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1.ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde özneler vurgulanmışsa cümlenin karşısına D, vurgulanmamışsa Y yazınız. 

1 Kadın dolapta bir şeyler arayıp aldıktan sonra tekrar çıktı.  

2 Ötekinde birtakım kâğıtlar ve tercüme müsveddeleri vardı.  

3 Onun bir daha bu iskemleye oturmaması ve bu çekmeceyi bir daha açmaması ihtimali belirdi.  

4 Holdeki iskemlelerden birine oturarak kâğıda sarılı paketi önüme koydum.  

5 Müthiş bir iç sıkıntısıyla kıvrandıkları ve evi bırakıp çıkamadıkları için kendi kendilerine içerledikleri belli 

oluyordu. 

 

6 Her hâlinden, çocuk avutmanın ne kadar acemisi olduğu anlaşılıyordu.  

7 Şimdi annesiyle beraber, hastanın halinin bende uyandıracağı tesiri görmek istiyorlardı.  

8 Tek çizgili sayfalarda, iri ve düzensiz harfler, gayet acele yazıldığı belli satırlar görünüyordu.  

9 Bu adama karşı içimde nihayetsiz bir merhamet uyandı.  

10 Onu birden karşısında görünce gözleri yaşardı.  

11 Yolda soğuk bir rüzgâr yanaklarımı kuruttu.  

12 Unutup gittiğimi zannettiğim bu hatıraların, bundan sonra beni hiç bırakmayacaklarını biliyorum.  

 

2.ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde nesne vurgulanmışsa cümlenin karşısına D, vurgulanmamışsa Y yazınız. 

1 Bu sözlerin, ağır bir hastaya söylenecek şeyler olmadığını hatırlayarak sustum.  

2 İnsanları öğrenmek, bilhassa insanların size ne yaptıklarını bilmek istiyorum.  

3 Seninle hiç şöyle uzun boylu konuşamadık evladım!  

4 İnsanlar bana hiçbir şey yapmadılar.  

5 Bunu bekliyormuş gibi hemen siyah kaplı defteri cebime koydum.  

6 Başımı kaldırınca gözlerinden şakaklarına doğru yaşlar sızdığını gördüm.  

7 Bunları saklamak veya silmek için hiçbir harekette bulunmuyor, gözlerini kırpmadan bana bakıyordu.  

8 Bir şeyler mırıldanıyordu; eğildim, yüzümde nefesini hissediyordum.  

9 Kapının önünde bekleyenlere yüzümü göstermemek için adeta koşarcasına holden geçtim.  

10 Defteri sobaya atıp dışarı kaçmayı düşünüyordum.  

11 Bana on sene evvelki başka birtakım hadiseleri yeniden yaşattı.  

12 Yatağa girerek başucumdaki küçük lambayı yaktım.  
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Aşağıdaki cümlelerde yer tamlayıcısı vurgulanmışsa cümlenin karşısına D, vurgulanmamışsa Y yazınız. 

1 Hangi hain tesadüf dün onları yolumun üstüne çıkardı ve beni, senelerden beri dalmış olduğum derin 

uykudan, artık yavaş yavaş alıştığım hissiz uyuşukluktan ayırdı. 

 

2 İnsan tahammül edemeyeceğini zannettiği şeylere pek çabuk alışıyor ve katlanıyor.  

3 Boşuna yere herkesten kaçmış, boş yere bütün insanları kendimden uzaklaştırmışım.  

4 Zaten küçükten beri hakikatten daha çok hayal dünyasında yaşayan sessiz bir çocuktum.  

5 Araya giren bir senelik zaman ve o sıralarda bu havalide hüküm süren karmakarışık durum beni tahsilden 

soğutmuştu. 

 

6 Parmaklarımı oldukça ağır bir şekilde yakmıştım.  

7 Her şeyi kafamda yalnız başıma saklayamayacağım.  

8 En büyük zevkim evin bahçesinde veya derenin kenarında yalnız başıma oturup hülyalara dalmaktı.  

9 Dün sokakta giderken iki kişiye rast geldim.  

10 Bunların hayatım üzerinde bu kadar müthiş tesirleri olabileceği aklıma gelir miydi?  

11 Birçok şeylerin zannettiğimden daha ehemmiyetsiz, basit olduğunu görüp kendi heyecanımdan utanırım.  

12 Küçük bir ümidim olsa, dünyada en sevmediğim bu yazmak işine kalkışır mıydım?  

 

4.ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde zarf tamlayıcısı vurgulanmışsa cümlenin karşısına D, vurgulanmamışsa Y yazınız. 

