Turks
HAVO
Examenbundel
2000-2021

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Inhoudsopgave
2021 I - Turks
Opgaven

4

Antwoordblad

12

Bijlage

15

Correctievoorschriften

38

2019 I - Turks
Opgaven

48

Antwoordblad

56

Bijlage

59

Correctievoorschriften

80

2018 I - Turks
Opgaven

89

Antwoordblad

97

Tekstboekje

100

Correctievoorschriften

121

2017 I - Turks
Opgaven

130

Antwoordenblad

138

Tekstboekje

141

Correctievoorschriften

163

2016 I - Turks
Opgaven

173

Antwoordenblad

183

Tekstboekje

185

Correctievoorschriften

209

2015 I - Turks
Opgaven

219

Antwoordenblad

229

Tekstboekje

232

Correctievoorschriften

255

2014 I - Turks
Opgaven

265

Antwoordenblad

275

Tekstboekje

277

Correctievoorschriften

301

2013 I - Turks
Opgaven

311

Tekstboekje

320

Correctievoorschriften

341

2012 I - Turks
Opgaven

350

Antwoordenblad

358

Tekstboekje

360

Correctievoorschriften

383

2011 I - Turks
Opgaven

391

Antwoordenblad

400

Bijlage

403

Correctievoorschriften

425

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 1

2010 I - Turks
Opgaven

434

Antwoordenblad

442

Bijlage

444

Correctievoorschriften

467

2009 I - Turks
Opgaven

475

Antwoordenblad

483

Bijlage

485

Correctievoorschriften

510

2008 I - Turks
Opgaven

518

Antwoordenblad

526

Bijlage

528

Correctievoorschriften

553

2007 I - Turks
Opgaven

561

Antwoordenblad

569

Bijlage

571

Correctievoorschriften

596

2006 I - Turks
Opgaven

604

Bijlage

611

Correctievoorschriften

629

2005 I - Turks
Opgaven

635

Bijlage

642

Correctievoorschriften

659

2004 I - Turks
Opgaven

665

Bijlage

672

Correctievoorschriften

689

2003 I - Turks
Opgaven

696

Bijlage

703

Correctievoorschriften

722

2003 II - Turks
Opgaven

728

Bijlage

735

Correctievoorschriften

751

2002 I - Turks
Opgaven

757

Bijlage

764

Correctievoorschriften

780

2002 II - Turks
Opgaven

786

Bijlage

793

Correctievoorschriften

809

2001 I - Turks
Opgaven

815

Bijlage

822

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 2

Correctievoorschriften

837

2001 II - Turks
Opgaven

843

Bijlage

850

Correctievoorschriften

865

2000 I - Turks
Opgaven

871

Bijlage

878

Correctievoorschriften

895

2000 II - Turks
Opgaven

901

Bijlage

908

Correctievoorschriften

923

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 3

Examen HAVO

2021
tijdvak 1
dinsdag 1 juni
13.30 - 16.00 uur

Turks

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad.
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad.

Dit examen bestaat uit 42 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1 Medya Nedir?
1p

1

Birinci paragrafta günümüz medyasının hangi sorunundan
bahsedilmektedir?
A medya tanımının teknolojinin gerisinde kalmasından
B medyanın bir eğlence mecrasına dönüşmesinden
C medyanın küçük toplumlarda etkisiz kalmasından
D medyanın tarafsızlığını kaybetmekte olduğundan

1p

2

Wat zegt het soort medium over de gebruiker ervan volgens de schrijver
in alinea 2?

