
19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 

        19 Mayıs 1919 Türk milleti için büyük ve önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü 19 Mayıs 

1919, bağımsızlık savaşımızın başlatıldığı önemi büyük olan bir gündür. Çünkü 19 Mayıs 1919, 

Birinci dünya Savaşı’ndan sonra topraklarımızın yabancı işgalinde bulunduğu günlerde 

Mustafa Kemal Atatürk’ün çözüm arayışı içinde Bandırma vapuru ile samsun’a çıktığı tarihtir. 

Çünkü 19 Mayıs 1919 tarihi, milletimizin, büyük onur ve asaleti ile Önderimiz Mustafa Kemal 

Atatürk’ün liderliğinde, tarih sahnesinde bir kez daha şahlanarak tam bağımsızlığını elde 

etmek için çıktığı yolda kesin zafer kazandığı günlerin başlangıç noktasıdır. 

Bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyetimizin savunulması ve korunması görevini 

yeni kurulan Türk devletinin dinamik gücü olarak gördüğü Türk gençliğine emanet etmiş ve 

bu vesileyle de Samsuna çıktığı ve Türk Milletinin Kurtuluş Savaşı’na başladığı bu günü tüm 

içtenliğiyle Türk gençlerine ve gençliğine armağan etmiştir. O yüzdendir ki her yıl düzenlenen 

19 Mayıs törenlerinde gençler coşkuyla bayramlarını kutlarlar. Atatürk iyi ki Kurtuluş Savaşını 

başlatıp kazandın diyoruz. Cumhuriyeti de sonsuza kadar koruyacağımıza söz veriyoruz…  

Atam izindeyiz! 

 

 



 ANNELER GÜNÜ 

       Bir çok ülkede her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü Anneler Günü olarak 

kutlanmakta; o gün annelerin toplum ve insanlık hayatındaki kutsal yeri ve önemi 

anlatılmaktadır. Böylece insanlık ailesinde ortak bir anneler bayramı doğmuş 

bulunmaktadır.  

        Bu geleneğin ilk kurucusu Jarvis adında duygulu bir genç kızdır. Jarvis, 

Amerika'nın Philadelphia şehrinde yaşayan orta halli bir ailenin kızıydı. 1906 yılında 

annesi öldüğü zaman hayatının en büyük yıkıntısına uğradı. Ona öyle geliyordu ki, 

annesinin ölümünden sonra dünyanın bütün düzeni bozulacaktır. Kendisini bu 

karanlık düşünceye kaptıran genç kız, bütün bir yılı üzüntü içinde geçirdi. Annesi 

1906 yılının 6 mayıs günü ölmüştü. Jarvis 1907 yılının 6 mayısında bütün yakın 

arkadaşlarını toplayarak annesini andı ve her yılın 6 mayısını annesinin günü olarak 

kutlamayı arkadaşlarına teklif etti. Arkadaşları bu düşünceyi kabul ettiler. Derken o 

çevrede Jarvis'in propagandası sonucu, her mayıs ayının ikinci pazarı anneler 

günü olarak kabul edildi. Bu akım kısa bir süre içinde haklı taraftarlar buldu. 1912 

yılında Teksas valisi, bu akımı resmî bir niteliğe ulaştırdı. Her yılın mayıs ayının ikinci 

pazar günü anneler günü olarak kabul edildi. Böylece anneler günü doğmuş oldu. 

Kısa süre içinde bütün Amerika eyaletleri, her yılın mayısının ikinci pazar 

gününü Anneler Günü olarak kabul ve ilân ettiler. Anneler Günü düşüncesi, kısa 

zamanda, Avrupa'ya ve Uzak Doğu'ya geçti. 1923 yılında, başta Almanya olmak üze 

re, birçok Avrupa ülkeleri, anneler için yılın bir gününü adamayı uygun gördüler. 

Böylelikle duygulu bir genç kız olan Jarvis'in ve fakarlığı, aradan yirmi yıl geçmeden, 

birçok ülkede de bir gelenek halini aldı. 



 

Ülkemizde Anneler Günü 
           1956′da yayınlanan bir kararname ile her yılın mayıs ayının ikinci pazar günü 

Türkiye'de de Anneler Günü olarak kabul edildi. Bu kararnamenin bir hatırası olarak o 

yıl, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın resmini taşıyan bir hatıra pulu çıkarıldı. 

Anneler Günü'nün en önemli özelliği, o gün, millet, aile ve insan olarak, annenin 

değerini belirtmektir. Anne, insanlık hayatında, bir benzeri daha bulunmayan kutsal 

bir varlıktır. Başka hiçbir varlık onunla ölçülemez ve ona benzetilemez, Anneler 

gününde, her çocuğun, annesine, gücü yettiği ölçüde, bir armağan vermesi, o günün 

yerleşmiş ve çok güzel bir geleneğidir. 

