezindeki karbon ve metal yığını kalır. Buna
beyaz cüce denir.

Isı ve ışık kaynağı olan küresel şekle sahip doğal gök cisimlerine yıldız denir. Tekli ve
takım halindee bulunabilir.Bir aradaymış gibi
görünen yıldız gruplarına takım yıldızı denir.
Takım yıldızları görüntüleri nedeniyle bitki,
hayvan ve nesnelere benzetilerek isimlendirilmiştir. Büyükayı, Küçükayı, Boğa, Kartal, Başak ve Kuzey Tacı gibi…
Yıldızlar arası uzaklık çok fazla olduğundan ışık yılı kavramı kullanılır. Işık yılı, ışığın
uzayda bir yılda aldığı yoldur. Zamanı değil,
uzunluk belirtir.
c. Galaksiler(Gök ada)
Milyonlarca yıldız, gezegen, doğal uydu,
kara delik ve bulutsulardan oluşan sistemlere
denir. Büyüklüğünü daha iyi anlamak için;
Samanyolu Galaksisi
Avcı Kolu
Güneş Sistemi
Dünya örneği verilebilir.
Şekil bakımından dört tür galaksi vardır.

b. Yıldız Oluşum Süreci:

I. Sarmal Galaksi II. Çubuklu Sarmal Galaksi

Yıldızlar tıpkı canlılar gibi doğar, büyür ve
ölür.

III. Eliptik Galaksi IV. Düzensiz Galaksi
2
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A. HÜCRE

Hücrenin tanımda kastedilen canlılar; hayvanlar, bitkiler, mantarlar ve mikroskobik
canlılardır.

•

Hücrenin tanımında bahsedilen canlılık
özelliği; her bir hücrede yaşamsal faaliyetler(üreme, beslenme, solunum, boşaltım…) gerçekleşir.

•

Canlılar tek hücreli ya da çok hücreli olabilirler.

•

Hücreler çok küçük olduğu için mikroskopta incelenirler.

b. Sitoplazma
• Hücrede yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştiği kısımdır.
• Saydam ve akışkandır.
• Sitoplazmada bulunan ve yaşamsal faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlayan yapılara organel denir.
Organeller ve Görevleri

Bitki hücresi köşeli hayvan hücresi ise yuvarlaktır.

Ribozom
• Bütün hücrelerde bulunur.
• Görevi protein sentezlemektir.
• En küçük organeldir.

Süleyman YAZICI

•

Hayvan Hücresi

Konu Özeti

Hücre Duvarı(Hücre Çeperi)
• Sadece bitki hücrelerinde vardır.
• Cansız bir yapıdır, hücreye dayanıklılık ve
sertlik kazandırır.
• Seçici geçirgen değil, tam geçirgen bir
yapıya sahiptir.

Canlılarda canlılık özelliği gösteren en küçük
yapı birimine hücre denir.
•

ÜNİTE 2

Bitki Hücresi

Hücrenin temel kısımları; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdektir.

Mitokondri
• Görevi enerji üretmektir.
• Enerji ihtiyacı fazla olan karaciğer, beyin
ve çizgili kas hücrelerinde sayısı daha fazladır.
Koful
• Hücre içerisinde bulunan besin ve atık
maddelerin depolandığı kısımdır.
• Bitki hücresinde büyük ve az sayıda, hayvan hücresinde küçük ve çok sayıda bulunur.
Endoplazmik retikulum
• Hücre içerisinde maddenin bir yerden
başka bir yere taşınmasını sağlayan kanallar yani yollardır.

1. HÜCRENİN TEMEL KISIMLARI
a. Hücre Zarı
• Hücreyi korur ve hücreye şekil verir.
• Hücreyi çepeçevre saran canlı ve esnek
bir yapıdır.
• Seçici geçirgendir.(Yararlı maddeler alınır,
zararlı maddeler alınmaz.)
• Karbonhidrat, protein ve yağlardan oluşur.
• Tüm hücrelerde bulunur.
• Hayvan hücresinin dış kısmında sadece
hücre zarı vardır. Bitki hücresinde ise hücre zarının dış kısmında ayrıca hücre duvarı
vardır.

Lizozom
• Hücrede sindirimin gerçekleştiği kısımdır.
• Hayvan hücresinde bulunur.
• Bitki hücresinde bulunmaz, fakat ilkel bitki hücrelerinde bulunur.
Sentrozom
• Sadece hayvan hücresinde bulunur.
• Hücre bölünmesinde görev alırlar.
1

Golgi Cisimciği
• Hücrede salgı üretilmesi ve paketlenmesinde görevlidir.
• Salgı yapan tükürük, gözyaşı ve ter bezlerinde sayıları fazladır.

II. DNA
• Kromozomların yapısında bulunan yönetici moleküldür. Çift zincirden oluşan sarmal bir yapıya sahiptir.
III. Gen
• DNA’nın yapısında bulunan görev birimleridir.
IV. Nükleotid
• DNA’nın yapı birimleridir.
• Kalıtsal yapılar büyükten küçüğe doğru;
Kromozom > DNA > Gen > Nükleotid
KeDiGeNi şeklinde şifrelenebilir.

Kloroplast
• Sadece bitki hücrelerinde bulunur.
• Hücrede besin ve oksijenin üretildiği kısımdır.
• Yapısında klorofil bulunur.
• Fotosentezin gerçekleştiği kısımdır.

Bitki
Hücresi

Hayvan
Hücresi

Köşeli

Yuvarlak

Hücre Duvarı

Var

Yok

Kloroplast

Var

Yok

Sentrozom

Yok

Var

Büyük ve
az sayıda

Küçük ve
çok sayıda

Özellikler
Şekli

Koful

c. Çekirdek
• Hücrenin yönetim merkezidir.
• Canlılara ait birçok özellik(saç rengi, göz
rengi…) çekirdekte depo edilmiştir.
• Çekirdekte kalıtım ile ilgili yapılar bulunur.

Süleyman YAZICI

Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar

Belli bir görevi yapmak üzere bir araya
gelmiş hücre topluluğuna doku denir.
Dokular
birleşerek
organları,
organlar
birleşerek sistemleri
ve sistemlerde birleşerek
organizmayı
(canlıyı) oluşturur.

Çekirdek
Kromozom

Gen

3. HÜCREDEN ORGANİZMAYA
Canlıların tamamı
hücrelerden
oluşur.
Tek hücreli canlılarda
yaşamsal faaliyetler
sitoplazmadaki organeller tarafından gerçekleştirilirken,
çok
hücreli canlılarda birçok hücre tarafından
gerçekleştirilir.

Bu kalıtsal yapılar;
I. Kromozom
Canlıların kalıtsal özellikleri çekirdek içindeki
kromozomlarda taşınır. Kromozomlar DNA
ve özel proteinlerin birleşmesiyle oluşur. Her
canlının kendine özgü kromozom sayısı vardır. Örneğin eğrelti otunun 500, insanın 46
kromozomu vardır.
Hücre

2. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HÜCRE
• 1665 yılında kendi yaptığı mikroskopta
şişe mantarından aldığı parçalarda hücreyi ilk defa gözlemleyen ve ‘’hücre’’ adını
veren kişi Robert Hooke’tur.
• Robert Hooke ile aynı yıllarda Antonie
Van Leeuwenhoek kendi yaptığı mikroskopta canlı hücreleri gözlemleyen ilk bilim
insanıdır.
• 1838-1839 yıllarında Theodar Scwann ve
Matthias Schleiden bitki ve hayvanların
hücrelerden meydana geldiğini söylemişler ve hücre teorisinin temelini atmışlardır.
• 1858 yılında Rudolf Virchow hücre teorisini açıklamıştır.

Nükleotid

DNA
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4. Çekirdek zarı ve çekirdekçik tekrar oluşur. İğ
iplikleri kaybolur. Çekirdek bölünmesi tamamlanır, sitoplazma bölünmesi başlar.

B. MİTOZ BÖLÜNME
Hücre Bölünmesi
• Belirli bir büyüklüğe ulaşan hücrelerden,
yeni hücreler oluşmasına hücre bölünmesi
denir.
•

Hücre bölünmesi tüm canlılarda görülür.

•

Hücreler, büyüme, gelişme, yaraların onarılması ve üreme hücrelerini oluşturmak
için bölünür.

5. Bir hücreden, ana hücre
ile aynı olan iki yeni hücre oluşur.

Hücrelerde genel olarak mitoz ve mayoz
bölünme olmak üzere iki çeşit bölünme vardır.

Sitoplazma bölünmesi hayvan hücresinde
boğumlanma şeklinde gerçekleşirken, bitki
hücresinde ara lamel adı verilen bir yapı ile
gerçekleşir.

Mitoz Bölünme
Mitoz bölünme çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme ve yaraların onarılması, tek hücreli canlılarda ise üremeyi sağlar.

1.

Mitoz bölünme başlamadan önce hazırlık evresi gerçekleşir. Hazırlık
evresinde DNA kendini
eşler, kromatin iplikler
kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur.
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Mitoz Bölünmenin Evreleri
Mitoz bölünmede, önce çekirdek bölünmesi
devamında ise sitoplazma bölünmesi gerçekleşir. Mitoz bölünme birbirini takip eden evrelerden oluşur.

2. Çekirdek zarı ve çekirdekçik eriyerek kaybolur. İğ iplikleri oluşur.
Kromozomlar hücrenin
ortasına dizilir. Kromozomların en belirgin olduğu evredir.

Hayvan Hücresi
Boğumlanma

Bitki Hücresi
Ara Lamel

Mitoz Bölünmenin Özellikleri
•

Vücut hücrelerinde görülür.

•

Bir hücreden iki hücre oluşur.

•

Oluşan yavru hücreler ana hücre ile aynı
kalıtsal özelliktedir.

•

Kromozom sayısı değişmez.

•

Mitoz bölünme eşeysiz üremenin temelidir.

•

Bir hücre birden fazla mitoz bölünme geçirebilir.

•

Mitoz bölünme çok hücrelilerde büyüme,
gelişme ve yaraların onarılmasını sağlar.

•

Mitoz bölünme tek hücrelilerde üremeyi
sağlar.

Önemli

3. Her kromozomdan iki
kromotit oluşur. Bu kardeş kromotitler karşılıklı
kutuplara doğru hareket eder.
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•

Olgunlaşmış alyuvar hücreleri.

•

Sinir hücreleri.

•

Üreme hücreleri.

•

Çizgili kas hücreleri.

•

Retina hücreleri mitoz bölünme geçirmez.

C. MAYOZ BÖLÜNME

Önemli: Parça değişimi ve kromozom sayısının yarıya inmesi mayoz 1’de gerçekleşir.

Üreme hücrelerinin oluşmasını sağlayan
bölünme çeşididir. Sperm ve yumurta hücreleri mayoz bölünme ile gerçekleşir.

Mayoz Bölünmenin Özellikleri

Mayoz Bölünmenin Evreleri
Mayoz 1 ve Mayoz 2 olmak üzere iki aşamada gerçekleşir.
1.

Mayoz bölünme başlamadan önce hazırlık evresi gerçekleşir. Hazırlık
evresinde DNA kendini
eşler, kromatin iplikler
kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur.

2. Kromozomlar yan yana
gelerek birbiri üzerine
kıvrılır ve parça değişimi gerçekleşir.

•

Üreme ana hücreleri mayoz bölünme geçirir ve sonuçta üreme hücreleri oluşur.Örneğin insanda sperm ana hücresi(2n=46)
mayoz bölünme geçirir ve sperm hücresi(n=23) oluşur.

•

Kromozom sayısı yarıya iner.

•

Bir hücreden dört hücre oluşur.

•

Parça değişimi ile kalıtsal çeşitliliği sağlar.

•

Çok hücreli canlıların üreme hücrelerinin
oluşmasını sağlar.

•

Mayoz bölünme sonucunda kromozom
sayısının yarıya inmesi, tür içi kromozom
sayısının nesiller boyu sabit kalmasını
sağlar.

3. Kromozomlar hücrenin
ortasına dizilir.

4. Kromozomlar zıt
tuplara çekilir.
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Eşeyli Üreme
Eşeyli üreme olayı mayoz bölünme sayesinde gerçekleşir.Örneğin insanlarda sperm
ve yumurta hücresi mayoz bölünme sonucu
oluşur. Sperm ve yumurta hücrelerinin birleşmesi olayına döllenme denir.
Dişi

Yumurta

kuZigot
Embriyo

5. Böylece mayoz 1’in sonunda kromozom sayısı yarıya inmiş iki hücre
oluşur.
6. Mayoz 2, mitoz bölünme gibidir. Sadece
DNA’nın kendini eşlemesi gerçekleşmez.
Mayoz bölünmenin sonunda n kromozomlu ve genetik yapısı birbirinden farklı
dört hücre oluşur.

Sperm
Erkek
Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar
Mitoz Bölünme
Vücut hücrelerinde
görülür.

Mayoz Bölünme
Üreme ana hücrelerinde görülür.

Bir hücreden iki hüc- Bir hücrden dört
re oluşur.
hücre oluşur.
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Kalıtsal çeşitlilik görülmez.

Kalıtsal çeşitlilik
görülür.

Kromozom sayısı
sabit kalır.

Kromozom sayısı
yarıya iner.

fenburada.ogretmen İnstagram sayfasından
bilgi kartlarını takip edebilirsiniz.
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Konu Özeti

KUVVET VE ENERJİ

A. KÜTLE VE AĞIRLIK İLİŞKİSİ
1. Ağırlık Bir Kuvvettir
Bütün cisimler kütleleri sebebiyle diğer cisimlere çekim kuvveti uygular. Gök cisimleri
de aynı şekilde birbirine ve üzerinde bulunan
cisimlere çekim kuvveti uygular. Buna kütle
çekim kuvveti denir.

Ağırlık
•

Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetidir.

•

Birimi Newton(N)’ dur.

•

Dinamometre ile ölçülür.

•

‘’G’’ harfi ile gösterilir.

•

Ağırlık, cismin kütlesine ve yer çekimi
kuvvetine bağlıdır.

•

Cismin kütlesi attıkça ona etki eden yer
çekimi kuvveti(ağırlık) artar. Yani kütle ile
ağırlık doğru orantılıdır.

•

Ağırlık yerçekimine bağlı bir kuvvet olduğu için, Dünya’nın merkezinden uzaklaştıkça cisimlerin ağırlığı azalır. Yani cisimlerin ağırlığı bulundukları konuma göre
değişir.

Gök cisminin üzerinde bulunan cisimlere
uyguladığı kütle çekim kuvveti, gök cismi ile
cisim arasındaki uzaklık azaldıkça ve gök cisminin kütlesi arttıkça artar.

Süleyman YAZICI

Dünya Ay’ı yörüngesinde tutmak için çekim kuvveti uygular. Ay’da Dünya’ya çekim
kuvveti uygular. Fakat Dünya’nın kütlesi Ay’
dan büyük olduğu için, Ay Dünya’nın yörüngesinde dolanır.
Dünya’nın üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvvetine yer çekimi
kuvveti denir.

.C

.Z
.Y
.S
Bir cismin ağırlığı en fazla S noktasında en
az ise C noktasında ölçülür.
•

Deniz seviyesinden dağın tepesine doğru
çıkıldıkça ağırlık azalır.

Dünya’nın şeklini incelediğimizde ekvator
kısmının şişkin, kutupların ise içe doğru basık
olduğunu görürüz. Bu nedenle ekvator Dünya’nın merkezine uzak, kutuplar ise daha yakındır. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe
cisimlerin ağırlığı artar.
Ay Dünya’dan daha küçük olduğu için,
Ay’ın kütle çekim kuvveti de daha azdır. Ay’daki çekim kuvveti Dünya’daki çekim kuvvetinin 1/6’ sı kadardır. Bu nedenle Dünya’da 60
N ağırlıklı bir cisim Ay’da 10 N ağırlığındadır.

Yer çekimi kuvvetinin yönü her zaman yerin merkezine doğrudur. Belli bir yükseklikten
bırakılan topun ve yağmur damlalarının yere
doğru düşmesi yer çekimi sayesindedir.
1

2. Kütle ve Ağırlık Farklı Kavramlardır
Kütle
»» Değişmeyen madde miktarıdır.
»»

Eşit kollu terazi ile ölçülür.

»»

Birimi kilogram(kg) ya da
gram(g)’dır.

»»

‘’m’’ harfi ile gösterilir.

•

Yerdeki cismi iten bir kişi fiziksel anlamda
iş yapmıştır. Çünkü cisim kuvvet doğrultusunda hareket etmiştir.

•

Topa vuran bir kişi fiziksel anlamda iş yapmıştır. Çünkü topa uygulanan kuvvet ile
topun gittiği yön aynıdır.

•

Kitap okuyan bir öğrenci fiziksel anlamda
iş yapmamıştır.

Kütle ile Ağırlık Arasındaki Farklar
Kütle cismin bulunduğu her yerde aynıdır.
Ağırlık ise cismin bulunduğu yere göre
farklılık gösterir.

•

Kütle madde miktarıdır. Ağırlık ise maddeye etki eden yer çekimi kuvvetidir.

•

Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür. Ağırlık
ise, dinamometre ile ölçülür.

•

Kütlenin birimi kilogram(kg) ya da
gram(g)’ dır. Ağırlığın birimi ise Newton(N)’ dur.

•

Kütle ‘’m’’ harfi ile ağırlık ise ‘’G’’ harfi ile
gösterilir.
B. KUVVET, İŞ VE ENERJİ İLİŞKİSİ

1. Kuvvet ve İş
Günlük hayatta kullandığımız iş ile fiziksel
anlamdaki iş birbirinden farklı kavramlardır.
Fiziksel anlamda iş yapılabilmesi için bir cisme kuvvet uygulanmalı ve cisim kuvvet doğrultusunda hareket etmelidir.
Kuvvetin
yönü
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•

Kuvvetin
yönü

Hareket
yönü

Uluslararası birim sistemine göre(SI) işin
birimi joule(J)’ dür.

Hareket
yönü

•

Sırtındaki çantayla okula giden öğrenci
fiziksel anlamda iş yapmış olmaz. Çünkü
çantaya uygulanan kuvvet ile çantanın
hareket yönü aynı değildir.

•

Duvarı iten bir kişi, fiziksel anlamda iş
yapmamıştır. Çünkü kuvvet doğrultusunda hareket yoktur.

Fiziksel anlamda yapılan işin büyüklüğü,
cisme uygulanan kuvvetin şiddeti ve cismin
yer değiştirme mesafesi arttıkça artar.

2. Enerji ve Enerji Çeşitleri
Enerji iş yapabilme yeteneğidir. Bu nedenle enerjinin birimi(joule) ile işin birimi(joule)
aynıdır.
Enerjiyi kinetik ve potansiyel enerji olmak
üzere iki başlık altında inceleyelim.
Kinetik Enerji
Hareket eden cisimlerin sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denir. Uçan bir kuşun ve koşan bir insanın kinetik enerjisi vardır.

2

1 kg

Bir cismin kinetik enerjisi, cismin kütlesine
ve süratine bağlıdır. Cismin sürati ve kütlesi
attıkça kinetik enerjisi artar.

S
1 kg

Y

50 km/h
1000 kg

5m
3m

S

70 km/h
1000 kg

S küresi zeminde daha derin iz bırakır. Yükseklik arttıkça çekim potansiyel enerjisi artar.

Y

3 kg

1 kg

Y aracının sürati daha fazla olduğu için
kinetik enerjisi de daha fazladır.

Z

3m

50 km/h

3m

Z

50 km/h

5000 kg

C
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1000 kg

C

C küresi zeminde daha derin iz bırakır.
Ağırlık arttıkça çekim potansiyel enerjisi artar.

b. Esneklik Potansiyel Enerjisi
Esnek cisimlerin sahip olduğu enerjiye denir.
Esnek cisimlerin gerilmesi ya da sıkıştırılması
sonucu oluşur. Gerilen bir okta, sıkıştırılmış bir
yayda esneklik potansiyel enerjisi depolanır.

C kamyonunun kütlesi daha fazla olduğu
için kinetik enerjisi de daha fazladır.

F
Potansiyel Enerji
Cisimlerin konumlarından dolayı sahip oldukları enerjidir. Potansiyel enerji, çekim potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisi
olmak üzere ikiye ayrılır.
a. Çekim Potansiyel Enerjisi
Cisimlerin yüksekliklerinden dolayı sahip
oldukları enerjiye denir. Çekim potansiyel
enerjisi cismin yüksekliğine ve ağırlığına bağlıdır. Cismin yüksekliği ve ağırlığı arttıkça çekim potansiyel enerjisi artar.

Sıkıştırılma miktarı arttıkça yayın sahip olduğu esneklik potansiyel enerjisi artar.