1p

3

Welke uitdrukking gebruikt de schrijver om het belang van de media in
ons leven te benadrukken in alinea 3?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

4

Dördüncü paragrafta medyanın en çok hangi özelliği vurgulanmaktadır?
tehlikeleri
tek yanlılığı
yararları
zorunluluğu

A
B
C
D

Tekst 2 Halı Motiflerinin Dili
1p

5

2p

6

1p

7

HA-1008-a- o

Metne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A Anadolu'da aynı motifler kullanılarak yüzyıllarca iletişim sağlanmıştır.
B El dokuması halılar bir merkezde modern imkanlarla üretilmektedir.
C Kullanılan motiflerde paylaşılmak istenen duygular öne çıkarılmaktadır.
D Türk halılarının tek düğümlü olması en önemli özelliğidir.
In de tekst staat dat twee verschillende motieven worden gebruikt om een
kinderwens te uiten.
Hoe heten deze twee motieven?
Je moet in het Turks antwoorden.
Metne göre Çatalhöyük'te bulunan bir halıdaki kartal motifi
aşağıdakilerden hangisini ifade ediyor?
A asaletin, gücün, yenilmezliğin simgelendiğini
B avcılıkta kullanılan kartalın vazgeçilmezliğini
C eski Türklerin bağımsızlık sembolü olduğunu
D korkulan yabani hayvanların işlendiğini
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1p

8

Wat past er op de open plek bij
A anlamlı
B boş
C etkileyici
D kem

8 ?

Tekst 3 Dejavu
1p

9

Metne göre aşağıdakilerden hangisi dejavu hissi ile ilgili olarak doğrudur?
A bilimsel teorilere göre bu hissin, reenkarnasyon oluşturması
B bu hissin, beyinde bazı yeni işlevselliklere yol açması
C hissetme sıklığı ile kişilerin yaşı arasında ters bir orantı olması

1p

10

Wat past er op de open plek bij
A askıya alan
B denetleme yapan
C gelişigüzel kaydeden
D görmezden gelen

2p

11

Zijn de onderstaande beweringen juist of onjuist volgens de tekst?
Noteer 'juist' of 'onjuist' achter elk nummer op het antwoordblad.
1 Mensen die weinig reizen hebben vaak een déjà vu-ervaring.
2 Het is bewezen dat een déjà vu bij epilepsiepatiënten langer duurt.
3 Door een déjà vu kunnen mensen betere voorspellingen doen.
4 Een déjà vu geeft een gevoel van vervreemding van de eigen
omgeving.

1p

12

Wat past er op de open plek bij
değiştirecek
destekleyecek
kazandıracak
somutlaştıracak
yitirecek

10

12

in alinea 6?

in alinea 7?

A
B
C
D
E

Tekst 4 'Tourist Go Home' Hareketi

1p

1p

13

In alinea 3 is sprake van een paradox als het gaat om 'de houding
tegenover de vreemdelingen'.
Wat houdt deze paradox in?

14

In alinea 4 is sprake van zowel persoonlijk gewin als persoonlijk verlies.
Met welk woord uit de tekst wordt het gevoel van verlies uitgedrukt?

HA-1008-a-o
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1p

15

Altıncı paragrafa göre turizmdeki aşırı yoğunluğun en önemli nedeni
nedir?
A Avrupa kıyılarının eşsiz güzelliği
B 'görülecek yerler' üzerine çıkan yayınlar
C kruvaziyerlerin turistleri taşıması
D tatil rezervasyonlarının kolay yapılabilmesi

1p

16

Yedinci ve sekizinci paragraflar arasında nasıl bir ilişki vardır?
A Hem yedinci hem de sekizinci paragrafta eleştiri getirilmektedir.
B Yedinci paragrafta nedenler, sekizincide ise sonuçlar belirtilmektedir.
C Yedinci paragrafta veriler, sekizincide ise varsayımlar sunulmaktadır.
D Yedinci paragraftaki bir probleme sekizincide çözüm getirilmektedir.

1p

17

Metne göre İstanbul, Provence'ın ortak özelliği nedir?
Söz konusu yerler
A kitlesel turizmden en çok zarar gören yerlerdir.
B popüler dizilerin çekildiği yerlerdir.
C Ruslar'ın gözde mekânlarıdır.
D 'Tourist Go Home' hareketinin başladığı yerlerdir.

1p

18

Yazar, konuya nasıl bir ruh haliyle yaklaşıyor?
alaycı
duyarlı
duygusal
kızgın
umursamaz

A
B
C
D
E

Tekst 5 Narsisizm ve Narkissos'un Hikayesi
De schrijver loopt vooruit op de inhoud van de tekst.
Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin op waarin
dat staat.