           Bu yeni geleneğe benzer törenler eski çağlarda da vardı. İlk çağlarda 

Tanrıların Ulu Anası Rhea için 15 Martta yapılan şenlikler bir çeşit anneler günü 

sayılırdı. Bu âdet o çağda Anadolu'da çok yaygındı. Sonraları Hıristiyanlar da buna 

benzer törenler yapmaya başladılar. O gün çocuklar, kilisedeki törenden sonra, 

annelerine armağanlar verirlerdi. 

 

 

ENGELLİLER HAFTASI 

İnsanlar aynı koşullarda dünyaya 

gelmemektedirler. Aynı şekilde yaşam 

koşulları açısından da kimisi rahat ve bolluk 

içinde yaşarken, kimisi bazı uzuvları veya 

yetileri olmadan yaşamaktadır.  Bazı 

insanların doğuştan engeli bulunmaktadır. 

Bazıları ise çeşitli kazalar veya terör olayları 

nedeniyle engelli kalabilir. İşin gerçeği her 

birey engelli adayıdır.  

Birlikte yaşama kültürünün bir gereği olarak 

hasta, yaşlı veya engelli  varlığını unutmamalı, yaşam tarzlarımızda güçsüzlere de yer 

vermeliyiz. Toplumsal mutluluk, bireylerin mutluluğundan, bu da başkalarının acısını ve 

eksikliğini paylaşmaktan geçer. 

Engelliler Haftası ne zaman? 

Engelliler haftası 10 ile 16 Mayıs tarihleri arasına isabet eden ve yaşamlarını engelli 

şekilde sürdüren insanlarımızı hatırlamak ve onların yaşamlarını kolaylaştırmak için 

etkinliklerin düzenlendiği bir haftadır. Görsel medya araçları kullanılarak engelli 

kişilere ve onların basit şeyleri bile ne denli zorluklar içinde yaptıkları, bazen de 

yapamadıkları anlatılmaya çalışılır. 

 



Kimler Engellidir? 

Görme engeli olan kişiler: Dünyayı karanlık yaşayan veya görme kalitesinde sorun 

yaşayan kişilerdir. Rehber köpekler, görme engelli bastonları ile sokakta ilerlemeye 

çalışan bu kişiler, kaldırıma park eden arabalar nedeniyle sıkıntı yaşamaktadırlar. 

İşitme Engelli Kişiler: Kısaca sağır da diyebileceğimiz  bu kişiler duyma ve buna bağlı 

olarak da konuşma sorunu yaşarlar. Bazı TV programlarında işaretlerle anlatım 

yapılarak iletişim konusunda bir nebze de olsa yardımcı olunmaya çalışılmaktadır. 

Ortopedik Engelliler: Sadece topallarla sınırlı değildir. Ortopedik engeli olan herkesi 

kapsar. Bu kişilere özel spor faaliyetleri düzenlenerek topluma katılımları 

sağlanmaktadır. 

Zeka Özürlüler: Geçmiş çağlara nazaran bu konudan devletler daha fazla hassastır. 

En azından günümüzde negatif ayrımcılığa uğramamaktadırlar. 

Güçsüz Yaşlılar: Kendi işini kendi göremeyen bakıma muhtaç yaşlılar da engelli 

sayılırlar. Devletimiz bu konuda mevzuat düzenlemeleri yaparak bu kişilerin sorunsuz 

bakımını ve ihtiyaçlarının karşılanmasını temine çalışmaktadır. 

Engelliler haftası tüm bu konuların değerlendirilmesi ve engeli olan kişilere daha iyi 

bir dünya sunulabilmesi için düzenlen farkındalık etkinliklerinin yapıldığı ve 

engellilerin sorunlarının dillendirildiği bir haftadır. 

Dünyada yaşam eşitliği olmasa da, dünya nimetlerinden yeterince yararlanamayan, 

herkesin yapabildiği şeyleri yapamayan veya destek ile başarabilen bu kişilere el 

uzatmak hepimizin gönül borcu olmalıdır. 

Bazen sadece durumun farkında olmak bile ciddi bir mesafe kat etmek anlamına 

gelecektir. Unutmamak gerekir ki engelliler toplum üzerinde bir yük değil tam tersine 

yardımlaşmanın tesisi için fırsat kapısıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HIDIRELLEZ NEDİR? 

 

     Hıdırellez Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı 

Hızır(Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, Hızır ve İlyas‟ın yeryüzünde 

buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanmaktadır.Hıdırellez günü, Gregoryen takvimi 

(Miladi takvimi)ne göre 6 Mayıs, eskiden kullanılan Rumi takvim olarak da bilinen 

Jülyen takvimine göre 23 Nisan günü olmaktadır. 6 Mayıs‟tan başlayıp 4 Kasım‟a 

kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım‟dan 5 Mayıs‟a kadar 

olan süre ise Kasım günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır. 