3

2. Sürtünme Kuvveti ve Kinetik Enerji
Cisim ile ortam arasındaki hareketi zorlaştırıcı etkiye sürtünme kuvveti denir.

C. ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
1. Kinetik ve Potansiyel Enerji Dönüşümleri
Cisimlerin sahip olduğu toplam enerji miktarı değişmez. Yani evrende enerji yok olmaz,
bir türden başka bir türe dönüşerek korunur.
Cisimlerin sahip olduğu enerjinin bir türden
başka bir türe dönüşmesine enerji dönüşümü
denir. Cisimlerin sahip olduğu toplam enerji
miktarının sabit kalmasına ise enerjinin korunumu denir.
Potansiyel ve kinetik enerjinin birbirine dönüşmesi en sık karşılaşılan enerji dönüşümlerindendir.

Bir topa vurulduğu zaman, top bir süre
ilerledikten sonra yavaşlar ve durur. Topa etki
eden sürtünme kuvveti topun hareketine zıt
yönde etki eder. Sürtünme kuvvetinden dolayı topun kinetik enerjisi azalır ve bu enerjinin
bir kısmı ısı enerjisine dönüşür.
Sürtünme kuvveti, pürüzlü yüzeylerde pürüzsüz yüzeylere göre daha fazladır. Çakıllı
yol asfalt yola göre daha pürüzlüdür.

Kinetik Enerji

Esneklik Potansiyel Enerjisi
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Barajlarda biriken suyun potansiyel enerjisi
vardır. Su serbest bırakılınca potansiyel enerji
kinetik enerjiye dönüşür.

Okun yayı gerilince potansiyel enerji birikir,
yay serbest bırakıldığında potansiyel enerji
kinetik enerjiye dönüşür.

Çakıllı yolda arabaya etki eden sürtünme
kuvveti daha fazladır.
Havada hareket eden cisimlere etki eden
sürtünme kuvvetine hava direnci, suda hareket eden cisimlere etki eden sürtünme kuvvetine su direnci denir. Hava ve su direnci
cisimlerin hareketine zıt yönde etki ederek
yavaşlamasına neden olur.

.C

.Y

.Z
Görselde verilen topun Y noktasından C
noktasına hareketi sırasındaki enerji dönüşümlerini inceleyelim.
Y-Z arasında: Topun yüksekliği azalır, sürati
artar. Yani topun potansiyel enerjisi azalırken
kinetik enerjisi artar.
Z-C arasında: Topun yüksekliği artar, sürati
azalır. Yani topun potansiyel enerjisi artarken
kinetik enerjisi azalır.

Hava
direnci

Su direnci
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7. SINIF
SAF MADDE VE KARIŞIMLAR
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A. MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
1. Atomun Yapısı
Bir maddeyi oluşturan ve maddenin tüm
kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük yapı
taşına atom denir.
Maddenin yapısında atomdan daha küçük
parçacıklar vardır. Bu parçacıklara atom altı
parçacıklar denir. Atom, atom altı parçacıkların bir araya gelmesiyle oluşur. Atomun yapısında bulunan atom altı parçacıklar; proton,
nötron ve elektronlardır.
Atom; çekirdek ve katman adı verilen iki
bölümden oluşur. Atomun çekirdek bölümünde proton ve nötronlar, katman bölümünde
ise elektronlar bulunur.

1. Democritus(Demokritus)
• Atom ile ilgili ilk görüşü ortaya attı.
•

•

2. John Dalton
• Atom ile ilgili ilk bilimsel görüşü ortaya koydu.

+
+
+

-

Elektron(e- )

+

Proton(p+ )

Bütün maddeler atomlardan
oluştuğunu savunmuştur.
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+

Maddedeki taneciklere bölünemez anlamına gelen atom
adını vermiştir.

-

Konu Özeti

•

Maddenin en küçük yapı taşı
atomdur.

•

Atom içi dolu, berk ve bölünemez kürelerdir.

•

Bütün maddeler farklı atomlardan oluşur.

3. John Joseph Thomson
• Atom daha küçük parçacıklardan oluştuğu için parçalanabilir.
•

Atom üzümlü keke benzer.

•

Atomun dış katmanında pozitif(+), içinde ise negatif
yükler bulunur.

Nötron(n0 )
Proton(P)= Atomun çekirdeğinde bulunan
pozitif(+) yüklü taneciklerdir. Her atomun
proton sayısı farklıdır.

4. Ernest Rutherford
• Pozitif yüklere proton adını
vermiştir.

Nötron(n)= Atomun çekirdeğinde bulunan
yüksüz taneciklerdir.
Elektron(e)= Çekirdeğin çevresinde(katmanlarda) dolanan negatif(-) yüklü taneciklerdir.
Proton ve nötronların kütlesi birbirine yakın ve elektronların kütlesinden yaklaşık iki
bin kat daha fazladır.

•

Atomun çekirdeğinde protonlar bulunur.

•

Çekirdeğin etrafındaki enerji
yörüngelerinde elektronlar
döner.

5. Neils Bohr
• Elektronlar çekirdeğin çevresinde ve çekirdeğe belli
uzaklıklardaki katmanlarda
döner.

2. Geçmişten Günümüze Atom Kavramı
Bilim adamları kadar atom hakkında gözlemler yaparak çeşitli atom modelleri ve teorileri ortaya koymuşlardır. Geçmişten günümüze atom modelleri ve teorilerini hep birlikte inceleyelim.
1

6. Modern Atom Teorisi
• Bulut modeli olarak da bilinir.
•

Bileşikler
• Farklı cins atomlardan oluşan saf maddelerdir.

Elektronlar çok hızlı hareket ettiği için,
elektronların bulunma ihtimalinin yüksek
olduğu elektron bulutlarında yer alır.

3.Moleküller
Aynı ya da farklı tür atomların bir araya
gelerek oluşturdukları atom gruplarına molekül adı verilir.
Aynı tür atomlardan oluşan moleküle element molekülü, farklı tür atomlardan oluşan
moleküle ise bileşik molekülü denir.

Element Molekülü

Bileşik Molekülü

Element

Homojen
Karışımlar

Bileşik

Heterojen
Karışımlar
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Madde

Saf Olmayan Madde
(Karışımlar)

1. Saf Maddeler
Aynı cins atom ya da moleküllerden oluşan maddelere saf madde denir. Saf maddeleri element ve bileşik olmak üzere iki grupta
inceleyelim.
Elementler
• Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelerdir.
•
•

•

Atomik veya moleküler yapıda olabilir.

H

H

Fe Fe Fe Fe Fe
Atomik yapılı element

H

Elementlerin belirli oranlarda birleşmesiyle oluşur.

•

Formüllerle gösterilir(H O, NaCl, CO )

•

Bileşiklerin bazıları moleküllerden oluşur.

Moleküler yapılı bileşik
(Su)

2. Elementlerin Sembolleri
Günümüzde bilinen element sayısı 120 civarındadır. Element isimleri her dilde farklıdır.
Fakat element sembolleri bütün dünyada aynıdır. Element sembollerinin bütün dünyada
aynı olması bilgi paylaşımını ve bilimsel iletişimi kolaylaştırır.
Periyodik tablodaki ilk 18 elementin adları, sembolleri ve kullanım alanları

4. Berilyum(Be)
Uzay araçlarının yapımında kullanılır.
5. Bor(B)
Enerji kaynağı olarak kullanılabilir.
6. Karbon(C)
Çelik ve kurşun kalem ucu üretiminde kullanılır.
7. Azot(N)
Gübre yapımında kullanılır.
8. Oksijen(O)
Solunum olayında kullanılır. Oksijen tüplerinde bulunur.

H

Fe Fe Fe Fe Fe

•

3. Lityum(Li)
Pillerde ve bataryalarda kullanılır.

H

Fe Fe Fe Fe Fe

Bileşiği oluşturan elementler kendi özelliklerini kaybederler.

2. Helyum(He)
Uçan balonlarda ve zeplinlerde kullanılır.

Fiziksel ve kimyasal yollarla başka maddelere ayrıştırılamaz.
Sembollerle gösterilir.(Li, O, H …)

•

1. Hidrojen(H)
Roket yakıtı olarak kullanılır.

Farklı elementlerin atomları da birbirinden farklıdır.

•

Bileşikler, kimyasal yollarla yapısındaki
elementlere ayrışabilir.

Moleküler yapılı
olmayan bileşik(tuz)

B. SAF MADDELER

Saf Madde

•

H

Moleküler yapılı element
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9. Flor(F)
Diş macunu yapımında kullanılır.

3. Bileşik Formülleri
Bileşik formüllerle gösterilir. Bileşiğin formülü, bileşiği oluşturan elementlerin sembolleri ve birleşme oranını ifade eden rakamlar
yazılarak oluşturulur.

10. Neon(Ne)
Reklam tabelalarında kullanılır.
11. Sodyum(Na)
Tuzun yapısında bulunur.
12. Magnezyum(Mg)
Hava araçlarının yapımında kullanılır.

Günlük hayatta sıkça karşılaşılan bileşikler
Su(H O)
2
Tüm canlıların temel ihtiyacıdır.

Tuz

13. Alüminyum(Al)
Teneke kutu yapımında ve mutfak eşyalarının
yapımında kullanılır.

Sodyum klorür(NaCl)
Yemek tuzu olarak kullanılır.
Karbondioksit(CO2 )
Gazlı içeceklerin yapısında ve yangın söndürme tüplerinde kullanılır.

14. Silisyum(Si)
Camın yapısında bulunur.
15. Fosfor(P)
Gübre ve kibrit yapımında kullanılır.

Hidrojen klorür(HCl)
Temizlik malzemesi olarak kullanılır.(Tuz
ruhu)

16. Kükürt(S)
Bitkilerin hastalıklara karşı korunmasında
kullanılır.

Nitrik asit(HNO3 )
Gübre endüstrisinde kullanılır.(Kezzap)

17. Klor(Cl)
Suların mikroplardan arındırılmasında kullanılır.

Günlük hayatta sıkça kullanılan elementler
Bakır(Cu)
Mutfak eşyaları ve elektrik kablolarının iletken kısmında kullanılır.
Altın(Au)
Takı ve süs eşyası olarak kullanılır.
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18. Argon(Ar)
Ampul ve floresan yapımında kullanılır.

Amonyak(NH3 )
Boya, gübre ve deterjan yapımında kullanılır.

Gümüş(Ag)
Takı, süs eşyası ve ayna yapımında kullanılır.
Demir(Fe)
İnşaat malzemesi olarak kullanılır.
Çinko(Zn)
Pillerde ve mutfak eşyalarının yapımında
kullanılır.

C. KARIŞIMLAR
1. Karışımlar
İki ya da daha fazla maddenin kendi
özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesi
sonucu karışımlar oluşur. Tuzlu su, salata ve
hava karışıma örnektir.
• Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler.
• Saf madde değildir.
• Karışımı oluşturan maddeler her oranda
karışabilir.
• Formül ya da sembolle gösterilmez.
• Karışımı oluşturan maddeler fiziksel yolla
ayrışır.
Karışımlar, homojen ve heterojen karışımlar olmak üzere ikiye ayrılır.

Kurşun(Pb)
Mermi ve akü imalatında kullanılır.

Karışım

Kalsiyum(Ca)
Kemik ve dişlerin yapısında bulunur.

Homojen
(Çözelti)

İyot(I)
Tentürdiyot yapımında kullanılır.
Platin(Pt)
Diş hekimliğinde ve laboratuvarda ısıya dayanıklılık özelliğinden dolayı kullanılır.

Heterojen
(Adi Karışım)

Homojen Karışımlar(Çözeltiler)
Özellikleri her yerinde aynı olan ve dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görünen
karışımlardır. Homojen karışımlara çözelti adı
verilir. Tuzlu su, sirke, lehim, gazoz, kolonya ve

Civa(Hg)
Termometrenin yapısında bulunur.
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kola homojen karışım örneğidir.

c. Tanecik Boyutu(Temas Yüzeyi)
Tanecik boyutunun küçülmesi çözünme hızını artırır.

Çözelti= Çözücü + Çözünen
Tuzlu su=

Su

+

Tuz

Pudra şekeri

Bir çözelti içerisinde miktarı çok olan maddeye çözücü, miktarı az olan maddeye ise çözünen denir. Fakat su ile hazırlanan çözeltilerde, su her zaman çözücü olarak kabul edilir.
Heterojen Karışımlar(Adi Karışımlar)
Özellikleri her yerinde aynı olmayan ve dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görünmeyen karışımlardır. Heterojen karışımlara
adi karışım adı verilir. Salata, zeytinyağı- su,
süt, tebeşirli su, ayran, sis ve kumlu su heterojen karışım örneğidir.

II
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I

I

II

Karışımlar fiziksel yöntemlerle birbirinden
ayrılabilir. Bu yöntemlerden bazılarını inceleyelim.
a. Buharlaştırma
Katı- sıvı karışımların ayrılmasında kullanılan bir yöntemdir. Tuzlu su, şekerli su karışımları buharlaştırma yöntemiyle ayrılabilir.
Su buharı

Tuzlu Su

Tuz

b. Yoğunluk Farkı
Yoğunlukları farklı maddelerden oluşan karışımlar yoğunluk farkından yararlanarak ayrılabilir. Zeytinyağı-su karışımı yoğunluk farkı
yöntemiyle ayrılabilir.

b. Karıştırma
Karıştırma işlemi çözünme hızını artırır.

40°C

II

Su buharlaştırılarak
karışım ayrılabilir.

II. kaptaki küp şekerlerin çözünme hızı daha
fazladır.

40°C

I

D. KARIŞIMLARIN AYRILMASI

a. Sıcaklık
Sıcaklık arttıkça çözünme hızı artar.

80°C

60°C

II. kaptaki pudra şekerinin çözünme hızı
daha fazladır.

2. Çözünme Hızına Etki Eden Faktörler
Çözünme hızına etki eden faktörleri sıcaklık, karıştırma ve tanecik boyutu(temas yüzeyi) olarak sıralayabiliriz.

10°C

60°C

II. kaptaki küp şekerlerin çözünme hızı daha
fazladır.

Zeytinyağı-su karışımı ayırma hunisi ile ayrılabilir.
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Metal, kâğıt, plastik, pil, cam, kullanılmış
sıvı yağlar, elektronik atıklar geri dönüştürülebilen evsel atıklardır.
Seramik ürünler, bebek bezleri, naylon, kül,
kimyasal sıvılar geri dönüştürülemeyen evsel
atıklardır.
Atık maddelerin çeşitli işlemlerden geçirilerek ham maddeye dönüştürülmesi ve yeniden üretime kazandırılmasına geri dönüşüm
denir.

c. Damıtma
Sıvı-sıvı çözeltilerin kaynama noktası farkından yararlanılarak ayrılması yöntemidir.
Damıtma yönteminde çözelti damıtma kabına konulur ve ısıtılır. Kaynama noktası düşük
olan sıvı daha çabuk buharlaşır ve karışımdan
ayrılır. Kolonyadaki alkol ve su damıtma yöntemiyle ayrılabilir.Petrolden, benzin ve mazot
elde edilmesi de damıtma yöntemiyle gerçekleşir.

Cam

l

Meta

Makarna-su

Demir tozu-kum
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Damıtma ile ayırma yöntemi

Bu yöntemlerin dışında karışımlar yüzdürme, süzme, eleme ve mıknatısla ayrılabilir.

ik
Plast

Geri Dönüşüm Süreci
1. Kaynakta ayrı toplama
Plastik, cam, kâğıt gibi ürünler kaynağında(evde) ayrıştırılır.
2. Sınıflandırma
Ayrılan atıklar sınıflandırılır.
3. Değerlendirme
Değerlendirilebilen atıklar fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni ürünler oluşturulur.
4. Yeni ürünü ekonomiye kazandırma.

E. EVSEL ATIKLAR VE GERİ DÖNÜŞÜM
Evsel atıklar, günlük faaliyetlerimiz sonucunda evlerimizde oluşan atıklardır. Evde
kullanılan atık yağlar, deterjan, motor yağları,
pil, ambalaj malzemeleri, ev eşyası atıkları, yiyecek atıkları ve yakacak atıkları evsel atıktır.
Bitki ve hayvan kaynaklı atıklara ise organik
atık denir.

Geri Dönüşümün Önemi
•

Doğal kaynakların korunmasını sağlar.

•

Ham madde ihtiyacını azaltır.

•

Enerji tasarrufu sağlar.

•

Çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlar.

•

Ekonomiye katkı sağlar.

•

Atık miktarının azalmasına neden olur.

Atıkların toplanması ve geri dönüşümü ile
ilgili kuruluşlar önemli faaliyetlerde bulunmaktadır. AGED(Atık Kâğıt ve Geri Dönüşümcüler Derneği), TAP(Taşınabilir Pil Üreticileri
ve İthalatçıları Derneği), ÇEVKO(Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı)
bu kuruluşlardandır.

Evsel Atıklar

Geri
Dönüştürülebilen

t
Kağı

Geri
Dönüştürülemeyen
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fenburada.ogretmen İnstagram sayfasından
bilgi kartlarını takip edebilirsiniz.

7. SINIF 1.DÖNEM SOSYAL BİLGİLER DERS NOTLARI
BİREY ve TOPLUM
İNSANDAN İNSANA GİDEN YOL
İLETİŞİM BİR SANATTIR
İletişim: Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkalarına aktarılmasına iletişim denir.
İnsanlar iletişim konusunda diğer canlılara göre daha üstündürler. Çünkü insanlar konuşma,
dinleme, isteklerini ve duygularını ifade edebilme ve karşısındakini anlayabilme becerilerine sahiptirler. Bu
beceriler, insanlara, iletişimi geliştirme imkanı tanımıştır. İletişimin temelinde de etkileşim vardır

İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ

Sözlü İletişim
Konuşmalar
Yüz yüze görüşmeler
Toplantılardaki konuşmalar

Yazılı İletişim
Mektup
Faks
E Posta
Bülten

Sözsüz İletişim
Beden hareketleri
Jest ve mimikler
Fiziksel görüntü ve kıyafetler

Etkili iletişim, kişinin gelişimine katkı sağladığı gibi topluma uyumunu da etkiler. Bu yüzden
konuşmacı veya dinleyici olduğumuz durumlarda, etkili iletişime engel olacak tutum ve davranışlardan
kaçınmalıyız.
İletişim kurmada, konuşmak kadar dinlemek de önemlidir. İnsanlar arasındaki iletişimsizliğin
birçoğu dinlememekten kaynaklanmaktadır. Oysa dinlemek, insanların birbirlerini daha iyi
anlamasını sağlamaktadır.

Etkili İletişimi Olumsuz Etkileyen Sorunlar
Konuşmacıdan kaynaklanan sorunlar

Dinleyiciden kaynaklanan sorunlar

İyi hazırlanmamış konuşma metni
Eksik bilgi ve mesaj verme
Yanlış anlaşılmaya neden olacak ifadeler
kullanma
Aynı ses tonu ile sıkıcı konuşma
Dinleyiciye karşı ön yargılı olma
Dinleyicinin seviyesine uygun konuşmama

Dikkatsiz dileme
Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler
Bilgi eksikliği
Ön yargılı dinleme
Geri bildirim yapmama
Yetersiz algılama, yanlış yorumlama
Soru sormama

İLETİŞİMİN GÜCÜ
OLUMLU İLETİŞİMDE DİKKAT EMEMİZ GEREKEN DURUMLAR
Konuşurken karşımızdaki insanı başkalarıyla kıyaslamamak
Anlatmak istediklerimizi açık bir dille ifade etmek
Beden dilini etkili bir biçimde kullanmak
İnsanları yargılamadan konuşmak ve dinlemek
Empati kurmak
1

Olumlu İletişimi Engelleyen Faktörler
Önyargılı olmak.
Emir vererek konuşmak.
İnsanların ifadelerini önemsememek.

İnsanları başkalarıyla kıyaslamak.
Suçlayıcı ifadeler kullanmak.
İnsanların dış görünümüyle alay etmek.

Empati: İnsanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve
düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına empati denir.
İyi bir dinleyici, iletişim kurduğu kişinin yalnızca söylediklerine değil ; yüz ifadesine (mimik),
el- kol hareketlerine (jest) ve ses tonuna da dikkat eder. İletişimde en önemli unsurlardan biri de iyi bir
dinleyici olmaktır.
Sen Dili: Kişiler arası ilişkilerde kullandığımız yargılayıcı, suçlayıcı sözlerin kullanıldığı
iletişimi olumsuz etkileyen duruma sen dili denir.
Ben Dili: Kişinin kendi duygu ve düşüncelerini ifade ederek iletişim kurduğu ve iletişimi
olumlu etkileyen duruma ben dili denir.
Sen Dili’nin özellikleri
“Sen”le başlar veya “sen”le biter.
Yargılayıcı, eleştirici ve suçlayıcı olabilir.
Öfke, kızgınlık, duyguları taşıyabilir, emredici
olabilir.
Sen diline örnek cümleler
Dün akşam neredeydin sen ?
Okula neden geç kaldın ?
Sen, beni hiç anlamıyorsun !
Ben gelene kadar, burada bekleyeceksin !
Verdiğin sözleri neden yerine getirmiyorsun ?

