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1.Bölüm: Gül

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/k-t-a-g-l

Gül öğle yemeğini hemen hemen her gün, oturduğu apartmanın girişindeki 
“Lezzet” şarküterinin yemekleri arasından titizlikle seçiyor.  

Gül burnunu yemeklerin sergilendiği tezgahın camına yapıştırmış, günün 
yemeklerini inceliyor.   

Gül iyi bir anne, iyi bir büyükanne, ama çok kötü bir aşçı: yemek pişirmeyi hiç 
sevmiyor! Hep girişteki şarküterinin yemeklerinden satın alıyor.  

“Bugün... bakalım şöyle: bir tabak fırın makarna, 4 biber dolması, dana rosto 
yanında patates püresi ve iki de zeytinyağlı enginar, evet çünkü sebze çok 
önemli...”  

Pür dikkat yemekleri incelerken, cep telefonu çalar: kızı Berna’dır:

“Anne! Acil bir durum var: yardımına ihtiyacım var!”

Sözlük

seçiyor: choosese

şarküteri: delicatessen

yapıştırmış: glued

cam: glass, shop window

tezgah: counter

çok kötü: very bad

enginar: artichoke

sebze: vegetables 
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Alıştırmalar

Doğru ya da yanlış?

1. Gül öğle yemeğini her gün şarküteriden satın alıyor. 

2. Gül iyi bir aşçıdır.

3. Gül bugün kıymalı makarna alıyor.

4. Gül sebze yemenin önemli olduğunu düşünüyor. 

5. Gül’ün kızı Berna’nın acil yardıma ihtiyacı var. 
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2. Bölüm: Acil yardım!

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/k-t-a-g-l

“Berna acil yardım istiyor! Ne olabilir ki?” diye düşündü Gül, kaygılıydı. 

 “Anne, yardımına ihtiyacım var: geç saate dek ofiste olacağım! İlkokula kadar 
gidip Ege ile Deniz’i alabilir misin? Saat 13.00’te çıkıyorlar! Çok teşekkür 
ederim... Aman unutma sakın: öğle yemeği evde yenecek ve kesinlikle abur 
cubur yok!” 

Ege ile Deniz, Gül’ün torunlarıdır: onlarla vakit geçireceği için memnundur! 
Ama bir sorunu var: öğle yemeği için onlara ne hazırlamalı?

Gül yemek yapmasını sevmiyor: torunlarını genelde piknik yapmak için parka 
götürür, ya da onlarla döner yemeye giderdi.  

Ama bu sefer Berna çok açık konuşmuştu:

“Kesinlikle abur cubur yenmeyecek! Dünyadaki diğer tüm büyükannelerin 
yaptığı gibi, Ege ve Deniz için yemek pişirmelisin! Kesinlikle döner, hamburger, 
şarküteri yemeği yenmeyecek: çocuklarım için dengeli ve sağlıklı bir öğle 
yemeği hazırlamanı istiyorum!”

 “Üfff” diye geçirdi aklından Gül, “çocuklar için pişirebileceğim bir şeyler 
bulmalıyım... Sağlığa önem veren bir kızımın olması ne kötü!”

Sözlük

öğle yemeği: lunch

kaygılı: worried

abur cubur: snnack

torun: grandchild

çok teşekkür ederim: thank you very much
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Alıştırmalar

Cümleleri basit edatlarla tamamlayınız. 

1. Anne, yardımına ihtiyacım var: geç saate  .....  ofiste olacağım.

a. başka b. ancak     c. karşın    d. dek     e. üzere

2. İlkokula  .....  gidip Ege ile Deniz’i alabilir misin?

a. gibi    b. kadar     c. diye    d. dek     e. dolayı

3. Ama bir sorun var: öğle yemeği  ......  onlara ne hazırlamalı?

a. dolayı    b. ötürü     c. için    d. bir tek   e. öte 

4. Gül yemek yapmasını sevmiyor: torunlarını genelde piknik yapmak için parka 
götürür, ya da onlar....  döner yemeye giderdi.  

a. ile    b. diye     c. gibi    d. ancak   e. değil 

5. “Üfff” ....... geçirdi aklından Gül, “çocuklar için pişirebileceğim bir şeyler 
bulmalıyım... 

a. ancak    b. dek     c. başka     d. üzere     e. diye  
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3. Bölüm: Ne pişirmeliyim? 

