
1

Bugün pazar. Salih,  çok heyecanlı çünkü bu akşam Salihlerin 
evine arkadaşı Meltem ve ailesi gelecek.
Betül Hanım kahvaltıdan sonra hazırlıklara başladı. 
Salih, Demet ve Mehmet Bey de şimdi ona yardım ediyorlar. 
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Salih ‘’Anne, anne!’’ diye bağırdı ve annesinin yanına geldi.
Salih: 
- Anne, akşama hangi yemeği yapacağız?
Betül Hanım:
- Söyle bakalım, hangi yemeği yapalım? 
Salih:
- Meltem de benim gibi Adana Kebap’ı çok seviyor. Akşam 

kebap yapabilir miyiz anne?
Annesi:
- Elbette oğlum, bahçede yapabiliriz.
Salih:
- Ama çocuklar için az acılı olacak, değil mi?
Betül Hanım:
- Tamam, size de az acılı yaparız. Ancak evde bazı malzemeler 

eksik. Bir liste hazırlayalım. Siz babanla alışverişe gidin? 
Betül Hanım ihtiyaçları belirledi ve listeyi hazırladı.
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Betül Hanım:
- Alışveriş listesini almayı unutmayın.
Mehmet Bey:
- Listeyi aldık. Salih, saçların uzadı, önce berbere sonra da 

alışverişe gidelim. 
Betül Hanım:
- Evet, çok iyi olur. Hadi o zaman, güle güle gidin. Malzemeleri 

bekliyorum, geç kalmayın lütfen.
Mehmet Bey:
- Tamam. Görüşürüz.
Salih:
- Hoşça kal anne.
Betül Hanım:
- Güle güle oğlum. 
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Salih ve babası çarşıya gidiyorlar. Salih çok meraklı, babasına 
sorular soruyor.
Salih: 
- Baba, berberden sonra nereye gideceğiz?
Mehmet Bey:
- Önce manava, sonra markete gideceğiz. 
Salih:
- Baba berber amcaya parayı ben verebilir miyim?
Mehmet Bey:
- Tabii verebilirsin. Tüm alışverişte paraları sen ver, bana 

yardım et.
Salih:
- Gerçekten mi baba? Teşekkür ederim. 
Salih alışverişte ilk defa ödeme yapacak. Bu nedenle çok 

heyecanlandı.
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Salih ve babası berbere gittiler.
Salih:  
- Hayırlı işler, berber amca.
Mehmet Bey:
- Hayırlı işler ustam.
Berber: 
-Hoş geldiniz Mehmet Bey. Sen de hoş geldin Salih. Ooo! 

Saçların uzamış. 
Salih:
- Evet, uzadı berber amca. Saçlarımı biraz kısaltır mısın?
Berber:
- Tamam, gel bakalım, otur buraya.
Salih koltuğa oturdu. Berber, Salih ve babasının saçlarını kesti. 

Mehmet Bey parayı Salih’e verdi. Salih ödemeyi yaptı.
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Berberden sonra Salih ve babası manava gittiler. Manavdan 
1 kg üzüm, 1 adet karpuz; yarım kilo biber, 2 kg domates, 1 
kg soğan ve 1 demet maydanoz aldılar. Manav Hanifi Bey, 
malzemeleri poşete koydu.
Mehmet Bey:
- Kaç lira ödeyeceğiz?
Hanifi Bey: 
- 28 lira Mehmet Bey.
Mehmet Bey: 
- Salih, ödemeyi sen yapacaksın.
Salih 30 lira verdi ve 2 lira para üstü aldı. Mehmet Bey 

“Artık alışverişimizi Salih yapıyor.” dedi, manava göz kırptı ve 
güldü.
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Manavdan sonra Salih ve babası, kasap Hayri amcaya gittiler.
Salih: 
- Merhaba, Hayri amca. Kebap yapmak için 1 kilo kıyma 

istiyoruz.
Kasap: 
- Tabii, hemen hazırlıyorum.
Salih: 
- 1 kilo kıyma kaç lira?
Kasap: 
- 45 lira.
Mehmet Bey manava da gülümsedi.
- Salih büyüdü amcası, artık alışverişe yardım ediyor.
Salih parayı ödedi, “Hayırlı işler Hayri amca.’’ dedi ve onlar 

kasaptan çıktılar.
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Salih ve babası markete gittiler. Alışveriş arabası ile marketin 
bölümlerini dolaştılar. Marketten sıvı yağ, tuz ve karabiber aldılar.
Mehmet Bey:
- Oğlum, listeye bakar mısın? Her şeyi aldık mı?
Salih:  
- Evet baba, her şeyi aldık. Şimdi eve mi gidiyoruz?
Mehmet Bey:
- Eve gidiyoruz. Annen bizi bekliyor. Adana Kebap yapacağız. 