1p

19

1p

20

Wat past er op de open plek bij
A anlamaya
B beğenmeye
C desteklemeye
D savunmaya

1p

21

Metindeki Ekho ve Narkissos hikayesinde aşağıdakilerden hangisi
anlatılıyor?
A aşkın gözünün kör olduğu
B bazı doğal olguların mitolojik kaynağı
C kişilik bozukluklarının tedavisi
D tanrıların affedici oldukları

HA-1008-a-o
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1p

22

Hoewel Echo en Narcissus in het begin beiden narcisten zijn, is er een
belangrijk verschil tussen deze twee.
Welk verschil is dat?

Tekst 6 Medeniyetleri Toprağa Gömen Hayvan
1p

23

Birinci paragrafta Darwin'in son eseriyle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
Bu eser
A çok az ilgi görmüştü.
B etraflıca eleştirilmişti.
C tartışmasız kabul edilmişti.
D toplumda tepki yaratmıştı.

1p

24

İkinci ve üçüncü paragraflar karşılaştırıldığında nasıl bir yorum
çıkarılabilir?
A İkinci paragrafta bir deney gerçekleştirilirken üçüncü paragrafta bir
iddiada bulunulmaktadır.
B İkinci paragrafta bir iddiada bulunulurken üçüncü paragrafta bu iddia
doğrulanmaktadır.
C İkinci paragrafta bir tez öne sürülürken üçüncü paragrafta bir inceleme
yapılmaktadır.

1p

25

Met welke proef bewees Darwin dat wormen verantwoordelijk waren voor
de verschuiving in de aarde?

1p

26

Wat past er op de open plek bij
A dönüştürdüklerini
B gömdüklerini
C uyarladıklarını
D yaydıklarını

1p

27

Metnin başlığını en iyi anlatan paragraf aşağıdakilerden hangisidir?
A birinci paragraf
B beşinci paragraf
C yedinci paragraf
D onuncu paragraf

HA-1008-a-o
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Tekst 7 Güzel Bir Hayal Değil mi?
1p

28

1p

29

1p

30

1p

31

Üçüncü paragrafta geçen 'Bunu yapmak' kelimelerinin yerine
aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?
A eleştirmek
B gözlemlemek
C konuşmak
D yazmak
Parçanın ilk dört paragrafına göre aşağıdaki cümleler her bir paragrafın
özeti konumundadır.
Paragraflara göre özetlerin doğru sıralaması verilen seçeneklerden
hangisidir?
1 Dış görünüş ile başarılı olmayı birbirinden ayırt etmek gerekir.
2 Doğrudan iletişime geçerek, sağlıklı bilgiye ulaşabilmek önemlidir.
3 Bir başka ülkenin kültürünü öğrenmek, dilini öğrenmekten daha zordur.
4 Topluma uyum sağlamanın getirdiği zorluklar, ancak sabırla aşılabilir.
A 2–3–4–1
B 3–4–2–1
C 2–1–3–4
D 4–1–2–3
Beşinci paragrafa göre yazar neden kendisinden utanmaktadır?
A önyargılı davrandığından
B özgüvenini kaybettiğinden
C yabancı dil bilmediğinden
D yeni hayata alışamadığından
Üçüncü ve altıncı paragraflarda yazar hangi ortak düşünceyi savunuyor?
Başarının önündeki sosyo-ekonomik zorlukları aşabilirsin.
Bilmediğin bir konuda yorum yapmak durumunda değilsin.
Gurbet ellerindeki yaşam sayesinde erdem sahibi olabilirsin.
Kendine güvendiğin sürece, her zorluğun üstesinden gelebilirsin.

