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June	  13,	  2011	   	   	   	   	   	   	   	   	  
A	  DEEP	  APPROACH®	  TO	  TURKISH	  
SUGGESTION	  CARD	  FOR	  SELF-‐DIRECTED	  LEARNING	  
	  
CARD	  NUMBER:	  10	  
THEME:	  MESLEKİ	  ÖZGEÇMİŞLER	  /	  PROFESSIONAL	  BIOGRAPHIES	  
LEVEL:	  Intermediate	  
EDUCATIVE	  PROJECTS:	  	  
1)	  The	  World-‐Renowned	  Scientist	  Project	  	  
2)	  Discussion	  Forum	  and	  Informative	  Speech	  Focusing	  on	  Work	  Experiences	  	  
	  
Module	  developed	  by	  Cendel	  Karaman	  
	  
LANGUAGE	  STANDARDS	  BEING	  DEVELOPED	  	  
(See	  ACTFL	  5Cs	  Standards)	  
Communication	  (1.1):	  Engage	  in	  conversations,	  and	  
exchange	  information.	  Express	  feelings	  and	  
emotions,	  and	  exchange	  opinions	  in	  relation	  with	  
professions.	  (1.2):	  Understand	  and	  interpret	  written	  
and	  spoken	  language	  on	  life	  stories	  and	  professions.	  
(1.3):	  Present	  information,	  concepts,	  and	  ideas	  to	  
an	  audience	  of	  listeners	  or	  readers	  on	  a	  variety	  of	  
professional	  topics.	  	  
Culture	  (2.2):	  Demonstrate	  an	  understanding	  of	  the	  
relationship	  between	  the	  perspectives	  and	  practices	  
of	  professionals	  in	  Turkey	  and	  your	  own	  culture.	  

	  
Connections	  (3.1):	  Reinforce	  and	  further	  your	  
knowledge	  of	  other	  disciplines	  through	  the	  Turkish	  
language,	  culture,	  and	  professional	  biographies.	  
Comparison	  (4.2):	  Develop	  an	  understanding	  of	  life	  
stories	  in	  different	  contexts	  by	  making	  comparisons.	  
Communities	  (5.1):	  With	  a	  focus	  on	  professionals	  in	  
different	  communities,	  use	  the	  language	  both	  
within	  and	  beyond	  the	  school	  setting.	  
	  
	  
	   	   MIND	  MAP

	  
MATERIALS	  USED	  IN	  THE	  MODULE	  	  
"Cahit	  Arf":	  A	  documentary	  that	  includes	  interviews	  with	  Cahit	  Arf,	  Erdal	  İnönü,	  and	  other	  professors.	  
"Faruk	  Kavi	  Müzisiyen"	  and	  "Bakırcı"	  :	  Two	  video	  interviews	  with	  a	  musician	  and	  a	  craftsman.	  
A	  short	  TV	  documentary	  on	  the	  life	  of	  Sabiha	  Gökçen	  
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Additional	  Videos:	  "Cahit	  Arf	  additional"	  and	  interviews	  with	  a	  Hairdresser,	  a	  Collector	  of	  Traditional	  
Clothing,	  and	  an	  Architect.	  
	  
1)	  	   BAĞLAM/CONTEXT	  	  
There	  are	  several	  interactive	  activities	  that	  will	  
facilitate	  work	  on	  the	  theme	  “Professional	  
Biographies”.	  The	  primary	  area	  of	  focus	  is	  on	  the	  
life	  of	  the	  world-‐renowned	  mathematician,	  Cahit	  
Arf.	  	  Watching	  this	  brilliant	  scientist	  talk	  about	  his	  
life	  experiences,	  you	  will	  also	  gain	  an	  opportunity	  
to	  learn	  about	  elements	  of	  work	  in	  Turkish	  society.	  	  
There	  are	  three	  other	  professionals	  you	  will	  learn	  
about	  in	  this	  module:	  a	  musician,	  a	  pilot,	  and	  a	  
craftsman.	  	  You	  will	  deeply	  explore	  aspects	  of	  
professional	  lives	  in	  Turkish	  society	  by	  analyzing	  
and	  constructing	  short	  biographies,	  writing	  a	  letter,	  
preparing	  a	  speech,	  and	  organizing	  a	  discussion	  
forum.	  In	  this	  module,	  there	  is	  also	  a	  focus	  on	  

practicing	  particular	  types	  of	  discourse,	  
connectors,	  relevant	  vocabulary	  and	  the	  present	  
past.	  	  
	  
MEKAN	  VE	  ZAMAN/SPACE	  AND	  TIME:	  Issues	  
raised	  in	  the	  module	  relate	  to	  the	  lives	  of	  
professionals	  in	  Turkish	  society	  and	  their	  
international	  journeys	  made	  during	  their	  careers.	  	  
Some	  issues	  discussed	  are	  from	  the	  late	  Ottoman	  
and	  early	  Republic	  period	  (1900-‐1950).	  There	  is	  
also	  a	  discussion	  of	  professional	  lives	  in	  current	  
Turkish	  society.	  	  	  
Projects	  1	  and	  2	  can	  be	  completed	  individually	  or	  in	  
groups.	  The	  projects	  can	  either	  be	  used	  
sequentially	  or	  in	  the	  order	  you	  prefer.	  

	  
2)	  	   TEMATİK	  PROJELER/THEMATIC	  PROJECTS	  
For	  this	  module,	  there	  are	  two	  projects	  you	  can	  do.	  
	  
Project	  1:	  Dünyaca	  ünlü	  bilimadamı	  projesi	  -‐	  The	  world-‐renowned	  scientist	  project.	  	  
As	  part	  of	  the	  theme	  focusing	  on	  “Professional	  Biographies”,	  you	  will	  explore	  the	  biography	  of	  Cahit	  Arf,	  
a	  world-‐renowned	  Turkish	  mathematician.	  	  In	  this	  project,	  there	  are	  two	  major	  writing	  opportunities.	  The	  
first	  one	  involves	  writing	  a	  biography	  of	  Cahit	  Arf.	  The	  second	  involves	  writing	  a	  letter	  to	  Cahit	  Arf,	  
addressing	  your	  curiosities	  regarding	  his	  career	  as	  a	  scientist.	  	  
Meslek	  özgeçmişleri	  teması	  üzerine	  yoğunlaşan	  bu	  projede	  dünyaca	  ünlü	  bir	  matematikçi	  olan	  Cahit	  
Arf’ın	  özgeçmişini	  inceleyeceksiniz.	  Bu	  projede	  başlıca	  iki	  tane	  yazma	  fırsatı	  bulunmaktadır.	  Birincisi	  
kendinizin	  oluşturacağı	  Cahit	  Arf	  özgeçmişini	  içermektedir.	  İkincisi	  Cahit	  Arf’a	  onun	  bir	  bilim	  adamı	  olarak	  
meslek	  yaşantısı	  hakkında	  merak	  ettiklerinizi	  yazdığınız	  bir	  mektuptur.	  
	  
