


Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yldzdr, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.  
 

Çatma, kurban olaym, çehreni ey nazl hilâl! 
Kahraman rkma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarmz sonra helâl. 
Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 
 

Ben ezelden beridir hür yaşadm, hür yaşarm. 
Hangi çlgn bana zincir vuracakmş? Şaşarm! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarm. 
Yrtarm dağlar, enginlere sğmam, taşarm. 
 

Garbn âfâkn sarmşsa çelik zrhl duvar,  
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasl böyle bir iman boğar, 
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmş canavar? 
 

Arkadaş, yurduma alçaklar uğratma sakn; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâszca akn. 
Doğacaktr sana va’dettiği günler Hakk’n; 
Kim bilir, belki yarn, belki yarndan da yakn  

 

 

Bastğn yerleri toprak diyerek geçme, tan:  
Düşün altndaki binlerce kefensiz yatan. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazktr, atan: 
Verme, dünyalar alsan da bu cennet vatan. 
 

Kim bu cennet vatann uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fşkracak toprağ sksan, şüheda! 
Cân, cânân, bütün varm alsn da Huda, 
Etmesin tek vatanmdan beni dünyada cüda. 
 

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 
 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşm, 
Her cerîhamdan İlâhî, boşanp kanl yaşm, 
Fşkrr ruh- mücerret gibi yerden na’şm; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başm. 
 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanl hilâl! 
Olsun artk dökülen kanlarmn hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, rkma yok izmihlâl; 
Hakkdr hür yaşamş bayrağmn hürriyyet;  
Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

 
         Mehmet Âkif Ersoy 



 

GENÇLİĞE HİTABE 

 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahlarn olacaktr. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atlmak için, içinde bulunacağn 

vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatann bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 

tersanelerine girilmiş, bütün ordular dağtlmş ve memleketin her köşesi bilfiil 

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâd! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktr. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarndaki asil kanda mevcuttur. 

                       Mustafa Kemal Atatürk 
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TASARIMCI VE MÜHENDİS HAYVANLAR

İnsanlar dışında başka canlılar da belirli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
yapılar inşa ederler. Kuş yuvaları, örümcek ağları ve arı kovanları bu 
yapılardan bazılarıdır. İnsanların en temel ihtiyaçlarından biri barınmadır. 
Çünkü insanlar zorlayıcı çevre koşullarından ve tehlikeli canlılardan korunmak 
için güvenli bir yuvaya ihtiyaç duyarlar. Geçmişte insanlar ağaç ve taş gibi 
doğal malzemeleri kullanarak barınaklar yapıyordu. Zaman geçtikçe barınma 
ihtiyacını karşılamanın ötesinde işlevlere sahip yapılar inşa etmeye başladılar. 
Köprüleri, kubbeli ibadethaneleri, barajları, gökdelenleri, stadyumları tasarım 
ve mühendislik bilgilerinin birleştirilmesi sayesinde yaptılar.
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Çok Katlı Kuş Yuvaları
Kuş yuvaları, hayvanların inşa ettiği yapılar arasında en aşina 

olduklarımızdan biridir. Kuşlar yumurtalarını koruyabilecekleri ve yavrularını 
büyütebilecekleri güvenli bir alan sağlamak için yuva yapar. 

Güney Afrika’da yaşayan bir dokumacı kuş türü, çok sayıda bireyin birlikte 
yaşadığı yuvalar inşa eder. Tek bir yuvada 100’den fazla kuş çifti yaşayabilir. 
Afrika’daki dokumacı kuşlar yuvalarını kuru ot gibi ince malzemelerden 
yaparken yuvalarının üstünü çalı dalları gibi daha kalın ve sert malzemelerle 
örter. 7,5 metre yüksekliğinde ve 3,5 metre genişliğinde olabilen bu yuvalar 
farklı bölümlerden oluşabilir. Her bölümde kuş çiftlerinin tüneyebileceği çok 
sayıda odacık bulunur.