Hıdırellezin tarihi kökeni nedir? 

   Hızır ve Hıdırellezin kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Bunlardan 

bazıları Hıdırellezin Mezopotamya ile Anadolu kültürlerine ait olduğu; bazıları ise 

İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu yolundadır. Hıdırellez 

Bayramı‟nı ve Hızır düşünüşünü tek bir kültüre mal etmek olanaksızdır. 



Hıdırellez nerelerde kutlanır ? 

    Hıdrellez kutlamaları genel olarak yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir 

türbe ya da yatırın yanında yapılmaktadır. Bu gibi yerlere bu nedenle Hıdırlık denildiği 

de olur. Hıdrellezde baharın taze bitkilerini ve taze kuzu eti ya da kuzu ciğeri yeme 

adeti vardır. Baharın ilk kuzusu yenildiği zaman sağlık ve şifa bulunacağına inanılır. 

Bugünde kırlardan çiçek veya ot toplayıp onları kaynattıktan sonra suyu içilirse bütün 

hastalıklara iyi geleceğine, bu su ile kırk gün yıkanılırsa gençleşip güzelleşileceğine 

inanılır. 

Hıdırellez gecesinde neler yapılır? 

    Hıdrellez gecesi Hızır‟ın uğradığı yerlere ve dokunduğu şeylere feyiz ve bereket 

vereceği inancıyla çeşitli uygulamalar yapılır. Yiyecek kaplarının, ambarların ve para 

keselerinin ağızları açık bırakılır. Ev, bağ-bahçe, araba isteyen kimseler, Hıdrellez 

gecesi gül ağacının altına istediklerinin küçük bir modelini yaparlarsa Hızır‟ın 

kendilerine yardım edeceğine inanırlar. Aynı zamanda dileklerini kırmızı kurdaleye 

bağlayıp gül ağacına asarlar. Bir yıl boyunca dileklerinin yerine gelmesini beklerler. 

Bazı kimseler de ateş yakıp, dilek dilerler. Ondan sonra yaktıkları ateşin üstünden 

atlarlar. 

Kısmet için: 

    Evlenmek isteyen kızlar gelin maketi yapar ve gül dalına asarlarsa evlenecekleri 

kişiyi düşlerinde göreceklerine inanılır. Aynı amaçla tuzlu yiyecekler yiyip su içmeden 

yatmak gelenektendir. Düşlerinde kendilerine altın tastan su verecek kişinin koca 

adayı olduğuna inanılır. Evlenmekte gecikmiş olanlar o gece başlarının üzerinde kilit 

açtırırlar. 

Şans için: 

O yıl şansının açık olup olmadığını denemek için başvurulan uygulamalar da vardır: 

Anadolu‟nun birçok yöresinde 5 Mayıs gecesi, kapının önüne süt dolu bir tas konulur, 

bu süt yoğurda dönüşürse evin bereketinin artacağına, evdekilerin şansının 

açılacağına inanılır. Yalnız, uğurun bozulmaması için kimsenin bu konuda birbirine 

soru sormaması gerekir. Aynı amaçla, boyları eşit iki yeşil soğandan birine beyaz 

diğerine siyah iplik bağlanır. Ertesi gün bakıldığında beyaz iplik bağlı olan daha çok 

büyümüşse o yılın uğurlu geçeceğine yok eğer siyah iplikli daha çok  büyümüş ise 

yılın çileli geçeceğine inanılır. 

 



Reşat Nuri Güntekin (d. İstanbul, 25 Kasım 1889 - ö. 13 Aralık 1956, Londra) 

 

    Çağdaş Türk Edebiyatının ünlü roman, öykü ve tiyatro yazarı Reşat Nuri Güntekin, 25 
kasım 1889 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Askerî Doktor Nuri Bey, annesi Erzurum 
Valisi Yaver Paşa'nın kızı Lütfiye Hanım'dır. 
Çanakkale'de ilköğrenimini yaptı. Galatasaray Lisesi'nde bir yıl okuduktan sonra 
İzmir'deki Fransız Okulu'na girdi. Bu okulu bitirmeden ayrıldı. İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi'ni bitirdi (1912). 
Bursa Sultanisi'nde Fransızca öğretmenliği yaptı, İstanbul'a atandı (1916). Vefa Sultanisi, 
Erenköy Lisesi, Çamlıca Kız Lisesi, Kabataş, Galatasaray, İstanbul Erkek liselerinde 
edebiyat, felsefe dersleri okuttu, Fatih Vakıf Mektebi müdürlüğünde bulundu. Mahmut 
Yesari'yle Kelebek adında mizah dergisi çıkardı (1923-1924). Uzun yıllar liselerde 
edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra (1913-1930), Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişi oldu 
(1931). Çanakkale milletvekili seçildi (1939-1944). 
Memleket gazetesini çıkardı (1947). Unesco'da Türkiye Temsilciliği, Paris'te kültür 
ataşeliği görevlerinde bulundu. Emekli ye ayrılıp yeni eserlerini yazarken yakalandığı 
kanserden, tedavi için gittiği Londra'da 13 Aralık 1956'da yaşama gözlerini yumdu. 
Cenazesi yurda getirilip Karacaahmet'te toprağa verildi 