Project	  2:	  Tartışma	  toplantısı	  ve	  İş	  tecrübesi	  üzerine	  bilgilendirici	  konuşma	  -‐	  Discussion	  Forum	  and	  
Informative	  Speech	  Focusing	  on	  Work	  Experiences.	  	  
In	  this	  project,	  you	  will	  hear	  about	  the	  lives	  of	  three	  professionals:	  a	  pilot,	  a	  musician,	  and	  a	  craftsman.	  	  
In	  this	  project,	  you	  can	  organize	  a	  forum	  in	  which	  the	  pilot,	  musician,	  and	  copper	  craftsman	  discuss	  their	  
work.	  	  The	  focus	  of	  the	  forum	  would	  be	  to	  compare	  these	  three	  individuals’	  professional	  lives.	  So,	  they	  
would	  ask	  each	  other	  questions	  about	  their	  careers	  and	  past	  experiences.	  Specifically,	  they	  would	  ask	  
about	  their	  activities	  during	  particular	  time	  periods.	  	  Furthermore,	  with	  additional	  research	  on	  the	  lives	  
and	  work	  of	  Turkish	  professionals,	  you	  can	  write	  one	  paragraph	  focusing	  on	  a	  professional	  you	  select	  and	  
another	  paragraph	  focusing	  on	  a	  professional	  in	  your	  own	  community.	  You	  can	  then	  prepare	  an	  
informative	  speech,	  presenting	  the	  professional	  you	  choose.	  
Bu	  projede	  üç	  farklı	  meslek	  sahibinin	  yaşamları	  hakkında	  konuşmalar	  dinleyeceksiniz.	  Bunlar	  bir	  pilot,	  bir	  
bakırcı	  ve	  bir	  müzisyendir.	  	  Bu	  proje	  kapsamında	  pilot,	  bakırcı	  ve	  müzisyenin	  işlerini	  tartıştıkları	  bir	  
toplantı	  düzenleyebilirsiniz.	  Bu	  forum	  bu	  üç	  meslek	  sahibinin	  işlerinin	  karşılaştırılması	  üzerine	  
yoğunlaşacaktır.	  Katılımcılar	  birbirlerine	  işleri	  ve	  geçmiş	  deneyimleri	  hakkında	  sorular	  soracaklardır.	  	  
Özellikle	  geçmişte	  belirli	  dönemler	  veya	  yıllardaki	  etkinlikleri	  hakkında	  sorular	  soracaklardır.	  Ayrıca,	  Türk	  
meslek	  sahiplerinin	  hayatları	  ve	  işleri	  hakkında	  daha	  fazla	  araştırma	  yaptıktan	  sonra	  seçtiğiniz	  bir	  meslek	  
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sahibi	  hakkında	  tanıtıcı	  bir	  paragraf	  ve	  kendi	  şehrinizden	  bir	  meslek	  sahibi	  hakkında	  da	  bir	  paragraf	  
yazabilirsiniz.	  Daha	  sonra	  seçtiğiniz	  meslek	  sahibi	  hakkında	  onu	  tanıtan	  bir	  konuşma	  hazırlayıp	  
sunabilirsiniz.	  
	  
PROJECT	  1:	  DÜNYACA	  ÜNLÜ	  BİLİMADAMı	  PROJESİ	  -‐	  THE	  WORLD-‐RENOWNED	  SCIENTIST	  PROJECT	  

Gathering	  texts,	  images,	  and	  videos	  on	  a	  world-‐renowned	  scientist	  and	  writing	  a	  biography	  
	  

TABLE	  1	  INSTRUCTIONAL	  ORGANIZERS	  and	  EMBEDMENT	  MAP	  
The	  World-‐Renowned	  Scientist	  Project	  

ACCESS	   VOICE	  

INTERPRET	   ANALYZE	   PRESENT	   INTERACT	  

READ/WATCH/LISTEN	  
	  
Watch	  the	  
documentary	  and	  
interview	  of	  Cahit	  Arf	  
and	  read	  the	  
transcriptions.	  
	  
Review	  images	  and	  
texts	  on	  Cahit	  Arf.	  
	  
Research	  the	  life	  story	  	  
of	  Cahit	  Arf,	  focusing	  on	  
the	  different	  cities	  he	  
lived	  in	  and	  his	  work.	  	  
	  

FOCUS	  ON	  
LANGUAGE	  
	  
In	  your	  biography,	  
integrate	  the	  	  
	  
imperfective	  (with	  a	  
focus	  on	  the	  present	  
past),	  as	  well	  as	  	  
	  
conjunctions	  (such	  as	  
those	  used	  to	  indicate	  
expansive	  and	  causal	  
relations	  in	  the	  video	  
interviews).	  
	  

WRITE/SPEAK/RECORD	  
	  
Construct	  your	  own	  
version	  of	  Cahit	  Arf	  
biography.	  
	  
Write	  a	  letter	  to	  Cahit	  Arf	  
based	  on	  your	  interest	  in	  
his	  life	  as	  a	  scientist.	  	  
	  
Do	  the	  same	  
investigation	  about	  
biography	  of	  another	  
interesting	  Turkish	  
person	  and	  send	  the	  
letter.	  

EXCHANGE	  AND	  ACT	  
	  
Discuss	  important	  life	  
experiences	  of	  Cahit	  Arf	  
with	  peers.	  
	  
Take	  notes	  as	  you	  listen	  
to	  your	  peers’	  
comments	  about	  Cahit	  
Arf’s	  life	  experiences	  
and	  use	  them	  for	  active	  
listening	  in	  your	  
conversation.	  
	  
Compare	  biographies.	  
	  

	  
ACTION:	  

Explore	  a	  life	  story	  
and	  construct	  a	  
short	  professional	  
biography.	  

THEME:	  
The	  world-‐renowned	  
scientist.	  

OPERATIONS:	  
Articulate	  life	  achievements;	  use	  the	  
appropriate	  forms	  (e.g.	  present	  past).	  

	  

	  
	  
	  
ÖNERİLER/GUIDELINES:	  Türkçe	  Özgeçmiş	  ve	  
Mektup	  Yazma	  Projesi	  /	  Turkish	  Biography	  and	  
Letter	  Writing	  Project	  
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A.	  Nelere	  dikkat	  edeceğim?	  
1. Cahit	  Arf	  ile	  ilgili	  videoyu	  izlerken	  onun	  

hayatında	  önemli	  olduğunu	  belirttiği	  olayları	  
not	  alın.	  	  

2. Cahit	  Arf	  ile	  ilgili	  diğer	  kaynakları	  araştırırken	  
onun	  hayatından	  farklı	  önemli	  olaylar	  
belirlemeye	  çalışın.	  

3. Yeni	  bir	  özgeçmiş	  yazarken	  cümleler	  ve	  
paragraflar	  arasında	  uyumlu	  geçişler	  
oluşturmaya	  çalışın.	  

4. Cahit	  Arf’a	  mektup	  yazarken	  başlangıca	  ve	  
kullandığınız	  hitap	  tarzına	  özen	  gösterin.	  
Örneğin,	  ‘Siz’,	  ‘Sayın’,	  gibi.	  

A.	  What	  am	  I	  going	  to	  pay	  attention	  to?	  
1. As	  you	  watch	  the	  documentary	  on	  Cahit	  Arf,	  

note	  the	  events	  he	  considers	  significant	  in	  his	  
life.	  	  

2. As	  you	  research	  other	  sources,	  try	  to	  identify	  
other	  important	  incidents	  from	  Arf’s	  life.	  	  

3. As	  you	  write	  a	  new	  biography	  of	  Professor	  Arf,	  
be	  sure	  to	  incorporate	  smooth	  transitions	  
between	  sentences	  and	  paragraphs.	  	  

4. In	  your	  letter	  to	  Professor	  Arf,	  make	  sure	  that	  
you	  use	  the	  appropriate	  form	  of	  address	  
consistently.	  (e.g.,	  “Siz”	  “Sayın”)	  

	  
B.	  Nasıl	  yazmalıyım?	  
1. Video’yu	  izledikten	  sonra	  sınıf	  arkadaşlarınızla	  

Cahit	  Arf’ın	  önemli	  hayat	  deneyimlerini	  tartışın	  
ve	  not	  alın.	  	  

2. Cahit	  Arf	  ile	  ilgili	  yazı	  ve	  fotoğrafları	  araştırın	  ve	  
inceleyin.	  İlginç	  bulduklarınızı	  ayırın	  ve	  hangi	  
sebeple	  ilginizi	  çektiğini	  not	  edin.	  

3. Araştırmanızdan	  sonra	  yeni	  bir	  Cahit	  Arf	  
özgeçmişini	  kendi	  ifadelerinizle	  yazın.	  	  

4. Örnek	  mektubu	  inceleyin.	  Cahit	  Arf’ın	  bilim	  
adamlığı	  ile	  ilgili	  merak	  ettiğiniz	  konuları	  bir	  
mektup	  yazarak	  kendisine	  sorun.	  

	  

B.	  How	  will	  I	  write?	  
1. After	  you	  view	  the	  video,	  discuss	  significant	  life	  

experiences	  of	  Cahit	  Arf	  with	  your	  peers	  and	  
take	  notes.	  	  

2. Do	  research	  on	  Cahit	  Arf’s	  career	  and	  examine	  
a	  variety	  of	  his	  photographs	  and	  texts.	  Mark	  
those	  that	  catch	  your	  attention	  and	  explain	  
why.	  