A
B
C
D

Tekst 8 Televizyon
1p

32

HA-1008-a-o

İkinci ve üçüncü paragrafa göre düşünce üretmenin en etkin yolu nedir?
A ânı yaşamak
B kendi birikiminizi temel almak
C kendinizi yakından gözlemlemek
D rahat olmak
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1p

33

1p

34

1p

35

1p

36

Dördüncü paragrafta kullanılan 'alıcılığınızın' sözcüğüyle anlatılmak
istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A algılarınızın
B duygularınızın
C edilgenliğinizin
D yaratıcılığınızın
In alinea 6 benoemt de schrijver een paradox.
Welke paradox is dat?
Sekizinci paragrafa göre televizyonun henüz bilinmeyen potansiyellerini
ortaya çıkarmak ancak kimlerle mümkündür?
A alçak gönüllü yöneticilerle
B bilinçli izleyici gruplarıyla
C hayal gücü geniş kişilerle
D yaratıcı düşünenilen seyircilerle
De inhoud van de laatste drie alinea's wijkt af van de rest van de tekst.
Wat onderscheidt deze drie alinea's van de rest van de tekst?

Tekst 9 Bitmemiş Hikayeler (Kosova)
1p

37

Birinci ve dördüncü paragraflarda aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?
A filmin ve parçanın başlığının açıklanması
B sinemanın Türk kültüründeki yeri
C Türk ve Kosovalı oyuncuların işbirliği
D yurt dışında film çekmenin zorlukları

1p

38

Wat past er op de open plek bij
A alaşağı
B aşikar
C teşhis
D yok

1p

39

Parçaya göre Uğur Veli'nin böyle bir film çekmeye karar vermesindeki
motivasyon aşağıdakilerden hangisidir?
A bağımsızlık için yazılan yerel türkülerden etkilenmesi
B bir şekilde kimsesizlere sahip çıkıldığını göstermek istemesi
C savaş gazilerinin yürek yakan hikayelerini dinlemesi
D TRT'nin organize ettiği yarışmayı kazanmak istemesi

38

in alinea 4?

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.

HA-1008-a-o
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1p

40

Metne göre 'Tahta Kılıç' adlı filmin en önemli özelliği nedir?
A acılarla yoğrulmuş bir halkın yaşadıklarını yeni nesillere aktarma
B baba-oğul arasındaki ilişkinin önemine tarihsel motiflerle dikkat çekme
C herkesin yanlış bildiği tarihsel gerçeklerin su yüzüne çıkarılması
D savaş kahramanlarının tarihin tozlu sayfalarında unutulmasını önleme
E Türkiye ile Kosova halkı arasındaki vazgeçilmez dostluğun
vurgulanması

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de
bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 10 Editörlük ve Düzelti Hizmetleri

1p

41

Je overweegt je gedichten uit te geven. Vooraf wil je jouw werk kritisch
laten beoordelen door een literair redacteur. Maar je wilt er ook zeker van
zijn dat je gedichten niet in handen van anderen komen.
Welke garanties worden er gegeven?
Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin op waarin
dat staat.

Tekst 11 'Bı̇ r Kadın Hı̇ kâyesı̇ ' Konulu Öykü Yarışması

2p

42

Je houdt van verhalen schrijven en overweegt om met een schrijfwedstrijd
mee te doen. Je bestudeert vooraf het reglement.
Wat gebeurt er met de prijs wanneer een winnende tekst wordt
gediskwalificeerd?
Schrijf de twee gevolgen hiervan op.

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
HA-1008-a- o
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Instructie
Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord
al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).
Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen
1

A

B

C

2

Open vraag

3

Open vraag
A

B

C

D

5

A

B

C

D

7

A

B

C

D

8

A

B

C

D

9

A

B

C

10 A

B

C

12 A

B

C

6

D

E

Open vraag

15 A

B

C

D

16 A

B

C

D

17 A

B

C

D

18 A

B

C

D

20 A

B

C

D

21 A

B

C

D

24 A

B

C

C

D

A

B

C

D


 

1

1

4
13

19
E

Open vraag
C

B

14

Open vraag

B

A

3

D

14

23 A

C 1

D

2

Open vraag

22

(3)

C

2

11

13

19

1

B

3

Open vraag

11

(2)

A

Open vragen

Open vraag

6

1

2

D

4

(1)