Reşat Nuri Güntekin'in Edebi Kişiliği  

 Yazın yaşamına 1918'de, Cemal Nimet takma adıyla yazdığı "Harabelerin 
Çiçeği" adlı romanı ve "Eski Ahbap" adlı öyküsüyle başlamıştır. 

 Asıl ününü "Çalıkuşu" adlı romanıyla kazanmıştır. Bu romanın merkezine, 
Anadolu'da yaşamayı seçen idealist, aydın Türk kadınını yerleştirir. Sanatçı, 
romanı "İstanbul Kızı" adıyla oyun olarak yazmış; ancak savaş koşullarında 
sahneleme olanağı bulamayınca "Çalıkuşu" adıyla roman olarak yayımlamıştır. 

https://www.turkedebiyati.org/yazi_turleri/roman.html
https://www.turkedebiyati.org/yazi_turleri/hikaye.html
https://www.turkedebiyati.org/yazi_turleri/tiyatro.html


Türk edebiyatında gerçekçi romana yönelimin ilk örneklerinden olan bu roman; 
dili, anlatımdaki rahatlığı, duygusal yanlarıyla uzun yıllar güncelliğini koruyan bir 
yapıt olmuş; "Yaprak Dökümü", "Dudaktan Kalbe" ve "Akşam Güneşi" 
romanları gibi, bu yapıtı da sinema ve televizyon filmi olarak uyarlanmıştır. 

 İlk dönem romanlarında yeni kurulmakta olan devletin toplumsal sorunlarını 
gerçekçi biçimde gözlemlemekten geri kalmamış, ikinci dönem romanlarında 
bütünüyle bozulan insani ilişkileri ve ahlak yapısını ele almıştır. 

 Romanlarında güçlü bir gözlemciliğe dayanan realizm ve canlı bir üslup vardır. 
 Kahramanları genellikle tek boyutludur. Ruh tahlillerinde başarılıdır. 
 Yapıtlarına konuşma dili egemendir. 
 Mizaha daha geniş yer verdiği öykülerinde de aşk, yalnızlık, fedakârlık, dostluk, 

ihanet gibi temaları işlemiştir. 
 Yıllarca Anadolu'nun birçok yerini gezmiş; bu geziler sayesinde, Anadolu'nun 

sosyal ve kültürel yaşamıyla ilgili gözlemler yapmış, bu gözlemlerini "Anadolu 
Notları" adlı yapıtında toplamıştır. 

 Çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanan öykü, roman ve oyunlarında kendi 
adının yanı sıra "Hayrettin Rüştü, Mehmet Ferit, Sermet Ferit" gibi takma adlar 
kullanmıştır. 

Reşat Nuri Güntekin'in Eserleri 
ROMAN:  

 Çalıkuşu (1922) 

 Gizli El (1924) 

 Damga (1924) 

 Dudaktan Kalbe (1925) 

 Akşam Güneşi (1926) 

 Bir Kadın Düşmanı (1927) 

 Yeşil Gece (1928) 

 Acımak (1928) 

 Yaprak Dökümü (1930) 

 Kızılcık Dalları (1932) 

 Gökyüzü (1935) 

 Eski Hastalık (1938) 

 Ateş Gecesi (1942) 

 Değirmen (1944) 

 Miskinler Tekkesi (1946) 

 Harabelerin Çiçeği (1953) 

 Kavak Yelleri (ölümünden sonra 1961) 

 Son Sığınak (ölümünden sonra 1961) 

 Kan Davası (ölümünden sonra 1962) 

ÖYKÜ:  

 Gençlik ve Güzellik (1919) 

 Roçild Bey (1919) 

 Eski Ahbap (1919) 

 Tanrı Misafiri (1927) 

 Sönmüş Yıldızlar (1928) 

 Leyla ile Mecnun (1928) 
 Olağan İşler (1930) 
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OYUNLAR:  

 Hançer (1920) 

 Eski Rüya (1922) 

 Ümidin Güneşi (1924) 

 Gazeteci Düşmanı-Şemsiye Hırsızı-İhtiyar Serseri (Üç oyun birarada, 1925) 

