
  

SANAT VE EDEBİYAT  

Fotoğraftaki kişileri tanıyor musunuz? Resimlerin kimlere ait olduklarını tablodan bulup yazın. 
 

 

..................................       ..............................         ....................................           ............................. 
 

   

………………….              ………………….            ………………..                 …………………. 
                 
Sanat Nedir?  
Sanat kelimesinin kelime anlamı yapmak üretmektir. İnsanların 
gördükleri, işittikleri, hissettikleri olayları ve güzellikleri, insanların 
beğenecekleri şekilde ifade etmesidir. Fakat , insanların ürettiği her şey 
sanat eseri olmaz. Yapılan şeylerin sanat eseri olması için, güzel ve 
özgün olması gerekir. Sanat dallarına örnek olarak 
edebiyat ,müzik, resim, tiyatro, sinema, mimari gösterilebilir.  

Aşağıdaki görsellerin altına, hangi sanat dalıyla ilgili olduğunu yazın.  
 

            

                                        
………….                 ………….                       ……………….               ………………               …………….. 

                      Barış Manço – Orhan Veli Kanık – Aşık Veysel Şatıroğlu – Mimar Kemalettin 

                      Necip Fazıl Kısakürek – Adile Naşit – Nazım Hikmet Ran– Mehmet Akif Ersoy 



Kare  kodu okutun. Şiiri dinleyin ve boşlukları doldurun.   

          

     SAKARYA TÜRKÜSÜ 

İnsan bu ................. misali kıvrım kıvrım akar ya, Bir yanda akan 
benim, ................. yanda Sakarya.  

Su iner yokuşlardan hep basamak basamak, Benimse alın ................., 
yokuşlarda susamak.  

Her şey ................., su, tarih, yıldız, insan ve fikir; Oluklar çift; birinden nur 
akar; birinden kir.  

Akışta demetlenmiş, büyük, küçük, kâinat; 
Şu çıkan ................. bak, bu inen suya inat?  

Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük 
binmiş, ................. gövdesine.  

Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. 
Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin?  

Rabbim isterse ................. büklüm büklüm burulur, Sırtına 
Sakarya’nın, ................. tarihi vurulur.  

                                                                                    Necip Fazıl KISAKÜREK  

Necip Fazıl KISAKÜREK : Ünlü şairlerimizden  Necip Fazıl 1904 yılında 
İstanbul’da Maraşlı bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Babası o sırada 
hukuk öğrencisi olan ve daha sonraki yıllarda Bursa'da teğmen görevinde, 
Gebze  savcılığı ve Kadıköy hakimliği  görevlerinde bulunan hukukçu 
Abdülbaki Fazıl Bey, annesi Girit göçmenlerinden bir ailenin kızı olan 
Mediha Hanım’dır.  Ailenin tek çocuğu idi. “Ahmet Necip” adını verdi. Necip 
adını, babasının büyükbabası Necip Efendi’den aldı. 25 Mayıs 1983’te 
evinde hayatını kaybetti. Cenazesi, Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa 
verildi. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bursa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Girit


DÜNYAYI VERELİM ÇOCUKLARA  

Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne allı pullu bir balon gibi 
verelim oynasınlar. Oynasınlar türküler söyleyerek yıldızların arasında 
Dünyayı çocuklara verelim.  

Kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi. Hiç değilse 
bir günlüğüne doysunlar. Dünyayı çocuklara verelim. 
Bir günlük de olsa öğrensin dünya arkadaşlığı…  

Çocuklar dünyayı alacak elimizden ölümsüz ağaçlar dikecekler.  

                                                                                                  Nazım Hikmet RAN 

Okuduğunuz şiire göre aşağıdaki soruları cevaplayın.  

1- Şair, dünyayı nelere benzetiyor ? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

2- Şiirde geçen ‘ölümsüz ağaçlar dikecekler ‘ sözünden ne anladığınızı yazın. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

Nazım Hikmet RAN : Hikmet Bey ve Celile Hanım’ın oğlu 
Nazım Hikmet, 15  Ocak 1902’de Selânik’te dünyaya gelir. 
Babası Hikmet Bey, çeşitli illerde valilik yapmış olan Nazım 
Paşa’nın oğludur.Osmanlı’da çeşitli memurluklarda  
bulunmuştur. Annesi Celile Hanım ise,  Enver Paşa ile Leyla 
Hanım’ın kızıdır. İlk kadın ressamlarımız arasında anılan 

Celile Hanım, kültürlü, sanatçı ruhlu bir kadındır. Çeşitli gazete ve dergilerde 
yazıları, şiirleri yayınlanır. Kitapları basılır. Siyasal ve entellektüel yaşamda 
aktif bir rol üstlenen ünlü bir şairdir. Siyasi nedenlerden dolayı ülkesinden 
uzak yaşamak zorunda kalan Nazım Hikmet 3 Haziran 1963 günü sabahı 
Moskova’da hayatını kaybetti.  