Ama önce sana bir sürprizim var.
Salih:
- Sürpriz mi? Yaşasın!
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Salih ve babası eve gidiyorlar. Hava sıcak ve onlar çok susadılar.
Mehmet Bey:
- Salih gel, şu pastaneye oturalım. Hem limonata içeriz hem 

de sohbet ederiz.
Salih çok mutlu oldu. Pastanenin balkonunda bir masaya 

oturdular. Mehmet Bey iki limonata istedi. Onlar limonata içtiler, 
sohbet ettiler. Salih bu sürprizi çok sevdi.
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Mehmet Bey:
- Hadi Salih, eve gidiyoruz. Annen bizi bekliyor.
Salih:
- Tamam baba. 
Salih ve babası yürüyorlar. Ancak Salih çarşıda yoruldu, bu 

nedenle yürümek istemedi. Onlar dolmuşa bindiler. Dolmuşta 
insanlar şoföre para verdiler, Mehmet Bey de yol ücretini 
şoföre verdi.  Evlerine yaklaştılar. Salih “İnecek var!” dedi. Şoför 
arabayı durdurdu. Salih ve babası dolmuştan indiler.
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Akşam oldu, misafirler geldi. Tüm aile misafirleri karşıladı. 
Salih hepsine “ Hoş geldiniz.” dedi. Büyükler sohbete başladı. 
Salih, Demet,  Meltem, onun kardeşleri Mine ve Kadir bahçeye 
çıktılar. Çimenlere oturdular ve “kulaktan kulağa” oynadılar.
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Büyükler de bahçeye çıktılar. Babalar mangalı yaktı. Anneler 
salata yaptı. Çocuklar tabak, çatal ve kaşıkları masaya koydular. 
Etler pişti. Herkes masaya oturdu. 
Çocuklar, akşam yemeğini çok beğendiler ve yemeklerinin 

hepsini bitirdiler. Yemekten sonra, çocuklar ellerini yıkadılar  ve 
Salih’in odasına gittiler. 
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Salih:
- Meltem, bugün alışverişi babam ve ben yaptık. Babamla 

çarşıya gittik. Önce berbere sonra manav, kasap ve markete 
gittik. Eve dolmuşla döndük. Yolda bir kadın, bir erkek trafik 
polisi gördük. Trafik ışıkları bozuktu. Polisler trafiği düzenliyordu. 
Meltem:
- Ben de polis olmak istiyorum. Polisleri çok seviyorum. 
Kadir:
- Ben de polis olacağım. Suçluları yakalayacağım.
Salih gülümsedi:
- Tamam Kadir, sen de polis ol.
Meltem:
-Sen ne olmak istiyorsun Salih?
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Salih:
- Ben itfaiyeci olmak istiyorum. 
Mine:
- Neden itfaiyeci olmak istiyorsun?
Salih:
- Çünkü insanlara ve hayvanlara yardım etmek, onların 

kahramanı olmak istiyorum.
Salih, o gece rüyasında kahraman bir itfaiyeciydi.



Bul
Eglen-
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1. Salihlerin evine kimler geldi?

2. Salih’in ailesi ve misafirler hangi yemeği yediler?

3. Salih ve babası limonatayı nerede içtiler?

4. Salih ve babası manavdan neler aldılar?

5. a. Salih gelecekte ne olmak istiyor?

 b. Meltem ve Kadir gelecekte ne olmak istiyorlar?

A. Soruları cevaplayın.
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B. Eşleştirin, yazın.

polis

fırıncı

tamirci postacı doktor

eczacı

kuaför

mühendis

boyacı

şarkıcı

itfaiyeci
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C. Cümleleri tamamlayın.

1. Sütçüden bir ......................................... süt aldım.

2. Fırından iki ........................................ ekmek aldım.

3. Tabağıma üç ........................................ peynir koydum.

4. Öğle yemeğinde bir ........................................ meyve suyu içtim.

5. Manavdan iki ........................................ portakal aldım.

6. Herkes bir ........................................ çikolatayı paylaştı.

paket

kutu

litre

kilo

dilim tane

SÜT
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Ç. Sıralayın, cümleyi yazın.

1. bekleyeceğim-dolmuş-durağında-aşağıdaki 

2. portakal-manavdan-kilo-iki-aldım

3. teyzemlere-akşam-yarın-gideceğiz

4. insanlara-yaşlı-etmeliyiz-çevremizdeki-yardım

5. gelecek-bizim-eve-akşam-misafir
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D. Gruplayın, yazın. 

ALIŞVERİŞ LİSTESİ

• Tavuk
• Ayran
• Domates
• Yoğurt
• Balık
• Elma

• Limonata
• Ispanak
• Armut
• Su
• Peynir
• Patlıcan

• Erik
• Meyve Suyu
• Fasulye
• Çilek

ET VE SÜT ÜRÜNLERİ

MEYVELER

İÇECEKLER

SEBZELER

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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E. Ne olmak istiyorsun?

................................. olmak istiyorum çünkü;

1. .......................................................................................
 ....................................................................................... 

2. .......................................................................................
 .......................................................................................

3. .......................................................................................
 .......................................................................................

TAKSİ
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F. Hangi sözcükleri öğrendiniz? 

ÇARSIDA