Yuvaların başka bir ilginç özelliği ise yuvanın içine girilen açıklıkların altta 
ya da yanda olmasıdır. Bu sayede kuşlar için tehlike oluşturan canlıların yuvaya 
girmesi zorlaşır. Afrika’daki dokumacı kuşlar, yuvalarını birlikte inşa eder ve 
sadece üreme döneminde değil yıl boyunca kullanır. Isı yalıtımı sağlayan bu 
yuvalar soğuk kış gecelerinde ve çok sıcak yaz günlerinde kuşları, zorlayıcı hava 
koşullarından korur. Afrika’daki dokumacı kuşların yuvalarının bazıları 100 
yıldır varlığını sürdürebilir.
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Ağaçtan Yapılmış Baraj

Kunduzlar, mühendislik ve mimarlık becerileri açısından hayvanlar 
dünyasının en tanınmış üyelerinden biridir. Yarı sucul bir hayvan olan 
kunduzlar zamanlarının bir bölümünü suda geçirir. Çoğunlukla göl, gölet ve 
akarsu kenarlarında yaşarlar. Kunduzlar insanlara benzer şekilde, çeşitli 
ihtiyaçlarını karşılamak için çevrelerini değiştirebilir. 

Kunduzlar ağaç kabuklarıyla ve bitkilerle beslenir. Keskin ön dişleri 
sayesinde ağaçların kabuklarını soyabilir ve küçük ağaçları kesebilirler. Su 
kaynaklarının üzerine baraj, kanal ve barınak inşa edebilirler. Kunduzlar baraj 
inşa ederken ağaç kütüklerini, dalları, çalıları, çamur ve taşları kullanır. Ağaç 
gövdeleri, kurdukları barajın temelini oluşturur. Daha sonra dalları ve çalıları 
birbirinin içine geçmiş şekilde yerleştirirler. Çamur ve kuru otlar ile baraj 
duvarlarının dışını kaplarlar.

Kunduzlar yuvalarını, yaptıkları barajın içine inşa eder. Yuva, su seviyesinin 
üzerinde olmasına rağmen yuvalarının girişi su altındadır. Böylece kendileri 
için tehlike oluşturan hayvanlardan korunabilirler. Kunduzların barajın içine 
açtıkları tüneller yuva ile çıkış arasındaki bağlantıyı sağlar. Suyun derinliği ve 
akış hızı çok önemlidir. Kunduzlar derinliği bir metrenin altında olan sularda 
baraj inşa eder. Daha derin sularda ise suyun dibine temas etmeyen yuvalar 
yaparlar.

Dr. Tuba Sarıgül, Bilim Genç, TÜBİTAK, Ekim 2018
(4. sınıf seviyesine uygun şekilde düzenlenmiştir.)
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Haber Metni

Kunduzların Harika Barajı
Kanada’da ağaçlardan ve çamurdan inşa edilen bir baraj tam 35 yılda 

tamamlandı. Üstelik bu barajı insanlar inşa etmedi! Kimin inşa ettiğini 
öğrenmek ister misiniz?

Kanada’da, 850 metre uzunluğuyla bir dünya rekoruna imza atan bu baraj, 
kunduzlar tarafından ağaç, çamur ve taşlardan inşa edilmiş. Barajın, birkaç 
kunduz ailesinin iş birliğiyle yapıldığı tahmin ediliyor. Sucul kemirgen olan 
kunduzlar, sivri ve keskin ön dişleri sayesinde ağaçları devirerek çamur ve 
taşlarla sabitliyor. Oluşturdukları bu barajın içine de yuvalarını yapıyorlar. Bu 
barajın sürekli bakım ve onarımını yaparak güçlendirmeyi de ihmal etmiyorlar.

Kunduzların Kanada’daki barajı 1975 yılında kurmaya başladıkları 
düşünülüyor. Baraj, kuraklığı ve sel baskınlarını önlüyor ve bulunduğu bölgedeki 
sulak alanların ömrünü uzatarak başka canlılara da yaşam alanı oluşturuyor.

Kunduz barajları, su birikintisinde çürüyen bitkiler yoluyla oluşan kömür 
sayesinde çevreye de katkı sağlamaktadır.
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1. Metne göre barınma, insanlar için neden en temel ihtiyaçtır?

