
 

 

ZAMİRLERLE İLGİLİ ETKİNLİKLER 2                                                           edebiyatsultani.com    

1.ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde bulunan zamirlerin altını çiziniz, hangi zamir çeşidi veya çeşitleri varsa karşısına √ 

işareti koyunuz. 

  İşaret 
zamiri 

Şahıs 
zamiri 

Belirsizlik 
zamiri 

Soru 
zamiri 

Dönüşlülük 
zamiri 

1 Bana ne kadar kötülük yapılırsa yapılsın kimseye 

saygısızca gitmedim. Aram bozuk olsa bile birinin 

bana ihtiyacı olsa hiç düşünmeden giderim ama 

görüyorum ki saygının sevginin hatta şefkatin 

bile iyileştiremeyeceği insanlar var. 

     

2 Bazen, kendine gelmen için başkalarından 

gitmen gerekir. 

     

3 Seni kitap okuyan insanlarla tanıştıracağım. 

Hayat, ancak böyle insanlarla bir araya 

geliyorsan yaşanmaya değer. 

     

4 Kim haklı, kim suçlu? Hiç kimse. Yaşıyorsan, 

yaşamana bak: Yarın öleceksin, benim bir saat 

önce ölmüş olabileceğim gibi. Ve insan yaşamı 

sonsuzlukla karşılaştırıldığında sadece bir an 

olduğuna göre onu da zehir etmeye değer mi? 

     

5 Artık insanları daha çok bana iyi gelip 

gelmedikleriyle değerlendiriyorum. Onlarla 

birlikte olduğumda kendimi daha iyi hissedip 

hissetmediğimi soruyorum kendime. 

     

6 Okumaktan başka yapacak işim, gidecek yerim 

yoktu; çünkü çevremde saygıya layık, beni 

kendine çekebilecek bir meşguliyet 

bulamıyordum. 

     

7 Bazen kendi diline bile hâkim olamıyorsan, 

başkalarının söylediklerini önemsememelisin. 

     

8 Birine güvenip güvenemeyeceğini anlamanın en 

iyi yolu, ona güvenmektir. 

     

9 Biz evvela kelimeleri öğreniriz. Sonra yaşadıkça 

teker teker manalarını. 

     

10 İnsana yapılacak en büyük kötülük; onu bir 

umudun içine hapsetmektir. 

     

11 Biz kırıldık daha da kırılırız, kimse dokunamaz 

bizim suçsuzluğumuza. 

     

12 Rüyaları ya da kâbusları asla resmetmedim. 

Resmettiklerim benim kendi gerçeklerimdi. 

     

13 Korkuyu besleyen şey, teslimiyet içeren sessizlik 

ve suskunluktur. Bunlara teslim olan kişi, kendi 

korkularını da doğurur. 

     

14 Belki de yalancı arkadaşlarına bir teşekkür 

borçlusun, sana gerçek dostların kıymetini 

hatırlattıkları için. 

     

15 Sonunda üç şey önemlidir: Ne kadar sevdiğin, ne 

kadar nazik yaşadığın ve senin yazgında olmayan 

şeylerden nasıl zarafetle vazgeçebildiğin. 
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Aşağıdaki cümlelerde bulunan zamirlerin altını çiziniz, hangi zamir çeşidi veya çeşitleri varsa 

karşısına √ işareti koyunuz. 

  İşaret 
zamiri 

Şahıs 
zamiri 

Belirsizlik 
zamiri 

Soru 
zamiri 

Dönüşlülük 
zamiri 

1 Bakışlarında beni dinlendiren bir şey var, 
kıyısındaymış gibi en sakin denizlerin. 

     

2 Bir insanın, kendisine zulmedene 
gülümsemeye mecbur bırakılmasından daha 
beter bir zulüm olamazdı yeryüzünde. 

     

3 Sana bir sır söyleyeceğim  
Ölmek daha kolaydır sevmekten. 

     

4 Eğer bir hikâyeyi anlatıyorsan, ondan hala 
kurtulamamışsın demektir. 

     

5 İnsanların çoğunu ilgilendiren şeyler, beni hiç 
ilgilendirmiyordu. 

     

6 Kişi bir şeye kendini tamamen adadığında, 
Tanrı da onun için harekete geçer. 

     

7 Bambaşka yerlere gidiyorken kalktım sana 
geldim. 

     

8 Bakışlarında beni dinlendiren bir şey var, 
kıyısındaymış gibi en sakin denizlerin. 

     

9 Bir insanın, kendisine zulmedene 
gülümsemeye mecbur bırakılmasından daha 
beter bir zulüm olamazdı yeryüzünde. 

     

10 Bırak hakikat incitsin seni.  
Bir yalan avutacağına. 

     

11 Kaldık zahmetli, meşakkatli uğraşlar 
arasında. Birbirimizin sözlerine, seslerine 
anlam vermekte zorlanıyoruz. Uğultuya 
dönüşüyor cümlelerimiz. Aramızda 
anaforlar. Dostlar bile birbirine el gibi. 
Ne oldu bize? 

     

12 Burası dünya  
Ne çok kıymetlendirdik,  
Oysa bir tarla idi  
Ekip biçip gidecektik. 

     

13 Etrafındakilerin çokluğu seni aldatmasın. 
Çünkü yalnız ölecek, yalnız dirilecek ve 
yalnız hesaba çekileceksin. 

     

14 Her kalp, kendi içindeki çiçeğin kokusunu 
verir. 

     

15 Kişi sevdiğinin ahlakıyla ahlaklanır; bu 
sevenin elinde değildir, sevgi bunu icap 
ettirir. 

     

16 Zor günlerini yalnız atlatan, kimsenin 
yokluğunu hissetmez. 

     

17 Eskiden yaşansa dokuz köyü ateşe 
vereceğin şeylere zamanla kibrit bile 
yakmıyorsun. Tahammül etmeyi ve 
şaşırmamayı öğreniyorsun. Artık hiçbir 
şeye şaşırmadığını fark ettiğin gün 
büyüdüğünü de fark etmiş oluyorsun 
aslında. 

     



 

 

 


