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1. Bölüm: Mine ve Efe 

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/surpriz

Mine 25 yaşındadır. İstanbul’da Tıp Fakültesi’nde okuyor, sempatik ve nazik bir 
kız olduğu için çok arkadaşı var. Erkek arkadaşının adı Efe’dir. Mühendis olan Efe 
30 yaşında ve İzmit’te çalışıyor. Efe akşamları dışarı çıkmayı, sinemaya gitmeyi, 
arkadaşlarıyla buluşmayı seviyor. Mine ile Efe üç yıldır nişanlılar. Farklı 
kentlerde yaşıyorlar, ama neyse ki İstanbul ve İzmit birbirinden çok uzak değil. 
Mine’de Efe’nin evinin anahtarı, Efe’de ise Mine’nin evinin anahtarı var: bu iki 
gencin birbirlerinden gizlisi saklısı yok. Bugün günlerden Çarşamba ve Mine’nin 
fakültede dersi yok. Efe’ye bir sürpriz yapmak istiyor, çünkü bugün onlar için 
özel bir gün. Özellikle de Mine için çok önemli bir gün. 

Sözlük

sempatik: nice

arkadaşlar: friends

çalışıyor : works

nazik: kind 

buluşmak: meet

farklı: different

neyse ki: fortunately
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Alıştırmalar

Doğru ya da yanlış?

1. Mine İzmit’te hem okuyor hem de çalışıyor. 

2. Mine’nin çok arkadaşı var çünkü sempatik ve nazik bir kız. 

3. Efe mühendistir. 

4. Mine ile Efe evleniyorlar.

5. Mine Efe’ye bir sürpriz yapmak istiyor.  
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2. Bölüm: Yıldönümü 

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/surpriz

15 mayıs: Mine ile Efe’nin nişanlanma yıldönünümleridir. Mine Efe’ye bir 
sürpriz yapmak istiyor: bu özel günü birlikte kutlayabilmek için Efe’nin İzmit’teki 
evine gitmeyi düşünür. Efe’nin saat 18’e kadar çalıştığını bilen Mine, saat 
16’daki trene binmek için kentin ana tren istasyonu olan Haydarpaşa Garı’na 
gider. Tren saati çok uygundur! Garın çatısında büyük bir saat, içerisindeki 
meydanda ise bilet gişeleri var. Türkiye’nin pek çok yerine buradan tren 
kalkıyor, o yüzden gar çok kalabalık. Mine 4 nolu perona gidip İzmit trenine 
biner. Ne yazık ki tren on dakika rötarla kalkar ve Mine İzmit’e ancak saat 18’de 
varır: yani tam zamanında! Efe’nin evine geldiğinde saat 18:30’dur.  “Efe bu 
saatte kesin evdedir” diye geçirir aklından Mine, zile basar ve bekler, ancak 
kimse kapıyı açmaz: Efe evde değildir.   

Sözlük

nişan: relationship

binmek: get

saat: clock, hour

meydan: square, piazza

istasyon: station

bilet gişesi: ticket office

bilet: ticket

kalabalık: crowded

peron: platform

rötar: delay

zil: doorbell
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Alıştırmalar

Doğru çoğul eklerini işaretleyiniz: 

1. ev-   lar / ler 

2. tren-   ler / lar    

3. meydan-   lar / ler    

4. peron-  ler / lar 

5. istasyon-  lar / ler  
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3. Bölüm: Efe’yi ararken 

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/surpriz

Mine, “Sorun değil, nasılsa anahtarım var!” diye düşünür. Çantasını açıp 
anahtarı arar. Ama evin anahtarını bulamaz. Kimbilir nerede?... Mine 
düşününce, anahtarı İstanbul’daki evinde masanın üzerinde unutmuş olduğunu 
hatırlar! Eve giremeyen Mine, bekleyerek zaman kaybetmek istemez. Efe’yi 
bulmak için çalıştığı yere gider. Ofisi yakındaki büyük, modern binalardan 
birindedir. Ofise girdiğinde sekretere Efe’yi sorar, sekreter de, “Hayır, üzgünüm, 
Efe bugün işe gelmedi!”, diye yanıt verir. Neyse ki çıkışta işten çıkmış evlerine 
giden Efe’nin iş arkadaşlarıyla karşılaşır, ama nişanlısının nerede olduğunu onlar 
da bilmiyorlar. Mine kaygılanmaya başlamıştır.       