Ben Dili’nin özellikleri
“Ben”le başlar veya “ben”le biter.
Bireyin duygu ve düşüncelerini ortaya koyar.
Anlaşmazlıkları azaltır, konuşan kişiyi
rahatlatır.
Ben diline örnek cümleler
Sorumluluklarını yerine getirmemene çok
üzülüyorum.
Bu sabah seni göremeyince merakta kaldım.
Derslerine çalışmaman beni kaygılandırıyor.
Bu konuda sana hak veriyorum.

HIZLI İLETİŞİM GÜÇLÜ TOPLUM
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İLETİŞİM ARAÇLARI:
1- Duman 2- Posta güvercini 3- Telgraf 4- Telefon 5- Radyo 6- Televizyon 7- Bilgisayar 8-Cep
telefonu 9- İnternet 10- Akıllı Telefon
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI
Basın: Gazete, dergi ve kitap gibi yazılı ve basılı iletişim araçlarına basın denir.
Medya: Televizyon, radyo ve internet gibi görsel ve işitsel iletişim araçlarına medya denir.
Her türlü bilginin insanlar hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayan basın ve medya doğru,
dürüst, hızlı ve tarafsız (objektif) olmalıdır.
Basın ve medya özgür olmalıdır. Görevlerini yerine getirirken hiçbir kişi grup ya da
kurumun etkisi altında kalmamalıdır. Ancak bu özgürlük, kişilerin özel yaşamlarını olumsuz
yönde etkileyecek şekilde sınırsız olmamalıdır.
Kitle İletişim Araçları: Yazılı, sesli ya da görsel yapıtların dağıtımını ya da yayımını sağlayan
her türlü teknik iletişim araçlarına kitle iletişim araçları denir.
Kitle iletişim araçlarının zamanla gelişmesi ve yaygınlaşması, insanlar arasındaki bilgi
alışverişini artırmakta ve hızlandırmaktadır.
Kitle iletişim araçları farklı insanların, toplumların ve kültürlerin birbirlerini daha iyi tanımasını
sağlamakta ve insanlar arasındaki etkileşimi artırmaktadır.
Genel ağ üzerinden e-eğitim, e-ticaret, e-market, e-devlet, e-bilet, bankacılık ve sağlık
hizmetlerinde iletişim kurulmaktadır.

2

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI

Gazete

Dergi

Televizyon

Radyo

Cep Telefonu

İnsanlara
haber ve
bilgileri
görsel
olarak
sunan en
yaygın
yazılı kitle
iletişim
aracıdır.

Haftalık ya
da aylık
olarak
yayınlanan
bilim, sanat,
kültür ile
ilgili yazılı
kitle
iletişim
aracıdır.

Bilgi ve
haberlerin
bize
ulaştırılması
nı sağlayan,
en yaygın
olarak
kullanılan
kitle iletişim
aracıdır.

Sesli iletişim
aracı olan radyo,
yayıncılığa
televizyondan
önce
başlamıştır.
Ülkemizde ilk
radyo yayıncılığı
1927’de
başlamıştır

Özellikle son
yıllarda
teknolojinin
ilerlemesiyle
beraber en
çok tercih
edilen kitle
iletişim
araçlarından
biri olmuştur.

Bilgisayar
İnsanların
üretilen
bilgiyi
saklama,
paylaşma
istekleriyle
günümüzde
hızla
yayılmaktadır.

İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ
Aşağıda anayasamızda belirtilen basın hürriyeti, özel hayatın gizliliği ve konut dokunulmazlığı ile ilgili
maddelere yer verilmiştir.
Özel Hayatın Gizliliği (Madde 20)

Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti
(Madde 26) Herkes, düşünce ve kanaatlerini

Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini
isteme hakkına sahiptir. Özel hayat ve aile hayatının
gizliliğine dokunulamaz.

söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına
veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına
sahiptir.

Haberleşme hürriyeti ( Madde 22)
Herkes,
haberleşme
hürriyetine
sahiptir.
Haberleşmenin gizliliği esastır. Millî güvenlik, kamu
düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve
genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve
özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya
birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim
kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak

Konut Dokunulmazlığı (Madde 21)
Kimsenin konutuna dokunulamaz. Çeşitli
nedenlerle yasayla yetkili kılınmış kurumların
yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna
girilemez, arama yapılamaz ve buradaki
eşyaya el konulamaz.

gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili
kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleşme
engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz.

Özgürlükler
İnsanlar özgürlüklere doğuştan sahiptir.
Özgürlüklerin korunması ve
kullanılması devletin görevidir
Vazgeçilmez ve devredilmez haktır.
Yasalarla koruma altına alınmıştır. Kişi
hak ve hürriyetleri anayasamızda yer
aldığından devlet, bu hakların
uygulanmasından sorumludur
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Temel Hak Ve Özgürlüklerimizin
Kısıtlanabileceği Durumlar
Savaş hali
Seferberlik hali
Sıkıyönetim ilanı
Olağanüstü hal
Kamı sağlığı ve güvenliğini tehdit
eden durumlar

Medya ve Basın Yayın Kuruluşlarının Uyması Gereken İlkeler

Doğru haber yapma ve yayma
Tarafsız olmak
Özel hayata saygılı olmak
Çocuk Hakları Sözleşmesinde Kitle İletişim Özgürlüğü Maddeleri
Taraf devletler görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun kendini ilgilendiren her konuda
görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını bu görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine
uygun olarak gereken özen gösterilmek suretiyle tanırlar. (Madde 12)
Çocuk düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir. Bu hak ülke sınırları ile bağlı olmaksızın
yazılı, sözlü, basılı, sanatsal biçimde veya çocuğun seçeceği başka bir araçla her türlü haber ve
düşüncelerin araştırılması, elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü içerir. (Madde 13)
Taraf devletler kitle iletişim araçlarının önemini kabul eder. Çocuğun özellikle toplumsal, ruhsal
ve ahlaki esenliği ile bedensel ve zihinsel sağlığını geliştirmeye yönelik çeşitli ulusal ve
uluslararası kaynaklardan bilgi ve belge edinmesini sağlarlar. (Madde 13)
Toplumun, özellikle gençlerin ve çocukların; televizyon yayınlarının olası zararlı etkilerinden
korunması için RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu) tarafından yaptırılan akıllı işaretler şunlardır:

Tekzip: Basın yayın organlarında hakkımızda gerçeğe aykırı bir yayın yaptığı zaman bu
durumun mahkeme yoluyla düzeltilmesine tekzip denir.
KÜLTÜR ve MİRAS
BEYLİKTEN CİHAN DEVLETİNE
OSMANLI DEVLETİ (1299-1922):
Osmanlı Devleti'ni kuranlar Oğuzların Kayı boyundandır. Osman Gazi tarafından Söğüt ve
Domaniç’te 1299 yılında kurulmuştur.
Söğüt ve Domaniç Bölgesinin Yurt Seçilmesinin Sağladığı Faydalar
Osmanlının yurt edindiği toprakların Bizans İmparatorluğu‘nun büyük kent ve kasabaları ile
komşu olması ve önemli ticaret yolları üzerindeki bu şehirler ile yapılan ticaretten Osmanlı Beyliği’nin
önemli gelir elde etmesi (Ekonomik)
Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda güçlü devletlerin olmaması
sebebiyle Osmanlı Beyliği’nin büyümesini kolaylaştırması ve Bizans İmparatorluğu’nun iç
karışıklıklarla uğraşması (Siyasi)
Osmanlı Devleti ise bulunduğu konumun sağladığı avantaj ile mücadelesinin çoğunu komşusu
olan Bizans Devleti ile yapmıştır. (Coğrafi Konum)
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Osmanlı Devleti'nin Kısa Sürede Büyümesinin Sebepleri:
Kurulduğu bölgenin coğrafi konumu
Bizansın güçsüz durumda olması
Balkanlarda siyasi birliğin olmaması
Hoşgörülü ve adil bir politika izlenmesi
Fethedilen yerlere Türk ailelerinin yerleştirilmesi (iskan politikası)
Türk beylikleri ile iyi ilişkiler kurulması
Merkezi otoriteye önem verilmesi
Üstün yetenekli padişahların yetiştirilmesi
Ahilerin desteğinin alınması
Osman Gazi (1281-1324):
Bizans’ı Koyunhisar Savaşında yendi.
Yarhisar, İnegöl, Yenişehir ve Bilecik’i aldı.
İlk bakır parayı bastırdı.
Orhan Gazi (1324-1362):
• Bizans'ı Maltepe (palekanon) Savaşı'nda yendi. (1329)
• İznik, İzmit’i aldı.
• Bursa’yı alarak başkent yaptı. (1326)
• Karesioğullarını alarak beyliğin donanması ile denizciliğe başladılar ve Rumeli’ye geçtiler.
• İznik'te ilk medreseyi kurdular.
• İlk divan teşkilatını kurdular.
• Yaya ve Müsellem adıyla ilk orduyu kurdu.
• İlk gümüş parayı bastırdı.
BİLGİ NOTU: Osmanlı’nın Bizans’a yardımının karşılığı olarak Bizans'ın Gelibolu’daki
Çimpe Kalesi'ni Osmanlı'ya vermesiyle Rumeli'ye geçiş yapıldı.
İskan Politikası:
İskan: Osmanlı'nın Rumeli'de fethettiği yerlere Türk ailelerini yerleştirmesine denir.
İskan politikasının amaçları:
Anadolu'daki göçebe Türkmenleri yerleşik hayata
geçirmek Fethedilen yerleri Türk yurdu haline getirmek
Fethedilen yerde kalıcı hâkimiyeti sağlamak
Arazileri tarıma açarak üretimi ve vergi gelirlerini artırmak
Toplumsal ve Ekonomik Yapı
Reaya: Osmanlı Devleti’nde yönetici ve askerî sınıf dışında kalan kesime reaya denir.
Tüccarlar, esnaflar, köylüler ve konargöçerler bu gruba girer.
Ahilik: Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan halkın sanat, ticaret, ekonomi
gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını
iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen sosyal yapıdır.
Ahiliğin günümüzdeki karşılığı Esnaf ve Sanatkar Odalarıdır.
Osmanlı Devletinin Geçim Kaynakları:
Tarım ve hayvancılık
Ticaret yolları üzerindeki kervanlardan alınan vergiler
Ticaret yolları üzerindeki pazarlardan alınan vergiler
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I. Murat (1362-1389)
Edirne ele geçilerek başkent yapıldı. (1363)
Haçlı ordusuyla Sırpsındığı Savaşı yapıldı.
Haçlılarla I. Kosova Savaşı yapıldı. I.Murat bu savaşta şehit düştü.
Devşirme sistemi ile Yeniçeri Ocağı adlı orduyu kurdu.
Osmanlı Devleti’nde Askerî Yapı
Osmanlı Devleti’nin sınırlarının kalıcı ve hızlı olarak genişlemesinde askerî teşkilat önemli rol
oynamıştır. Osman Gazi Söğüt’e yerleştiğinde ilk fetihleri gönüllü askerler ile yapmıştır. Orhan Bey
zamanında ise yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli ordu kurulmuştur. Ancak fetihlerin devamlılığı ve
toprakların güvenliği için daha çok askere ihtiyaç vardı.
Devşirme Sistemi: Çocukların askerler tarafından ailenin rızasıyla köyden alınarak Anadolu’da
bir Türk ailenin yanına yerleştirilmesi, daha sonra başkentte Acemi Ocağı’nda askerlik eğitimi almasına
Devşirme Sistemi denir.
OSMANLI ORDUSU

Eyalet
Askerleri

Kapıkulu
Askerleri

Yardımcı
Kuvvetler

Tımarlı
Sipahiler
Azaplar
Akıncılar

Bağlı
Beyliklerin
Kapıkulu
Piyadeleri

Kapıkulu
Süvarileri

Acemi Ocağı
Yeniçeri Ocağı
Cebeci Ocağı
Topçu Ocağı
Top Arabacıları Ocağı

Askerleri

Sipahi
Silahtar
Sağ Garipler
Sol Garipler
Sağ Ulufeciler

Tımarlı Sipahiler: Osmanlıların en önemli askeri kuvvetidir. Tımar sahipleri kendilerine
verilen dirliğin geliri karşılığında asker yetiştirirdi. Cebelü denilen silahlı ve zırhlı asker yetiştirirdi.
Barış zamanında bulunduğu yerin güvenliğini sağlar, savaş zamanında bağlı bulundukları Sancakbeyi
ve Beylerbeyi'nin emrinde savaşa katılırlardı.
Tımar Sisteminin Yararları:
Toprak işlenmiş ve üretimde süreklilik sağlanmıştır.
Hazineye yük olmadan güçlü bir ordu oluşturulmuştur.
Merkeze uzak bölgelerde, devlet otoritesi sağlanmıştır.
Vergi toplamak kolaylaşmıştır.
BİLGİ NOTU: Tımar sistemi 1839’da Tanzimat Fermanı ile kaldırılmıştır.
Akıncılar: Sınır boylarındaki atlı birliklerdir. Orduya öncülük etmek, düşman birlikleri
hakkında istihbarat bilgileri toplamak görevleriydi.
Acemi Ocağı: Kapıkulu Ocaklarına asker yetiştiren okuldur.
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Yeniçeri Ocağı: Savaş zamanında padişahın yanında yer alır, barış zamanı padişahı korurlar ve
İstanbul'un güvenliğini sağlarlardı.
Cebeci Ocağı: Orduya ait silahların yapımı, bakımı ve korunmasından sorumluydu.
Topçu Ocağı: Savaş meydanında topları döken ve kullanan ocaktır.
Top Arabacıları: Topçu ocağının yaptığı topları savaş alanına taşıyan ocaktır.
Sipahi: Osmanlı'nın ağır süvari sınıfıdır.
Silahtar: Padişah, vezir gibi devlet büyüklerinin silahlarının bakımından sorumlu kişidir.
Osmanlı Donanması (Deniz Kuvvetleri):
Karesi Beyliği'nin Osmanlı'ya katılması ile Karesi Beyliği'nin donanmasından yararlanılmıştır.
Donanma başkomutanına Kaptan-ı Derya veya kaptan paşa denirdi. Deniz askerlerine Levent denirdi.
En önemli Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa’dır.
Osmanlı donanması 1770 yılında Çeşme’de, 1827 yılında Navarin’de, 1853 yılında Sinop'ta
Ruslar tarafından yakılmıştır.
DİVANI HÜMAYUN (BAKANLAR KURULU)

Sadrazam
(Başbakan

Vezirler
(Devlet Bakanı)

Kazasker
(Adalet Bakanı)

Reis’ül Küttap
(Dış İşleri Bakanı)

Nişancı
(Özel kalem)

Defterdar
(Maliye Bakanı)

Divanı Hümayun: Padişah başkanlığında toplanan askeri, siyasi, idari, hukuki ve mali işlerin
görüşüldüğü ve karara bağlandığı kuruldur. Günümüzdeki karşılığı Bakanlar Kuruludur.
Sadrazam: Padişahın vekilidir, padişahtan sonra en yetkili kişidir. Günümüzdeki karşılığı
Başbakandır.
Vezirler: Paşa unvanını kullanan, bakanlık ve valilik görevini yerine getiren kişidir.
Günümüzdeki karşılığı Devlet Bakanlığıdır.
Kazasker: Kadı ve müderrislerin atama ve tayin işlerini yapan, devleti ilgilendiren davalara
bakan kişidir. Günümüzdeki karşılığı Adalet Bakanıdır.
Reis’ül Küttap : Padişah fermanlarına uygun olarak emirleri yazan, yabancı devletlerden gelen
mektupları tercüme edip cevap veren kişidir. Günümüzdeki karşılığı Dışişleri Bakanıdır.
Nişancı: Padişahın yazılarına imza(nişan)’sını koyan, tuğrasını çeken, arazi kayıtlarını tutan
kişidir. Günümüzdeki karşılığı Devlet İşleri Özel Kalem Müdürüdür.
Defterdar: Maliye işlerine bakan, gelir ve gideri ayarlayarak bütçe yapan kişidir. Günümüzdeki
karşılığı Maliye Bakanlığıdır.
Yıldırım Beyazıt (1389-1402)
Ankara Savaşı: Yıldırım Bayezid ile Timur arasında Ankara yakınlarındaki Çubuk Ovası'nda
yapılan savaşta Yıldırım Beyazıt yenildi.
Ankara Savaşı'nın Sonuçları:
Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirerek taht kavgaları dönemi (Fetret Devri)
başlamıştır.
Anadolu Türk Birliği bozuldu, Türk beylikleri yeniden kuruldu.
Bizans’ın yıkılması ve İstanbul'un fethi gecikti.
Fetret Devri (1402-1413):
Yıldırım Beyazıt'ın Ankara Savaşı'nda yenilmesiyle kardeşler arasındaki 11 yıl süren taht
kavgalarına Fetret Devri denir.
Fetret Devrine 1413 yılında Mehmet Çelebi son vermiştir.
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II. Murat (1421-1451):
Haçlarla Varna Savaşı (1444) yapıldı.
Haçlılarla II. Kosova Savaşı (1448) yapıldı.
BİLGİ NOTU: II. Kosova Savaşı ile Osmanlıların Balkanlardaki hakimiyeti kesinleşti ve
Türkleri Balkanlar'dan atma ümidi kalmadı.
İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN
Şeyh Edebali’nin Osman Bey’e nasihati
Ey oğul! Sabretmesini bil. Vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma, insanı yaşat ki devlet
yaşasın!
Ey oğul! Ananı, atanı say. Bereket büyüklerle beraberdir.
Bu dünyada inancını kaybedersen yeşilken çorak olur, çöllere dönersin.
Azminden dönme. Çıktığın yolu, taşıyacağın yükü iyi bil.
Her işin gereğini vaktinde yap. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!
Açık sözlü ol. Her sözü üstüne alma. Gördüğünü söyleme, bildiğini bilme.
Anadolu’nun Manevi Mimarları:
Abdalân-ı Rum: Askerlerden önce fethedilecek bölgeye gidip halkın gönlünü kazanan gönüllü
dervişlere denir.
Bursa’nın fethinde Buhara’dan gelen dervişlerin de önemli roller üstlendiği söylenir. Bursa
kuşatmasında susuzluktan perişan olan askerlere ayran dağıtarak susuzluklarını gideren Doydu Baba,
askerlerin morallerini yükseltmeye çalışan Abdal Murad gibi şahsiyetler buna örnek verilebilir.
Bacıyan-ı Rum: Anadolu’nun savunması için savaşlara katılan, kültürel, sanatsal, sosyal ve
ekonomik alanlarda önemli katkılar sağlayan kadınlara denir.
Fatma Bacı Ahilik Teşkilatının kurucusu Ahi Evran’ın eşidir. Dünyada ilk örneklerden biri olan
ve kadınlardan oluşan bir sivil toplum örgütü kurmuştur.
Gaziyân-ı Rum: Vatan uğruna canını bile vermekten çekinmeyen gazi ve alpler gaza ve cihat
ruhu ile hareket eden kahramanlara denir.
Orhan Bey zamanında da Konuralp ve Akçakoca bunlara örnek verilebilir.
İSTANBUL'UN FETHİ
Sebepleri:
Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli'deki toprakları arasında kopukluk olması
Bizans'ın Osmanlı topraklarına saldırması
Bizans'ın Osmanlı şehzadelerini kışkırtarak iç karışıklar çıkarması
Bizans'ın diğer Anadolu beyliklerini Osmanlı'ya karşı kışkırtması
Bizans’ın Avrupa devletlerini Osmanlı'ya karşı kışkırtması
İstanbul'un kara ve deniz ticareti için önemli konumda olması
Hz. Muhammed’in (S.A.V) İstanbul’u fethedecek olan komutanı kutlamış olması
Fetih İçin Yapılan Hazırlıklar:
Boğazın Avrupa yakasına Rumeli (Boğazkesen) Hisarı yapıldı.
Şahi denilen büyük toplar döktürüldü.
400 parçadan oluşan donanma kuruldu.
Komşu ülkelerle anlaşma yapılarak sınır güvenliği sağlandı.
Balkanlara ordu gönderilerek dışarıdan gelecek tehlikeliler önlendi.
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Bizans'ın Yaptığı Hazırlıklar:
Surlar sağlamlaştırıldı.
Papa ve diğer Avrupa devletlerinden yardım istendi.
Haliç’in ağzı zincirlerle kapatıldı.
Fethinin Türk Tarihi Açısından Sonuçları:
Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli'deki toprakları arasındaki bütünlük sağlandı.
Karadeniz ticaret Osmanlı Devleti'nin kontrolüne geçti.
II. Mehmet “Fatih” ünvanını aldı.
İstanbul Osmanlı Devleti'nin yeni “başkenti” oldu.
Osmanlı'nın Balkanlardaki ilerleyişi kolaylaştı.
Osmanlı Devleti “imparatorluk” haline geldi.
Osmanlı Devleti'nin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.
Fethin Dünya Tarihi Açısından Sonuçları:
Bizans (Doğu Roma) yıkıldı.
Ortaçağ kapandı, Yeniçağ başladı.
Topun kullanılmasıyla derebeylerin şatoları yıkıldı, feodalite zayıfladı, merkezi krallıklar
güçlendi.
Doğu ticaret yolları (İpek ve Baharat Yolu) Türklerin eline geçince Avrupalılar yeni
ticaret yolları aramaya başladılar. Böylece Coğrafi keşifler başlamış oldu.
Fetihten sonra İtalya’ya kaçan Bizanslı bilgin ve sanatçılar “Rönesans'ın” başlamasında
etkili oldu.
İstimalet Politikası: Osmanlı Devletinin fethettiği topraklar üzerinde ve o bölgelerin halkına
karşı kalıcı hakimiyet için uyguladığı politikalara denir.
İstimalet Politikanın amacı: Fethedilen topraklardaki insanların devlete olan bağlılıklarını
güçlendirmektir.
İstimâlet Siyasetinin Aşamaları:
Fetih öncesi hazırlık
Fetih sonrası halkın alıştırılması
Adil yönetim anlayışı
Halka tanınan din, dil ve kültürel özgürlükler
Ahidname: Osmanlı sultanları yeni fethedilen yerlerde halkın güvenini kazanmak için can ve
mal güvenliği garantisi veren yayımladığı belgeye denir.
Fatih Dönemi Denizlerde Fetihler:
Ege Adaları'nın Fethi: Limni, Midilli, Gökçeada, Eğriboz
Trabzon'un Fethi: Cenevizlilerden Amasra; Candaroğullarından Kastamonu ve Sinop; Bizans'a
mensup Komnenlerden Trabzon’u (1461) aldı.
Kırım'ın Fethi: Cenevizlilerden Kırım alınarak Osmanlı Devleti'ne bağlandı. (1475) Kırım'ın
fethi ile Karadeniz Türk gölü haline geldi.
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Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi'nin sonuçları:
Memlüklülerle 1516’da Mercidabık ve 1517’de Ridaniye Savaşı'yla Mısır Osmanlı'ya bağlandı.
Sonuçları:
Mısır, Suriye ve Arap Yarımadası Osmanlının eline geçti.
Hindistan'dan gelen Baharat Yolu Osmanlı'nın kontrolüne geçti.
Kutsal emanetler İstanbul'a getirildi.
Halifelik Osmanlı'ya geçti ve Yavuz Sultan Selim ilk Osmanlı halifesi oldu.
Preveze Deniz Savaşı: (1538) Kanuni Sultan Süleyman
Sebebi: Osmanlı'nın Akdeniz'deki hakimiyetini genişletmesinin Avrupalılara verdiği endişedir.
Savaş yapan devletler: İspanya, Venedik, Papalık, Malta.
Komutanı: Barbaros Hayrettin Paşa.
Kıbrıs’ın Fethi: (1571) II. Selim
Sebebi: Korsanları Osmanlı gemilerine zarar vermesi
Sonuç: Kıbrıs'ın fethiyle Akdeniz Osmanlı hakimiyetine girerek Osmanlı ticaret güvenliği
sağlanmıştır.
İnebahtı Savaşı (1571) II. Selim
Sonuç: Osmanlı Devleti yenildi. Osmanlı'nın denizlerdeki ilk ve tek yenilgisidir. Sokullu
Mehmet Paşa'nın sözü: “Biz sizden Kıbrıs'ı almakla kolunuzu kestik; siz ise İnebahtı’da donanmamızı
yakmakla sakalımızı kestiniz. Unutmayın ki kol bir daha yerine gelmez ama sakal eskisinden gür
çıkar.”dedi.
Girit'in Fethi (1669): IV. Mehmet
25 yıl kuşatmadan sonra fethedildi. Yükselme döneminde fethedilemeyen tek adadır. Duraklama
döneminde fethedilmiştir.
Osmanlı’da Millet Sistemi
Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde farklı ırklara ve dinî inançlara sahip insanlar yaşamıştır.
Osmanlı Devleti’ndeki bu çok kültürlülük, Osmanlı millet sisteminin de temelini oluşturmaktadır.
"Millet Sistemi" adı verilen bu anlayışta devlet doğrudan vatandaşlarla ilişki kurmamış her bir
vatandaşın mensubu olduğu milleti ve o milletin dinî liderini muhatap almıştır. Bu sayede günümüzde
devlet tarafından sağlanan eğitim, din, hukuk ve sosyal hizmetler gibi hizmetlerde dinî topluluklar birer
aracı ve kolaylaştırıcı olarak kullanılmıştır.
AVRUPA’DA UYANIŞ
COĞRAFİ KEŞİFLER:
15 ve 16 yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ticaret yollarının, okyanusların ve kıtaların
bulunmasına denir.
Coğrafi Keşiflerin Sebepleri:
İpek ve Baharat Yolunun müslümanların elinde olması
Gemicilik bilgisinde ilerleme
Pusulanın geliştirilmesi
Coğrafya bilgisinin artması
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Keşif
Bartelmi Diaz
Kristof Kolomb
Vasko Da Gama
Macellan