 Taş Parçası (1926) 

 Hülleci (1926) 

 Bir Köy Hocası (1928) 

 Babür Şah'ın Seccadesi (1931) 

 Bir Kır Eğlencesi (1931) 

 Ümit Mektebinde (1931) 

 Felaket Karşısında-Gözdağı-Eski Borç (Üç oyun birarada, 1931) 

 İstiklal (1933) 

 Vergi Hırsızı (1933) 

 Bir Yağmur Gecesi (1943) 

 Balıkesir Muhasebecisi (1953) 

 Tanrıdağı Ziyafeti (1955) 

 Yaprak Dökümü (ölümünden sonra 1971) 
 Eski Şarkı (ölümünden sonra 1971) 

GEZİ:  

 Anadolu Notları (ilk cildi 1936; ikinci cildi 1966) 

EĞİTİM:  

 Dil ve Edebiyat: Türk Kıraati (1930) 

 Fransızca-Türkçe Resimli Büyük Dil Kılavuzu (1935) 

                       OKUMANI ÖNERİYORUM 

Dağın Ay‟la Buluştuğu Yer 

Verimsiz Dağ'ın eteklerinde bir köyde yaşamakta olan Minli, 

günlerini tarlada çalışarak, gecelerini de babasının Yeşim Ejderha 

ve Ay'ın Yaşlı Adamı'yla ilgili anlattığı masalları dinleyerek 

geçirmektedir. Minli'nin fakir yaşamlarından bıkmış olan annesi, 

kocasına kızının kafasını bu saçmalıklarla doldurduğu için kızar. 

Ama Minli bu büyüleyici masalllara inanmaktadır. Ve böylece Ay'ın 

Yaşlı Adamı'nı bulup ona kaderlerini nasıl değiştirebileceklerini 

sormak için olağanüstü bir yolculuğa çıkar. Bu yolculukta 

birbirindan farklı insanlar ve ona bu macera boyunca eşlik eden bir 

ejderha da başta olmak üzere sihirli yaratıklarla karşılaşır.  

Başarılı pek çok kitap yazmış olan Grace Lin, bir mutluluk, aile ve 

dostluk hikâyesiyle geri dönüyor. Çin kültürüyle yolları kesişen 

Dağın Ay'la Buluştuğu Yer, klasik Oz Büyücüsü geleneğiyle işlenen 

zamansız bir macera hikâyesi. Grace Lin, kitap boyunca karşınıza 

çıkacak birbirinden zengin ve renkli çizimleriyle bir kez daha genç okurları için çekici ve merak 

uyandıran bir kitap yaratıyor. 

 



Ağaçtaki Ev 

Aglaia da, Bianca da şehirde apartman dairesine tıkılı 

yaşamaktan sıkılmışlardı. Aglaia sekiz yaşındaydı, Bianca ise bir 

yetişkindi. Kocaman bir meşenin dallarında kendilerine sıcak bir yuva 

kurdular ve kedileri Mürdüm'le birlikte keyifli bir yaşama başladılar. 

Ağaçtaki evi başka bilen yoktu. Daha doğrusu, onlar öyle sanıyordu. 

Ağaca ne zaman yerleştiği bilinmeyen tuhaf komşuları Çalçene 

Boşboğaz Bey'le tanıştıkları gün, huzurlarını kaçıran olaylar da 

başladı... 

 

 

Babaannemin İçine Uzaylı Kaçtı! 

Alaz ve Ayaz, babaanneleri Behice Hanım‟ın, yani Bici‟nin günden güne 

değişen hallerine bir türlü anlam veremez. Bu işin arkasında, olsa olsa 

uzaylılar vardır! Birkaç arkadaşıyla birlikte “Uzaylılarla Yakın Temas” 

(UYT) grubunu kurar ve gizlice bir plan yaparlar: Yaşlılar izlenmeye 

alınacak, uzaylılar tespit edilecektir. Ancak, küçük dedektiflerin planı 

beklenmedik olaylarla karışır… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATASÖZÜ HİKAYELERİ 

 

Anlamı: 

Düşünmeden ya da yeterince düşünmeden de diyebiliriz, pek çok işimizi oldu bittiye yani aceleye 

getiririz. 

Acele etmeye yatkın olan karakterimiz yüzünden bir işiya eksik ya da hatalı yaparız; fakat buna 

rağmen hatayı kabul etmeyip haklı nedenler sunarız. Bu acele etme davranışı bizi maddi-manevi bir 

zarara sürükleyebilir, ki denenmiş bir çok örneğine hepimiz şahitiz. Bu aceleyle yapılmış işten pek de 

olumlu bir sonuç alınabileceği söylenemez. 

Acele işe şeytan karışır, düşün ve taşın öyle yola koyul. 