3. After	  your	  research,	  write	  your	  own	  version	  of	  
Cahit	  Arf’s	  biography.	  

4. Study	  the	  sample	  letter.	  Write	  a	  letter	  to	  Cahit	  
Arf	  with	  questions	  on	  areas	  you	  are	  curious	  
about	  based	  on	  his	  career	  as	  a	  scientist.	  	  

	  
	  
MATERIALS:	  
Documentary	  interview	  with	  Cahit	  Arf;	  A	  sample	  letter	  
	  
	  
Transcription	  of	  the	  Documentary	  Focusing	  on	  the	  
Career	  of	  Cahit	  Arf	  
Cahit	  Arf,	  Bilim	  Adamı	  
	  
Sunucu:	  
Kendi	  alanında	  başarının	  tüm	  çiçeklerini	  toplamış	  biri	  
Cahit	  Arf...Yoğun	  ve	  başarılarla	  dolu	  bir	  akademik	  
yaşam,	  uluslararası	  bilim	  dünyasında	  yankılar	  
uyandıran	  sayısız	  yayın,	  sayısız	  buluş,	  ulusal	  ve	  
uluslararası	  	  sayısız	  bilim	  ödülü...Genç	  yaşlarda	  
kazanılan	  büyük	  bir	  bilimsel	  saygınlık,	  büyük	  bir	  ün...	  
ve	  en	  şaşırtıcısı	  "Arf"	  adının	  sinüs	  kosinüs	  gibi	  üç	  harfli	  
matematik	  simgelerinden	  biri	  haline	  gelmesi	  ve	  
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evrensel	  matematik	  dilinin	  bir	  parçası	  olması...Ohm	  gibi,	  Newton	  gibi,	  Watt	  gibi	  bilim	  dünyasının	  ünlü	  
simge	  adlarına	  katılması...Bunu	  nasıl	  karşıladığını	  sorduğunuzda	  aldığınız	  alçakgönüllü	  yanıtsa	  gerçekten	  
heyecan	  verici...	  
Cahit	  Arf:	  Ben	  bir	  insanım	  ve	  insan	  olarak	  da	  insanın	  zaaflarına	  da	  sahibim	  bir	  bakıma.	  Onun	  için,	  “öğün”	  
şey...	  başkaları	  tarafından	  övülmek,	  yahut	  da	  başkalarının	  isimlerini	  orda	  burada	  zikretmek	  insanı	  
sevindirir.	  Ben	  de	  sevindim	  tabi.	  Fakat	  şeyin...şeyde,	  başka	  yerde	  de	  bir	  yerde	  de	  söylediğim	  
gibi...sevilmenin	  biraz	  ötesi	  övünmedir.	  Bu	  şekilde	  sevilmenin	  biraz	  ötesi	  övünmedir	  ve	  övünmeden	  de	  
nefret	  ediyorum.	  	  
Bu	  nefret	  etme	  kendimden	  kendi	  
hesabıma	  değil,	  başkalarında	  
gördüğüm	  zaman	  nefret	  ediyorum.	  
Tabi	  kendime	  de	  aksettirmek	  
mecburiyetindeyim.	  O	  
sebeple...hem	  sevindim	  hem	  de	  
biraz	  sıkıldım...	  
Ben	  I.	  Dünya	  Harbi'ni	  	  yaşadım.	  
Yani,	  Osmanlı	  Dönemi’nin	  son	  
günlerini	  yaşadım.	  Ondan	  sonra,	  
şeyi...I.	  Dünya	  Harbi	  sonunu...	  yani	  	  
Sevr	  filan	  hikâyesini	  yaşadım.	  İstiklâl	  
Harbi'ni	  iyice	  yaşadım.	  Şöyle	  ki,	  şey	  
İstiklâl	  Harbi'ne	  görevli	  olarak	  
babam	  katıldı...şeyci	  PTT'ci	  olarak	  
ve	  o	  katılma	  dolayısıyla	  da	  bizde	  Anadolu'yu	  kuzeyden	  güneye	  kat	  ettik	  esas	  itibariyle.	  Evvela	  
Kastamonu'da,	  ondan	  sonra	  bir	  iki	  hafta	  kadar	  da	  Ankara'da	  kaldık.	  Ondan	  sonra	  da	  Adana'ya...	  şeyin	  
Adana'nın	  kurtuluşundan	  hemen	  sonra	  Adana'ya	  gittik.	  	  	  
...ve	  en	  sonunda	  da	  gelip	  İzmir'de	  yerleştik.	  	  Orada,	  hatta	  Adana'da,	  şöyle	  bir	  duyguyla	  karşılaştım.	  Biz	  
bizim	  şeylerde,	  okulda	  bize	  öğretilen	  şeyler	  hep	  yabancıların	  adlarıyla	  anılıyor.	  Yok	  Newton	  kanunu,	  yok	  
Ohm	  kanunu...	  Yani	  hep	  böyle	  hep	  şey	  yabancı	  isimler	  geliyor.	  	  Bir	  tane	  yok	  bizden.	  Buna	  çok	  
üzülüyordum...	  Adana'dayken	  bizim	  oturduğumuz	  	  evin	  karşısında	  bulunan	  bir	  arsa	  gibi	  bir	  yerde	  açık	  
hava	  sineması	  yapıldı.	  Fakat,	  o	  zaman	  bu	  sinemalarda	  yazılar	  vardı...	  şeyin	  altında,	  resim	  altında	  
konuşur...	  sözlü	  değildi	  sinema.	  Fakat	  sinema	  sinemaydı	  ve	  işliyordu.	  Ve	  şey	  İstanbul'daki	  sinemalarda	  
bunun	  Türkçe	  yazılarını	  beceriyorlardı.	  Fakat	  Adana'da	  bunu	  yapamamışlardı.	  Bu	  şeyde	  bu...şey	  gine	  
Fransızca	  yazılıydı.	  Fransızlardan	  devraldık	  ya	  şeyi	  Adana'yı.	  Onlardan	  kalma	  filmler	  bunlar.	  	  Bunları	  
gösteriyorlardı	  ve	  ben...	  ve	  evde	  şeyi	  kimse	  bir	  şey	  anlamıyordu.	  Fakat	  tesadüf	  	  bir	  komşunun	  kızı,	  genç	  
bir	  kızı,	  Fransız	  okulunda	  okumuş.	  O	  duyup	  anlayabiliyordu	  ve	  tercüme	  ediyordu	  bize.	  Ben	  de	  çok	  
küçükken	  bir	  aralık	  bir	  Fransızca	  eğitim	  yapan...	  İstanbul'dayken	  çocukken,	  yani	  bebekken	  yani	  adeta	  
eğitim	  yapan	  bir	  anaokuluna	  gitmiştim.	  Oradan	  biraz	  sezgim	  vardı;	  yani	  bilgim	  vardı	  Fransızca'ya.	  Bu	  kızı	  
görünce	  annem	  babam	  bana	  şey	  dedi:	  “Bak,”	  dedi.	  “Ne	  güzel	  konuşuyor,”	  dedi.	  	  “Anlıyor,	  biz	  de...	  bize	  de	  
yardımı	  oluyor.	  	  Sen	  de	  çalış	  da	  bir	  an	  evvel	  iyice	  bu	  Fransızca'yı	  ilerlet.”	  	  Cevabım:	  “Ben	  hiç	  bir	  yabancı	  dil	  
öğrenmeyeceğim.”	  	  “Neden?”	  	  “Çünkü,	  ben	  büyüyünceye	  kadar	  onlar	  bizim	  dilimizi	  öğrenmek	  
mecburiyetinde	  kalacaklar.”	  Beşinci	  sınıfta	  iyi	  bir	  tesadüf...	  bir	  öğretmenle	  karşılaştım.	  Bu	  adamcağız	  
benim	  lojik	  sistemimde	  bir	  hayli	  sağlamlık	  görünce	  “bunun	  matematiğe	  aklı	  erer	  herhâlde”	  demiş.	  Tuttu	  
bana	  Euclid	  şeyini...ilkokullarda	  Euclid	  geometrisi	  diye	  bir	  şey	  öğretilmez;	  yalnız	  tarifler	  yapılır.	  Bana	  
Euclid	  geometrisindeki	  teoremlerin	  bir	  çoğunu	  ispat	  ettirdi.	  Bana	  ispat	  ettirdi.	  	  Söylerdi	  ondan	  sonra	  
“Düşün	  bakalım	  bir	  hafta	  müsaade	  sana...	  Bunun	  neyi	  neden	  olduğunu	  ispat	  et.”	  Ben	  bir	  çoklarını	  yaptım.	  
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...	  Yani	  şey	  fakat	  o	  andan	  itibaren	  ben	  şeyi	  matematik	  problemleri	  çözmekten	  çok	  hoşlandım.	  Bilhassa	  
geometri	  problemleri...	  Liseye	  geçtiğimde	  aynı	  hadise	  devam	  etti.	  O	  kadar	  hoşlandım	  ki	  böyle	  adeta	  
okulda...	  yani	  İzmir	  Lisesi'nde	  ilk	  orta	  kısımda	  bir	  mütehassıs	  oldum.	  Sıkışan	  bu	  çeşit	  şeylerde...	  geometri	  
problemi	  sıkışan	  bana	  müracaat	  ederdi...	  talebeydim	  ve	  akşamları	  da	  ders	  çalışmak	  yerine	  müracaat	  kabul	  
ederdim	  ve	  bu	  ders	  çalışmanın	  yerine	  geçerdi	  bir	  bakıma,	  çünkü	  onlar	  derslerini	  soruyorlar	  bana	  ve	  bu	  
şekilde	  şey	  merakı	  peydah	  oldu	  matematik	  merakı.	  	  Fakat	  burada	  takıldığım	  şeyler	  de	  oldu.	  Bazı	  
problemleri	  hiç	  çözemiyordum	  ve	  bunu	  ayırt	  etmeye	  çalışıyordum...	  Yani	  çözümü	  olmayan	  benim	  için	  
hangileri...	  olanlar	  hangileri,	  bunun	  için	  kriter	  aramaya	  başladım.	  Ortaokulda...	  Fakat	  böyle	  bir	  kriter	  
bulamadım.	  Fakat	  buna	  mukabil,	  şeyden	  sonra	  ortaokuldan	  sonra	  çeşitli	  başka	  çeşit	  sebeplerle	  babam	  
beni	  Fransa'ya	  gönderdi.	  Çünkü,	  o	  sırada	  Fransız	  Frank’ı	  çok	  yükmüştü	  ve	  o	  düşen	  Fransız	  Frank’ı	  değeri	  
düşmesi	  dolayısıyla	  hesap	  yapmış.	  Beni	  Fransa'da	  İzmir'den	  hatta	  daha	  ucuza	  okutacak.	  Şey,	  yol	  parası	  
hariç.	  	  Bunun	  üzerine	  Fransa'ya	  gönderildim	  ve	  şeyde	  Fransa'ya	  gittiğimde	  kitapçıda...içinde	  teorisinin	  bir	  
şeyi	  olan	  bir	  kaba	  bir	  ekspozesi	  olan	  bir	  kitap	  gördüm.	  O	  zaman	  anladım	  şeyini	  sebebinin	  ne	  olduğunu.	  
Fakat	  o	  sebebini	  o	  söylüyordu	  ama	  bunun	  kriter	  şeklinde	  değildi	  yani	  bir	  probleme	  bakınca	  o	  problemin	  	  
şurasına	  şurasına	  bakarsın	  ve	  şuna	  karakter	  karar	  verirsin.	  Bu	  pratik	  olarak	  verilen	  şeyde	  bilgide	  yoktu.	  Bu	  
şey...bu	  soru	  benim	  hayat	  problemim	  oldu	  ve	  tutku	  o	  andan	  itibaren	  başladı.	  
	  