1 En büyük bir acıya yüzündeki tebessümü muhafaza ederek tahammül eden bu adamın hayali beni hiçbir 

zaman terk etmemiştir. 

 

2 Bir zamanlar kendim de yazı yazmaya, hatta ufak şiirler karalamaya kalkmıştım.  

3 Resim yapmanın da bir çeşit ifade, bir iç ifadesi olduğunu İstanbul'da hiç kimsenin yardımı olmadan, kendi 

kendime öğrendim. 

 

4 Evde veya atölyede karaladığım şeyler arasından ancak en manasızlarını gösterebiliyor.   

5 Bana dair herhangi bir şey ifade eden, içinde benden herhangi bir şey bulunan resimleri ortaya çıkarmaktan 

utanıyordum. 

 

6 Almanya'da, paranın kıymetini kaybetmesi yüzünden, ecnebilerin gayet ucuz, hatta İstanbul'dakinden daha az 

bir para ile geçindiklerini bir yerden duymuştu. 

 

7 Çevremden uzak duruşumun, vahşiliğimin bir sebebi de kitaplarda tanıştığım ve benimsediğim insanları 

çevremde bulamayışım değil miydi? 

 

8 İlk haftalar, kendimi idare edecek kadar lisan öğrenmek ve hayran hayran etrafıma bakınarak şehri dolaşmakla 

geçti. 

 

9 Nitekim işin böyle olmadığını anlayınca bundan da vazgeçtim.  

10 Babam benim işe yarar bir adam olmam için son bir tedbire başvuruyordu.  

11 Ne yapacağımı bilmeden uzun zaman İstanbul'da dolaştım.  

12 Şehir benim tahammül edemeyeceğim kadar hayâsız ve karmakarışık olmuştu.  
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1.ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde özneler vurgulanmışsa cümlenin karşısına D, vurgulanmamışsa Y yazınız. 

1 Kadın dolapta bir şeyler arayıp aldıktan sonra tekrar çıktı. Y 

2 Ötekinde birtakım kâğıtlar ve tercüme müsveddeleri vardı. Y 

3 Onun bir daha bu iskemleye oturmaması ve bu çekmeceyi bir daha açmaması ihtimali belirdi. D 

4 Holdeki iskemlelerden birine oturarak kâğıda sarılı paketi önüme koydum. Y 

5 Müthiş bir iç sıkıntısıyla kıvrandıkları ve evi bırakıp çıkamadıkları için kendi kendilerine içerledikleri belli 

oluyordu. 

D 

6 Her hâlinden, çocuk avutmanın ne kadar acemisi olduğu anlaşılıyordu. D 

7 Şimdi annesiyle beraber, hastanın halinin bende uyandıracağı tesiri görmek istiyorlardı. Y 

8 Tek çizgili sayfalarda, iri ve düzensiz harfler, gayet acele yazıldığı belli satırlar görünüyordu. D 

9 Bu adama karşı içimde nihayetsiz bir merhamet uyandı. D 

10 Onu birden karşısında görünce gözleri yaşardı. D 

11 Yolda soğuk bir rüzgâr yanaklarımı kuruttu. Y 

12 Unutup gittiğimi zannettiğim bu hatıraların, bundan sonra beni hiç bırakmayacaklarını biliyorum. Y 

 

2.ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde nesne vurgulanmışsa cümlenin karşısına D, vurgulanmamışsa Y yazınız. 