2. İnsanların, barınaklarını yapmak için geçmişte kullandıkları 
malzemeler aşağıdakilerden hangileridir? 

Uygun olan bütün seçenekleri işaretleyiniz.

   ağaç

   kumaş

   taş

   ip

3. İnsanlar zamanla barınma ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde işlevlere 
sahip “köprü, kubbeli ibadethaneler, barajlar ve stadyumlar” inşa 
etmişlerdir.

Bu yapıların insanlar tarafından inşa edilme nedenlerini tabloda 
işaretleyiniz.

Köprü Kubbeli 
ibadethane Baraj Stadyum

Spor karşılaşmalarını büyük 
seyirci kitlelerinin seyredebilmesi 
için inşa etmişlerdir.
İki kara parçası arasında geçişi 
sağlamak için yapmışlardır.
Elektrik enerjisi üretmek için 
inşa etmişlerdir.
İnançlarının gereklerini yerine 
getirmek için inşa etmişlerdir.
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4. Yazar, “Kuş yuvaları, hayvanların inşa ettiği yapılar arasında en 
aşina olduklarımızdan biridir.” cümlesiyle hangisini anlatmak istemiş 
olabilir?

A. Hayvanların içinde yuvalarını en iyi yapanlar kuşlardır.

B. Kuş yuvaları en dayanıklı hayvan barınaklarından biridir.

C. Hayvanlar arasında en çok kuşlar barınak inşa eder.

D. Çevremizde, hayvanların inşa ettiği yapılardan en iyi bildiğimiz 
kuş yuvalarıdır. 

5. Metne göre, kuşlar neden yuva yapar?

6. Metinden dokumacı kuş türü ile ilgili neler öğrendiniz?

Uygun olan bütün seçenekleri işaretleyiniz.

   100’den fazla kuş çiftinin yaşayabileceği yuva yapar.

   Yuvalarının bölümleri tek odacıktan oluşmaktadır.  

   Güney Afrika’da yaşamaktadır.

   Yuvası uzun ömürlüdür.

   Yuvasının yüksekliği 7,5 metre, genişliği 3,5 metredir.

   Yuvasının üstünü kuru ot gibi ince malzemelerle örter.

   Yuvası ısı yalıtımı sağladığı için onu kışın soğuktan, yazın 
   sıcaktan korur.
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7. Dokumacı kuşların yuvasının, tehlikeli canlıların yuvaya girmesini 
zorlaştıran özelliği nedir? Yazınız.

8. Aşağıdaki boşluklara, kunduzlara ait bilgileri metinden yararlanarak  
yazınız.

En tanınan özellikleri,

Yaşam alanları,

9. Kunduzların keskin ön dişleri onlara beslenme ve yuva / baraj inşa 
etmede nasıl fayda sağlamaktadır?

Beslenme:

Yuva / baraj inşa etme:
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10. Kunduzlar tehlikeli hayvanlara karşı korunmak için yuvalarını nasıl 
inşa eder?

11. Yazarın, haber metnini kullanma nedeni aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

A. Birinci metinde anlatılanların bir bölümünü, bir örnekle 
desteklemek

B. Hayvanların yuvalarını yaparken çektikleri sıkıntıyı anlatmak

C. Dünya üzerinde barajların yapılışını anlatmak

D. Hayvanların beslenme kaynaklarını belirtmek
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12. Okuduğunuz iki metinde anlatılan ortak konuları tabloda işaretleyiniz.

Metin Haber Metni
Hayvanların da yuvalarını inşa 
etme becerisine sahip olmaları
İnsanların, zamanla farklı 
ihtiyaçlarını giderecek yapılar inşa 
etmeleri
Kunduzların yaşam alanlarının 
özellikleri
Kunduzların yaşam faaliyetlerini 
yerine getirmekte dişlerinin işlevi
Hayvanların bazılarının da 
insanlar gibi çok katlı yapılar inşa 
edebilmesi

13. “Tasarımcı ve Mühendis Hayvanlar” bu metin için uygun bir başlık 
mıdır? Bir seçim yapınız. 

   Evet

   Hayır

Yaptığınız seçimin nedenini yazınız.