Erdal	  İnönü:	  

Cahit	  Arf	  Türkiye'nin	  Kurtuluş	  Savaşı	  sonunda	  Cumhuriyet’in	  
başlangıcında	  o	  zamanki	  kendine	  güven	  duygusuyla	  kendi	  matematik	  
yeteneğini	  geliştirmek	  azminde	  ortaya	  çıkmış	  bir	  insandır.	  
Matematiğe	  son	  derece	  ileri	  bir	  yeteneği	  var.	  Bunun	  ötesinde	  o	  
Kurtuluş	  Savaşı'nın	  kazanılmasıyla	  ortaya	  çıkan	  güven	  duygusu	  içinde	  
matematikte	  en	  önemli	  sorunlara	  cevap	  verebilecek	  en	  büyük	  şeyler	  
yapabilecek	  bir	  yaklaşıma	  girmiş,	  önce	  Fransa'da	  École	  Normale	  diye	  
bilinen	  çok	  tanınmış	  bir	  okulda	  mezuniyetini	  yapmış,	  eğitimini	  
tamamlamış...	  Ondan	  sonra	  tabi	  oradaki	  mezuniyet	  normal	  
matematik	  eğitimi.	  Sonra	  Türkiye'ye	  döndükten	  sonra	  üniversite	  
reformu	  sıralarında	  Almanya'ya	  doktora	  yapmaya	  gitmiş	  ve	  orada	  
zamanın	  en	  tanınmış	  bir	  iki	  matematikçisiyle	  birlikte	  yaptığı	  

çalışmalarda	  bugün	  Arf	  değişmezleri	  diye	  bilinen	  ve	  onun	  matematiğe	  önemli	  katkısı	  olan	  buluşları	  
yapmış.	  Bunlar	  da	  çok	  temel	  önemli	  buluşlar.	  Sonra	  Türkiye'ye	  döndüğünde	  İstanbul	  Üniversitesi'nde	  
matematik	  profesörü	  olarak	  önce	  doçent	  sonra	  profesör	  olarak	  çalışırken	  de	  gene	  birbirinden	  değerli	  
buluşlar	  yaptı.	  Bunlar	  temel	  matematik	  alanında	  oldu,	  mekanik	  alanında	  oldu.	  Matematiğin	  uygulamaları	  
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alanında	  oldu.	  Hepsinde	  onun	  orijinalliği	  kendini	  göstermiştir.	  Büyük	  matematikçilerin	  sorunlara	  yaklaşımı	  
sadece	  bir	  ellerindeki	  sorunu	  çözmenin	  ötesine	  geçer.	  Onu	  genelleştirirler.	  Genel	  özelliklere	  yönelirler.	  Bu	  
şekilde	  ellerindeki	  problemleri	  daha	  geniş	  bir	  alana	  da	  ışık	  tutan	  çözümler	  getirirler	  Sayın	  Arf'ın	  
çalışmaları	  da	  hep	  böyle	  olmuştur.	  Birbirinden	  farklı	  alanlarda	  ama	  her	  biri	  kendi	  alanına	  yenilikler	  getiren	  
ve	  çığır	  açan	  çalışmalar	  olmuştur.	  	  	  
	  
Mithat	  İdenen:	  

Cahit	  Bey'in	  bilim	  adamına	  bakışı	  da	  biraz	  değişik	  hatta	  
bazılarına	  göre	  çok	  değişik.	  O	  bilimi	  bir	  tutku	  peşinde	  koşmak	  
bilim	  adamını	  da	  bir	  tutku	  adamı	  olarak	  görmek	  şeklinde	  
tanımlıyor.	  Yani	  kişi	  bilimsel	  çabayı	  bir	  tutku	  şeklinde	  
sürdürmelidir.	  Ne	  başkası	  istiyor	  diye.	  	  Ne	  para	  kazanmak	  
amacıyla	  bunları	  yapmamalı.	  Onun	  için	  bilim	  adamının	  bir	  
tutkusu	  vardır.	  Onun	  peşinde	  koşuyordur.	  Her	  sıkıntıya	  
rağmen	  gecesini	  gündüzünü	  tatilini	  bunlarla	  kaynaştırmış	  bir	  
biçimde	  sürdürür.	  Onun	  ötesindeki	  olsa	  olsa	  öğretmenliktir	  
veya	  bir	  bilgi	  hamallığıdır.	  Bu	  yönleriyle	  etrafındakilere	  çok	  
ışık	  tutmaya	  çalıştı,	  çalışıyor.	  Zannedersem	  bir	  ölçüde	  bizi	  de	  
etkiledi	  ve	  de	  ona	  büyük	  hayranlık	  duyuyoruz.	  