Sözlük

çanta: bag

düşünmek: think

unutmuş: forget

bina: building

iş arkadaşları: colleagues

onlar da bilmiyorlar: they don't know

kaygılı: worried
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Alıştırmalar

Öyküyü oluştur: 

1. Sekreter Mine’ye Efe’nin işte olmadığını söyler. 

2. Mine Efe’nin ev anahtarının çantasında olduğunu sanır. 

3. Mine kaygılanır. 

4. Mine Efe’yi aramak için iş yerine gider. 

5. İş arkadaşları Efe’nin nerede olduğunu bilmiyorlar. 
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4. Bölüm: Aperatif

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/surpriz

Efe bazen aperatif için arkadaşlarıyla iş çıkışında bir kafeye gider. Bu kafe, 
ofisten beş dakika uzakta. Mine erkek arkadaşını bulma ümidiyle hemen oraya 
gider. Kafe çok büyük ve şık, içerisinde çok kişi var. Herkes gevezelik ediyor ve 
yüzlerinde rahatlamış bir ifade var. Mine çevreyi gözlemliyor: dışarıdaki 
masalara oturmuş yaşlılar çay ya da kahve içiyor, gazete okuyorlar. İçeride ise 
gençler gruplar halinde oturuyor, konuşuyor, bira içiyor ve patates cipsi yiyorlar. 
Aralarında Efe’nin arkadaşları da var. “Ne şans!” diye düşünür Mine, 
rahatlamıştı, “Efe kesin burada onlarla birlikte”. Ama ne yazık ki Mine’yi kötü bir 
sürpriz bekliyordu.   

Sözlük

Beş dakika uzaklıkta: five minutes away

gider: go

umuyor: hope 

trovare: find 

gevezelik ediyorlar: chatting

yaşlı: old

Alıştırmalar

Doğru ya da yanlış?

1. Efe bazen aperatif için arkadaşlarıyla iş çıkışında bir kafeye gider. 

2. Kafe küçük ve boştu. 

3. Efe’nin arkadaşları dışarıdaki masalarda oturuyorlar. 

4. Gençler bira içiyor ve patates cipsi yiyorlar. 

5. Mine Efe’nin arkadaşlarını gördüğü için mutludur.
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5. Bölüm: Neredesin? 

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/surpriz

Mine, Efe’nin arkadaşları Murat ile Davut’un yanına yaklaşır: “Merhaba! 
Nasılsınız? Sizi gördüğüme çok sevindim!” 

“Merhaba Mine! Ne büyük sürpriz: İzmit’tesin! Biz iyiyiz, ya sen?”, diye karşılık 
verir Murat.

“Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Buraya Efe’ye sürpriz yapmak için geldim. 
Nerede olduğunu biliyor musunuz?”

“Üzgünüm, bilmiyoruz: Efe’yi iki gündür görmüyoruz. Bizimle bir kadeh şarap 
içmez misin?”, diye yanıt verir Davut.

Ama Mine, Murat ve Davut ile şarap içmek istemiyor: tek istediği erkek 
arkadaşını bulmak ve onunla yıldönümlerini kutlamak!

Mine yorgun ve şaşkındır. Nereye gitmesi gerektiğini bilmiyor: Efe evde değil, 
ofiste ve kafede de değil. Nerede olabilir?

