
                                      KOCA SEYİT 
     18 Mart 1915 Çanakkale… 
     Düşmanın korkunç topları Mecidiye Tabya’sını altüst etti. Meh-
metçiklerin 14’ü şehit oldu, birçoğu da yaralandı. Üç topumuzdan 
ikisi kullanılamaz hale geldi. Biri de yaralandı; ağır mermiyi kaldı-
racak vinci bozuldu.  
     O tabyanın erlerinden sadece Niğdeli Ali ayakta kalmıştı. Koca Seyit ise üzerine 
yığılan toprağın ağırlığı altında bayılmıştı. Görüntüsü bile ürküten o dev gemilerin a-
teş püsküren topları, ortalığı toza dumana bulamıştı.  
     Koca Seyit, üzerine yığılmış ağırlıklardan kurtardı kendini, silkindi ve kalktı ayağa. 
Ardından, tepenin üstünden denize doğru koştu. Niğdeli Ali yardım etti. Koca Seyit, 
“Ya Allah, bismillah” diyerek sırtladı mermiyi…Dile kolay, o mermi 276 kiloydu. Sırt-
ladı mermiyi ama Koca Seyit’in kemikleri çatırdadı. 
     Koca Seyit, inanılmaz bir başarıya imza attı. Mermiyi götürdü, topun demir basa-
maklarından çıkardı ve namluya sürdü. Topu patlattı ama gemiyi vuramadı. 
     Koca Seyit asla ümitsizliğe düşmedi. Tekrar koştu, sonunda üçüncü mermiyi götü-
rüp ateşledi. Bu sefer mermi tam hedefine isabet etti. “Okyanus” adını taşıyan dev sa-
vaş gemisi dümeninden vurulmuştu. 
   18 Mart 1915 günü, Mehmetçik, muhteşem bir deniz zaferine imza atmış oldu.  
 

               Aşağıdaki sözcükleri sözlükten bulup, yazın, cümle kurun.  
Tabya:……………………………………………………………………………… 
Cümle:……………………………………………………………………………… 
Vinç:………………………………………………………………………………… 
Cümle:……………………………………………………………………………… 
 

              Aşağıdaki 5 N 1 K sorularını metne göre yanıtlayınız.  
1- Düşman topları nereyi altüst etti?.......................................................................... 
2- Tabyadaki erlerden kim ayakta kalmıştı?............................................................... 
3- Koca Seyit ayağa nasıl kalktı?............................................................................... 
     …………………………………………………………………………………... 
4- Koca Seyit ne yaptı?............................................................................................. 
     …………………………………………………………………………………... 
5- Sence Koca Seyit niçin ümitsizliğe düşmedi ?......................................................... 
     …………………………………………………………………………………... 
6- Mehmetçik  ne zaman deniz zaferine imza atmış oldu?.......................................... 



             Çarpalım                                                                 Çıkaralım                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      GEOMETRİK ŞEKİLLER 
                                                                      Üçgensel bölgeleri sarı 
                                                                      Dikdörtgensel bölgeleri mavi 
                                                                      Daireleri kırmızı boyayın 
    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aşağıdaki problemleri matematik defterine yazın ve çözün 
1- Öykü cebindeki 18 cevizi üç arkadaşına paylaştırıyor. Her birine kaç ceviz düşer? 
2- Bir deste kalemi iki arkadaş paylaşıyor. Her birine kaç kalem düşer? 
3- İki düzine elmayı 4 sepete paylaştırırsak, her bir sepete kaç elma düşer? 
4- Sınıfımızda 21 öğrenci vardır. Her sırada üç öğrenci oturursa kaç sıra gerekir? 
5- 15 çiçeği 5 vazoya bölüştürürsek, her birine kaç çiçek düşer? 
6- Bir sayının yarısını bulmak için ne yapmalıyız? 
       a) 2 ile çarparız        b) 2’ye böleriz         c) 4’e böleriz                   Gülten ÖZTÜRK 