	  
Erdal	  İnönü:	  
Herhalde	  en	  temel	  bir	  özelliği	  bilime	  yaklaşımıdır	  matematiğe	  yaklaşımıdır.	  Anlamak	  için	  uğraşır.	  Bir	  buluş	  
yapmak	  için	  değil	  konuyu	  anlamak	  için	  uğraşır	  ve	  anlamak	  için	  uğraşmakta	  onu	  önceden	  bilinmeyen	  
sonuçlara	  yeni	  buluşlara	  her	  zaman	  götürmüştür.	  Anlamaya	  çalışmak	  aydınlatmaya	  çalışmak	  matematik	  
dünyasının	  içindeki	  çeşitli	  yollar	  arasındaki	  çeşitli	  alanlar	  arasındaki	  ilişkileri	  bulmaya	  çalışmak	  bu	  ona	  her	  
zaman	  önemli	  buluşlar	  yapmasında	  imkan	  vermiştir...	  ve	  temel	  bir	  yaklaşım	  olmuştur	  ve	  araştırıcı	  olarak	  
insan	  olarak	  da	  sanırım	  onu	  en	  çok	  memnuniyet	  getiren	  olay	  budur.	  Bir	  şeyi	  anlamaya	  çalışmak	  
anlayabildiği	  ölçüde	  de	  mutlu	  olmak.	  Hâlâ	  anlamaya	  çalıştığı	  konular	  var.	  İleri	  yaşına	  rağmen	  öğrenci	  gibi	  
o	  konuları	  anlamaya	  çalışıyor	  ve	  anladığı	  zamanda	  tabii	  bir	  buluş	  yapmış	  oluyor.	  O	  bakımdan	  bu	  yaklaşımı	  
bütün	  araştırmacılara	  öğütlerim.	  	  
	  
	  
	  

Mektup	  Yazma	  Etkinliği	  
Cahit	  Arf’a	  Mektup	  Yazıyorum	  

 
24 Haziran, 2010 
Sayın Profesör Cahit Arf, 
Ben Türkiye’de bir üniversitede araştırma görevlisiyim.  Matematiğe yaptığınız 
katkılar dünyanın bir çok yerinde çalışan araştırmacılar gibi beni de etkiledi. 
Artık bir bilim adamı olarak sizi örnek alıyorum. 
Yakın bir zamanda sizin çalışmalarınıza ilgi duymaya başladım.  Sizin 
çalışmalarınızı öğrendiğimde lisansüstü bir derse katılıyordum. Derste sürekli 
sizin başarılarınızdan bahsediyorduk.  
Size hayatınızla ilgili özellikle merak ettiğim bazı sorular sormak istiyorum. 
Öncelikle, sizi en çok hangi matematikçinin etkilediğini  öğrenebilir miyim?  
Bunun yanı sıra, çalışmalarınız için size en iyi ortamı sağlayan  kurum 
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hangisiydi?  Ayrıca şunu da sormak istiyorum: şu anda üzerinde çalıştığınız yeni 
bir araştırma konusu var mı? Son olarak, bana bir bilim adamı olarak  başarılı 
olabilmem için neler önerirsiniz? 
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. 

Saygılarımla, 
Murat Kemal Saycan 

	  
	  
PROJECT	  2:	  TARTIŞMA	  TOPLANTISI	  VE	  İŞ	  TECRÜBESİ	  ÜZERİNE	  BİLGİLENDİRİCİ	  KONUŞMA	  	  
	   DISCUSSION	  FORUM	  AND	  INFORMATIVE	  SPEECH	  FOCUSING	  ON	  WORK	  EXPERIENCES	  	   	   	  
	  

TABLE	  2	  INSTRUCTIONAL	  ORGANIZERS	  and	  EMBEDMENT	  MAP	  

	  
	  
	  
MATERIALS:	  Videos	  introducing	  three	  different	  professionals.	  1)	  Sabiha	  Gökçen,	  Pilot;	  Faruk	  Kavi,	  
Müzisyen;	  Selim	  Bakır,	  Bakırcı.	  
	  

Discussion	  Forum	  and	  Informative	  Speech	  Focusing	  on	  Work	  Experiences	  

ACCESS	   VOICE	  

INTERPRET	   ANALYZE	   PRESENT	   INTERACT	  

READ/WATCH/LISTEN	  
	  
Listen	  to	  information	  
provided	  about	  
different	  professionals.	  
	  
Read	  the	  transcriptions	  
of	  the	  videos	  
introducing	  different	  
professionals.	  
	  
Do	  additional	  research	  
and	  readings	  on	  
professionals.	  
	  

FOCUS	  ON	  
LANGUAGE	  
Gather	  the	  
characteristics	  of	  
descriptive	  discourse:	  
neutral,	  informational,	  
etc.	  
	  
Differentiate	  	  
descriptive	  styles:	  
indirect	  and	  indirect	  
speech.	  
	  
Predicate	  II:	  transitive-‐
intransitive	  verbs.	  

WRITE/SPEAK/RECORD	  
	  
Take	  notes	  on	  the	  
professional	  lives	  
reported	  in	  the	  videos	  
and	  transcripts.	  
	  
Write	  a	  paragraph	  
describing	  a	  local	  
professional	  in	  your	  
community.	  
	  
Prepare	  an	  informative	  
speech	  about	  a	  
profession	  and	  the	  life	  of	  
the	  professional.	  	  

EXCHANGE	  AND	  ACT	  
	  
Exchange	  about	  the	  
lives	  of	  various	  
professionals.	  Use	  your	  
notes	  for	  that	  purpose.	  
	  
Organize	  a	  discussion	  
forum,	  involving	  various	  
professionals	  such	  as	  a	  
pilot,	  a	  craftsman,	  and	  a	  
musician.	  
	  
Share	  stories	  of	  
professionals.	  

ACTION:	   THEME:	  
Professional	  life.	   OPERATIONS:	  

Take	  notes;	  characterize,	  articulate	  work-‐
specific	  vocabulary;	  use	  descriptive	  
discourse.	  

	  

Share	  experiences	  
by	  presenting	  
examples	  of	  
professionals.	  
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ÖNERİLER/GUIDELINES:	  	  
	  
A.	  Nelere	  dikkat	  edeceğim?	  
1. Üç	  farklı	  meslek	  sahibi	  hakkındaki	  videoları	  

izlerken	  iş	  yaşamlarında	  yaptıkları	  etkinlikleri	  
belirleyin.	  

2. Bu	  üç	  kişinin	  hayatlarındaki	  önemli	  tarihleri	  not	  
alın.	  Sonra,	  o	  tarihlerde	  ne	  yaptıklarını	  yazın.	  

3. Fotoğraflarda	  gördüğünüz	  kişilerin	  mesleklerini	  
tahmin	  etmeye	  çalışın.	  

	  

A.	  What	  am	  I	  going	  to	  pay	  attention	  to?	  
1. As	  you	  watch	  the	  videos	  on	  three	  

professionals,	  identify	  the	  kinds	  of	  activities	  
they	  do	  in	  their	  professional	  lives.	  	  

2. Note	  the	  important	  dates	  in	  the	  life	  stories	  of	  
these	  three	  people.	  Then,	  write	  what	  they	  did	  
on	  those	  dates.	  	  

3. Try	  to	  guess	  the	  professions	  of	  the	  people	  you	  
see	  in	  the	  photographs

	  	  
B.	  Nasıl	  hazırlamalıyım?	  
1. Videoları	  izledikten	  sonra	  sınıf	  arkadaşlarınızla	  

tartışma	  toplantısı	  oluşturabilmek	  için	  birer	  
tane	  meslek	  seçin.	  Seçtiğiniz	  kişinin	  meslek	  
bilgilerini	  gözden	  geçirin.	  	  	  

2. Forum	  sırasında	  diğer	  iki	  kişinin	  meslekleri	  ve	  
geçmişte	  hangi	  yıllarda	  neler	  yaptıkları	  
konusunda	  sorular	  sorun	  ve	  sorulara	  cevap	  
verin.	  Aldığınız	  yanıtları	  not	  edin.	  