Sözlük

yaklaşır: approach

merhaba: hello

üzgünüm: I'm sorry

kadeh: glass

kutlamak: celebrate

yorgun: tired

şaşkın: confused

nerede: dove
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Alıştırmalar

Cümleleri doğru fiil ile tamamlayınız: 

1. “Merhaba! Nasıl.... ? Sizi gördüğüme çok sevindim!” 

a. -sınız    b. -mışlar     c. -dılar     d. -mış      e. -lar 

2. “Buraya Efe’ye sürpriz ...... için geldim” 

a. etmek     b. yapmak     c. çakmak     d. almak     e. konuşmak 

3. Bizimle bir kadeh şarap ....... ? 

a. içmez misin     b. içsene    c. iç     d. içiyorsun     e. içebilirsin 

4. Mine yorgun ve şaşkın....

a. mış     b. dır     c. olabilir     d. oluyor     e. değil 

5.  Nereye ..... gerektiğini bilmiyor: Efe evde değil, ofiste ve kafede de değil. 
Nerede olabilir?

a. gitmesi    b. istiyor     c. diyor     e. çıkıyor     d. değil
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6. Bölüm: Aptalca bir fikir 

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/surpriz

Mine kafeden çıkar. Bir çözüm bulması lazım. İyi fikirler genelde yürürken aklına 
geldiği için, şehir merkezine doğru herhangi bir hedefi olmadan öylesine 
yürümeye karar verir. Sağa döner, sonra sola, bir meydandan geçer, yolu 
geçmek için trafik ışıklarında yeşil ışığı bekler, ama sonra geri döner. Sonuçta, 
“Şimdi Efe’nin evine döneceğim. Bu sefer de evde yoksa, telefon edeceğim” 
diye karar alır. Saat 9’a 20 var: geç oldu, Mine’nin eve dek hızlı yürümesi gerek. 

Efe yine evde değil: artık tek çaresi kalmıştır, sürprizden vazgeçip telefon 
etmesi. Mine, iki, üç, dört kez telefon eder, ama Efe yanıt vermez. Artık 
umutsuzdur: “Sürpriz yapmak ne aptalca bir fikir! Efe’den gizli saklı işler 
yapmak ne aptalca bir fikirmiş! Tüm günü bir hiç uğruna boşa geçirdim!”, diye 
hayıflanır.

Sözlük

genelde: generally

yürümek: walk

yolu geçmek: cross the road

trafik ışıkları: raffic lights

9’a 20 var: twenty to nine

tüm: whole 

boşa geçirmek: wasted
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Alıştırmalar

Cümleleri basit edatlarla tamamlayınız:

 1. İyi fikirler genelde yürürken aklına geldiği ....  şehir merkezine doğru yürüdü.

 a. için     b. doğru     c. değin     d. dek    e. dolayı 

2. Şehir merkezine ...... herhangi bir hedefi olmadan öylesine yürümeye karar 
verdi. 

a. dolayı     b. için     c. doğru     d. gayrı   e. gibi 

3. Sonuçta, “Şimdi Efe’nin evine döneceğim,” ..... karar alır.

a. doğru     b. diye     c. için     d. dolayı     d. evvel 

4. Mine’nin eve ..... hızlı yürümesi gerek. 

a. diye     b. evvel     c. için     d. dek     e. değin

5.  “Tüm günü bir hiç uğruna boşa geçirdim!”, ...... hayıflanır

a. ötürü    b. dolayı     c.  değil     d. için     e. diye
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7. Bölüm: İstanbul’a dönüş