1 Bu sözlerin, ağır bir hastaya söylenecek şeyler olmadığını hatırlayarak sustum. Y 

2 İnsanları öğrenmek, bilhassa insanların size ne yaptıklarını bilmek istiyorum. D 

3 Seninle hiç şöyle uzun boylu konuşamadık evladım! Y 

4 İnsanlar bana hiçbir şey yapmadılar. D 

5 Bunu bekliyormuş gibi hemen siyah kaplı defteri cebime koydum. Y 

6 Başımı kaldırınca gözlerinden şakaklarına doğru yaşlar sızdığını gördüm. D 

7 Bunları saklamak veya silmek için hiçbir harekette bulunmuyor, gözlerini kırpmadan bana bakıyordu. Y 

8 Bir şeyler mırıldanıyordu; eğildim, yüzümde nefesini hissediyordum. D 

9 Kapının önünde bekleyenlere yüzümü göstermemek için adeta koşarcasına holden geçtim. Y 

10 Defteri sobaya atıp dışarı kaçmayı düşünüyordum. D 

11 Bana on sene evvelki başka birtakım hadiseleri yeniden yaşattı. Y 

12 Yatağa girerek başucumdaki küçük lambayı yaktım. D 
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Aşağıdaki cümlelerde yer tamlayıcısı vurgulanmışsa cümlenin karşısına D, vurgulanmamışsa Y yazınız. 

1 Hangi hain tesadüf dün onları yolumun üstüne çıkardı ve beni, senelerden beri dalmış olduğum derin 

uykudan, artık yavaş yavaş alıştığım hissiz uyuşukluktan ayırdı. 

D 

2 İnsan tahammül edemeyeceğini zannettiği şeylere pek çabuk alışıyor ve katlanıyor. Y 

3 Boşuna yere herkesten kaçmış, boş yere bütün insanları kendimden uzaklaştırmışım. D 

4 Zaten küçükten beri hakikatten daha çok hayal dünyasında yaşayan sessiz bir çocuktum. Y 

5 Araya giren bir senelik zaman ve o sıralarda bu havalide hüküm süren karmakarışık durum beni tahsilden 

soğutmuştu. 

D 

6 Parmaklarımı oldukça ağır bir şekilde yakmıştım. Y 

7 Her şeyi kafamda yalnız başıma saklayamayacağım. Y 

8 En büyük zevkim evin bahçesinde veya derenin kenarında yalnız başıma oturup hülyalara dalmaktı. Y 

9 Dün sokakta giderken iki kişiye rast geldim. D 

10 Bunların hayatım üzerinde bu kadar müthiş tesirleri olabileceği aklıma gelir miydi? Y 

11 Birçok şeylerin zannettiğimden daha ehemmiyetsiz, basit olduğunu görüp kendi heyecanımdan utanırım. Y 

12 Küçük bir ümidim olsa, dünyada en sevmediğim bu yazmak işine kalkışır mıydım? D 

 

4.ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde zarf tamlayıcısı vurgulanmışsa cümlenin karşısına D, vurgulanmamışsa Y yazınız. 

1 En büyük bir acıya yüzündeki tebessümü muhafaza ederek tahammül eden bu adamın hayali beni hiçbir zaman 

terk etmemiştir. 

D 

2 Bir zamanlar kendim de yazı yazmaya, hatta ufak şiirler karalamaya kalkmıştım. Y 

3 Resim yapmanın da bir çeşit ifade, bir iç ifadesi olduğunu İstanbul'da hiç kimsenin yardımı olmadan, kendi 

kendime öğrendim. 

D 

4 Evde veya atölyede karaladığım şeyler arasından ancak en manasızlarını gösterebiliyor.  Y 

5 Bana dair herhangi bir şey ifade eden, içinde benden herhangi bir şey bulunan resimleri ortaya çıkarmaktan 

utanıyordum. 

Y 

6 Almanya'da, paranın kıymetini kaybetmesi yüzünden, ecnebilerin gayet ucuz, hatta İstanbul'dakinden daha az 

bir para ile geçindiklerini bir yerden duymuştu. 

Y 

7 Çevremden uzak duruşumun, vahşiliğimin bir sebebi de kitaplarda tanıştığım ve benimsediğim insanları 

çevremde bulamayışım değil miydi? 

Y 

8 İlk haftalar, kendimi idare edecek kadar lisan öğrenmek ve hayran hayran etrafıma bakınarak şehri dolaşmakla 

geçti. 

D 

9 Nitekim işin böyle olmadığını anlayınca bundan da vazgeçtim. Y 

10 Babam benim işe yarar bir adam olmam için son bir tedbire başvuruyordu. Y 

11 Ne yapacağımı bilmeden uzun zaman İstanbul'da dolaştım. Y 

12 Şehir benim tahammül edemeyeceğim kadar hayâsız ve karmakarışık olmuştu. D 

 