3. Forum	  tartışmanızı	  tamamladıktan	  sonra	  
tablodaki	  altı	  meslek	  sahibi	  kişinin	  bilgilerini	  
inceleyin.	  Her	  bilgi	  kümesini	  doğru	  fotoğrafla	  
eşleştirdikten	  sonra	  ilginizi	  çeken	  birini	  seçin.	  
Seçtiğiniz	  meslek	  hakkında	  fotoğrafa	  ve	  kişinin	  
bilgilerine	  bakarak	  o	  kişiyi	  tanıtan	  bir	  paragraf	  
yazmaya	  başlayın.	  Ek	  bilgiler	  için	  İnternet’te	  
araştırma	  yapın.	  

4. Kendi	  şehrinizden	  tanıdığınız	  bir	  meslek	  
sahibini	  seçerek	  onu	  tanıtan	  bir	  paragraf	  yazın.	  	  

5. Mesleklerle	  ilgili	  yazdığınız	  paragrafları	  
kullanarak	  bir	  konuşma	  hazırlayıp	  sunun.	  

	  
	  
	  

B.	  How	  will	  I	  prepare?	  
1. In	  order	  to	  organize	  a	  forum,	  after	  you	  view	  

the	  videos,	  choose	  one	  of	  the	  professions	  
presented.	  Review	  information	  related	  to	  the	  
profession	  of	  the	  person	  you	  select.	  	  

2. During	  the	  forum	  discussions,	  ask	  the	  other	  
two	  people	  questions	  about	  their	  professions	  
and	  what	  they	  did	  in	  the	  past.	  In	  addition,	  
respond	  to	  their	  questions.	  Note	  their	  answers	  
to	  your	  questions.	  	  

3. After	  the	  forum	  discussion,	  review	  the	  
information	  about	  the	  six	  different	  
professionals	  presented	  in	  Table	  1.	  After	  you	  
match	  each	  profile	  with	  the	  appropriate	  
photograph,	  choose	  one	  you	  are	  interested	  in.	  
Based	  on	  the	  photograph	  and	  the	  information	  
about	  the	  person	  you	  select,	  write	  a	  paragraph	  
introducing	  that	  person.	  For	  additional	  
information,	  conduct	  a	  web	  search.	  	  

4. Choose	  a	  professional	  you	  know	  from	  your	  city	  
and	  write	  a	  paragraph	  introducing	  her.	  	  

5. Refer	  to	  the	  paragraphs	  you	  write	  and	  prepare	  
an	  informative	  speech	  about	  the	  professionals	  
you	  focus	  on.	  	  

	  
	  
Transcription	  of	  the	  Videos	  Introducing	  Three	  
Different	  Professionals	  

1) Sabiha	  Gökçen,	  Pilot	  
Uçmak	  içinde	  cesareti	  barındıran	  bir	  eylem.	  Bir	  kadının	  
bu	  cesareti	  göstermesi,	  üstelik	  alanında	  ilk	  olması	  
başarısını	  efsâneye	  dönüştürür.	  İşte	  bu	  başarıyı	  
yakalamış,	  tarihe	  imza	  atmış,	  adını	  pek	  çok	  yere	  
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yazdırmış	  dünyanın	  ilk	  kadın	  savaş	  pilotu	  Sabiha	  Gökçen.	  	  
Sabiha	  Gökçen	  1913	  yılında	  Bursa'da	  dünyaya	  gelir.	  Dünyanın	  ilk	  kadın	  savaş	  pilotu	  olan	  genç	  Sabiha'yı	  
Mustafa	  Kemal	  Atatürk	  1925'te	  manevi	  evlat	  edinerek	  kendisine	  Gökçen	  soyadını	  verir.	  Eğitim	  hayatında	  
başarılı	  olan	  Sabiha	  Gökçen	  1935'te	  Türk	  Hava	  Kurumu'nun	  Türk	  Kuşu	  Sivil	  Havacılık	  Okulu'na	  girer.	  

	  
Ankara'da	  yüksek	  planörcülük	  brövelerini	  alır.	  
Gökçen,	  yedi	  erkek	  öğrenciyle	  birlikte	  Kırım,	  
Rusya'ya	  gönderilerek	  yüksek	  planörcülük	  
eğitimini	  tamamlar.	  Gökyüzünün	  
derinliklerinde	  uçmanın	  tadına	  varan	  Sabiha	  
Hanım	  başarısına	  başarı	  ekleyerek	  aldığı	  özel	  
eğitimler	  sonrasında	  askeri	  pilot	  olur.	  Avcı	  ve	  
bombardıman	  uçaklarıyla	  uçan	  Gökçen	  
cesaretiyle	  göz	  doldurur.	  1938'de	  Balkan	  
Devletleri'nin	  davetlisi	  olarak	  uçağıyla	  Balkan	  
turu	  yapan	  Gökçen	  daha	  sonra	  Türk	  Hava	  
Kurumu	  Türk	  Kuşu'na	  başöğretmen	  tayin	  edilir.	  
Hayatı	  boyunca	  toplam	  22	  değişik	  hafif	  
bombardıman	  ve	  akrobatik	  uçakla	  uçar.	  Sabiha	  

Gökçen	  22	  Mart	  2001	  tarihinde	  doğum	  gününden	  bir	  gün	  sonra	  88	  yaşında	  hayata	  gözlerini	  yumar.	  	  
Sabiha	  Gökçen	  dünyanın	  bütün	  kadın	  pilotları	  için	  bir	  ilham	  kaynağı	  olur.	  Efsânesi	  yaşamaya	  devam	  eder.	  	  	  
	  
2) Faruk	  Kavi,	  Müzisyen	  
Adım	  Faruk,	  Kavi	  soyadım.	  	  
Müzisyenim.	  Aynı	  zamanda	  bir	  müzik	  
mağazasında	  satış	  yöneticisi	  olarak	  
çalışıyorum.	  	  
Ben	  33	  yaşındayım.	  
...	  
1992	  yılından	  beri...90	  yılında	  davul	  çalarak	  
müziğe	  başladım.	  92...1992'de	  gitar	  çalmaya	  
başladım.	  Ben	  de	  her	  Türk	  genci	  gibi	  yurt	  
dışından	  gelen	  müziğin	  etkisinde	  
büyüdüm...dolayısıyla	  92	  yılından	  bu	  güne	  
15...17	  yıldır	  gitar	  çalıyorum.	  Profesyonel	  
olarak	  da	  yaptım	  bu	  işi...Sonra	  25'lerimi	  
geçtikten	  sonra	  25	  yaşımdan	  daha	  sonra	  
daha	  kendime	  has	  bir	  gitar	  çalış	  ya	  da	  beni	  daha	  başkalarından	  ayıracak	  başka	  yere	  koyacak	  bana	  has	  
bana	  özel	  bir	  çalma	  şekli	  veya	  icra	  şekli	  yapmaya	  sağlamaya	  çalıştım.	  Ne	  derece	  başarılı	  olduğumu	  
bilmiyorum	  ama	  şu	  anda	  Türkçe	  sözlü	  müzik	  yapan	  bir	  grubumuz	  var...Ne	  tür	  derseniz	  Rock	  müzik	  
diyebilirim	  ama	  mümkün	  mertebe	  kendi	  topraklarımızın	  da	  kokusunu	  üstüne	  koymaya	  çalışıyoruz...	  bu	  
müziğin	  çünkü	  yoksa	  yurt	  dışında	  müzik	  yapan	  birisinden	  farkımız	  hem	  olmaz...	  hem	  de	  orda	  zaten	  bu	  
uzunca	  zamandır	  yapıldığı	  için	  bizim	  farkımızı	  belli	  etmemiz	  gerekiyor.	  Burada	  çünkü	  konuşmamın	  
başında	  söylediğim	  gibi	  çok	  başka	  kültürlerin	  çok	  uzun	  binlerce	  yıldır	  bıraktığı	  bir	  kültürel	  miras	  var	  ve	  
bunca	  yıl	  da	  başka	  mesela	  müziğe	  ilk	  başladığımdaki	  düşüncelerimle	  şimdiki	  düşüncelerim	  değişti.	  	  Ama	  
hâlâ	  burada	  özel	  bir	  durum	  olduğuna	  bütün	  kalbimle	  inanıp	  onu	  da	  eğer	  kısmet	  olursa	  güzel	  eserler	  
meydana	  getirerek	  yurt	  dışına	  sunmaya	  çalışacağız...	  Hedef	  bu	  yönde...	  
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3) Selim	  Bakır,	  Bakırcı	  
Adım	  Selim	  Bakır.	  Bakırcılık	  mesleğiyle	  
uğraşıyorum.	  Hediyelik	  ve	  kullanımlık	  
mutfak	  eşyaları	  olaraktan	  bakır	  mutfak	  
eşyaları	  üretimi	  yapıyoruz.	  Bu	  benim	  
dedelerimin	  atalarımın	  mesleği	  ve	  ben	  bu	  işi	  
üçüncü	  nesil	  olaraktan	  devam	  ettiriyorum.	  	  
Ben	  bir	  çok	  ülke	  gezdim.	  Aynı	  zamanda	  
Güney	  Afrika'da	  altı	  yıl	  yaşadım.	  Bu	  altı	  yıllık	  
süre	  zarfında	  orda	  ben	  turizm	  işi	  yaptım,	  
artı	  ithalat	  ihracat	  işi	  yaptım.	  Güney	  
Afrika'da	  deri	  ceket	  Türkiye'den	  deri	  ceket	  
ithalatı	  yaparaktan	  Güney	  Afrika'da	  sattım	  
onları.	  Turizm	  işi	  yaptığımdan	  dolayı	  da	  
Afrika	  ülkelerinin	  yaklaşık	  yirmi	  ikisini	  
gezdim	  dolaştım...	  ve	  orada	  büyük	  zevkler	  