Keşfedilen Yer
Ümit Burnu
Amerika Kıtası (kıta olduğunu anlayamadı.)
Hindistan
Dünyanın dolaşılması

Coğrafi Keşiflerin Sonuçları
İpek ve Baharat Yolu önemini kaybetti. Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem
kazandı.
Keşfedilen yerlerde yetişen domates, vanilya, patates, kakao gibi bitkiler Avrupa'ya
taşındı.
Hıristiyanlık yayıldı, yanlış bilgi veren din adamlarına güven azaldı.
Soylular eski gücünü kaybetti, ticaretle uğraşan kişiler (burjuva sınıfı) zenginleşti.
Kültür ve sanat desteklendi, Rönesans'ın doğmasına sebep oldu.
RÖNESANS:
Kelime olarak; “yeniden doğuş” demektir.
Yeniçağda Avrupa’da edebiyat, güzel sanatlar, bilim alanındaki yeniliklere denir.
Rönesans’ın Sebepleri:
Kağıt ve matbaanın etkisiyle okuma yazmanın, bilgi ve kültürün artması
Güzel sanatlara merak saran zengin sınıfın oluşması
İstanbul'dan İtalya'ya giden bilgilerin eski Yunanca eserleri öğretmeleri
Doğa, güzel sanatlar, edebiyat ve bilimsel gelişmelere ilginin artması
BİLGİ NOTU: Rönesans ilk olarak İtalya’da başladı.
Rönesans'ın Öncüleri:
Leonardo Da Vinci
(Resim, bilim, robot)
Mikelanj
(Heykeltıraş)
Montaigne
(Edebiyat)
Luther
(Dinde reform)
Shakespeare
(Tiyatro)
Kopernik
(Fizik)
Rönesans'ın Sonuçları:
Skolastik (kilise görüşü) düşünce yıkıldı. Pozitif düşünce oluştu.
Reform hareketleri başladı.
Bilim ve teknikte gelişmeler hızlandı.
Avrupa'da sanattan zevk alan bir burjuva sınıfı oluştu.
Din adamları ve kilisenin otoritesi sarsıldı.
Avrupa her yönden gelişti güçlendi.
REFORM
Kelime olarak: “düzeltme, yenileme demektir.
16 yüzyılda Katolik kilisesindeki bozulmalar sebebiyle dinde yapılan düzenlemelere denir.
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Reform'un Nedenleri:
Kağıt ve matbaa sebebiyle okur-yazar oranının artması
İncilin farklı dillere çevrilmesi sonucunda din adamlarına güvenin azalması
Kilisenin endülüjans (günah çıkarma, cennetten yer satma) yetkisini kullanarak zengin
olması ve halkın tepkisi
Rönesans’la birlikte düşünce özgürlüğünün oluşması
BİLGİ NOTU: Reform hareketleri ilk defa Martin Luther öncülüğünde Almanya’da
başlamıştır.
Reformun Sonuçları:
Avrupa'da mezhep birliği bozuldu. Katolik ve Ortodoks mezhepleri yanında Protestanlık
(Almanya), Kalvenizm (Fransa), Anglikanizm (İngiltere) mezhepleri ortaya çıktı.
Din adamları ve kilise güvenini kaybetti.
Katolik kilisesi kendini yeniledi ve düzeltti.
Eğitim-öğretim kiliseden alınarak laik eğitim sistemi kuruldu.
Katolik kilisesinden ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına ve topraklarına el konuldu.
Papa ve kilisenin Avrupa ülkelerindeki krallar üzerindeki etkisi sona erdi.
BİLGİ NOTU: Reform Osmanlı'yı olumsuz etkilemedi, mezhep savaşlarının olması
Osmanlı Devleti'nin Avrupa'da ilerlemesini kolaylaştırdı.
AYDINLANMA ÇAĞI
Avrupa'da insanın önemini dine göre değil, akla dayanarak açıklayan düşünce sistemidir.
Aydınlanma Bilim İnsanları: Newton, Kopernik, Galileo, Descartes, Jan Jack Russo,Mozart.
BİLGİ NOTU: Aydınlanma çağında meydana gelen bilim, sanat ve teknolojik gelişmeler
sanayi inkılabına sebep oldu.
SANAYİ İNKILABI
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin üretimde kullanılmasına denir.
Buhar gücüyle çalışan makinelerin üretimde kullanılmasıyla Sanayi İnkılabı başladı.
Sanayi İnkılabı ilk olarak İngiltere'de başladı.
Sanayi İnkılabının Sonuçları:
Pazar ve hammadde ihtiyacı sebebiyle sömürgecilik faaliyetleri başladı.
İşçi sınıfı ortaya çıktı.
Köyden şehre hızlı nüfus göçü başladı.
Sanayileşemeyen ülkeler sömürüldü.
Osmanlı devleti açık pazar haline geldi, Osmanlı esnafı çöktü.
BİLGİ NOTU: Ortaçağda Avrupa'da dini ve yönetim gücünü elinde bulunduran gruplar
düşünce özgürlüğünü engellemişler. Rönesans, Reform, Aydınlanma Çağı ile bilim, sanat ve siyasette
gelişmeler yaşanmış, özgür düşünce gelişmiştir.
Coğrafi Keşifler

Rönesans

Reform

Aydınlanma Çağı
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Sanayi İnkılabı

FRANSIZ İHTİLALİ
Fransız İhtilalinin Sebepleri:
Rönesans, Reform ve Aydınlanma Çağı ile özgür düşünce fikrinin yayılması
Burjuva sınıfının söz sahibi olmaya başlaması
Reform hareketiyle kilisenin gücünü yitirmesi
Toplumda gelir adaletsizliği, toplumsal ve siyasal reform isteyen düşünürlerin halkı
bilinçlendirmesi.
Fransız İhtilalinin Sonuçları:
Fransa’da monarşi rejiminin yıkılıp yerine cumhuriyetin kurulmasına neden oldu.
Fransız İhtilali Yeni Çağı bitiren, Yakın Çağ’ı başlatan olay olarak kabul edildi.
Fransız İhtilali sonucunda tüm dünyada milliyetçilik, eşitlik, özgürlük kavramları önem
kazandı.
Fransız İhtilalinin Osmanlıya Etkisi
Fransız İhtilali ile dünyaya yayılan milliyetçilik fikri, Osmanlı Devleti gibi çok uluslu olan
devletleri olumsuz etkiledi. Osmanlı Devleti’ne bağlı olan bazı milletler, milliyetçilik fikrine
kapılarak kendi bağımsız devletlerini kurmak istediler. Bu milletler Osmanlı Devleti’nin ekonomik
ve siyasi sıkıntılarından faydalanarak isyanlar başlattılar.
Fransız İhtilali Osmanlı Devleti’ni derinden etkileyerek çok uluslu olan devleti yönetmeyi
zorlaştırdı. Fransız ihtilalinden etkilenen bazı Osmanlı aydınları sayesinde demokrasi hareketleri
başladı. Bu sayede 1839 Tanzimat Fermanı’na giden siyasi gelişmeler yaşandı. Sonrasında da
Müslüman olmayan Osmanlı halkının devlete bağlılıklarını artırmayı amaçlayan Islahat Fermanı
yayınlandı (1856).
DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞEN OSMANLI
Lale Devri (1718-1730) Yenilikleri
1718 Pasarofça Antlaşması ile başlayıp 1730 Patrona Halil İsyanı ile sona eren döneme Lale
Devri denir. Lale Devri padişahı III. Ahmet, Sadrazamı Damat İbrahim Paşa'dır.
Yenilikler:
Avrupa'ya ilk kez elçiler gönderildi.
Fransa'ya elçi olarak gönderilen Yirmisekiz Çelebi Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika ilk
devlet matbaasını kurdular.
Çini ve kumaş fabrikaları açıldı.
İlk kez çiçek aşısı uygulandı.
Arapça eserler Türkçeye çevrildi.
BİLGİ NOTU: Lale devrinde ilk kez batı örnek alınarak ıslahat(yenilik)lar yapılmıştır. Lale
Devri’nin ilk mimari eserlerinden biri III. Ahmed Çeşmesi’dir.
III. Selim (1789-1807) Dönemi Yenilikleri:
Avrupa’ya ilk kez sürekli elçiler gönderildi.
Nizam- Cedit adıyla yeni bir ordu kuruldu.
Mühendishane-i Berri Hümayun (Kara Mühendishanesi) kuruldu.
Yerli malı kullanması özendirildi.
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II. Mahmut (1808-1839) Dönemi Yenilikleri:
Yeniçeri Ocağı'nı kaldırılmıştır. Bu olaya Vaka-i Hayriye (Hayırlı olay) denir.
Asakir-i Mansure-i Muhammediyye ordusu kurulmuştur.
Takvimi Vekayi adlı ilk resmi gazete çıkarıldı.
Askeri amaçlı ilk nüfus sayımı yapıldı.
İlköğretim zorunlu hale getirildi.
Tanzimat Dönemi (1839-1876): Tarihimizde Tanzimat Fermanı ile başlayıp I. Meşrutiyet’in
ilanına kadar süren döneme Tanzimat Dönemi denir. Tanzimat Fermanı ile Osmanlı tarihinde yeni bir
devir başlamıştır. Tanzimat ile devletin siyasi, sosyal, askerî ve kültürel alanlarda kötüye gidişini
önlemek amacıyla daha geniş kapsamlı yenilikler yapılmıştır. Tanzimat Fermanı’na 3 Kasım 1839’da
Gülhane Parkı’nda halka okunduğu için “Gülhane Hatt-ı Hümayun’u” da denir.
Islahat Fermanı: 1856 yılında Islahat Fermanı ilan edilmiştir. Bu fermanla yabancı devletlerin
ülkenin iç işlerine karışmasını önlemek ve azınlıkların devlete bağlılıklarını kuvvetlendirmek
amaçlanmıştır.
Tanzimat Sonrası Ekonomik Alandaki Değişimler: Tanzimat sonrasında Osmanlı Devleti’nde
birçok alanda olduğu gibi ekonomik alanda da değişimler yaşanmıştır. Özellikle 1838’de imzalanan
Balta Limanı Ticaret Anlaşması ile yabancıların serbestçe ticaret yapabilmelerine imkân
sağlanmıştır. Bunun sonucu yabancı sermaye yatırımları Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemiştir.
1881 yılında Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını ödeyememesi üzerine Duyun-u Umumiye
İdaresi (Genel Borçlar) kurulmuştur.
Memleket sandıkları 1883’te aynı amaçlar doğrultusunda “Menafi Sandıkları”na
dönüştürülmüştür. 15 Ağustos 1888’de Menafi Sandıkları’nın yerine Ziraat Bankası resmen kurulmuş,
o tarihte faaliyette bulunan Menafi Sandıkları da banka şubelerine dönüştürülerek faaliyete başlamıştır.
1888’de Ziraat Bankası kurulmuştur.
Abdülmecit (1839-1860) Dönemi Yenilikleri:
1840’ta Posta Nezareti(Bakanlık) kuruldu, ilk postaneler açıldı.
1851 yılında ulaşımı düzenli hale getirmek için Şirket-i Hayriye (vapur işletme şirketi)
kuruldu.
1854 yılında telgraf kullanıldı.
1856 yılında ilk demiryolu İzmir-Aydın hattına yapıldı.
II. Abdülhamit (1876-1909) Dönemi Yenilikleri:
Ziraat Bankası kuruldu.
Darülaceze kuruldu.
OSMANLIDAN KALAN MİRASIMIZ
Seyahatname: Seyyahın gezip gördüğü yerleri yazdığı metne denir.
Seyyah: Gezip görmeyi kendisine iş edinen kimseye denir. En önemlisi seyyah Evliya Çelebi;
en önemli seyahatname Evliya Çelebi Seyahatnamesidir.
BİLGİ NOTU: Osmanlı topraklarında dolaşan seyyahlar, seyahatnamelerinde Türk kültürünün
farklı özelliklerine yer vermiştir. Türklerin yaşam biçimi, evleri, eşyaları, misafirperverlikleri, yiyecek,
içecekleri, kutlamaları, sporları, seyahatnamelerin konularıdır.
Türk aile yapısı, Osmanlı topraklarında dolaşan seyyahların dikkatini çekmiştir. Osmanlı aile
yapısının çok sağlam olduğunu yazan seyyahlar, yaşlılar ve çocuklar arasında yaşanan sevgi ve şefkati
özellikle vurgulamışlardır.
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Osmanlıda mahalle toplumsal birliğin temsiliydi. Mahallede mükemmel bir dayanışma vardı.
Mahallede kadınlar bayram ve kış hazırlıklarını birlikte yaparlardı. Düğün, cenaze gibi merasimler hep
birlikte yapılırdı. Maddi durumu iyi olmayanların ihtiyaçları mahalleli tarafından ortaklaşa karşılanırdı.
Osmanlı Sanatları:
Çini: Osmanlıca kökenli bir sözcük olan “çini” sırlı kap anlamına gelmektedir. Osmanlılar çini
sözcüğünü kilden yapılan her türlü kap için kullanmıştır. Çin kelimesinden türetilmiş, porselen sanatını
dünyaya tanıtan Çinlilere izafeten verilmiş bir isimdir.
Çini, toprağın pişirildikten sonra şekil verilip tabak, vazo ve sürahi gibi eşyalar üretilmesine
dayalı bir el sanatıdır. Fayans, porselen, tabak gibi eşyaların süslenmesinde kullanılan bir yüzü sır,
renkli dekor ve motiflerle işlenmiş eşyalara çini denir.
Osmanlı Devleti’nde çini iç ve dış mimari süslemesinde yaygın olarak kullanılmıştır.
Ebru: Ebru, Türkistan’da ortaya çıkıp oradan İpek Yolu ile dünyaya yayıldığı düşünülen bir
sanat dalıdır. Ebru sanatı Türk medeniyeti tarafından benimsenmiş, hat sanatı ile ilerlemiştir.
Ebru kıvamlı suyun üzerine gül dalı ve at kılından mamul fırçalar yardımıyla sığır ödü ilave
edilerek ayarlanmış, suda erimez boyaların yüzeye serpilip kâğıda alınmasıyla oluşan kâğıt bezeme
(süsleme) sanatıdır.
Hat: Güzel yazı yazma ve süsleme sanatıdır. Bu işi yapanlara da hattat denir. Osmanlının
meşhur hattatları; Şeyh Hamdullah, Ahmet Karahisarî, Hafız Osman, Dedezade gibi isimlerdir.