Hikayesi: 

Şam‟da bir bey yaşarmış ve bu beyin harika sese sahip bir kölesi varmış. Bey kölesini sık sık 

alışverişe yollarmış, fakat köle ise her seferinde eve geç dönermiş. Eve geç dönmesinin altında, 

kölenin güzel sesine bayılan, köleyi kolundan bacağından tutan ve zorla şarkı söylettiren bu yüzden de 

eve geç kalmasına yol açan çarşı esnafı yatarmış. Bey bir gün tekrardan köleyi çarşıya testi almaya 

yollamış ve bizim köle yolda gittiği sırada bir kervana denk gelmiş. Şans mı desek yoksa uğursuzluk 

mu siz karar verin: Köleyi o güzel sesinden dolayı kim tanımaz ki, kervanın içindekiler onu hemen fark 

etmiş ve Mısır‟a gittiklerini, kölenin de onlara eşlik etmesini istediklerini söylemişler. 

Köle beyine çok sadık olmalı ki, anında ”olmaz” yapmam gereken işler var demiş. 

Kervandakiler ise ona kulak asmayıp zorla yanlarına alıp Mısır‟a doğru yola çıkmışlar. Burada bir yıl 

kalmışlar ve daha sonra Şam‟a geri gelmişler. 

Sadık kölenin aklına, ardından 1 sene geçmesine rağmen Bey‟inin sipariş ettiği testi düşüvermiş. 

Testiyi satın alan köle sanki aradan 1 sene geçmemiş gibi koşarak eve gittiği sırada ayağı takılmış ve 

yere düşmesiyle birlikte testi de parçalanmış. Ağlayan kölenin ağzından birden ”acele edersen böyle 

olur, acele işe şeytan karışır” sözleri dökülüvermiş. 

 



”Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yanar” 

 
Anlamı: 

Söylenilen yalanın çok geçmeden ortaya çıkması durumunu anlatan çok güzel bir 

atasözümüzdür 

Burada anlatılmak istenen yalanına güvenip çok uzun süre arkasına sığınamazsın, 

günümüzde ise sosyal medyalar sayesinde bu yalanları yakalamak oldukça kolaylaşmıştır. 

Hikayesi: 

Elektriğin olmadığı yıllarda medresede eğitim alan çocuklar aralarında akşamları ders 

çalışabilmeleri için uygun aydınlık bir ortam yaratabilmek amacıyla her birinin bir akşam mum 

getirmesi şartıyla anlaşmaya varırlar. Dedikleri gibi bir kaç gün bu durumböyle uygulanır 

gider, fakat aralarında kurnaz olan öğrenci bir önceki günlerden kalan mum parçacıklarını 

biriktir ve kendisine geldiği gece mumları tekrardan eritip düzgünce yeni bir mum yaptığını 

sanarak sevinir. 

Para vermekten kurtulan bu çocuğun mumuyla akşam ezanından sonra toplaşıp bir araya 

gelinerek ders çalışılır. Aralarında bir çocuk mumda bir tuhaflık olduğunu sezer ve ” nedense 

bana yeniden birleştirilerek oluşturulmuş bir mum gibi göründü” der. Kurnaz çocuk ise „ olur 

mu öyle şey bende aynı yerdenaldım‟ der. 

Ama tahmin ettiğiniz gibi mum yatsı vaktine kadar bile dayanmamış ve kısa sürede 

sönmüştür. Israrla anlamamazlıktan gelen uyanık çocuk „neden söndü ki bu‟ diye sorar kendi 

kendine. Durumun farkında olan diğer çocuk ”Eee sen ne sanmıştın, yalancının mumu 

yatsıya kadar yanar” diye yapıştırır cevabı. 

 



BEYİN EGZERSİZİ 

Doktorunuz size 3 hap verir ve bunları yarımşar saat arayla almanızı 

tavsiye ederse, ilaçların tamamını bitirmeniz ne kadar sürer? 

 

 

Bazı aylar 30, bazıları 31 çeker; kaç ayda 28 gün vardır? 

 

 

Sadece bir tek kibritiniz var, içinde bir gaz lambası, bir gaz sobası, ve bir de 

mum bulunan karanlık ve soğuk bir odaya girdiniz… Önce hangisini 

yakarsınız? 

 

 

Hz.Musa gemisine her hayvandan kaçar adet aldı? 

