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

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

İSTİKLÂL MARŞI

Mehmet Âkif Ersoy



ANDIMIZ

Türk’üm, doğruyum, çalışkanım.

İlkem küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak; yurdumu, milletimi 

özümden çok sevmektir.

Ülküm yükselmek, ileri gitmektir.

Ey Büyük Atatürk!

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

Ne mutlu Türk’üm diyene!



MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
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7. OKUMA

Oktay Sinanoğlu

BİLİMİN HARİKA ÇOCUĞU: Oktay Sinanoğlu
Oktay Sinanoğlu’nun hayatı İtalya’nın Bari şehrinde, 25 Şubat 1935’te 

başladı. İtalya, başkonsolos olan babasının o günlerdeki görev yeriydi. Daha 
sonra ailesiyle Ankara’ya döndü. 

Oktay çok kitap okuyor, kütüphaneden çıkmıyordu. Yazma yeteneği de o 
yaşta belliydi. Annesi ve babası da yazar insanlardı.  Edebiyata yönelmesi 
beklenirken 7. sınıfa geldiğinde tanıştığı fizik ve kimya dersleri onu âdeta 
büyüledi.  Bir sürü soru oluştu kafasında. Çok geçmeden evin bir bölümünü 
neredeyse bir laboratuvara çevirdi. Kafasına takılan her soruyu deneyler 
yaparak anlamaya çalışıyor ve çözmeden o işi bırakmıyordu. Lisenin sonlarına 
doğru artık ondan bir karar vermesi istendi. Kimi doktor ol diyordu, kimi 
yazar… Herkes bir şey söylüyordu. Ancak o  kararını çoktan vermiş, 20 yıllık 
planını kafasında hazırlamıştı. Fakat onun 20 yıllık planı 10 yılda 
gerçekleşecekti! Liseyi okul birinciliğiyle bitirdikten sonra 1953 yılında okul 
bursu ile  üniversite eğitimi için Amerika’ya gitti.

1) Üniversite Yılları
Oktay Sinanoğlu; 17 yaşında, Amerika’da 

gencecik bir kimya  mühendisliği 
öğrencisiydi. Herhangi bir  öğrenci 
olmadığını çabuk gösterdi ve  üniversite 
tarafından üstün zekâsı fark  edilen bu dâhi 
genç, derslere 3. sınıftan  başlatıldı. Çok 
geçmeden, en çok Nobel ödülüne sahip 

üniversiteye geçiş yaptı. Artık arkadaş ortamı Nobel ödüllü, kendisi gibi 
dâhiyane insanlarla donanmıştı.

2) Dünyanın En Genç Profesörü
Kaliforniya Üniversitesi kimya 

mühendisliğini birincilikle bitirdi. Daha 
sonra yedi ayda yüksek lisansını tamamladı 
ve “Yüksek Kimya Mühendisi” oldu. Bu, 
rekor derecesinde kısa bir süre anlamına 
gelmektedir. Yine Kaliforniya Üniversitesinde 
kimya doktorasını tamamladı. Amerika’da 

Atom Enerjisi Merkezinde araştırmalar yaptı, araştırmaları uluslararası 
dergilerde yayınlandı. Birçok üniversiteden teklif almasına rağmen o, 
Yale (Yayl) Üniversitesini seçti. Burada henüz 26 yaşında “Profesör” unvanını 
alarak son 300 yılda bilim dünyasının gördüğü en genç profesör olmayı başardı.
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3) Türkiye ve Türkçe Sevdası
Tüm bu başarılarının yanında içinde 

bitmek bilmeyen bir arzuyla Türkiye’ye 
dönmeyi istiyordu. 1997’de Türkiye’ye 
dönerek Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya 
Bölümü’nde görev aldı. Bu okulu tercih 
etmesinde üniversitenin Türkçe eğitim 
veriyor olması etkiliydi. 2002’ye kadar 
burada görev yaptı.

Oktay Sinanoğlu tam bir Türkçe 
aşığıydı. Ömrünü Türkçe bilinci oluşturmaya 
adadı. Çünkü o muhteşem bir bilim insanı 
olarak bilimin ancak ana dilinde anlaşılıp 
anlatılabileceğine inanıyordu. Türkçenin 
bilim üretmeye çok yatkın olduğunu 
düşünüyordu. Sadece bu kadar da değil ona 
göre Türkçe, matematiğe olan benzerliğiyle 

gerçek bir bilim diliydi. Türkçenin bu matematiksel yapısı onu derinden 
etkilemişti. “Türkçeyi kaybedersek Türkiye’yi kaybederiz.” diyen Sinanoğlu bize 
Türkçeyi “Bye Bye Türkçe” kitabında âdeta yeniden öğretti. Geride bıraktığı 
eserler ile düşünce dünyamıza çok önemli katkılarda bulundu.

(3. sınıf seviyesine uygun şekilde derlenmiştir.)
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1. Oktay Sinanoğlu’nun, ortaokul yıllarında çevresi tarafından hangi 
alana yönelmesi bekleniyordu? Nedeniyle birlikte yazınız.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. Oktay Sinanoğlu evin bir bölümünü neden laboratuvar ortamına 
dönüştürmüştür? Yazınız.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. Oktay Sinanoğlu, 1953 yılında Amerika’ya eğitim almak için 
gittiğinde üniversiteye neden 3. sınıftan başlatılmıştır?

A. Arkadaş ortamını değiştirmek istediği için

B. Türkiye’den geldiği için

C. Üstün bir zekâya sahip olduğu için

D. Çok kitap okuduğu için
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4. Oktay Sinanoğlu, Amerika’da hangi bölümü birincilikle bitirmiştir?

A. Fizik Mühendisliği

B. Matematik Mühendisliği

C. Kimya Mühendisliği

D. Makine Mühendisliği

5. Metnin iki numaralı bölümünü inceleyiniz.

Bu bölüme neden böyle bir başlık koyulmuştur? Yazınız.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6. Oktay Sinanoğlu 1997’de Türkiye’ye kesin dönüş yapmıştır. O, çalışması için 
birçok üniversiteden teklif almasına rağmen Yıldız Teknik Üniversitesinde 
çalışmayı seçmiştir.

Bunun nedeni hangisidir?

A. Kimya bölümü sadece bu üniversitede vardı.

B. Üniversite, Türkçe eğitim veriyordu.

C. Burada daha çok öğrenci bulunuyordu.

D. Yıllar önce bu üniversiteden mezun olmuştu.
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7. Oktay Sinanoğlu’nun hayatındaki olayları oluş sırasına göre 
sıralayınız.

Birincisi sizin için yapılmıştır.

Üniversite hayatına 3. sınıftan başladı.

26 yaşında profesör oldu.

Türkiye’ye döndüğünde Yıldız Teknik Üniversitesinde çalışmaya başladı.

Okul bursuyla Amerika’ya gitti.

Okuduğu bölümü birincilikle bitirdi.

8. Metinde “Oktay Sinanoğlu, tam bir Türkçe aşığıydı. Ömrünü Türkçe bilinci 
oluşturmaya adadı.” deniyor.

Oktay Sinanoğlu’nun, Türkçe bilinci oluşturmak istemesinin 
sebeplerinden birini yazınız.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

9. Oktay Sinanoğlu neden önemli biridir?

Uygun olan bütün seçenekleri işaretleyiniz.

Büyük bir bilim insanıdır.

İtalya’da doğmuştur.

Ömrünü Türkçe bilinci oluşturmaya adamıştır.

Çalışmaları bugün hâlâ insanlığa yardım etmektedir.

İyi derecede İngilizce bilmektedir.

2



3