22

25

D

Open vraag

25
26 A

B

C

D

27 A

B

C

D

28 A

B

C

D

29 A

B

C

D

30 A

B

C

D
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Meerkeuzevragen

Open vragen

31 A

B

C

D

34

32 A

B

C

D

33 A

B

C

D

Open vraag

34
35 A

B

C

36

D

Open vraag

36
37 A

B

C

D

38 A

B

C

D

39 A

B

C

D

40 A

B

C

D

41

E

41

Open vraag

42

Open vraag

42

1

2

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN
HA-1008-a-a
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Tekst 1
Medya Nedir?
(1) Bilgi çağında yaşıyoruz. Her mecra görsel ve işitsel bilgi ve
dokümanlarla kaynıyor. Artık bilgiye ulaşmak zor değil; ancak kaliteli bilgiye
ulaşmak, nitelikli verileri elde etmek ve güvenilir kaynaklara ulaşmak pek de
kolay sayılmaz. 'Medya' kısaca 'yazılı, sesli ve görsel kitle iletişim araçları'
olarak tanımlanır. Ancak günümüzde o kadar geniş bir tanımı içine alıyor ki
teknolojinin gelişim hızı bile bu tanımı ifade etmiyor. Tanzanya'daki küçük
bir kabile köyüne saniyede ulaşabilme imkânı sağlayan medya araçları,
uzaydan bilgi de aktarıyor, siyasilerin gündemlerini gözler önüne seriyor
veya bir eğlence mecrasına dönüşebiliyor.
(2) Ajans, gazete, dergi, radyo, televizyon, uydu sistemleri, internet gibi
iletişim araçlarının tümünü kapsayan medyanın bilgi, eğitim, uyarma,
eğlence gibi sorumluluk alanları var. Yazılı, görsel ve işitsel bütün araçlarla
iletişim kuran kitleler, iletişim araçlarına da bağımlı hale geldi. Öyle ki artık
'medya araçlarına bağımlılık' gibi sorunlarla yüzleşmek zorunda kalıyoruz.
Medya araçları sadece haber vermez. Duygu ve düşünceleri paylaştırır;
eğitime katkıları vardır; bilgiye ulaşım için köprüdür; eğlendirir. İnsanlar artık
kullandıkları medya araçlarının niteliklerine göre değerlendiriliyor,
karakterlerine göre medya araçlarına yöneliyor.
(3) Medya; haber alma ve haber aktarma ihtiyacından ortaya çıkan bir
iletişim kavramıdır. Haber, edebiyat, sanat, spor, bilim, teknoloji, siyaset,
din, ekonomi gibi alanların hepsi bilgi veya etkinlik paylaşma üzerine kurulu
ögelerdir. Mesela bir spor müsabakasını izleyen insanlar medya araçları
aracılığı ile birbirleriyle iletişime geçerken, organizasyonu yapanlar
ekonomik beklentiler için medya araçlarını kullanır. Siyasiler, gazeteciler
veya basın organları aracılığı ile toplumla iletişime geçer ve politikalarını
aktarma imkânı bulur. Bilim teknikleri için medya araçlarına ihtiyaç vardır.
Edebi bir eserin ortaya çıkmasından son kullanıcıya ulaşmasına kadar her
aşamasında medya araçlarının rolü vardır. Örnekleri bu bağlamda artırmak
mümkün. Kısaca ifade etmek gerekirse medya araçları, insanlar için ekmek
ve su kadar önemli bir yere sahip.
(4) Medya kavramı içine giren her araç, aslında bir bakıma toplumu etkileme
aracıdır. Medya; niteliksiz ve kötü niyetler için kullanıldığında da katilin
elindeki bıçak gibi bir işlev görür. Deveyi pire, pireyi deve yapabilir. Masum
bir insandan katil, katilden de süt dökmüş kedi çıkarma özelliği de olan
medyanın gücü kitlesel linç için de kullanılabilir. Bir kişinin özel hayatını
deşifre için medya araçları kullanılırken, bu deşifrenin bertaraf edilmesi için
de medya araçlarına ihtiyaç duyulabilir.
bron: makaleler.com
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Tekst 2
Halı Motiflerinin Dili
Bir tekstil ürünü olan halının değerini belli eden
kendine has karakteristik özellikleri vardır.
Desenler el yapımı Türk halılarında her zaman
kullanılmıştır ve bunu yapmaktaki ana teknik
düğümdür. 'Türk düğümü' diye bilinen çift düğüm,
el yapımı Türk halılarının karakteristik bir
özelliğidir.