 

 

 



Anekdotlar 
1. Dünya nimetlerine ehemmiyet vermeyen yaşayış ve felsefesiyle ünlü filozof 
Diyojen, bir gün çok dar bir sokakta zenginliğinden başka hiçbir şeyi olmayan kibirli 
bir adamla karşılaşır. İkisinden biri kenara çekilmedikçe geçmek mümkün değildir. 
Mağrur zengin, hor gördüğü filozofa: 
– `Ben bir serserinin önünden kenara çekilmem` der. Diyojen, kenara çekilerek gayet 
sakin şu karşılığı verir: 

– `Ben çekilirim.` 

 

2. Bir toplantıda, bir genç Mehmet Akif` i küçük düşürmek ister: 
– `Afedersiniz, siz veteriner misiniz?` Mehmet Akif hiç istifini bozmadan şöyle 
yanıtlamış: 
– `Evet, bir yeriniz mi ağrıyordu?` 

 

3. Sokrates ve eşi bir türlü iyi geçinemezlermiş. Bir gün eşi Sokrates`e verip 
veriştirmiş, ağzına geleni söylemiş. Bakmış kocası hiç bir tepki göstermiyor; bir kova 
suyu alıp başından aşağı boşaltmış. 
Sokrat, gayet sakin: – `Bu kadar gök gürültüsünden sonra bir sağanak zaten 
bekliyordum` demiş. 

 

4. Bernard Shaw ile Churchill hiç geçinemez ve sık sık birbirlerini iğnelermiş. Bernard 
Shaw, bir oyununun ilk gecesine, Churchill`i davet etmiş ve davetiyeye de bir pusula 
iliştirmiş: 
– `Size iki kişilik davetiye gönderiyorum. Bir dostunuzu alıp gelebilirsiniz. Tabii 
dostunuz varsa.` Churchill, hemen cevap göndermiş: 

– `Maalesef o gece başka bir yere söz verdiğim için oyununuzu seyretmeye 
gelemeyeceğim. İkinci gece gelebilirim, tabii oyununuz ikinci gece de oynarsa.` 

 

5. Bir gün Eflatun, öğrencilerinden birini kumar oynarken yakalamış ve şiddetle 
azarlamış. Talebesi: 
– `İyi ama ben çok az bir paraya oynuyordum` diye itiraz edecek olunca Eflatun 
cevap vermiş: 

– `Ben seni kaybettiğin para için değil, kaybettiğin zaman için azarlıyorum.` 

 
6. Kulaklarının büyüklüğü ile ünlü Galile` ye hasımlarından biri: 
– `Efendim` demiş, `Kulaklarınız, bir insan için biraz büyük degil mi?` 
Galile: – `Doğru` demiş, `Benim kulaklarım bir insan için biraz büyük ama, 
seninkiler bir eşek için fazla küçük sayılmaz mı? 
` 
7. Yavuz Sultan Selim, birçok Osmanlı padişahı gibi sefere çıkacağı yerleri gizli 
tutarmış. Bir sefer hazırlığında, vezirlerinden biri ısrarla seferin yapılacağı ülkeyi 

http://www.edebiyat�gretmeni.net/mehmet_akif_ersoy.htm


sorunca, 
Yavuz ona: – `Sen sır saklamayı bilir misin?` diye sormuş. 
Vezir: – `Evet hünkarım, bilirim` dediğinde, Yavuz cevabı yapıştırmış: – `İyi, ben de 
bilirim.` 
 
 
8.Bir şemsiye tamircisi, yazmış olduğu türleri incelemesi için Sheaksper‟a 
gönderdiğinde, ünlü yazarın cevabı şu olur: 
Dostum siz şemsiye yapın, hep şemsiye yapın, sadece şemsiye yapın.. 

 

9.Dostlarında biri, Fransız kralı 15. Lui‟ ye:Majesteleri, demiş. Akıl vergisi almayı hiç 
düşündünüz mü? 
Hiç kimse budalalığı kabul etmeyeceğine göre, herkes böyle bir vergiyi seve seve 
öder. 
Kral, alaylı alaylı gülerek: 
Hakikatten enteresan bir fikir, cevabını vermiş. Bu buluşunuza karşılık,sizi akıl 
vergisinden muaf tutuyorum. 
10.Fransa hükümet ricalinden bir kadın Napolyon‟ un bir muharebede tenkide 
kalkışıp parmağını harita üzerinde gezdirerek: Önce şurasını almalıydınız, sonra 
buradan geçerek ötesini zapdetmeliydiniz, gibi fikirler belirtmeye başlayınca, 
Napolyon:Evet, demiş. Onlar parmakla alınabilseydi dediğin gibi yapardım. 
 
11.İdam edilmek üzere olan bir mahkuma:Diyeceğin bir şey var mı? diye 
sorduklarında: Bu bana iyi bir ders oldu!! 
 
12.Sultan Alparslan 27 bin askeriyle Bizans topraklarında ilerlerken, keşfe gönderdiği 
askerlerden biri huzuruna gelip telaşla:300 bin kişilik düşman ordusu bize doğru 
yaklaşıyor, der. 
Alparslan hiç önemsemeyerek şöyle der: Biz de onlara yaklaşıyoruz. 
 