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/k-t-a-g-l

“Tarhana çorbası yapabilirim, sonra da köfte ve patates kızartması. Garnitür 
olarak da domates salatası. Tatlı olarak da çocuklara ikişer top çilekli dondurma 
veririm! Ama... sadece iki saatim var. Tüm bunları hazırlamaya yeter mi 
bilemiyorum. O halde pilav ve fırında tavuk yapayım. Ya da güveçte etli 
patates.”

Gül’ün aklında pek çok endişe var: torunları için hangi yemeği hazırlaması daha 
iyi olurdu? Sebze seviyorlar mıdır acaba? Ya da tüm çocuklar gibi makarnayı mı 
tercih ederler? 

“Mercimek çorbası yapsam daha iyi olacak galiba. Yoksa mantı mı? En iyisi 
kabak kızartması! Başım belada! Öğle yemeği için ne hazırlamam gerektiğini 
kesinlikle bilemiyorum!”

Gül’ün kafası karışmıştır. Markete doğru hızlı adımlarla yürümeye başlar: 
torunlarına güzel bir öğle yemeği hazırlayabilmesi için aklına iyi bir fikrin 
gelmesini ummaktadır! 

Sözlük

köfte: meatballs

pilav: rice

çorba: soup

kafası karışmak: be confused

adım: step

Alıştırmalar

Cümleleri doğru fiil ile tamamlayınız:

1. Tüm bunları hazırlamaya yeter mi ..............

a. bilemiyorum   b. biliyorum c. bileceğim   d. bildim   e. bilemiyor
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2. O halde pilav ve fırında tavuk ........... 

a. yapamaz     b. yapsınlar c. yapınız     d. yapayım e. yapamadım

3. Gül’ün aklında pek çok endişe .......: torunları için hangi yemeği hazırlaması 
daha iyi olurdu?

a. yok     b. geldi     c. varmış d. gelmemiş     e. var

4. Öğle yemeği için ne hazırlamam gerektiğini kesinlikle ............!

a. var     b. bildim     c. bilemiyorum     d. varmış e. bilmiş

5. Markete doğru hızlı adımlarla yürümeye  ...........

a. başlamışım   b. başlayacaksın c. başlamadım   d. başlar   e. başlasana
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4. Bölüm: Alışveriş

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/k-t-a-g-l

Gül’ün iyi yemek pişiremediği doğrudur, ancak teknolojiyi kullanmada çok 
başarılıdır, özellikle de cep telefonunu kullanmada!

Markete doğru yürürken, Gül Google’dan “Yarım saatte hazırlanan yemekler” 
başlıklı bir arama yapar. 

“Bakalım bir… Sulu köfte... sigara böreği... kıymalı makarna... Hayır, olamaz! 
Bataryam!”

Gül’ün cep telefonunun şarjı bittiği için ekranda artık yemek tariflerini 
göremez! Tam bir felaket!

Gül markete çok kaygılı olarak gelir ve sepetini doldurmaya başlar: marul, 
domates, yufka, mantar, makarna, muz... 

Market sepeti pek çok malzemeyle doludur, yaptığı alışverişten memnun eve 
döner.

Tüm bu taze sebze ve meyvelerle artık torunlarına lezzetli yemekler 
hazırlayabilir! 

Sözlük

tarif: recipe

kıyma: minced beef

muz: banana

ekran: screen

malzeme: ingredient

alışveriş: shopping, groceries

cep telefonu: mobile phone

ev: house
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Alıştırmalar

Doğru ya da yanlış?