3. ÖĞRENME ALANI: İNSANLAR, YERLER ve ÇEVRELER
NEREYE YERLEŞELİM?
Çok uzun süre konargöçer hayatı süren insanlar yerleşim yeri tercihinde yiyecek ve su
ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, kendilerini güvende hissedebilecekleri yerleri bularak yerleşmişlerdir.
Bu yüzden avcılık için elverişli olan, korunaklı yerleri tercih etmişlerdir. İnsanlar bu dönemde
mağaralarda yaşamaktaydılar.
Yerleşik hayata geçişle ilgili olarak Çatalhöyük 9.500 yıllık geçmişi olan ve yaklaşık 8.000
insanı barındırmış geniş bir kasabadır. İlk yerleşme, ilk ev mimarisi ve ilk kutsal yapılara ait özgün
buluntuları ile insanlık tarihine ışık tutan bir merkezdir.
Karasal iklimin hüküm sürdüğü bölgede 800 yıllık bir köy yaşantısı vardır. İklime uygun tahıl ve
bakliyat yetiştirilen Çatalhöyük, avcı-toplayıcı toplumdan tarım toplumuna geçişin yaşandığı yerleşim
yerlerinden biridir. Bu dönemde bataklıkların kıyılarına kadar uzanan dağ ormanlarının kuşattığı
Çatalhöyük, bereketli bir arazi ile çevrelenmiştir. Höyük çevresindeki sulak alanlarda yoğun sazlıklar
çok çeşitli hayvan ve değerlendirilebilecek bitkiler barındırıyordu. Çarşamba Irmağı ilkbaharda taşarak
Çatalhöyük’ü bir yarım adaya dönüştürüyordu. Bu da yerleşim yerinin savunulmasını kolaylaştırıyordu.
Çatalhöyük’te bulunan kumaş parçaları en eski kumaş örneklerindendir. O dönemde Hasan
Dağı’ndan elde edilen obsidyen ile tuzu hem kendi ihtiyaçları için kullanmışlar hem de çevrelerindeki
yerleşim birimlerinde yaşayan insanlara satmışlardır.
YERLEŞİM YERİ TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Doğal Faktörler

İklim

Beşeri Faktörler

Yeryüzü

Bitki

Su

Şekilleri

Örtüsü

Kaynk.

Maden
Sanayi

Tarım
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Turizm

Ulaşım

cilik

Ticaret

İnsanların yeni ekonomik faaliyet alanları keşfetmesi sosyal ve ekonomik hayatı değiştirmiştir.
Sanayileşme ile kentlere talep artmış ve yeni beşerî faktörler ortaya çıkmıştır. Örneğin eğitim, altyapı,
sağlık, turizm, ulaşım gibi faktörler göz önünde bulundurulmaya başlanmıştır.
TÜİK 2017 yılı verilerine göre Türkiye nüfusunun %18,6’sının ikamet ettiği İstanbul, en çok
nüfusa sahip olan ilimiz olmuştur.
TABLO VE GRAFİKLERLE ÜLKEMİZ
Nüfus: Sınırları belli bir alanda, belli bir zamanda yaşayan insan sayısına denir.
Nüfus Yoğunluğu: Kilometrekareye düşen insan sayısına nüfus yoğunluğu denir.
Yaşayan insan sayısı
Nüfus Yoğunluğu =
Yüzölçümü
Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2016
yılına göre 1 kişi artarak 105 kişi oldu.
Nüfus Sayımı Niçin Yapılır?
Yaşayan insan sayısı
Nüfusun eğitim durumu
Nüfusun yaş cinsiyet durumu
Nüfusun ekonomik faaliyetlere dağılımı
Kır ve kent nüfusu
Çalışan insan sayısını belirlemek

NÜFUSUN DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Doğal Faktörler

İklim

Beşeri Faktörler

Yeryüzü

Bitki

Şekilleri

Örtüsü

Maden
Sanayi

Tarım

Nüfus Yoğunluğunun Fazla Olmasının Sonuçları:
İş gücü ucuzlar.
Tüketim artar.
Konut sıkıntısı yaşanır.
Eğitim ve sağlık sorunları artar.
Trafik sorunları yaşanır.
Nüfus Artış Hızını Belirleyen Sebepler
* Doğumlar
* Savaşlar
* Doğal afetler
* Turizm faaliyetleri
Nüfusu Fazla Olan İller:
* İstanbul (En Fazla)
* Ankara
* İzmir
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Turizm

Ulaşım

Ticaret

cilik

* Salgın hastalıklar
* Yaşam koşullarının iyileşmesi
* Konya

* Adana

Nüfusu Az Olan İller:
* Bayburt (En Az)
* Gümüşhane
* Ardahan
* Tunceli
Nüfus Yoğunluğuna Göre Bölgeler (Sırasıyla):
1- Marmara Bölgesi
2- Güneydoğu Anadolu Bölgesi
3- Ege Bölgesi
4- Akdeniz
5- İç Anadolu Bölgesi 6- Karadeniz Bölgesi
7- Doğu Anadolu Bölgesi
Bölgelerimizde Nüfus Yoğunluğunun Az Olduğu Alanlar:
* Marmara Bölgesi: (Trakya'nın kuzeyi)
* Güney Doğu Anadolu Bölgesi: (Mardin, Hakkari)
* Akdeniz Bölgesi: (Taşeli platosu) * İç Anadolu Bölgesi: (Tuz gölü çevresi)
* Karadeniz Bölgesi: (Doğu Karadeniz Bölümü)

NÜFUS VE ÖZELLİKLERİ
Osmanlı Devletinin ilk nüfus sayımı, Padişah II. Mahmut döneminde 1831 yılında yapıldı.
II. Mahmut döneminde yapılan nüfus sayımının nedeni askere alınacakları ve vergi verecek nüfusu
belirlemekti.
Ülkemizde Cumhuriyet döneminde 1927 yılında ilk nüfus sayımı yapılmıştır. 1990 yılına
kadar sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda nüfus sayımı yapılırken bu tarihten sonra 10 yılda bir yapılmaya
başlandı. 2007 yılından itibaren sokağa çıkma yasağına gerek kalmadan adrese dayalı nüfus sayımı
sistemine geçilmiştir.
Türkiye’de ikamet eden nüfus 2017 yılında bir önceki yıla göre 995 bin 654 kişi arttı. Erkek
nüfus 40 milyon 535 bin 135 kişi olurken kadın nüfus 40 milyon 275 bin 390 kişi oldu. Buna göre
toplam nüfusun %50,2’sini erkekler, %49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.
Yıllık nüfus artış hızı, 2016 yılında ‰13,5 iken 2017 yılında ‰12,4 oldu.
Türkiye’de Cumhuriyet’in ilanından günümüze kadar gelen süreçte ekonomik, sosyal ve
sağlık alanlarında olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeler çocuk ölümlerinin ve kadın başına
düşen doğum sayısının önemli ölçüde azalmasına neden olmuştur. Gelişmiş ülkelerde XX. yüzyılın
sonlarına doğru nüfus artış hızı azalmıştır. Bu değişimle toplam nüfus içerisinde genç nüfusun oranı
azalarak yaşlı nüfusun oranı artmıştır.
BİLGİ NOTU: Ülkemizde nüfus sayımını Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) yapar.

Az gelişmiş ülke
nüfus piramidi

Gelişmekte olan ülke
nüfus piramidi

Gelişmiş ülke
nüfus piramidi

ÇALIŞAN NÜFUS SEKTÖREL ALANLARI

Tarım
Bitkisel Üretim
Hayvancılık
Ormancılık

Sanayi

Hizmet

Gıda
Dokuma
Maden

Eğitim
Sağlık
Ulaştırma

Kimya

Turizm
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BİLGİ NOTU: Gelişmiş ülkelerde hizmet ve sanayi sektörlerinde çalışan insan sayısı fazla,
tarım sektöründe çalışan insan sayısı azdır.
Az gelişmiş ülkelerde ise tarım sektöründe çalışan insan sayısı daha fazladır. Sanayi ve
hizmet sektöründe çalışan insan sayısı azdır.
Ülkemizde sanayi ve hizmet sektöründeki nüfusun büyük bölümü İzmir, Ankara, Eskişehir,
Adana, Mersin, Zonguldak, Ereğli, Karabük, Gaziantep, Kayseri, Denizli, Konya gibi illerde
yoğunlaşmıştır.
Eğitim seviyesi yüksek olan nüfus, ülkelerin gelişiminde ve kalkınmasında önemli bir paya
sahiptir. Gelişmişlik oranımız, ne kadar kalabalık bir nüfusa sahip olduğumuza değil, iyi eğitim almış
nüfusa sahip olmamıza bağlıdır.
Türkiye’de 2015 yılında 25 ve daha yukarı yaşta olan ve okuma-yazma bilmeyen toplam nüfus
oranı %5,7’dir. Bu oran erkeklerde %1,3, kadınlarda %6,3’tür.
DOĞDUĞUN YER Mİ, DOYDUĞUN YER Mİ?
Doğal nüfus artışı : Bir ülkede doğumların ölümlerden fazla olmasına denir.
İç göç: Ülke sınırları içinde yapılan göçe denir. Örnek: Konya'dan İstanbul'a yapılan göç
GÖÇ ÇEŞİTLERİ

Oluşum Nedenlerine Göre

Süresine Göre

Gönüllü Göç

Zorunlu Göç

Sürekli Göç

Geçici (Mevsimlik)Göç

Eğitim

Savaş

Eğitim

Dinlenme ihtiyacı

İş
Sağlık İmkanları

Terör
Doğal Afet
Mülteci

İş
Sağlık İmkanları

Otlak bulma
Tarım işçiliği

İç göç (kırdan kente göç)’ün nedenleri:
Tarım alanlarının miras yoluyla daralması
Kırsal kesimdeki hızlı nüfus artışı
Tarımda makineleşme artışı
Kentlerdeki iş imkanlarının fazla olması
Kentlerdeki eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygın olması
Kentlerdeki altyapı hizmetleri ile sosyal ve kültürel hayatın canlı olması
İç göç (kırdan kente göç)’ün sonuçları:
Kentlerde işsizlik artar.
Gecekondulaşma ve çarpık kentleşme görülür.
Çevre ve gürültü kirliliği ile ortaya çıkar.
Trafik ve konut sorunu yaşanır.
Devlet ve belediye hizmetlerinde aksamalar görülür.
Kültürel çatışmalar yaşanır.
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Dış göç: Ülkeler arasında yapılan göçlere denir. Örnek: Lozan Anlaşması gereği Türkiye ve
Yunanistan arasındaki nüfus değişimi
Dış göçün nedenleri:
1- Savaşlar 2- Siyasi olaylar
3- Doğal afetler
4- Ekonomik nedenler
5- Baskı ve zulüm
6- Uluslararası anlaşmalarla sağlanan nüfus değişimi
Mevsimlik (geçici) göç: Çalışmak amacıyla bir bölgeden başka bir bölgeye yapılan işçi göçüne
denir. Örnek: Doğu ve Güneydoğu'dan tarım işçiliği için yazın Ege ve Akdeniz Bölgesi'ne yapılan göç.
Beyin göçü: Bilim ve teknolojik açıdan nitelikli insanların başka ülkelere göç etmesine denir.
Örnek: Bilim adamı, doktor, mühendis gibi mesleklerde başarılı insanların yurtdışına gitmesi
YERLEŞME VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜM VAR
Yerleşme Ve Seyahat Hürriyeti (Anayasa Madde 23)
Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.
Yerleşme hürriyeti suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak,
sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak;
Seyahat hürriyeti suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek
amacıyla kanunla sınırlanabilir.
Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması
sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir. Vatandaş sınır dışı edilemez ve
yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.
Seyahat Özgürlüğü (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 13)
Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.
Herkes kendi ülkesi de dahil olmak üzere herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine
yeniden dönmek hakkına sahiptir.
Yerleşme ve Seyahat Hürriyetinin Kısıtlanabileceği Durumlar
Kamu mallarını korumak
Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek
Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak
Salgın hastalık bölgelerine girmek veya çıkmak
Hakkında kovuşturma ve soruşturma olan kişilerin yurt dışına çıkışını engellemek
Terör ve savaş gibi olağanüstü durumlarda can güvenliğini sağlamak
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Melekler ve Özellikleri (7. Sınıf 1. Ünite)
Yüce Allah'ın nurdan yarattığı, gözle görülmeyen varlıklara melek denir. Meleklere inanmak, imanın
şartlarından biridir. Meleklerin diğer yaratılmışlardan farklı olarak birtakım özellikleri ve görevleri vardır.
Meleklerin Özellikleri ve Görevleri:
Melekler;
» İnsanlar veya hayvanlar gibi maddi bir bedene sahip değildir.
» Gözle görülmezler.
» Yeme, içme, uyuma ihtiyaçları yoktur.
» Erkeklik, dişilik özelliklerine sahip değildir.
» Evlenip çoğalmazlar.
» Çok hızlı hareket ederler.
» İrade sahibi değildir, sadece Allah'ın kendilerine verdiği görevleri yaparlar.
» Sürekli Allah'a ibadet ederler, hiç isyan etmezler, günah işlemezler.
» Farklı şekillere bürünebilirler, örneğin Cebrail (a.s.) bazen Peygamberimize insan şeklinde gelmiştir.
» Kanatlı varlıklardır.
» Allah'ın haber verdiklerinin dışında geleceği bilmezler.
Kur'an'da Adı Geçen Melekler ve Görevleri
Dört Büyük Melek:
Cebrail: Allah'tan aldığı vahiyleri Peygamberlere iletmekle görevli melek.
Azrail: Allah'ın izniyle eceli gelenlerin canını almakla görevli melek.
Mikail: Evrende meydana gelecek doğa olaylarını düzenlemek ve yürütmekle görevli melek.
İsrafil: Kıyamet vakti geldiğinde "sûr" denilen alete üfleyip kıyameti ilan etmekle görevli melek.
Bunların dışında;
Hafaza: Koruyucu melekler.
Kiramen Kâtibin: Sevaplarımızı ve günahlarımızı kaydeden melekler.
Münker-Nekir: Vefat eden insanları sorgulamakla görevli melekler.
Meleklere İnanmanın Davranışlarımızın Güzelleşmesine Katkısı:
» Yaptığı davranışların, Kiramen Katibin melekleri tarafından sürekli kayıt altına alındığının bilincinde olan bir
insan kötülük yapmamaya özen gösterir.
» Melekler insanları her zaman iyi ve doğru davranış yapmaya yönlendirirler.
» Melek inancı insanı kararlı, çalışkan olmaya yöneltir.
» Melekler her zaman insanların iyiliğini isterler.
» Meleklere inanan bir insan, zorluklar karşısında ümitsizliğe kapılmaz.

Ahiret Hayatının Aşamaları (7. Sınıf 1. Ünite)
Ölüm bir yok oluş değil, aksine yeni bir hayatın başlangıcıdır. Her insan eceli gelince bu dünyadan ahiret
alemine göç edecek (ölüm) ve Allah tarafından hesaba çekilecektir. "Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak.
Ancak azamet ve ikram sahibi Rabb'inin zatı bakî (sonsuz) kalacaktır." (Rahman suresi, 26.-27. ayetler)
"O, rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir. Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit,
onları ölü bir belde (yi diriltmek) için sevk ederiz de oraya suyu indiririz. Derken onunla türlü türlü meyveleri
çıkarırız. İşte ölüleri de öyle çıkaracağız..." (A'raf suresi, 57. ayet)
Kıyamet: İsrafil adlı meleğin sûr denilen alete üflemesiyle dünyadaki yaşamın son bulup bütün canlıların
ölmesine kıyamet denir.
"Kıyamet vakti de gelecektir, bunda şüphe yoktur. Ve Allah kabirlerdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır." (Hac
suresi, 7. ayet)
Kıyametin Safhaları:
» İlk olarak İsrafil meleği sûr denilen bir alete üfleyecek, böylece dünya hayatı son bulacak, tüm canlılar
ölecek.
» Bir süre sonra İsrafil (a.s.) sûra ikinci kez üfleyecek, dünyada yaşamış olan bütün insanlar yeniden dirilecek.
Buna ba's denir.
» Yeniden dirilen insanlar, mahşer denilen büyük bir alanda Allah'ın huzurunda toplanacaklar. Bu
toplanmaya haşr denir.
» Burada herkes dünyada yaptığı işlerden, aldığı ve verdiği her nefesten Allah'a hesap verecek.
» İnsanların her birine amel defterleri verilecek.
» İnsanın bütün amelleri mizan denilen ilahi adalet terazisinde tartılacak.
» İnanıp ibadet eden, salih ameller işleyenler cennet ile ödüllendirilecek.
» İnkar eden, asi olan, zulüm ve haksızlık yapanlar ise cehennem ile cezalandırılacaklardır.
"Sûra üflenince... göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince bir de ne göresin,
onlar ayağa kalkmış bakışıyorlar." (Zümer suresi, 68. ayet)
"Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini
düşünmezler mi? Evet O her şeye kadirdir." (Ahkaf suresi, 33. ayet)
"Sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: Onun bilgisi ancak Rabb'imin katındadır..." (A'raf
suresi, 187. ayet)
Hz. İsa (a.s.)
Kur’an-ı Kerim’e göre Hz. İsa (a.s.), resullerin en büyükleri olan beş peygamberden biridir. Bunlara ulü’l-azm
peygamberler denir. Hz. İsa, Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara açıklama konusunda üstün gayret
gösteren ve Allah’ın (c.c.) övgüsünü alan peygamberlerden biridir.
Karşılaştığı hiçbir zorluk ve sıkıntı Hz. İsa’yı (a.s.) Allah’ın (c.c.) dinini anlatmaktan ve insanları tevhide
çağırmaktan alıkoymamıştır. Hz. İsa (a.s.) da diğer peygamberler gibi Allah (c.c.) tarafından yaratılmış bir
kuldur ve bir anneden doğmuştur. Annesinin ismi Meryem’dir (r.a.).
Hz. Meryem (r.a.) ailesinden ayrılarak kendisine tahsis edilen yerde ibadet edip yaşarken Cebrail (a.s.) ona
Allah’ın (c.c.) mucizesi olarak bir erkek evladı olacağını müjdeledi. Derken Hz. Meryem hamile kaldı ve
karnındaki çocukla birlikte uzak bir yere çekildi. Oturduğu hurma ağacının dibinde doğum sancıları çekerken
ilahi bir ses kendisini yönlendirdi ve doğum gerçekleşti. Bu mucizeyle Hz. İsa (a.s.) babasız olarak dünyaya
geldi.
Hz. Meryem (r.a.), Hz. İsa’yı (a.s.) dünyaya getirdikten sonra kavminin yanına döndü. Kavmi, Meryem’i
kucağında bir çocukla görünce; "... Ey Meryem! Gerçekten sen iğrenç bir şey yaptın. Ey Hârûn’un kız kardeşi!
Senin baban kötü bir insan değildi, annen de iffetsiz değildi." (Meryem suresi, 27-28. ayetler) dediler. Bunun
üzerine henüz beşikteki Hz. İsa (a.s.), Allah’ın (c.c.) bir mucizesi olarak şöyle konuştu: "... Ben Allah’ın
kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım O beni mübarek kıldı. Yaşadığım
sürece bana namazı ve zekâtı emretti. Beni anneme saygılı kıldı, beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum

gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır." (Meryem suresi, 30-33. ayetler)
Allah’ın (c.c.) kitap verip mübarek kıldığı Hz. İsa (a.s.), Kudüs civarında peygamberlik yapmış ve insanları bir
olan Allah’a (c.c.) kulluk etmeye çağırmıştır. Hz. İsa (a.s.) İsrâiloğullarına gönderilen bir peygamberdir.
İsrailoğullarına namazı ve zekâtı emretmiştir. Kendisinden önce gönderilen Tevrat'ı tasdik etmiş, kendisinden
sonra da Ahmed isminde bir peygamberin geleceğini -yani Hz. Muhammed'i (s.a.v.)- müjdelemiştir. Hz. İsa'nın
(a.s.) peygamberliğine inanan, ona yardım eden, onu destekleyen 12 kişiden her birine havari denir.
Hristiyanlar Hz. İsa’nın (a.s.) çarmıha gerildiğine inanırlar. Fakat Kur’an-ı Kerim’e göre Hz. İsa (a.s.) çarmıha
gerilmemiştir. Yahudiler, Hz. İsa’nın (a.s.) anlattıklarından hoşlanmamışlar ve onu öldürmek için tuzak
kurmuşlardır. Kur’an-ı Kerim’in bu konudaki ayetleri şöyledir: "... Halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar, fakat
öldürdükleri onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilâfa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık
içindedir. Bu hususta zanna uymak dışında hiçbir sağlam bilgileri yoktur. Kesin olarak onu öldürmediler, bilâkis
Allah onu kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir." (Nisa suresi, 157-158. ayetler)
Kur’an-ı Kerim’e göre Hz. İsa’nın (a.s.) mucizeleri şunlardır:
• Beşikte iken konuşması.
• Kuş şekli verdiği çamura üfleyip onu canlandırması.
• Doğuştan körü ve alacalıyı iyileştirmesi.
• Ölüleri diriltmesi.
• Evlerde yenilen ve biriktirilen şeyleri haber vermesi.
• Kendisine ve havarilerine gökten sofra indirilmesi
Hz. İsa (a.s.) kendisinden sonra Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olarak gönderileceğini müjdelemiştir.
Kur’an-ı Kerim’de bu konuyla ilgili şöyle buyrulur: "Meryem oğlu İsa: ‘Ey İsrailoğulları! Doğrusu ben, benden
önce gelmiş olan Tevrat’ı doğrulayan, benden sonra gelecek ve adı Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyen,
Allah’ın size gönderilmiş bir peygamberiyim’ demişti..." (Saf suresi, 6. ayet)
Hz. İsa’nın (a.s.) babasız olarak dünyaya gelmesi konusunda şüphesi olanlara Kur’an’da Hz. Adem’in (a.s.)
yaratılışı hatırlatılarak bunun Allah (c.c.) için kolay olduğu şöyle belirtilmektedir: "Şüphesiz Allah katında
(yaratılışları bakımından) İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona 'ol' dedi. O
da hemen oluverdi." (Âl-i İmran suresi, 59. ayet)
Hristiyanların Hz. İsa (a.s.) hakkında uydurdukları yalan ve iftiralara Kur’an-ı Kerim’de şöyle cevap
verilmektedir. "Ey Kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında ancak gerçeği söyleyin. Meryem oğlu
İsa Mesih, Allah’ın peygamberi, Meryem’e ulaştırdığı kelimesi ve kendinden bir ruhtur. Allah’a ve
peygamberlerine inanın, ‘üçtür’ demeyin, vazgeçin, bu hayrınızadır. Allah ancak bir tek Tanrı’dır, çocuğu
olmaktan münezzehtir, göklerde olanlar da yerde olanlar da O’nundur. Vekil olarak Allah yeter." (Nisa suresi,
171. ayet)
Nas Suresi ve Anlamı
Adını her âyetinin sonunda yer alan nâs (insanlar) kelimesinden alır. Nas Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 114. suresi
olup 6 ayetten oluşur. Mekke'de indirilmiş olan bu sureye, ayetlerinin sonlarında tekrarlanan "nas" kelimesinden
dolayı "Nas Suresi" adı verilmiştir.
Nas, "insanlar" anlamına gelen bir sözcüktür. Bu surede, kalplere sürekli vesvese verenlerin kötülüğünden,
cinlerin ve şeytanlaşmış insanların kötülüğünden Allah'a sığınılması gerektiği emredilmektedir. Felak suresi ile
birlikte "muavvizeteyn" adını alır.
Bismillahirrahmanirrahim
Kul eûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerril vesvâsil hannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâs. Minel
cinneti vennâs.
"De ki: "Cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden,
insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım."