13. Bir filozofa sormuşlar: Şansa inanır mısınız? 
Filozof : Evet, yoksa sevmediğim insanların başarısını neyle açıklardım 
 
14.Sokrat Ölüme mahkum edildiğinde, eşi:Haksız yere öldürülüyorsun, diye 
ağlamaya başlayınca, 
Sokrat:Ne yani, demiş. Birde haklı yere mi öldürülseydim 
 
 
15.Churchill, avam kamarasında konuşurken, muhalif partiden bir kadın milletvekili, 
Churchill` e kızgın kızgın şöyle seslenir: 
 
– `Eğer, karınız olsaydım, kahvenizin içine zehir karıştırırdım.` 
Churchill, oldukça sakin kadına döner ve lafı yapıştırır: – `Hanımefendi, eğer karım 
siz olsaydınız, o kahveyi seve seve içerdim 
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SINAV KAYGASI ve BAŞETME YOLLARI 

REHBERLİK KÖŞESİ 
 

SINAV KAYGISI VE BAŞETME YOLLARI  

 SINAV KAYGISI NEDİR?   

Kişinin sınav sonucunda elde edeceğini düşündüğü akademik başarısızlığı genelleyerek 

bunu kişiliğinin başarısızlığı olarak algılamasından kaynaklanan, dolayısıyla öğrenilen bilginin 

sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasını engelleyen ve başarının düşmesine yol açan 

yoğun kaygı durumudur.  

Sınav kaygısı aslında gerekli ve faydalıdır. Öğrenciyi öğrenmeye, bir amaç edinmeye motive 

eder. Faydalı olmayan yüksek ve aşırı kaygıdır. Aşırı sınav kaygısı başarısızlığa neden olur. 

İstenilen kaygı orta düzey kaygıdır.  

 SINAV KAYGISININ BELİRTİLERİ  

 1- Felaket yorumları içeren düşünceler, unutkanlık, dikkati toplayamama, konuları        

hatırlamakta güçlük gibi zihinsel belirtiler.  

 2- Gerginlik, sinirlilik, karamsarlık korku hali, panik, kontrolü yitirme hissi, güvensizlik,      

çaresizlik ve heyecan gibi duygusal belirtiler.   

 3- Kaçma (ders çalışmayı bırakma, sınavı yarıda bırakma) kaçınma (ders çalışmayı      

erteleme, sınava girmeme) gibi davranışsal belirtiler.  

SINAV KAYGISI İLE BAŞETME YOLLARI  

1) Sınava planlı programlı çalışma;     Planlı ve programlı ders çalışma sınava yeterince 

ve zamanında çalışmanızı sağlar.   

2) Sınav Zamanına Kadar Ders Çalışma;  

Son ana kadar ders çalışmak öğrenilenlerin karışmasına neden olacağından sınavdan bir iki 

gün önce ders çalışmayı bırakmak gerekir.  

3) Uyku, Dinlenme ve Beslenme  

Sınav gecesi yeterince uyumaya çalışın.   

Sınavdan önce iyice dinlenin ve sınavı düşünmemeye çalışın.  

 Sınavdan önce fazla ve dokunacak yiyeceklerden uzak durun.  

4) Düşünce ve İnançlar;  

Eğer başarılı olamazsam aileme ne söylerim  

Bu sınavda başarılı olamayacağım  

Ellerim titriyor. Ne yapacağım  



 Ben yetersizim. Aptalın tekiyim... gibi olumsuz ve yıkıcı düşüncelerden mümkün olduğunca 

uzak durun.   

Olumlu ve gerçekçi düşünceler oluşturmaya çalışın;  

 Sonuç her ne olursa olsun ailem beni seviyor.  

 Bu sınavda başarılı olacağım.  

 Elimden geleni yapacağım.  

 Bu sınav için yeterleyim. Ben akıllı biriyim.  

5)Doğru Nefes Alma ve Gevşeme  

 Sınav girmeden ya da sınav sırasında kaygı düzeyinizin artarsa, birkaç kez derin nefes alın. 

Ayrıca birkaç dakika gözlerinizi kapatarak sizi mutlu eden bir anıyı ya da bir yeri hayal edin. 

Bu rahatlamanıza ve düşünce odağınızın değişmesine yardımcı olacaktır.  

Son Olarak;  

 Sınava en iyi yapabildiğiniz bölümden başlayın.  

 Yapamadığınız sorulara çok zaman ayırmayın. Onları sona bırakın.  

 Soruları, dikkatlice okuyun. Özellikle en sondaki soru cümleciğine dikkat edin.  

 Üst üste birkaç soruyu yapamıyorsanız ya da dikkatinizin dağıldığını düşünüyorsanız, 

biraz mola verin.  

   