1. Gül cep telefonu kullanmasını bilmiyor.

2. Gül internette yarım saatte hazırlanabilecek kolay yemek tarifleri arıyor.

3. Gül’ün cep telefonunun şarjı bitiyor. 

4. Gül market sepetine patlıcan da koyar.

5. Gül marketten hiçbir şey satın almaz. 
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5. Bölüm: Başı belada

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/k-t-a-g-l

Gül nihayet eve döner, yorgun ama memnundur. Tüm torbaları, yaptığı 
alışverişi alıp masanın üzerine koyar: marul, domates, yufka, mantar, makarna, 
muz... 

Sonra da cep telefonunu şarja takar. Google’da öğle yemeği için yapmayı 
düşündüğü tarifleri aramaya başlar. 

Tam bir felaket! Satın aldığı malzemelere uygun tarif bulamaz! Nasıl olur?!

Yufkalı tarif için lor peyniri gerekmektedir, ama evde lor peyniri yok!

Ama sonra ilginç bir tarif bulur: mantar dolması.

-Mantarları temizle.

-Mantarların bir kısmını sarımsak ve maydanozla birlikte ince ince doğra. 

-Yumurta ve kaşar peyniri ekle.

-Tüm malzemeyi bir tencereye boşalt ve önceden ısıtılmış fırına koy. 

Ama… Mantar nasıl temizlenir? Ya maydanoz: ne kadar gerekiyor? 

Durum gittikçe dramatikleşiyor: Gül’ün başı gerçekten beladadır!

Sözlük

torba: (shopping) bag

mantar: mushroom

ince ince doğramak: chop finely

lor peyniri: curd cheese

peynir: cheese

maydanoz: parsley

tencere: saucepan
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fırın: oven

Alıştırmalar

Doğru çoğul eklerini işaretleyiniz:

1. lar / ler torba...

2. lar / ler malzeme...

3. ler / lar tarif...

4. ler / lar mantar...

5. lar / ler maydanoz...
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6. Bölüm: Arkadaşlar

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/k-t-a-g-l

Zavallı Gül, durumu çok vahimdir! Ona arkadaşları belki yardım edebilir. 

“Derya... Lütfen, yardım et bana!”

“Gül! Neler oluyor?”

“Torunlarım için öğle yemeği hazırlamam gerekiyor, ama ne yapmalıyım bir 
türlü karar veremiyorum…”

“Gül? … Gül? Seni iyi duyamıyorum! Otobüsteyim, bugün denize Şile’ye doğru 
gidiyorum! Yarın konuşuruz.”

İlk telefon işine yaramamıştı. Gül sonra da arkadaşı Sevda’ya mesaj gönderir. 

“Merhaba Sevda, canım arkadaşım! Torunlarım bugün bana öğle yemeğine 
geliyorlar. Sence ne pişirmeliyim? Alışveriş yaptım ve marul, domates, yufka, 
mantar, makarna, muz satın aldım. Bana göre bir öğüdün var mı?”

Sevda’nın yanıtı hemen gelir:

“Merhaba Gül! Tabii ki sana bir öğüdüm var: Ege ile Deniz’i bir restorana 
götür!”

Sevda’nın öğüdü de pek yararlı olmamıştır…

Belki de artık yalnızca Suna öğle yemeğini kurtarabilecektir. Gül onu hemen 
arar:

“Aradığınız kişiye şu an ulaşılamamaktadır. Lütfen sinyal sesinden sonra mesaj 
bırakınız.”

Glossario

arkadaş: friend

neler oluyor? what's going on?

öğüt: advice
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yanıt: answer

yararlı: helful

kişi: person

ulaşılamamaktadır: cannot be reached

Alıştırmalar

Cümleleri basit edatlarla tamamlayınız: 

1. “Torunlarım .... öğle yemeği hazırlamam gerekiyor, ama ne yapmalıyım bir 
türlü karar veremiyorum…”

a. ancak     b. evvel     c. için     d. kadar     e. sonra

2. Otobüsteyim, bugün denize Şile’ye .....  gidiyorum!

a. doğru    b. dolayı     c. öte     d. için     e. ancak

3.  Gül sonra da arkadaşı Sevda’ya mesaj gönderir.

a. öte     b. beri     c. sonra     d. değil     e. ancak

4. Bana ..... bir öğüdün var mı?”

a. için     b. dolayı     c. öte     d. beri     e. göre

5. Lütfen sinyal sesinden ...... mesaj bırakınız.

a. önce     b. sonra     c. değin     d. denli     e. için
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7. Bölüm: İkilem

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/k-t-a-g-l

Saat 12:30 ve Gül panik içindedir. İnternet de yardımcı olamamıştır. Ne de 
arkadaşları. 