Dizayn ve desenlerde gelişmeler olsa da Türk halıları tarihi ve geleneksel özelliklere
sadık kalınarak üretilir. El dokuması halılar, farklı bölgelerde farklı amaçlara hizmet
edecek şekilde üretilir. Bu halılar sadece yer halısı olarak değil, çadır perdesi, beşik,
koltuk örtüsü, duvar halısı ve seccade olarak da kullanılır.
El dokuması bir halının tamamlanması, aylar süren ve yetenek isteyen bir çalışmadır.
Yere serilen halı, bir nesilden diğerine kalır ve eskidikçe değeri artar. Her bölgenin
kendine has motifleri ve teknikleri vardır. Halıların motiflerinde saklı hikayelerin
oluşumu ve bu motiflerdeki anlam, Anadolu'da dokunan ilk halıya kadar dayanır.
Halıyı dokuyan kişi, halıya duygularını ve düşüncelerini katar (sosyal kısıtlamalar
gibi), bu duygu ve düşünceleri aktarmak için kodlar ve semboller yaratır. Motiflerin
doğuşu ve anlamları böyle oluşmuştur. Motifler, hizmet ettikleri amaçlara göre farklı
başlıklarda incelenebilir: doğumu ve üremeyi anlatan motifler, hayatı temsil eden
motifler ve benzeri…
Halıyı dokuyan kişi, önce doğumla ilgili motiflerden başlar, hayatı sembolize eden
motifleri koyarak devam eder ve halının dokunması ölüm motifleriyle son bulur. Halıya
bakıldığında hayatın her ayrıntısını görmek mümkündür. Halı motiflerinin dili, estetik
amaçlardan çok psikolojik etkileri yansıtmaktadır.
Üreme ve doğumla ilgili motifler
1 Kalçadaki eller: Bu motif, anneliği ve doğurganlığı temsil eder. Bu motife
Anadolu'nun çeşitli yörelerinde, 'gelin kız', 'sarmal', 'çocuklu kız', 'kanca' gibi
isimler verilir. Ankara yakınlarındaki Ahlatlıbel'de bulunan M.Ö. 3000 yıllarına ait
Tanrıça heykelinin bu motifin kaynağı olduğu düşünülmektedir.
2 Koç boynuzu: Bu motif erkekliği, cesareti ve gücü sembolize eder. 'Gözlü koç
başı', 'boynuzlu' gibi isimleri vardır. Boynuzlu koç figürü Anadolu'nun birçok farklı
yöresinde farklı varyasyonlarda kullanılır. Bronz koç boynuzu bir Frigya
sembolüdür. Koç şeklinde yapılmış mezar taşları da sonsuzluğu temsil eder. Bu
semboller halıya adapte edildiğinde ortaya bu motif çıkmıştır.
3 İnsan figürü: Bu motif belirli kişilerin hatıralarını yaşatmak amacıyla kullanılıyordu.
En eski insan figürü Pazırık halılarında görülmüştür. Bazı insan figürleri ise
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çocukları sembolize eder, halıyı dokuyan kişinin çocuk sahibi olma dileğini
yansıtır. Bazen de ölen bir çocuğun anısına bu figür kullanılır.
Saç bandı: Anadolu'da halı dokuyan kadınlar, beklentilerini ve hayatlarında olan
önemli olayları saçlarını motifleyerek yansıtırlar. Bu motif evliliği temsil eder.
Dokunan halıya eklenen küçük bir saç motifi, ölümsüzlüğe olan isteği yansıtır.
Küpeler: Küpeler Anadolu'da yıllardır değişmeyen bir evlilik hediyesidir. Dokuduğu
halıya küpe motifi ekleyen bir kadın, ailesine 'evlenmeye istekli olduğu' mesajını
verir.
Pranga: Pranga motifi aşkların devamlılığına olan isteği, bağlılığı ve aşıkların
birbirlerine kendilerini adayışını sembolize eder.
Sandık: Sandık, evlilik öncesi bir kadına verilen çeyiz sandığını temsil eder.
Çeyizde toplanan eşyalar gelecekte kadının evinde kullanılacağı için bu motif
gelecekten beklentileri ve bir çocuk sahibi olma arzusunu gösterir.
Yıldız: Anadolu motiflerinde yıldız mutluluğun sembolüdür ve gökteki yıldızları
sembolize etmez. Gökyüzünün anlatımında ejderha, anka kuşu, bulut gibi figürler
kullanılır.
Pıtrak: İnsanların giysilerine ve hayvanların tüylerine yapışan pamuksu bir bitkidir.
Onun, kem bakışları savuşturmaya gücünün yettiğine inanılır. Diğer taraftan
çiçeklerle dolu anlamına gelen 'pıtrak gibi' deyimi, bu motifin bolluğun bir sembolü
olarak un torbaları üzerinde kullanılmasını açıklar.