1. İslam'da Hac İbadeti ve Önemi

Hac: Şartları tutan Müslümanların yılın belirli günlerinde (hicrî
aylardan zilhicce ayında) dinimizce önemli kabul edilen Kabe, Arafat ve çevresindeki yerleri
ibadet niyetiyle ziyaret etmesidir.
Hac, farz bir ibadettir.
Hac hicretin 9. yılında farz kılınmıştır.
Hac, hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir.
"... Gücü yetenlerin o evi (Kabe'yi) haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır..." (Al-i
İmran suresi, 97. ayet)
Hac kimlere farzdır:
* Müslüman olanlara
* Akıl sahibi olanlara
* Ergenlik çağına girmiş olanlara
* Ekonomik durumu iyi ve yeterli olanlara
* Sağlığı hac için elverişli olanlara
* Özgür olanlara
* Bulaşıcı hastalık, terör veya savaş gibi yol güvenliğini tehlikeye düşürecek bir durumla
karşı karşıya olmayanlara hac farzdır.
Hac, insanın bilgisini ve kültürünü artırır. Birçok milletten hac ibadeti için gelen Müslümanlar,
birbirlerinin kültürlerini tanır ve birbirleri hakkında bilgi edinme fırsatı bulur. Diğer Müslüman
kardeşiyle tanışır; sevinçlerine ortak olur ve dertleriyle dertlenir. Onlarla birlikte omuz omuza
ibadet eder. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) yaşadığı yerleri görür ve kutsal yerleri görmenin
heyecanını yaşar. Duygu ve düşüncelerini zenginleştiren hacılar, ibadetlerini hakkıyla
tamamladıklarında hayata bakışları değişir ve yaşam tarzları daha da güzelleşir. Yeniden doğmuş
gibi yeni bir hayata başlamanın mutluluğunu ve huzurunu yaşar.
2. Haccın Yapılışı
Haccın nasıl yapıldığını anlayabilmek için hac ile ilgili bazı kutsal mekânları tanımak ve bazı
kavramları bilmek gerekir.
Hac ile İlgili Bazı Mekânlar
KÂBE:
Kâbe, Allah'a (c.c.) ibadet etmek için yapılan yeryü- zündeki ilk mabettir. Kâbe'ye Yüce Allah'ın
evi anlamına gelen Beytullah adı da verilir. Ortasında Kâbe'nin bulunduğu, insanların tavaf
yaptığı, namaz kıldığı büyük alana da "Mescid-i Haram" denir. Kâbe'nin güneydoğu köşesinde
siyah taş anlamına gelen Hacerülesved bulunur. Tavafa Hacerülesved'in bulunduğu köşeden
başlar.
ARAFAT:
Mekke'de bulunan ve Zilhicce'nin 9. günü tüm hacı adaylarının toplandığı bir alandır. Mahşeri
andıran Arafat'ta hacı adayları, Allah (c.c.) ile baş başa kalır ve günahlarından arınmaya çalışır.
Belirlenen süre içersinde Arafat'ta bulunmayan hacılar o yıl hac ibadetini yapmış sayılmaz.
MİNA:
Kurban Bayramı'nda kurban kesilen ve şeytan taşlanan yerdir. Burada hacı adayları, şeytan
taşlayarak içlerindeki kötü duygu ve düşüncelerden arınır ve Allah'tan (c.c.) af diler.

MÜZDELİFE:
Arafat ile Mina arasında yer alan bölümdür. Arafat'tan sonra Mina'ya giden hacılar Müzdelife'de
durur ve ikinci vakfesini yapar. Allah'a (c.c.) yakınlaşmak için zikir ve dua eder.
SAFA MERVE:
Kâbe'nin iki yüz metre güneydoğusunda ve bugün Mescid-i Haram sınırları içinde kalan iki
tepedir. Bu tepelerin birbirine uzaklıkları yaklaşık üç yüz elli metredir. Hz. İbrahim (a.s.), eşi Hz.
Hacer'i ve oğlu Hz. İsmail'i (a.s.) Allah'ın (c.c.) emriyle burada bırakınca Hz. Hacer, Safa ve
Merve tepeleri arasında koşarak oğluna su aramaya başlamıştır. Çölün ortasında hem oğluna
bakan hem de su arayan Hz. Hacer yorgun adımlarla oğlunun yanına geldiğinde zemzemi
görmüş ve çok şaşırmıştır. Yüce Allah'ın bu ikramı o güzel günden bugünlere kadar devam
etmektedir.
İHRAM:
İhram sözlükte; haram kılmak, kendini sakındırmak gibi anlamlara gelir. Dinî terim olarak hac
veya umreye niyet eden kimseye diğer zamanlarda yapması helal olan bazı davranışların, bu
ibadetler esnasında haram kılınmasıdır. Saç, sakal ve tırnak kesmek, koku sürünmek bu
davranışlardandır.
TELBİYE:
Telbiye, ihrama giren kişinin Kâbe'ye varıncaya kadar yolculuğu esnasında yaptığı bir duadır.*
Hz. Muhammed (s.a.v.) ashabına telbiye duasını şu şekilde öğretmiştir: "Lebbeyk Allâhümme
lebbeyk! Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk! İnne'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülk. Lâ şerîke
lek!"(Müslim, Hac, 19.)
VAKFE:
Vakfe, bir yerde kısa da olsa durmak demektir. Arafat'ta Zilhicce'nin dokuzuncu gününe rastlayan
arife günü bir süre bulunmak haccın farzlarındandır.
TAVAF:
Tavaf, Kâbe'nin güneydoğu köşesinde bulunan Hacerülesved'in hizasından başlayarak saat
yönünün tersine doğru yedi defa Kâbe'nin etrafında ibadet amacıyla dönmektir. Her bir dönüşe
şavt denir. Yedi şavt bir tavaftır.
SA'Y:
Sa'y; hac veya umre ibadeti sırasında Kâbe'nin yanında bulunan Safa ile Merve tepeleri arasında
Safa tepesinden başlayarak Merve tepesine doğru dört gidiş, üç geliş olmak üzere yedi kez gidip
gelmektir.
Hac nasıl yapılır:
- Mikat sınırında yıkanılır, abdest alınır ve ihrama girilir.
- Hacerül esved'den başlayarak tavaf yapılır.
- Safa ve Merve tepeleri arasında sa'y yapılır.
- Kurban bayramı arefesinde öğleden sonra Arafat'ta vakfe yapılır.
- Aynı gün güneş batınca Müzdelife'ye gidilir. Burada akşam ve yatsı namazları birleştirilir ve
bayram sabahına kadar müzdelife vakfesi yapılır.
- Bayramın birinci günü Mina'da şeytan taşlanır, ardından kurban kesilir.
- Sonra tıraş olunarak ihramdan çıkılır.
- Daha sonra farz olan ziyaret tavafı yapılır.
- Hac görevini böylece yerine getirenler Mekke'den ayrılmadan önce son kez Kabe'yi tavaf
ederler. Buna "veda tavafı" denir.
Haccın farzları: İhram, tavaf, vakfe.

3. Umre ve Önemi
Umre, sözlükte ziyaret etmek anlamına gelir. Dinî bir terim olarak ise umre, hac mevsiminin
dışında istenilen bir vakitte ihrama girip tavaf ve sa'y ibadetini yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan
çıkarak yapılan bir ibadettir. Her Müslüman kutsal toprakları ziyaret etmek, Kâbe'nin karşısında
namaz kılmak ve dua etmek ister. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) yaşadığı topraklarda gezmek,
namaz kıldığı yerlerde namaz kılmak, vahyin indirildiği mekânlarda Kur'an okumak Müslümanların en büyük hayalleri içerisinde yer alır. Hac ibadetini yerine getirme fırsatı bulamayan
veya kutsal toprakları özleyen Müslümanlar, umre amacıyla bu güzel topraklara gider ve
ziyaretlerini yerine getirir.
Hac ve Umre arasındaki farklar:
1- Hac farz, umre sünnettir.
2- Hac belirli zamanlarda yapılır, umre ise hac zamanı dışında her zaman yapılabilir.
3- Bir yıl içinde ancak bir kez hac yapılabilir, umre ise birden çok yapılabilir.
4- Umrede sadece
ihrama girilerek Kabe tavaf edilir ve sa'y yapılır.
5- Umrede vakfe, şeytan taşlama ve kurban kesme yoktur.

4.Kurban İbadeti ve Önemi
Kurban: Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasını kazanmak amacıyla belirli bir zamanda (Zilhicce
ayında) uygun özellikleri taşıyan bir hayvanı kesmek demektir. Kurban kesmek vacib bir
ibadettir.
"Onların ne etleri ne de kanları Allah' ulaşmaz. Fakat sizin takvanız (Allah'ın emirlerine olan
bağlılığınız) O'na ulaşır. " (Hac suresi, 37. ayet)
Kurban edilecek hayvanın cinsine göre belli bir yaşa gelmesi ve herhangi bir özrü- nün
bulunmaması gerekir. Kurbanı kesecek kişi bu işin ehli olmalıdır. Bu nedenle kurban kesmeyi
bilmeyen bir Müslüman, kesim işlemi için bir vekil tayin edebilir. Kurban kesilirken hayvana iyi
davranılmalı ve ona eziyet verici davranışlardan kaçınılmalıdır. Kesim yerinde çevre temizliğine
ve sağlık kurallarına uyulmalıdır. Allah (c.c.) rızası için ibadet ederken başka insanlara rahatsızlık
verilmemelidir.
Kurban Bayramı dışında kesilen kurban çeşitleri de vardır. Bunlardan biri adak kurbanıdır. Adak
kurbanı bir işin veya isteğin gerçekleşmesi durumunda kesmek için Allah'a (c.c.) söz verilen ve
gerçekleştiği takdirde kesilmesi gereken kurbanlardır. Bu kurbanı kesmenin hükmü vaciptir.
Örneğin, "Hakkıyla şu işi başarırsam bir kurban keseceğim." diye söz veren kimse işi
başardığında adadığı kurbanı kesmesi gerekir. Kurbanı adayan kişi ve bakmakla yükümlü olduğu
kişiler kurban etinden yiyemez. Kurbanın tamamını ihtiyacı olan kimselere dağıtır.
Dinimizde yer alan başka bir kurban çeşidi de akika kurbanıdır. Akika kurbanı, ailelerin çocukları
dünyaya geldiğinde Allah'a (c.c.) şükretmek amacıyla kestiği kurbandır. Aileler, çocukları
doğduğunda imkânları dâhilinde bu kurbanı keserler. Akika kurbanı kesen kimse, bu kurbandan
yiyebilir ve ailesine yedirebilir. Çevresindeki yakınlarına ikram eder ve ihtiyacı olanlarla paylaşır.
5. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsmail (a.s.)
Hz. İbrahim (a.s.), Hz. Hacer'le evlendi. Allah (c.c.), Hz. İbrahim'e (a.s.) akıllı ve edepli bir oğul
müjdesi verdi. Hz. İbrahim de (a.s.) oğluna, İsmail adını koydu. Hz. İbrahim (a.s.), eşi Hacer'i ve
oğlu İsmail'i (a.s.) alarak Şam'dan Mekke'ye geldi. Issız, kurak ve kimsenin bulunmadığı bir
tepeye Hz. Hacer'i ve oğlunu bıraktı. Onların yanına biraz hurmayla su koydu. Burada onları tek
başına bırakıp geri dönmek üzere yola koyuldu.
Çölün ortasında suyu tükenen tepelere çıkarak gelen geçen var mıdır, su var mıdır, diye dolandı.

Bu arayışlardan sonra ise Allah (c.c.) Hz. Hacer'e bebeği için zemzemi ikram etti. Hz. İbrahim
(a.s.) zaman zaman oğlunu ve eşini ziyaret etmek için Mekke'ye geldi, onlarla ilgilenip vakit
geçirdi. Oğlu babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince Hz. İbrahim (a.s.),
Allah (c.c.) tarafından Hz. İsmail ile imtihan edildi. Bu imtihanı kazandılar. Baba ve oğul Allah'ın
(c.c.) emrine itaat edince mükafatlandırıldı. Aradan yıllar geçti, Hz. İsmail (a.s.) büyüdü ve
evlendi. Hz. İbrahim (a.s.) bir gün oğlunu ziyarete geldi.
Hz. İbrahim (a.s.) oğluna:
- Ey İsmail! Rabbin kendisi için bir ev inşa etmemi bana emretti, dedi. Hz. İsmail
(a.s.):
- O halde Rabbinin emrini yerine getir, diye cevap verdi. Hz. İbrahim (a.s.):
- Ancak Yüce Allah senin de bu evi yapmamda bana yardım etmeni istedi, diye
karşılık verince, Hz. İsmail (a.s.):
- Öyleyse yardım ederim, diyerek her türlü yardıma hazır olduğunu ifade etti.
Baba oğul Kâbe'nin temelini atıp duvarlarını yükseltmeye başladı. Hz. İsmail (a.s.) babasına taş
getirerek yardım etti ve nihayet Kâbe tamamlandı. Böylece yeryüzündeki ilk mabet dualar
eşliğinde inşa edilmiş oldu.
Günümüzde de dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar, Kâbe'nin çevresinde dönerek
ibadet etmekte ve Yüce Allah'a dualar eşliğinde şükretmektedir.
6. Bir Ayet Tanıyorum: En'am Suresi 162. Ayet ve Anlamı
Peygamberlerin tevhid mücadelesine rağmen Allah'ı (c.c.) inkâr edenler daima var olmuştur.
Yüce Allah En'am suresi 162. ayetiyle inanmayan veya putlara tapan bu kimselere karşılık
Müslümanların namazıyla, niyazıyla, kurbanıyla, doğumundan ölümüne kadar bütün varlığıyla
hayatının tamamını Yüce Allah'a adamasını emretmiştir. Çünkü hayatlarını Allah'a (c.c.)
adayanlar muhakkak kurtuluşa erecektir. İnkâr edenler ve kötü- lükte direnenler ise Yüce Allah'ın
huzuruna varılacağı gün gerçeği apaçık göreceklerdir.
Okunuşu:
"Kul inne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve mematî lillahi Rabbi'l âlemîn."
Anlamı:
"De ki: 'Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah
içindir.'"

1. Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar
Ahlak kelime anlamı olarak mizaç, tabiat,huy anlamına gelir. Terim olarak ise ahlak, insanlarda
bulunan iyi ve kötü tüm özellikleri kapsamakla birlikte daha çok güzel davranışlar için kullanılır. 1Ahlaki
ilkelerin hepsinin amacı insanları güzel ahlaka yöneltmektir. İnsan kötü tutum ve davranışlardan
uzaklaşıp ahlaki ilkelere yaklaştığı zaman güzel davranışlar sergiler. Güzel davranışların arttığı bir
toplumda ise huzur ve güven ortamı oluşur. Yüce Allah insanların güzel davranışlara yönelmesini ve
kötü davranışlardan uzaklaşmasını "… İyiliği emret, kötülükten alıkoy…"( Lokmân suresi, 17. ayet.)
Davranış, insanların dışarıya yansıyan her türlü hal ve hareketleridir. İslam dini, insanların birbirlerine
yakınlaşmasını sağlayacak davranış- ların yayılmasını ister. Davranışlar, kişinin ahlaki anlayışlarını da
yansıtır.
Günlük hayatımızda bize güzel davranılması kendimizi iyi hissettirir. Bu nedenle kendimize nasıl
davranılmasını istiyorsak başkalarına da aynı şekilde davranmalıyız. Hz. Peygamber bu konuyla ilgili
şöyle buyurmuştur: "Sizden biri kendisi için istediğini (Müslüman) kardeşi için de istemedikçe (gerçek
anlamda) iman etmiş olamaz."(Buhârî, İman, 7.)
Adalet
Adalet; hak ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek, her şeyi yerli yerinde yapmak ve
doğruluk anlamlarına gelir.Adalet, toplum düzeninin sağlanması için vazgeçilmez bir değerdir. İnsanlar
haksızlığa uğradığında sorunlarının adaletle çözülmesini ister. Adaletin hâkim olduğu toplumlarda
insanlar kendini huzurlu hisseder. Adalet olmadığında ise zulüm, taşkınlık, haksızlık gibi davranışlar
artar. Böylece insanlar arasındaki ilişkiler olumsuz yönde etkilenir.
Adaletli olmak Allah'ın (c.c.) hoşnutluğunu ve sevgisini kazanmaya vesiledir. Kur'an-ı Kerim'de "...Eğer
hükmedecek olursan, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, âdil davrananları sever."(Mâide suresi,
42. ayet.)buyrulmuştur. Adaleti ilke edinmek bizleri dünya ve ahiret mutluluğuna götürecektir.
Adalet, sosyal ilişkilerimizi etkileyen bir kavramdır. Çünkü adalet çevremizle iletişimimizde
davranışlarımıza yön veren önemli bir değerdir. Yapmadığımız bir davranışla suçlanmak ya da
hakkımızın çiğnenmesi kendimizi kötü hissettirir. Bu hissettiğimiz olumsuz duyguları başkasına
yaşatmamak için bizler de davranışlarımıza özen göstermeliyiz.
Dostluk
Dostluk iki insan arasında derin sevgi ve saygıyı ifade eden bir değerdir. İslam dini insanları
toplumda dostluk, sevgi, kardeşlik bağını güçlendirecek davranışlara yönlendirmiştir. Kur'an'da şöyle
buyurmuştur: "Sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resulüdür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı
kılan, zekâtı veren müminlerdir."(Mâide suresi, 55. ayet.)
Allah'ı (c.c.) dost edinmek O'na olan derin sevgi, saygı ve bağlılığın ifadesidir. Resulü dost edinmek ise
onu herkesten çok sevmek ve onun davranışlarını örnek almaktır.
Hz. Peygamber, dostluğun ölçüsünü ve nasıl sürdürüleceğini bizzat yaşayarak göstermiştir.
Arkadaşlarını hasta iken ziyaret etmiş, ihtiyaç hallerinde onları yalnız bırakmamıştır. Onların
sıkıntılarını paylaşmış, sevinçlerine de ortak olmuş ve onları çok sevmiştir. Ancak bu sevginin de
ölçülü olması gerektiğini, "Sevdiğini ölçülü sev, belki bir gün düşmanın olur. Nefret ettiğinden de ölçülü
nefret et, belki bir gün dostun olur."(Tirmizî, Birr, 60.) diyerek ifade etmiştir.
Dürüstlük
Dürüstlük, insanın söz ve davranışlarında doğru olması ve yalandan uzak durması- dır. İslam dininin
en önemli değerlerinden biridir. Dürüst insan hem çevresindekilere güven verir hem de Allah'ın (c.c.)
emir ve yasaklarına uygun yaşadığı için O'nun rızasını kazanır. Hz. Peygamber hayatı buyunca

