GERÇEK DOSTUN HİKAYESİ
Baba ve oğul konuşuyorlarmış. Babası
oğluna sormuş, “Senin kaç tane dostun var?”
Oğlan cevap vermiş: “Ohooo yüzlerce…”
Babası oğluna açıklamış.
“Bak oğlum öyle her tanıştığına dostum
dersen yanılırsın dost dediğin insanın hayatı
boyunca ancak 1 ya da 2 tane dostu olabilir.
Oğlan saçma demiş. Benim bir sürü dostum var ve hepsi beni sever ve her zaman bana
yardıma koşacaklarına eminim. Öyle mi demiş babası? O zaman gel seninle bir test yapalım.
Baba ile oğlu bir tane koyun kesmişler ve çuvala koymuşlar. Çuval’dan kanlar akıyormuş.
Şimdi git demiş bu çuvalı dostlarına götür ve onlardan yardım iste. Çuvalı birlikte bir
yerlere gömün.
Oğlu çıkmış yola, en güvendiği dostunun kapısını çalmış,
dostu elindeki kanlı çuvalı görünce adamın yüzüne kapıyı
kapatmış. Diğer bir dostu kapıyı açınca daha birisini öldürdüm
sözünü tamamlayamadan kapıyı yüzüne kapatmış.Başka dostları
bir daha onlarla konuşmamalarını görüşmemelerini rica
etmişler, çünkü hepsi çuvalın içinde bir ceset olduğunu sanmış.
Oğlan yüzü allak bullak babasına dönmüş olanları
anlatmış. Babası demiş; “İşte senin dost sandıklarının hiçbiri
gerçek dostun değilmiş” demiş. Şimdi al bu çuvalı benim
dostuma götür.
Oğlan tekrar sırtlamış çuvalı düşmüş yola. Babasının
dostuna gitmiş. Kapıyı çalmış, baba dostu oğlanı ter içinde,
elinde kanlı bir çuvalla görür görmez etrafa şöyle bir bakmış
ve hemen almış içeriye. Ver elindekini diyerek çuvalı almış.
Arka bahçeye çıkarmış, arka bahçede bir çukur kazıp çuvalı gömmüş. Çocuğa su ikram
etmiş. Bu arada yetmemiş, gömdüğü yer belli olmasın diye birde gül ekmişler oraya.Çocuk
ben artık gideyim demiş. Adam da babana söyle gül bahçesine gözüm gibi bakıyorum demiş.
Çocuk gitmiş babasına durumu anlatmış, işte demiş gerçek dost buymuş.
Babası, oğluna Yooo bitmedi demiş, şimdi tekrar git dostumun kapısını çal ve açar açmaz
çıkar bir kavga yüzüne okkalı bir iki tokat yapıştır. Oğlu olur mu hiç öyle şey demiş. Olur
olur, ancak o zaman anlayacaksın gerçek dostluğun ne demek olduğunu. Oğlu çaresiz utana
sıkıla tekrar düşmüş yola. Kapıyı çalmış. Babasının dostu kapıya çıkar çıkmaz da çıkarmış bir
kavga nedir o demeye kalmadan adamın oğlu okkalı bir tokat yapıştırmış babasının dostunun
suratına. Üzülmüş bir yandan da nasıl vurdum diye.
Babasının dostu demiş ki, benim de babana iletmek istediğim bir şey var… Söyle o
babana “Biz öyle iki tokada gül bahçesi bozacak adam değiliz” demiş !
Genç adam o zaman anlamış gerçek dostluğu. Babasının yüzlerce dost sandığın kişi olacağına
bir tane gerçek dostun olsun yeter, derken ne demek istediğini…
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A-) Aşağıda verilen soruları metne
göre cevaplayınız.
1-) Babası oğluna ne sormuş?

B-) Aşağıda verilen kelimelerin eş
anlamlılarını yazınız.
kural
tecrübe

2-) Oğlu hikâyenin başında kaç tane
dostu olduğunu sanıyormuş?

medeni
tesadüf

3-) Babası insanın hayatı boyunca kaçta
gerçek dostu olabileceğini söylüyor?

4-) Baba ile oğlu gerçek dostlarını test
etmek için ne yapıyorlar?

5-) Oğlunun en güvendiği dostu ve dost
sandıkları ona yardım ediyor mu?

6-) Babası oğlunu kime gönderiyor?

imkan
c-) Aşağıda verilen kelimelerin zıt
anlamlılarını yazınız.
eleştirmek
kural
tecrübe
üretim
medeni
toptan
tesadüf
aktif
pozitif
imkan

7-) Babasının dostu, oğlanı görünce ne
yapmış?

8-) Çuvalı gömdükleri yer belli olmasın
diye ne ekmişler?

9-) Babası, oğlunun tekrar baba
dostuna gidip ne yapmasını istemiş?

10-) Babasının dostu, adamın babasına
ne söylemesini istemiş?

11-) Hikayenin ana fikrini yazınız.

D-) Aşağıda verilen kelimeleri sözlük
sırasına göre sıralayınız.
bayat

1

baytar

2

baykuş

3

bayan

4

baygın

5

D-) Aşağıda verilen kelimelerin kalın ve
ince ünlü harflerini yazınız.
Kelimeler
televizyon

12-) Kaç tane gerçek dostunuz var?

domates
maksimum
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İnce Ünlü

Kalın Ünlü