yaşadık.	  Yani	  o	  güzel	  ülkeleri	  görüp	  safarileri	  ve	  o	  insanların	  oradaki	  kültürlerin	  farklılıklarını	  görmek	  
onları	  öğrenmek	  benim	  için	  büyük	  bir	  zevkti.	  	  
Daha	  sonra	  Türkiye'ye	  döndükten	  sonra	  tabii	  bu	  mesleğe	  tekrardan	  dönüş	  yapınca	  bu	  sefer	  mesleğimle	  
ilgili	  gezilere	  başladım.	  Bunun	  için	  ne	  yaptım?	  İran'a	  gittim.	  Suriye'ye	  gittim	  Azerbaycan'a	  gittim.	  
Buralarda	  ticaret	  yaptık.	  	  Aynı	  zamanda	  işte	  Portekiz'e	  ihracat	  yaptık.	  Buradan	  bakır	  eşyalar	  Portekiz	  ve	  
İtalya'ya	  bakır	  eşyalar	  yapıp	  gönderdik.	  
	  
Bakır	  işi...	  Türkiye'de	  çok	  kullanılan	  bir	  ürün	  bakır	  hammadde.	  Türkiye'de	  en	  çok	  kullanılan	  şehirler	  Urfa	  
Gaziantep	  ve	  Maraş.	  İmâlâtın	  en	  çok	  yapıldığı	  şehir	  bu	  üç	  şehir.	  Tabi	  bu	  Urfa	  bunların	  içinde	  önemli	  bir	  
yere	  sahip.	  	  1920'lerde	  yani	  90	  yıl	  önce	  Urfa'daki	  bakırcılık	  işiyle	  uğraşan	  esnaf	  sayısı	  üç	  yüz	  idi.	  Şu	  anda	  
yaklaşık	  otuza	  düştü	  de	  üç	  yüz	  işyeri	  bakırcılık	  işiyle	  uğraşıyordu.	  Bakır	  el	  sanatları	  işiyle	  uğraşaraktan	  
geçimini	  sağlardı.	  Her	  işyerinde	  beş	  kişinin	  çalıştığını	  düşünürsen	  bin	  beş	  yüz	  kişi	  o	  dönem	  bakırcılık	  işiyle	  
uğraşıyordu.	  Tabi	  o	  dönemler	  bu	  bölgenin	  bütün	  kullanılan	  mutfak	  eşyaları	  bakırdandı.	  Daha	  sonradan	  
çelik,	  alüminyum,	  ve	  ona	  benzer	  teflon	  ürünler	  çıkınca	  bakır	  kullanımı	  azaldı.	  Ondan	  dolayı	  da	  bu	  işle	  
uğraşan	  insan	  sayısı	  azaldı.	  Ama	  şu	  son	  on	  yıldır	  tekrardan	  bakıra	  dönüş	  başladı.	  İnsanlar	  bakırdaki	  
kullanımın	  insan	  sağlığı	  için	  faydalarını	  araştırınca	  öğrenince	  İnternet'ten	  tekrardan	  bakır	  kullanmaya	  
başladı.	  O	  açıdan	  üretim	  tekrardan	  artmaya	  başladı	  bakır	  eşyalarda.	  Daha	  önceleri	  sadece	  hediyelik	  veya	  
dekoratif	  ürünler	  yapılırken,	  on	  yıl	  öncesine	  kadar...	  Şimdi	  kullanıma	  yönelik	  mutfakta	  insanların	  yemek	  
pişirmek	  için	  kullandığı	  veya	  bir	  çay	  yapmak	  için	  kahve	  yapmak	  için	  kullandığı	  ürünler	  tekrardan	  bakırdan	  
ürünler	  kullanılmaya	  başlandı.	  	  
	  
	  
Meslek	  Bilgileri	  Etkinliği	  
Find	  the	  appropriate	  profile	  from	  the	  table	  below	  that	  matches	  each	  photograph.	  	  Then	  write	  a	  brief	  
paragraph	  about	  that	  professional.	  
	  

Kişi	  Adı	   Arzu	  Hanım	   Ali	  Bey	  
	   Can	  Bey	   Burcu	  

Hanım	  
Kenan	  
Bey	  

Burak	  
Bey	  

Murat	  
Bey	   Ferdi	  Bey	  

Meslek	   eski	  giysi	  
koleksiyoncusu	  

inşaat	  
mühendisi	  
	  

doktor	   kuaför	   eczacı	   halı	  
satıcısı	   kitapçı	   heykeltıraş	  
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Çalışma	  
Yeri	   Şirket	  

gökdelen	  
inşaatı	  
	  

hastane	   kuaför	   eczane	   halı	  
mağazası	  

sahaf	  
dükkanı	  

heykel	  
atölyesi	  

Bulunduğu	  
Şehir	   İzmir	   İstanbul	  	  

	   Malatya	   İstanbul	   Trabzon	   İstanbul	   İstanbul	   Konya	  

Yaptığı	  
Eylem	   toplamak	   Tasarlamak	   incelemek	   saç	  kesmek	   çalışmak	   satış	  yapmak	  

kitap	  
toplamak	   yontmak	  

	  
	  

	  
	  

(a)	   (b)	  

	   	  
(	  c	  )	   (d)	  

	   	  
(e)	   (f)	  
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3)	  	   İNTERNET	  BAĞLANTILARI	  /INTERNET	  LINKS	  
For	  Project	  1	  
Matematik	  Vakfı	  (Cahit	  Arf	  Links):	  
http://www3.iam.metu.edu.tr/matematikvakfi/cahitarf.html	  
“Cahit	  Arf	  Anısına”:	  
http://www.mathclub.hacettepe.edu.tr/matematikciler/cahitarf.htm	  
A	  Short	  Presentation	  on	  Cahit	  Arf:	  
http://www.youtube.com/watch?v=D5i73MHaiIE	  
	  
For	  Project	  1	  and	  2	  
Birçok	  kişinin	  öz	  geçmişini	  içeren	  bir	  site:	  
http://www.biyografi.info/	  
	  
A	  Turkish	  web	  portal	  focusing	  on	  careers	  and	  work	  experiences:	  
http://www.on5yirmi5.com/genc/bolum.aspx?cat=19	  
	  
	  
4)	   DEĞERLENDİRME/	  EVALUATION	  	  
Project	  1	  

Evaluation:	  
A. As	  you	  exchange	  information	  with	  your	  peers	  about	  the	  life	  of	  Cahit	  Arf,	  use	  appropriate	  

expressions	  for	  reporting	  past	  experiences	  accurately.	  
B. Attention	  to	  fluency,	  accuracy,	  and	  sequence	  in	  the	  writing	  of	  events	  selected	  from	  Cahit	  Arf’s	  

life	  during	  the	  construction	  of	  a	  new	  biography.	  	  
C. The	  use	  of	  congruent	  	  transitions	  between	  sentences	  and	  paragraphs	  in	  the	  constructed	  

biography.	  	  
D. The	  use	  of	  appropriate	  forms	  of	  address	  and	  congruent	  transitions	  between	  sentences	  and	  

paragraphs	  in	  the	  letter	  to	  Cahit	  Arf.	  	  
	  