doğruluk ve dürüstlüğün en güzel örneği olmuştur. Bu nedenle Mekkeliler kendisine İslam'dan önce
"Muhammedü'l- Emin" demişlerdir. Mekkeli müşrikler bile Hz.
Muhammed'i (s.a.v.) yalancılıkla suçlayamamıştır.
Dürüst insanlar ailesinde ve çevresinde sevilir. Çünkü söz verdiklerinde sözünde duran, kendilerine bir
şey emanet edildiğinde emanete sahip çıkan güvenilir kimselerdir. Dürüst insan başkalarını aldatmaz,
zor durumda bile yalana başvurmaz. Dolayısıyla çevremizde sevgi ve saygı görmek istiyorsak doğru
sözlü ve dürüst olmalıyız.
Öz Denetim
Kişinin dışarıdan bir baskı olmaksızın, davranışlarını denetleyip sınırlaması, kendi kendini
yönetebilmesine öz denetim denir.
İnsan, söz ve davranışlarından sorumlu bir varlıktır. Yüce Allah, Kur'an'da insanın sorumlu bir varlık
olduğunu şöyle bildirmiştir: "İnsanoğlu kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?"(Kıyâmet suresi, 36.
ayet.)
İslam dini insanları davranışlarında tamamen serbest bırakmamıştır. Her Müslümanın hal ve
hareketlerinde uyması gereken birtakım kurallar vardır. Bu kuralların amacı insanları güzel
davranışlara yönlendirmek ve Yüce Allah'ın rızasına uygun olmayan tavırlardan da sakındırmaktır.
Öz denetime sahip olan kişi nerede nasıl davranması gerektiğini bilir. İslam dini kişinin kendini kontrol
edebilmesi için hükümleriyle inananlara güzel ve kötü davranışlar konusunda rehberlik eder.
Davranışlarını kontrol altında tutmak, şeytanın hile ve tuzaklarına karşı bilinçli olmak ve Müslümana
yakışır bir öz denetim duygusuyla yaşamak her Müslümanın gayesidir. Aksi halde nefsinin her
istediğini yapan ve Allah'ın (c.c.) emrettiği yoldan ayrılan kişi, nefsinin isteklerini Allah'ın (c.c.)
isteklerinin önüne geçirmiş olur. Öz denetim sahibi bir Müslüman, kendisini sürekli kontrol altında tutar
ve sorumluluk bilinciyle nefsini hesaba çeker. İnsanlarla ilişkilerinde kendisine yapılmasını istemediği
davranışları başkalarına yapmamaya özen gösterir.
Sabır
Sabır sözlükte engelleme, direnç gösterme, kararlılık, cesaretli olma, acele etmeme anlamlarına
gelir. Dinî bir terim olarak ise sabır; hoşa gitmeyen olaylar, insanı zorlayan durumlar karşısında dünya
ve ahiret yararlarını düşünerek insanın kalbinde yer tutan sükûnet ve dayanma kuvveti, Allah'a (c.c.)
sığınıp güvenerek bela ve felaketlere direnç gösterme anlamlarına gelir.
İslam dininde müminlerin
sabrederek Allah'tan (c.c.) yardım dilemeleri istenmiş ve bu konuda şöyle buyrulmuştur: "Ey iman
edenler! Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle
beraberdir."(Bakara suresi, 153. ayet.)
Hz. Peygamberin hayatı sabır konusunda güzel örneklerle doludur. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) anne ve
babası o küçükken vefat etmiştir. Çok sevdiği evlatlarının ölümünün acısını yaşamıştır.
İslam'ı tebliğinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle doğup büyüdüğü Mekke'den Medine'ye göç etmiştir.
Bütün bu sıkıntılara gösterdiği sabrıyla Hz. Peygamber Müslümanlara örnek olmuştur. Sabır, Allah'a
tevekkül ederek yaşanan sıkıntıların üstesinden gelmek için çaba harcamak ve elden gelen gayreti
göstermektir.
Saygı
Saygı; kişiyi diğer insanlara karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya yönelten bir değerdir. İslam dinine
göre müminlerin özelliklerinden biri de Allah'a (c.c.) olan saygılarıdır. Bu konu Kur'an'da şöyle
vurgulanmıştır: "(O takva sahipleri ki) onlar, görmedikleri halde Rablerine candan saygı
gösterirler…"(Enbiyâ suresi, 49. ayet.) Yüce Allah'a olan saygı O'nun yarattıklarına da saygı
duyulması ile olur.
Güzel ahlakı ile örnek olan Hz. Peygamber saygın bir insanın nasıl olması gerektiği hususunda
Müslümanlara yol göstermiştir. O her insana yaratılıştan hak ettiği saygıyı göstermiştir. Hz.
Peygamber, "Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu
yüzüstü bırakmaz. Müslüman'ın ırzı, malı ve kanı saygındır, ona dokunulamaz. Takva işte şuradadır
(kalptedir). Müslümanın, Müslüman kardeşini küçük görmesi, kötülük olarak ona yeter." diye
buyurmuştur. ( Tirmizî, Birr, 18. )

Sevgi
Sevgi, insanı bir şeye ya da bir kimseye yakın ilgi göstermeye yönelten duygudur.
Sevgi, Allah (c.c.) tarafından yarattıklarının kalplerine yerleştirilmiş bir duygudur. O, kullarından hem
kendisini hem de birbirlerini sevmelerini istemiştir. Bu sebeple Hz. Peygamber, insanlar arasındaki
sevgiyi artıracak davranışlara teşvik etmiş, zarar verecek davranışlardan da sakındırmıştır.
Müslümanların her konuda olduğu gibi sevgi konusundaki ölçüsü de Hz.
Peygamberin davranışları olmalıdır. Hz. Muhammed (s.a.v.) sevdiklerini ölçülü sevmiş ve sevgide
aşırılıktan uzak durulmasını tavsiye etmiştir.
Allah'ın (c.c.) emirleri ve Hz. Peygamberin örnekliği bize gösteriyor ki sevgi hayatımız için önemli bir
duygudur. Bu duyguyu bize bağışlayan Yüce Allah, yarattığı canlıları, üzerinde yaşadığımız evreni
korumamızı ve birbirimizi sevmemizi istemiştir. Bizler de birbirimize değer vermeli ve birbirimizi
incitecek kötü davranışlardan uzak durmalıyız. Böylece hem Allah (c.c.) tarafından sevilen bir kul hem
de toplum tarafından değer verilen bir insan oluruz.
Sorumluluk
Sorumluluk, kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını
üstlenmesidir. Sorumluluk duygusu insan hayatına yön veren önemli bir değerdir. İslam dini, insanı
sorumlu bir varlık olarak kabul etmiş ve davranışlarından sorumlu tutmuştur. İnsanın Allah'a (c.c.) karşı
en önemli sorumluluğu kulluktur. Bu bilinçle yaşayan Müslüman, hayatındaki dinî, ahlaki, toplumsal,
hukuki sorumluklarını da bilir ve üzerine düşen görevleri yerine getirir. Allah'a (c.c.) karşı
sorumluluğunun bilincinde olan insanın diğer bir yükümlülüğü de anne ve babasına yöneliktir.
Hz. Peygamberin davranışlarını örnek alan bizler de verilen görevleri ihmal etmeden en iyi şekilde
yerine getirmeye çalışmalıyız. Kulluk sorumluluklarımızı, ailedeki, okuldaki, toplumdaki görevlerimizi
zamanında ve gerektiği gibi yerine getirmeliyiz. Böylece hem Allah'ın (c.c.) rızasına uygun yaşamış
hem de toplumda çalışkanlığıyla tanınan saygın bir insan oluruz.
Vatanseverlik
Vatan insanın üzerinde yaşadığı ve değer verdiği topraktır. Vatansever ise vatanını, milletini büyük bir
tutkuyla seven, bu uğurda her türlü özveride bulunan kimseye denir. İnsan bu duyguyla yaşadığı
ülkeye değer verir ve onun uğrunda fedakârlık yapar. Vatanseverlik ülkeyi iç ve dış tehditlere karşı
korumayı ve ülkenin kalkınması için çalışmayı gerektirir. Kişi bencil düşünmeyip ülkesi adına faydalı bir
şeyler yaptığında milletini en güzel şekilde temsil etmiş olur ve bu da onu gerçek bir vatansever yapar.
İslam dininde şehitlik ve gazilik övülen mertebeler olmuştur. Şehit, Allah (c.c.) yolunda ve kutsal kabul
edilen din, vatan, namus, mal, can uğruna öldürülendir. Gazi ise savaşa gidip büyük yararlılıklar
gösteren ve sağ olarak dönen müminlere denir. Toplumda gazi ve şehitlere saygı duyulmuş ve hürmet
gösterilmiştir. Yüce Allah şehitlikle ilgili şöyle buyurmuştur: "Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü
sanmayın. Bilakis onlar diridirler..."(Âl-i İmrân suresi, 169)
Bizler de vatanımızı sevmeli ve ülkemizin refah seviyesini artırmak için çok çalışmalıyız. Öncelikle
okuldaki görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirmeli ve başarılı olmalıyız. Milletçe ortaya koyduğumuz
çalışmalara destek olmalıyız. Ayrıca geçmişte yaşanan olaylardan ders çıkarmalı, her türlü tehdit ve
tehlikeye karşı ülkemizi korumalıyız.
Yardımseverlik
Yardımsever; yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmeyi seven
kişidir. Yardımsever olmak iyi bir insan olmanın gereğidir. Çünkü iyi insan başkalarının ihtiyaçlarına
duyarsız kalmaz ve onlara yardımcı olur. Yardımlaşma varlıklı kimselerle yoksul kimseler arasındaki
sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendirir, kıskançlığı ortadan kaldırır. Bu sayede toplumun farklı
kesimleri arasında denge ve huzur sağlanmış olur.

İslam dini Müslümanları yardımseverliğe teşvik etmiş ve yardımların ihtiyaç sahiplerini incitmeden
yapılmasını istemiştir.
Kuran-ı Kerim'de yardımlaşmanın iyilikler konusunda olması gerektiği, kötülükler konusunda
yardımlaşmanın doğru olmadığı şöyle dile getirilmiştir. "… İyilik ve takva (Allah'a karşı gelmekten
sakınma) üzere yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten
sakının…"(Mâide suresi, 2. ayet.)
Bizler de yardımseverliği bir ahlak olarak benimsemeli, çevremizdeki insanlara yardım etmeliyiz.
Bilmeliyiz ki yardımseverlik insanı bencil davranışlardan uzaklaştırır. Böylece kişi etrafındaki insanların
ihtiyaçlarına duyarlı ve cömert bir insan olur.

2. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Salih (a.s.)
Hz. Salih (a.s.), Allah'ın (c.c.) varlığını ve birliğini tebliğ etmek üzere Semûd kavmine gönderilen bir
peygamberdir. Hz. Salih (a.s.) Semûd kavminin itibarlı ailelerinden birine mensuptu. Hz. Salih
(a.s.), Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine göre kavminin kendisine güvendiği ve ümit beslediği bir
kimsedir. Semud kavmi önceleri tevhid inancına sahipken zamanla bu inançtan sapmış,
putperestliğe yönelmişti.
Yüce Allah bu kavme Hz. Salih'i (a.s.) göndermiş o da kavmine şöyle seslenmiştir: "…Doğrusu ben
size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim; artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Ben buna karşı sizden
bir ücret istemiyorum; benim ecrim ancak âlemlerin Rabbine aittir."(Şuarâ suresi, 125-127. ayetler.)
Ancak onun bu çağrısını kabul etmeyen inkârcılar ondan bir mucize istedi. Bu mucizeyle ilgili olarak
Hz. Salih'in kavmine verdiği cevap Kur'an'da şöyle anlatılmış- tır: "Ey kavmim! İşte size mucize olarak
Allah'ın bir devesi. Bırakın onu, Allah'ın arzında yayılıp otlasın. Ona kötülük dokundurmayın, yoksa sizi
yakın bir azap yakalar."(Hûd suresi, 64. ayet.) Salih peygamberin bu uyarısını dikkate almayan kavmi,
mucize olarak gönderilen bu deveyi kestiler. Bunun üzerine inkârcıların başlarına gelenleri Kur'an'ı
Kerîm şöyle anlatmaktadır: "Helâk emrimiz geldiğinde Salih'i ve beraberindeki iman etmiş olanları
tarafımızdan bir rahmetle helâktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin mutlak güç
sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Zulmedenleri o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında diz
üstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semûd kavmi Rablerini inkâr etti. (Yine)
biliniz ki Semûd kavmi
Allah'ın rahmetinden uzaklaştı."(Hûd suresi, 66-68. ayetler.) 3.
Bir Sure Tanıyorum: Felak Suresi ve Anlamı
Felak suresinde bazı kötülükler sayılarak bunlardan Allah'a (c.c.) sığınılması gerektiği belirtilmiştir.
Felak ve Nas suresi iki koruyucu anlamına gelen "Muavvizeteyn" adıyla bilinir.
Bismillehirrahmenirrahîm
1.Kul euzu birabbil felak
2. Min şerri ma halak
3. Ve min şerri ğasikin iza vakab
4. Vemin şerrin neffasati fil ukad
5. Ve min şerri hasidin iza hased
Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla
(1,5)
De ki:Yarattığı şeylerin kötülüğünden,
Karanlık çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden
Düğümlere üfleyerek büyü yapan üfürükçülerin kötülüğünden;
Kıskanç kişinin kıskançlığının kötülüğünden Işıyan ufkun
Rabbine (sabahın) sığınırım.

Describing characters/people & Making simple inquiries

What do you look like?

Weight
• fat: şişman

Height

• old: yaşlı

• slim: zayıf

• short: kısa

• young: genç

• thin: ince/zayıf

• tall: uzun

• middle-aged: orta yaşlı

• plump: tombul

• medium height: orta boy

• child: çocuk

• well-built: yapılı/kaslı

• teen: genç

• medium-weight: orta kilo

Age

• over-weight: aşırı şişman

Eye Colour
• black eyes: kara göz

• green eyes: yeşil göz

• brown eyes: kahverengi göz

• hazel eyes: ela göz

• blue eyes: mavi göz

Hair style

Look

• straight: düz

• handsome: yakışıklı

• curly: kıvırcık

• attractive: çekici

• wavy: dalgalı

• beautiful: güzel

• long hair: uzun saç

• ugly: çirkin

• short hair: kısa saç

• cute: sevimli

Hair colour

• pretty: şirin,hoş

• black hair: siyah saç
• dark hair: koyu renkli saç
• brown hair: kahverengi saç

• a nice smile: hoş bir gülümseme
• good-looking: iyi görünümlü

Others

• blond(e) hair: sarı saç/sarışın

• freckle: çil

• bald: kel

• fair hair: kumral saç

• dimple: gamze

• beard: sakal

• ginger

• glasses: gözlük

• moustache: bıyık

red hair

-

kızıl saç

• headscarf: baş örtüsü

“ What do you look like? (Dış görünüşün nasıl?)”
“ What does he/she look like? (Onun dış görünüşü nasıl?)”

sorularıyla kişilerin dış görünüşünün nasıl olduğunu sorarız.
-

Fiziksel özellikler ile ilgili cümle kurmak istediğimizde “am/is/are” veya “have
got/has got” yapılarını kullanırız.

•

Bir kişinin boyundan, yaşından, kilosundan ve görünüşünden bahsederken
“am/is/are” yardımcı fiillerini kullanarak cümle kurarız.

•

Bir kişinin göz renginden veya saç şekli ve renginden bahsederken ise “have got/has
got” yapısını kullanırız.

What do you look like?
I’m medium height and medium weight.
I have short straight blonde hair and I
have big brown eyes.

What does he look like?
He is tall and slim. He is handsome.
He has short brown hair and brown eyes.
He has beard and he wears glasses.

“with” ile iki ayrı cümleyi tek cümle haline getirebiliriz.
Example I.

1st Sentence – He is handsome.
2nd Sentence – He has straight dark brown hair.
He is handsome with straight dark brown hair.
Example II. 1st Sentence: She is cute.
2nd Sentence: She has freckles and nice smile.
She is cute with her freckles and nice smile.

Example III. 1st Sentence: She is tall and beautiful.
2nd Sentence: She has long hair and green eyes.
She is tall and beautiful with long hair and green eyes.

What are you like?

What is he/she like?

• honest: dürüst

• tolerant: hoşgörülü/sabırlı

• generous: cömert

• punctual: dakik

• cheerful: neşeli

• shy: utangaç

• helpful: yardımsever

• stubborn: inatçı

• hardworking: çalışkan

• selfish: bencil

• smart: zeki

• fair: adil

• clever: akıllı/zeki

• popular: popüler

• thoughtful: düşünceli

• outgoing: dışa dönük/sosyal

• friendly: arkadaş canlısı

• kind: kibar

• funny: komik

• polite: kibar

• talkative: konuşkan

• patient: sabırlı

“ What are you like? (Sen nasıl birisin?)
“ What is he/she like? (O, nasıl biri?)”
sorularıyla kişilerin karakterlerini öğrenebiliriz.
Example I.

A: What are you like?
B: I am cheerful and funny.

Example II.

A: What is Sam like?
B: He is smart and outgoing.

-honest: never tells lie

-shy: feels nervous in front of people

-outgoing: makes friends easily

-selfish: always thinks himself/herself

-funny: makes jokes

-punctual: arrives place at an arranged time

-thoughtful: helps people

-generous: willing to give and share

-cheerful: smiles all the time and looks happy

-stubborn: never changes his/her mind

What does she look like?
She is short and medium weight. She has
brown curly hair and big eyes. She has
freckles.

What is she like?
She is stubborn and selfish. She never
changes her mind and always thinks
herself.

Outdoor Sports

Indoor Sports
• table tennis

• football/soccer

• badminton

• volleyball

• basketball

• handball

• bowling

• tennis

• ice skating

• hiking

• boxing

• trekking

• karate

• jogging

• yoga

• archery

• judo

• skiing

• swimming

• skateboarding
• climbing
• cycling

Team Sports

Individual Sports
• tennis

• football/soccer

• table tennis

• basketball

• cycling

• handball

• bowling

• baseball

• skiing
• skateboarding
• hiking
• trekking
• running
• jogging
• climbing
• archery
• judo

• racket

• white suit

• arrow

• ball

• belt

• bow

• net

• swimsuit

• rollerskate

• gloves

• helmet

• snowboard

• backpack

• kneepad

• skateboard

• walking sticks

• trainers

play

go

play tennis
play football

go jogging

do

go running

play basketball

go skiing

play baseball

go swimming

play table tennis

go hiking
do judo
do karate
do aerobics
do yoga
do gymnastics

equipment

hurt

swimmer

spectator

race

breaststroke

injury

go on a diet

freestyle

gym

exercise/train

win

medal

win

court

draw

hit the ball

beat

point

athlete

score

heavy exercise

success

stadium

opponent

fast food
junk food
professional
climber
runner
archer
race

100%

always

I always do karate.

90%

usually

She usually plays volleyball with her friends.

70%

often

They often go swimming.

50%

sometimes

We sometimes do gymnastics.

10%

rarely/seldom

He rarely swims in the pool.

0%

never

I never do yoga.

once

once a day

twice

twice in a week

- I play soccer once in a week.

three times

three times a month

- Once in a week.

five times

five times in a year

ten times

ten times a month

Example: How often do you play soccer?

• life

• have a career

• inventor

• birth

• have experience

• physicist

• childhood

• invent/discover

• bulb

• education

• have grandchildren

• produce

• get retired

• citizen

• be born

• remote controller

• graduate

• fluorescent

• grow up

• brilliant

• profession
• succcess
• old ages
• journey
• milestone
• live alone
• die
• get engaged

• get a prize
• raise children
• radio waves
• device
• move

• get married
• work

• field
• celebrity

• extraordinary
• writer
• scientist
• famous
• talented
• competition
• award/prize
•

• record

• bronze

• carry on

• fulfill

• various

• best known

• military duty

• create

• patriot

• attend

• achievement

• conquest

• compete

• blind

• chemistry

• take place

• institution

• composer

• win

• dot/dash

• reputation

• gold

• own

• deaf

• silver

• develop

• apprentice

➢ “was/were” to be (am/is/are) yardımcı fiilinin geçmiş
zaman (past tense) halleridir.
➢ “was/were” sadece isim cümleleriyle birlikte kullanılır.
I / He / She / It + was
You / We / They + were
❖ I was a talented artist. (Ben yetenekli bir sanatçıydım.)
❖ He was an extraordinary scientist.
(O,sıradışı bir bilimadamıydı.)
❖ They were two American inventors.
(Onlar iki Amerikalı mucitti.)