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/surpriz

Mine İzmit’te kalmak ve daha fazla beklemek istemiyor: İstanbul’a son tren 
birazdan kalkacak, saat 21.30’da. Mine, hayal kırıklığına uğramıştır, üzgündür, 
sürprizden vazgeçip eve dönmeye karar verir. Gitmeden önce bir not yazıp 
kapının altından içeri atar. Nota şunları yazar: “Merhaba aşkım! Yıldönümümüz 
kutlu olsun! Seni çok özledim... Mine”. Tren istasyonuna doğru yürürken, ne 
kadar yararsız bir yolculuk yapmış olduğunu düşünür: öyle öfkeledir ki, ağlama 
ihtiyacı duymaktadır! Hiç değilse tren yolculuğu ilginçtir. Yakınına başka yolcular 
oturmuştur: uyuyan şık bir beyefendi, yanında usluca oturan küçük çocuğuyla 
bir anne, felsefe konuşan iki üniversite öğrencisi. Yolcuları gözlemleyerek 
zamanını geçiren Mine üzüntüsünü de unutmuştur.  

Sözlük

kalmak: stay

beklemek: wait

üzgün: sad

hayal kırıklığı: frustration

vaz geçer: give up

not: note 

yararsız: useless

öfke: anger

ağlamak: cry 

uslu: quiet
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Alıştırmalar 

Doğru ya da yanlış? 

1. İstanbul’a son tren 21.30’da kalkmaktadır. 

2. Mine Efe’ye bir not yazıp bırakır. 

3. Mine yolda Efe’yle karşılaşır. 

4. Tren yolculuğu çok sıkıcıdır. 

5. Mine diğer yolcuları gözlemler. 
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8. Bölüm: Sürpriz 

Listen to this story online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/surpriz

Tren İstanbul’a zamanında varır. Mine doğruca eve gider. Merdivenlerden 
yukarı çıkarken, bazı tuhaflıklar dikkatini çeker: renkli balonlar, kalp biçimli 
kırmızı notlar, kırmızı güller... “Ne tuhaf” diye düşünür, “Apartmanda galiba bir 
doğumgünü partisi var... aklım iyice karıştı”. Mine evine vardığında, kapıyı açar 
ve... sürpriz! Efe evde! Divanda oturmuş, kitap okuyor. Masa hazır: akşam 
yemeği güzelce hazırlanmış, bir pasta ve bir de hediye paketi... tabii Mine’nin 
sabah yanına almayı unuttuğu Efe’nin ev anahtarı da masanın üzerinde. Mine 
çok mutlu! Efe’ye sevinçle sarılır ve öper. Sonra da İzmit’te geçirdiği korkunç 
günü anlatır. Sonrasında birlikte yemek yiyip, yıldönümlerini mutlulukla 
kutlarlar... her şeye rağmen yine de çok özel bir gün olmuştur!

Sözlük

merdivenler: stairs

bazı: some

balonlar: balloons

kalp biçimli: heart-shaped

doğumgünü: birthday

oturmuş: seated

hediye: gift

çok mutlu: very happy
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Alıştırmalar

Cümleleri doğru fiillerle tamamlayınız.

1. Tren İstanbul’a zamanında  .........

a. gitmez     b. kalkar     c. ulaşmaz     d. gitmiş     e. varır 

2. Efe evde! Divanda oturmuş, kitap ..........

a. okuyorsun     b. okumaz     c. okuyor     d. okumadı     e. okuyorlar

3.  Masa ....: akşam yemeği güzelce hazırlanmış, bir pasta ve bir de hediye 
paketi.

a. yok     b. var     c. kalkar    d. hazır    e. ulaşır

4. Efe’ye sevinçle sarılır ve     .......

a. gider     b. öper     c. gitmez     d. yer     e. kalkmaz 

5.  Sonrasında birlikte yemek yiyip, yıldönümlerini mutlulukla ........... 

a. kutlarlar     b. kutluyorum     c. kutlamak     d. kutlamadı     e. kutlamaz
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Çözümler

1. Bölüm:

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

2. Bölüm:

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

3. Bölüm:

 2 – 4 – 1 – 5 – 3 

4. Bölüm

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

5. Bölüm:

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

6. Bölüm:

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

7. Bölüm:

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

8. Bölüm:

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

19