Değerlendirme:	  
A. Cahit	  Arf	  ile	  ilgili	  derlenen	  bilgilerin	  sınıf	  arkadaşlarıyla	  sözlü	  olarak	  paylaşılması	  sırasında	  

geçmişteki	  deneyimleri	  aktarmaya	  uygun	  ifâdelerin	  doğru	  kullanımı.	  	  



http://deepapproach.wceruw.org/index.html	  
	  
	  

14	  

B. Cahit	  Arf’ın	  hayatından	  seçilen	  olayların	  yeni	  bir	  özgeçmiş	  oluştururken	  akıcı	  bir	  şekilde	  ve	  doğru	  
sırada	  yazılması.	  

C. Oluşturulan	  özgeçmişte	  cümleler	  ve	  paragraflar	  arasında	  uyumlu	  geçişler	  kullanılması.	  
D. Cahit	  Arf’a	  yazılan	  mektupta	  cümleler	  ve	  paragraflar	  arasında	  uyumlu	  geçişler	  kullanılması	  ve	  

uygun	  hitap	  biçiminin	  kullanılması.	  
	  
Project	  2	  

Evaluation:	  
A. During	  the	  discussion	  forum,	  direct	  questions	  to	  the	  other	  two	  professionals	  about	  the	  periods	  in	  

which	  they	  completed	  specific	  work	  in	  the	  past.	  Jot	  down	  the	  answers.	  	  
B. Match	  the	  information	  about	  the	  professionals	  with	  the	  correct	  photographs	  and	  build	  relevant	  

sentences	  that	  introduce	  each	  individual.	  	  
C. Write	  a	  coherent	  paragraph	  about	  the	  selected	  individual	  based	  on	  the	  photo	  and	  additional	  

information	  derived	  from	  research.	  	  
D. Write	  a	  coherent	  paragraph	  about	  a	  professional	  from	  your	  hometown.	  	  
E. Prepare	  an	  informative	  speech	  about	  the	  two	  professionals	  you	  wrote	  about	  and	  an	  effective	  

oral	  presentation	  of	  their	  activities	  in	  the	  past.	  	  
	  
Değerlendirme:	  
A. Tartışma	  toplantısı	  sırasında	  diğer	  iki	  meslek	  sahibine	  geçmişte	  yaptıkları	  işler	  ve	  bunların	  

tarihleriyle	  ilgili	  doğru	  soruların	  sorularak	  cevapların	  yazılması.	  
B. Fotoğraflarla	  kişi	  bilgilerinin	  doğru	  eşleştirilerek	  her	  kişi	  hakkında	  uygun	  tanıtıcı	  cümleler	  

oluşturulması.	  
C. Seçilen	  kişi	  hakkında	  fotoğrafa	  bakarak	  ve	  araştırma	  sonucu	  elde	  edilen	  ek	  bilgilerle	  akıcı	  bir	  

tanıtıcı	  paragraf	  yazılması.	  	  
D. Kendi	  şehrinizden	  seçtiğiniz	  bir	  meslek	  sahibi	  hakkında	  akıcı	  bir	  paragraf	  yazılması.	  
E. Haklarında	  yazı	  yazdığınız	  iki	  meslek	  sahibini	  karşılaştıran	  bir	  konuşma	  hazırlanması	  ve	  	  geçmiş	  

meslek	  yaşamlarında	  yaptıkları	  işlerin	  etkili	  bir	  şekilde	  sunulması.	  	  
	  
	  
5)	  	   YARDIMCI	  TEMALAR/	  FOLLOW-‐UP	  
a)	  Interview	  professionals	  from	  your	  community.	  Ask	  about	  their	  past	  work	  experiences.	  Write	  a	  
summary	  report	  about	  three	  professionals.	  	  
b)	  Interview	  professionals	  in/from	  Turkey.	  Ask	  about	  their	  past	  work	  experiences.	  Write	  a	  summary	  
report	  about	  three	  professionals.	  	  
	  
	  
6)	  	   MÜZİK/MUSIC	  	  
The	  following	  videos	  are	  a	  selection	  of	  songs	  by	  different	  Turkish	  professionals.	  

1) Alâeddin	  Yavaşça,	  a	  medical	  doctor	  and	  a	  professor	  of	  music,	  is	  singing	  a	  song	  with	  İnci	  Çayırlı.	  
(Classical	  Turkish	  Music)	  

http://www.youtube.com/watch?v=tQk9Ki0kNvQ&feature=related	  
2) III.	  Selim,	  an	  Ottoman	  Sultan,	  was	  also	  a	  prolific	  composer.	  He	  introduced	  new	  elements	  to	  

Turkish	  Classical	  Music.	  (Classical	  Turkish	  Music)	  
http://www.youtube.com/watch?v=bE9_ddOjgpk	  

3) Ali	  Rıza	  Binboğa	  sings	  a	  song	  about	  the	  the	  teaching	  profession	  with	  a	  group	  of	  children.	  
(Contemporary	  Folk	  Music)	  

http://www.youtube.com/watch?v=jI_LHllaAwo	  
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8)	  	   SUNUMLAR/POWERPOINT	  PRESENTATIONS	  
PowerPoint	  1:	  Biographical	  highlights	  from	  the	  life	  of	  Cahit	  Arf.	  	  	  
PowerPoint	  2:	  Brief	  profiles	  of	  various	  professionals.	  
	  
	  
9)	  	   YARDIMCI	  KONUŞMA	  KALIPLARI/PRE-‐ORAL	  ACTIVITY	  
Tartışma	  ve	  sunum	  etkinliklerinde	  aşağıdaki	  örnek	  cümleleri	  kullanabilirsiniz.	  	  
For	  the	  discussion	  and	  speech	  activities,	  you	  can	  use	  the	  following	  sample	  sentences.	  
	  
Cahit	  Arf	  ortaokul	  yıllarında	  matematik	  problemlerini	  başarıyla	  çözüyordu.	  
O	  ortaokuldan	  sonra	  eğitimine	  yurtdışında	  devam	  etti.	  
Bu	  ünlü	  bilim	  adamı	  hakkında	  size	  bilgi	  vermek	  istiyorum.	  
Geçmişte	  hangi	  şehirlerde	  çalıştınız?	  
2000	  yılında	  nerede	  çalışıyordunuz?	  
Alev	  Hanım	  1990	  yılından	  bu	  yana	  bir	  inşaat	  şirketinde	  çalışıyor.	  
Sizin	  mesleğinizin	  en	  zor	  yanı	  nedir?	  
Son	  yıllarda	  ne	  tür	  çalışmalar	  yaptınız?	  
	  
	  
10)	  	   COPYRIGHTED	  MATERIAL	  IN	  MODULE	  10:	  
Permission	  obtained	  for	  educational	  use	  of	  the	  video	  documentaries	  from	  the	  Turkish	  Ministry	  of	  Culture	  
and	  Tourism.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



http://deepapproach.wceruw.org/index.html	  
	  
	  

16	  

REFERENCE AND COPYRIGHT INFORMATION FOR THIS MODULE 
 

This module has a copyright. It may be reproduced and distributed for educational purposes only if the 
following citation is included in the document: 

 
This Instructional Module was originally published on the Deep Approach website 

(http://deepapproach.wceruw.org/index.html) as:  
Karaman,	  A.	  C.,	  and	  Tochon,	  F.	  V.	  (2010).	  	  Mesleki	  özgeçmişler	  /	  Professional	  biographies,	  Module	  10,	  Intermediate	  

level.	  Madison,	  WI:	  Wisconsin	  Center	  for	  Education	  Research	  (WCER).	  
http://deepapproach.wceruw.org/index.html	  (access	  date).	  The	  module	  is	  reprinted	  here	  with	  permission	  
of	  the	  author	  and	  the	  publisher,	  The	  Wisconsin	  Center	  for	  Education	  Research	  at	  the	  University	  of	  
Wisconsin-‐Madison.	  

	  
To view related modules, movies, PowerPoints, theoretical articles, Q&As, and webcasts, or to comment 

publically on this module in a forum of discussion, please go to http://deepapproach.wceruw.org/index.html and select 
the appropriate thumbnail. 
	  