➢ “Simple Past Tense” geçmişte belirli bir zamanda
başlamış ve bitmiş eylemler için kullanılır.
➢ Yardımcı fiili “did” dir.

Positive Form
• Geçmiş zaman olumlu bir cümle içinde
kullanılırken öznenin ardından fiilin 2. hali
kullanılır.
• Fiiller regular & irregular (düzenli&düzensiz)
olarak ikiye ayrılır.
• Düzenli fiiller (regular verbs), fiil sonuna –ed
takısı alarak kullanılırlar.
•
- I moved to Turkey last year.
(Geçen yıl Türkiyeye taşındım.)
- She visited her grandmother.
(O,anneannesini ziyaret etti.)
- They lived in Japan.
(Onlar Japonya’da yaşadı.)

become

became

know

knew

begin

began

leave

left

break

broke

lose

lost

build

built

make

made

buy

bought

say

said

come

came

send

sent

drink

drank

sit

sat

eat

ate

speak

spoke

fight

fought

spend

spent

find

found

take

took

forget

forgot

teach

taught

get

got

tell

told

give

gave

think

thought

go

went

win

won

grow

grew

write

wrote

have

had

- He grew up in London.
(O,Londra’da büyüdü.)
- Nicola Tesla became a USA citizen.
(Nicola Tesla Amerikan vatandaşı oldu.)
- İdil Biret won the “Honour Award”.
(İdil Biret onur ödülünü kazandı.)

Question Form

Negative Form
• Geçmiş zamanda olumsuz cümle

• Geçmiş zamanda soru cümlesi

yaparken “did” yardımcı fiiline

kurarken “did” yardımcı fiili başa

olumsuzluk eki olan “not” getirilir.

getirilir.

did not = didn’t
• Simple Past Tense olumsuz

• Soru cümlelerinde fiilin 1.hali
kullanılır.

cümlelerde fiil 1.halde kullanılır.
- I didn’t get married.
(Ben evlenmedim.)
- He didn’t go to college.

➢ Did you win an award?
(Ödül kazandın mı?)
- Yes, I did. / No,I didn’t

(O,üniversiteye gitmedi.)
- We didn’t move to England.
(Biz İngiltereye taşınmadık.)

➢ Did she take piano lessons?
(O,piyano dersleri aldı mı?
-

Yes,she did. / No,she didn’t.

WH Questions
I

What

you

When
Where

did

Which

we

Verb(1)

they

?

he

Who

she

Why

it

How

➢ When did you move to Ankara?
(Ne zaman Ankaraya taşındın?)
- I moved to Ankara last year.
(Ankaraya geçen sene taşındım.)
➢ What did he win?
- He won a gold medal.

last

yesterday: dün

ago

• last week

• an hour ago

• last weekend

• two days ago

• last night

• a week ago

• last month

• a month ago

• last year

• a year ago

• last Monday

Dates
İngilizcede tarihler iki şekilde söylenir.
1.

Years
➢ Yıllar iki parçaya ayrılarak söylenir.
1987 – nineteen eighty seven

- 7 May: the seventh of May

1734 – seventeen thirty four

- 1 October: the first of October

2018 – twenty eighteen

2.
- August 5: August fifth
- September 3: September third

➢ Bir yıl “00” ile sonlanıyorsa ilk iki
hanedeki rakam söylenir ardından
“hundred” ifadesi eklenir.

What is the date today?
-It is the eighth of May, two thousand

1900 – nineteen hundred
1500 – fifteen hundred

and twenty.
-It is May eight,two thousand and
twenty.

➢ 2000’li yılları ifade ederken ilk olarak
“two thousand” ifadesini kullanırız
ardından gelen sayıyı söyleriz.
2009 – two thousand (and) nine
2001 – two thousand (and) one
2020 – two thousand (and) twenty

• elephant

• snake

• lion

• elephant

• lion

• crocodile

• tiger

• kangaroo

• zebra

• lizard

• snake

• monkey

• bear

• turtle

• crocodile

• zebra

• kangaroo

• eagle

• deer

• monkey

• whale

• camel

• shark

• horse

• dolphin

• turtle

• monkey

• koala

• tiger
• rhino
• dolphin
• whale
• chimpanzee

• eagle
• ostrich
• parrot
• pigeon
• leopard
• owl
• bear
• falcon
• octopus

• camel
• deer

• spider

• seal

• ant

• cheetah

wing

tusk/ivory

trunk
• fur: kürk
• fin: yüzgeç

• skin: deri
• feather: tüy

claw

• stripe: ince şerit
• neck: boyun
• tail: kuyruk

• scale: pul

• carnivorous: etçil

• in danger: tehlikede

• grass: ot

• herbivorous: otçul

• habitat: doğal ortam

• charity: bağış

• poisonous: zehirli

• kill: öldürmek

• precaution: önlem

• sharp: keskin

• destroy: mahvetmek

• cage: kafes

• extinct: soyu tükenmiş

• cut down: kesmek

• altitude: yükseklik

• huge: kocaman

• overhunt:

• cold-blooded

• hunter: avcı

(aşırı avlamak)

(soğukkanlı)

• prey: av

• endangered:

• alone: yalnız

(nesli tükenmekte olan)

• surface: yüzey

• protect: korumak

• vertebrate: omurgalı

• saber-toothed

• pollute: kirletmek

• shed: dökmek

• volunteer: gönüllü

• zoologist

(keskin dişli)
• weigh: ağırlık

• cave: mağara

• species: tür

• enormous: kocaman

www.sumeyyeogultekin.com

• warm-blooded
(sıcak kanlı)

(hayvan bilimci)
• domesticated: evcil

• land: kara
• sea: deniz
• lake: göl
• ocean: okyanus
• forest: orman
• jungle: sık orman
• rainforest: yağmur ormanı
• grassland: otlak
• desert: çöl
• pole: kutup
• savannah: geniş çayır/bozkır

Elephant
Kind

Mammal and Herbivorous

Habitat

Savannah

Size/Weight

5-6m high/6.000 kg

Body parts

long trunks,tusks and ears

Lifespan

60-70 years

Elephants are mammal and herbivorus. Their habitats are
generally savannahs. They weigh about 6000 kilograms
and measure about 5 or 6 meters. Elephants have long
trunks,tusks and ears. They can live about 60-70 years.

Eagle
Kind

Carnivorous/Bird

Habitat

forest near lakes/rivers

Size/Weight

1.8-2.3 m/3-6.5 kg

Body parts

long wing

Lifespan

35 years

Eagles are bird and carnivorous. Their habitats are forests
near lakes or rivers. They weigh about 3 or 6.5 kilograms
and measure 1.8 or 2.3 meters. Eagles have long wings and
very sharp eyes. They can live about 35 years.

• We should save natural habitats.
• We should protect wild life.
• We should plant trees.
• We should keep seas clean.
• We shouldn’t wear fur.
• We shouldn’t hunt endangered animals.
• We shouldn’t cut down trees.
• We shouldn’t pollute air and water.
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NAMAZ SURE VE ANLAMLARI
FATİHA SÛRESİ
El hamdü lillâhi rabbil âlemîn.
Er rahmâni’r rahîm.
Mâliki yevmi’d dîn.
İyyâke na’büdü
Ve iyyâke neste’în.
İhdina’s sırâtal müstekîîm.
Sırâta’llezîne, en’amte aleyhim
Gayril mağdûbi aleyhim
Ve leddâl lîîn. (Âmin)
FİL SÛRESİ
Elem tera keyfe feale rabbüke
biashabil fîl.
Elem yec’al keydehüm fî tadlîl.
Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl.
Termîhim bihicâratin min siccîl.
Fe ce’alehüm ke’asfin me’kûl.
KUREYŞ SURESİ
Li îlâfi kurayşin.
Îlâfihim rıhlete’ş şitâ’i ve’s sayf.
Fel ya’büdû rabbe hâze’l beyt.
Ellezî et’ame hüm min cû’in
Ve âmene hüm min havf.
MAUN SURESİ
Eraeytellezî yükezzibü biddîn.
Fezâlikellezî yedü’ul yetîm.
Ve lâ yehuddu alâ taâmil miskîn.
Fe veylün lil musallîn.
Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn.
Ellezîne hüm yürâûne,
Ve yemneûnel mâûn.
KEVSER SURESİ
İnnâ a’daynâkel kevser.
Fe salli li rabbike venhar.
İnne şânieke hüvel ebter.
KAFİRUN SURESİ
Kul yâ eyyühel kâfirûn.
Lâ a’büdü mâ ta’büdûn.
Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd.
Ve lâ ene âbidün mâ abettüm.
Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd.
Leküm dînüküm veliyedîn.
NASR SURESİ
İzâ câe nasrullâhi vel feth(u).
Ve raeytennâse yedhulûne
fî dînillâhi efvâcâ.
Fe sebbih bihamdi rabbike
vestağfirhü.
İnnehû kâne tevvâbâ.
LEHEB SURESİ
Tebbet yedâ Ebî Lehebin ve
tebbe. Mâ ağnâ anhü mâlühû
vemâ keseb.
Seyaslâ nâran zâte Leheb.
Vemra’etühû hammâletel hatabi.
Fî cîdihâ hablün min mesed.
İHLÂS SURESİ
Kulhü vallahü ehad.
Allahü’s samed.
Lem yelid ve lem yûled.
Ve lem yekün lehû
Küfüven ehad.

ANLAMI
Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd(in övme
ve övülmenin her türlüsü), âlemlerin (tek) Rabbi
olan Allah’adır. (O) Rahmân’dır (dünyada bütün
yaratıklara bol merhamet edendir) Rahîm’dir
(âhirette yalnız mü’minlere acıyıp, mağfiret edecek
olandır). Din gününün (yani hesap gününün)
mâliki/hükümrânıdır. (Ey Rabbimiz!) Yalnız sana
(ibâdet ve itaatle) kulluk eder ve (her hal ve
ihtiyacımızda) ancak senden medet umar/yardım
dileriz. Bizi doğru yola (İslâm’a) ilet (İslâm ile
yaşat). Kendilerine (lütfundan) nimet verdiğin (iyi)
kimselerin yoluna (ilet); (emirlerine âsi olmuş ve)
gazaba uğramışların ve sapıtanların değil.
(Yâ Rabbi). (Âmin)

ANLAMI
Görmedin mi nasıl yaptı Rabbin,
(Kâbe’yi yıkmaya gelen) fil sahiplerini (Ebrehe
ve ordusunu)? Onların kötü planlarını boşa
çıkarmadı mı? Onların üzerine sürüler halinde
kuşlar gönderdi. (Bunlar) onlara pişkin sert
çamurdan (dolu gibi) taşlar atıyor(lar)dı.
Derken (Allah) onları (Ebrehe ve ordusunu),
yenmiş (delik deşik olmuş) ekin yaprağı gibi
yapıverdi.

ANLAMI
Kureyş (kabilesi, güvenliği sağlanıp sefere)
alıştırıldığı (ve başkalarıyla uzlaştırıldığı) için;
Kış (ın Yemen) ve yaz (ın Şam) seferine (Allah’ın)
kendilerini alıştırdığı (ve başkalarıyla uzlaştırdığı)
için; Şu Beyt’in (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler.
O (Rab) ki, onları (Kâbe hürmetine) açlıktan
(kurtarıp) doyurmuş, hem de kendilerini korkudan
güvene kavuşturmuştur.

ANLAMI
Dîni (o hesap gününü) yalanlayanı gördün mü?
İşte, yetimi itip kakan, Yoksulun yiyeceği ile
ilgilenmeyen/yoksula yedirmeyi teşvik
etmeyen de odur.
Vay haline! (Şöyle) namaz kılanların ki,
onlar, namazlarından (onun öneminden,
gayesinden ve vaktinin geçtiğinden)
gafildirler. Hem de onlar, gösterişçidirler.

ANLAMI
(Resûlüm!) Şüphesiz ki biz, sana Kevser’i verdik. O
halde Rabbin için namaz kıl, hem de kurban kes.
Şüphesiz sana kin tutan var ya (bütün hayırdan ve hayırlı
nesilden) nesli kesik olan asıl odur.

ANLAMI
(Resûlüm!) De ki:Ey kâfirler! (Ey İslâm karşıtları!)
(Sizin) tapmakta olduklarınıza ben tapmam. Siz
de (aslında benim) ibadet ettiğime ibadet/kulluk
edecek değilsiniz. Zaten ben (sizin) taptığınız
şeylere asla tapacak değilim. Siz de (aslında
benim) ibadet ettiğime ibadet/kulluk edenlerden
değilsiniz. Sizin (batıl) dîniniz size, benim (hak
olan) dînim de banadır.

ANLAMI
Allah’ın (vaad ettiği) yardımı ve fetih
(zafer) gelince, İnsanların Allah’ın (son)
dînine akın akın girdiklerini görünce,
Hemen Rabbini hamd ile (överek) tesbih
et ve O’ndan bağışlanma dile. Çünkü O,
tevbeleri çok kabul edendir.
ANLAMI
Ebû Leheb’in elleri kurusun (o kahrolsun),hem
kahrolacak da! Malı ve kazandığı (şeyler) ona
fayda vermedi. (O) alevli bir ateşe girecektir.
Odun hamalı (gibi İslâm’a ve müslümanlara
karşı kin ve fesat yükü taşıyan) karısı da,
boynunda (hamallık simgesi) bükülüp örülmüş
bir ip olduğu halde (ateşe girecektir).

ANLAMI

De ki: O Allah birdir.
Allah Samed’dir. (Her varlık O’na muhtaçtır,
O hiçbir şeye muhtaç değildir, başvurulup
yardım istenilecek tek varlık O’dur).

O doğurmamış ve doğmamıştır.
O’nun hiçbir dengi yoktur.

FELAK SURESİ
Kul eûzü bi rabbil felâk.
Min şerri mâ halâk.
Ve min şerri gâsikın izâ vekab.
Ve min şerrin neffâsâti fil ukad.
Ve min şerri hâsidin izâ hased.

De ki: “Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlık
çöktüğü zaman gecenin (içinde işlenenlerin)
şerrinden, düğümlere üfleyen (büyücü)lerin
şerrinden ve hased et(meye başla)dığı zaman
hasetçinin şerrinden, tanyerini ağartan Rabbe
sığınırım.”

NAS SURESİ
Kul eûzü birabbin nâs.
Melikin nââs. İlâhin nâs.
Min şerril vesvâsil hannâs
Ellezî yüvesvisu fî sudûrin nâs.
Mine’l cinneti ven nâs.

De ki: İnsanların gönüllerine vesvese
veren, o sinsi vesvese verici insan ve cin
(Şeytanlar)ın şerrinden, insanların
Rabbine, insanların Melikine, insanların
İlah’ına sığınırım.

ANLAMI

ANLAMI

NAMAZ DUA VE ANLAMLARI
SÜBHANEKE DUASI
Sübhaneke Allahümme
ve bihamdik.
Ve tebêra kesmük.
Ve teâlâ ceddük.

ETTEHIYYATÜ DUASI
Ettehiyyâtü lillâhi
Vessalavâtü vettayyibât.
Es selâmü aleyke eyyühennebiyyü
Ve rahmetullâhi ve berakâtühü.
Es selâmü aleynâ
ve alâ ibâdillâhis sâlihîn.
Eşhedü en lâ ilâhe illâllah
Ve eşhedü enne Muhammeden
Abduhû ve Rasûlüh.

ANLAMI
Allahım! Seni tesbih eder,
Sana hamd ederim.
Senin adın mübarektir.
Senin şanın yücedir.
[Senin övgün uludur.]
Senden başka İlâh yoktur.
ANLAMI
Beden ve mal ile yapılan ibadetler,
dualar, senalar Allah içindir.
Selâm sana, Ey Peygamber!
Allah’ın rahmeti ve bereketi sana olsun
Selâm ve esenlik bize ve
Allah’ın sâlih kullarının üzerine olsun.
Şahadet ederim ki, Allah’tan başka ilah
yoktur. Ve yine şahadet ederim ki, Hz.
Muhammed Allah’ın kulu ve Elçisidir.

ALLAHÜMME SALLİ DUASI
Allahümme salli alâ Muhammedin
Ve alâ âli Muhammed.
Kemâ salleyte alâ İbrâhîme
Ve alâ âli İbrâhîm.
İnneke hamîdün mecîd.

Allah'ım! Hz. İbrahim ve ümmetine
rahmet ettiğin gibi, Muhammed ve
ümmetine de rahmet eyle;
Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin,
şan ve şeref sahibi de sensin.

ALLAHÜMME BARİK DUASI
Allahümme bârik alâ Muhammedin
Ve alâ âli Muhammed.
Kemâ barakte alâ İbrâhîme
Ve alâ âli İbrâhîm.
İnneke hamîdün mecîd.

Allah'ım! Hz. İbrahim ve ümmetini
mübarek kıldığın gibi, Hz. Muhammed
ve ümmetini de mübarek kıl;
Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin,
şan ve şeref sahibi de sensin.

[Ve celle senâük]

Ve lâ ilâhe gayruk.

RABBENA DUASI
*Rabbenâ âtinâ fiddünya haseneten.
Ve fil’âhirati haseneten.
Ve kınâ azâben nâr.
*Rabbenağfirlî
Ve li vâlideyye
Ve lil mü’minîne
Yevme yegûmül hisâb.
*Rabbic âlnî
Mugîmes salâtî
Ve min zürriyyetî.
Rabbenâ ve tekabbel duâ.

ANLAMI

ANLAMI

ANLAMI
*Rabbimiz! Bize dünyada ve
âhirette iyilik ve güzellik ver.
Ve bizi Cehennem azabından koru.
*Rabbimiz! Beni,
Annemi, babamı ve
bütün inananları,
Hesap gününde koru ve bağışla.
*Rabbim! Beni ve soyumu
Namaz kılanlardan eyle.
Dualarımızı kabul eyle.

KUNUT DUASI-1
Allahümme innâ nesteıynüke.
Ve nestağfiruke ve nestehdîk.
Ve nü’minü bike ve netûbü ileyke.
Ve netevekkelü aleyke.
Ve nüsnî aleyke’l hayra.
Küllehû neşkürük.
Ve lâ nekfürük.
Ve nahleu ve netrukü
Men yefcürük.

Allahım! Bize yardım et,
Bizi affet, doğruluğa ilet,
Sana inanır, Sana tövbe eder,
Sana güveniriz.
Her hayrı Senden bilir, överiz
Sana şükrederiz.
Nankörlük etmeyiz.
Sana isyan edeni terk eder,
Onlara katılmayız.

KUNUT DUASI-2
Allahümme iyyâke na’büdü.
Ve leke nusalli ve nescüdü.
Ve ileyke nes’â.
Ve nahfidü nercû rahmeteke.
Ve nahşâ azâbeke.
İnne azâbeke bilküffâri mülhık.

Allahım! Yalnız Sana ibadet eder,
Sana namaz kılar ve secde ederiz.
Sana koşarız.
Senin rahmetini ümit eder,
Azabından korkarız.
Azabın inkârcılara ulaşır.

AYET’EL KÜRSİ
Allahu Lâ ilâhe illâ hüvel Hayyul
Kayyûm
Lâ te’huzühû sinetün velâ nevm
Lehû mâ fi ssemâvâti ve mâ fil ard
Menzellezî yeşfe’u ındehû illâ bi iznih

ANLAMI

ANLAMI

ANLAMI
Allah öyle bir ilâh ki, kendisinden başka
hiçbir ilâh yoktur. O, Hayy ve Kayyûm’dur.

(Daima diri ve yarattıklarını gözetip yönetendir
ve her şey varlığını O’nunla devam ettirir).

Kendisini ne bir uyuklama (gaflet) ne
de bir uyku tutar.
Göklerde ve yerde olanlar (ın hepsi)
ancak O’nundur.
O’nun izni olmadıkça O’nun katında
kim şefaat edebilir?

Ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ
halfehüm
Ve lâ yuhîtûne bişey’in min ılmihî
illâ bimâşâe
Vesi’a kürsiyyühüs semâvâti vel arda

Kullarının önündeki ve arkasındaki (Geçmiş ve

Velâ ye’ûdühû hıfzuhümâ
Ve hüvel aliyyül azîm.

Onları koruyup gözetmek O’na ağır gelmez.

geleceklerini, yaptıklarını ve yapacaklarını, dünya ve
âhirete ait) şeylerini “O” bilir.

Onlar, O’nun ilminden ancak dilediği
kadarından başka bir şey kavrayamazlar.

O’nun kürsüsü (kudreti, mülk ve hükümranlığı)
gökleri ve yeri kaplamıştır;
“O” çok yücedir, çok büyüktür.

