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Voorbeeld casus mondeling college-examen 
Examenvak en niveau Turks vmbo KB 

Naam kandidaat  

Examennummer  

Examencommissie  

Datum  

Voorbereidingstijd 20 minuten 

Titel voorbereidingsopdracht 'Kedi İnsanı’ mısınız, 'Köpek 
İnsanı' mısınız?  

Instructie 

Bestudeer bijgevoegde voorbereidingsopdracht. Uw mondeling examen begint straks met 

een gesprek over deze casus. 

Ter voorbereiding op uw examen kunt u: 

• de inhoud van de casus kort samenvatten. 

• als er vragen onder de casus staan, deze voor uzelf beantwoorden. 

 

Hulpmiddelen 

 

Bij deze voorbereidingsopdracht mag u gebruik maken van: 

de woordenboeken Turks-Nederlands en Nederlands-Turks 

Het is toegestaan op de voorbereidingsopdracht aantekeningen te maken. 

Aan het eind van de voorbereidingstijd haalt een van de examinatoren u op. 
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'Kedi İnsanı’ mısınız, 'Köpek İnsanı' mısınız?  
 

 
 
Bir hayvan seversiniz, orası tamam. Peki ya kedici misiniz köpekçi mi? Ya da şöyle 
diyelim, bir tercih yapmanız gerekse, kediyi mi seçerdiniz köpeği mi? Yanıtlaması 
zorsa sizi bazı ufak bilgiler ışığında aydınlatalım!  
 
‘Kediyse at sepete!’ 
Kedi İnsanları, köpekleri sevmeyebilirler. Sevebilirler de. Onlar için pek fark etmez.  
Köpek İnsanları, kedilerden pek hazzetmezler. Daha net ve keskin bir şekilde, 'Kedi 
mi? Almayayım' derler. Kedilerin düşmanca davrandıklarını, nankör ve gıcık 
olduklarını düşünmeleri daha olasıdır. Evet, kediler köpeklere oranla daha huysuz 
olabilirler ama bu onların karakterlerine göre değişir. 
 
‘Hayır, kediler nankör olur, hayır!’ 
Kedi İnsanları, köpekleri sorun etmez. Birdenbire beliren bir köpeği sevmeye de 
başlayabilirler. Köpek İnsanları, bu konuda zor ikna edilen tiplerdir. Kedilerin canavar 
olduklarında ısrarcı olabilirler. Ama her kedinin karakteri değişiktir ve köpek insanları 
bu gerçeği kabul etmek istemezler.  
 
'Kediyi ne yapaca ğım, beni tırmık içinde bırakır!' 
Köpek İnsanları, tatile giderken onları rahatlıkla bir arkadaşlarına emanet 
edebilirler. Köpekler buna çok üzülür, sessiz sakin kalır ve sahipleri döndüklerinde 
onları hemen affetmeye hazır olurlar.  
Kedi İnsanları ile kedileri arasında tuhaf bir aşk-nefret ilişkisi vardır. Kedi sahipleri, 
kedilerini herhangi birine kolay kolay emanet edemezler, çünkü kediler sahiplerine 
tutkuyla bağlıdır ve onların bir yere gitmelerinden hoşlanmaz! Döndüklerinde de 
bunun intikamı acı olur! 
 
'Yavrumla gurur duyuyorum!' 
Köpek İnsanları, köpeklerinin cinsini ezbere bilir, onları gururla takdim edebilirler.  
Kedi İnsanları, kedilerinin cinsini bilmeseler de olur, soran olursa 'Tam bir baş belası' 
demekte sakınca görmezler. 
 
 
 
'Huyu kurusun, ben de çekiyorum...' 
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Köpek İnsanları köpeklerine olan olumsuz yorumlar karşısında çılgına dönebilirler.  
Kedi İnsanları ise kedilerine yönelik olumsuz yorumlar karşısında 'Bizimki biraz 
öyledir... Huyu bu' diyerek bunu sorun etmezler. 
 
Hala hangisi olduğunuzu bulamadınız mı? Belki de ikisini de çok seviyor olabilirsiniz. 
O zaman ne bir 'kedici' ne de bir 'köpekçi' sayılırsınız. 
 
Hürriyet 
 

 