Kısa sürede durumu toparlaması gerek. Ama ocak hala sönüktür.  

Gül buzdolabını açar, ama bomboştur. Sinirle hemen kapatır. Buzdolabının 
üzerine mıknatısla tutturulmuş bir broşüre gözü takılır: bu, apartmanın 
girişindeki “Lezzet” şarküterinin broşürüdür. 

Giriş yemekleri:

Mercimek çorbası

Tarhana çorbası

Fırın makarna

Kabak mücver

Taze fasülye

Ana yemekler:

Dana rosto

Sulu köfte

Karnıyarık

Tavuklu mantar dolması

ÜCRETSİZ EVE TESLİM!

Zavallı Gül: ne yapmalı? Şarküteriye telefon edip yemekleri sipariş mi verse, 
yoksa marifetli her Türk büyükannesi gibi oturup yemekleri kendi mi hazırlasa? 
Küçük bir yalan mı söylese, yoksa tüm gerçeği itiraf mı etse?
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Sözlük

ne de: nor

buzdolabı: fridge

ocak: cooker

mıknatıs: magnet

dolma: stuffed

yalan: lie

Alıştırmalar

Doğru ya da yanlış?

1. Saat 12:30 olduğunda Gül çok sakindir.

2. Gül’ün buzdolabı doludur.

3. Buzdolabının üzerinde şarküterinin broşürü vardır.

4. Şarküteri siparişleri eve ücretsiz teslim etmektedir.

5. Gül şarküteriden sipariş mi verse, yemekleri kendi mi hazırlasa bir türlü karar 
veremiyor.
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8. Bölüm: Afiyet olsun!

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/k-t-a-g-l

“Çocuklar, yemek hazır! Haydi masaya!”

Ege, Deniz ve büyükanne Gül yemek masasına geçip otururlar. 

Giriş yemeği olarak tarhana çorbası içerler. 

Ana yemek olarak dana rosto ve yanında patates püresi yerler. 

Tatlı olarak da lezzetli bir çilekli pasta!

Torunları çok şaşırmıştır: “Gül nine, sen çok iyi bir aşçısın! Harika bir öğle 
yemeği bu!”, diye haykırırlar dudaklarını keyifle yalarken.  

Gül mutlu mutlu gülümser. O küçük sırrı çok işe yaramış ve sonuçta öğle 
yemeği başarıyla son bulmuştur! 

Sözlük

yemek masası: dinner table

giriş yemeği: starter

ana yemek: main course

şaşırmış: surprised

haykırırlar: exclaim 

gülümser: smiles

Esercizio

Cümleleri öyküye göre sıraya koyun:

1. Giriş yemeği olarak tarhana çorbası içerler.

2. Gül ve torunları yemek masasına geçip otururlar.

3. Çocuklar yemekleri çok beğenmişlerdir.

4. Gül çocukları masaya çağırır.
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5. Tatlı olarak çilekli pasta yerler.

6. Ana yemek olarak dana rosto ve yanında patates püresi yerler.
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Yanıtlar

1. bölüm

1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. D

2. bölüm

1. d 2. b  3. c  4. a   5. e

3. bölüm

1. a 2. d  3. e  4. c  5. d

4. bölüm

1. Y  2. D  3. D  4. Y  5. Y

5. bölüm

1. lar 2. ler 3. ler 4. lar 5. lar

6. bölüm

1. c 2. a  3. c  4. e  5. b

7. bölüm

1. Y 2. Y  3. D 4. D  5. D

8. bölüm

4 – 2 – 1 – 6 – 5 – 3
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