Yaşamın motifleri
1 Hayatın temeline ait motiflerden 'akan su motifi': Su hayatın temel ihtiyaçlarından
biridir ve her zaman kullanılmıştır. Kuraklık çekilen bölgelerde suya olan hasreti
temsil etmek adına bu motif kullanılmıştır.
2 Hayatın korunması ile ilgili motifler: dulavratotu, el, parmaklar ve tarak, muska...
3 Yaşamı koruyan motifler: yılan, ejderha, akrep, kurt ağzı…
4 Tarih öncesi çağlarda mağaralarda yaşayan insanlar vahşi hayvanlardan
korkuyorlardı ve her hayvandan bir parçayı motif olarak kullanarak kendilerini
güvende hissediyorlardı. Çatalhöyük'te leopar, akbaba ve kartal motifleri
bulunmuştur. Bazı insanların bakışlarında bir güç olduğuna, bu bakışların
kötülüğe, zarara, şansızlığa ve hatta ölüme bile sebep olduğuna inanılır.
Nazarlıklar işte bu 8 bakışların etkisini azaltan çeşitli nesnelerdir.
5 Ölümsüzlük ve aile motiflerinden 'yaşam ağacı': Bu motifin canı ve malı
koruduğuna inanılırdı. Tek tanrılı dinlere inanan kültürlerde ağaç motifine genelde
rastlanır. Yaşamdan sonrasına olan inancı temsil eder. Ölüm zamanı geldiğinde
hayat ağacının üzerinden uçtuğu söylenen 'Can Kuşu' da motiflerde rastlanan bir
figürdür.
bron: edebiyatvesanatakademisi.com

HA-1008-a-b

5 / 23

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 19

Tekst 3
Dejavu
(1) Herkes o duyguyu yaşamıştır: Bir olayı daha
önce yaşamış olma hissi. Ama bir yandan da
bunun mümkün olmadığını bilirsiniz. Peki bu his
neden oluşur? Dejavu adı verilen bu olgunun
nedenlerini ve bu konuda bilinmesi gerekenleri
derledik.
(2) Seyahat dejavuyu tetikliyor: Dejavu genellikle belli yerlerle ilgilidir.
Yeni bir yere gidip orada yeni tecrübeler yaşamak bu hissi tetikleyebilir.
Zira tanımadığımız yerlerde, sanki oraya daha önce gitmişiz duygusu
yaşarız. Böyle bir şey olmadığı için de o anıya sahip olmamızın mümkün
olmadığı bilgisinden kaynaklanan 'çatışma' potansiyeli doğabilir.
Araştırmalar, çok seyahat edenlerin daha fazla dejavu duygusu yaşadığını
gösteriyor.
(3) Gençlerde dejavu daha yaygın: Dejavu hissi gençlikte daha fazla
hissedilir; ama bunun sayısı ayda birden fazla değildir. 40-50 yaşına
gelindiğinde bu oran yarıya iner. 60'larınızda ise yılda en fazla bir kezdir.
(4) Bazı insanlarda dejavu hissi gün boyu sürebilir: Nadir de olsa bazı
insanlarda dejavu ciddi bir sorun haline gelebilir. 22 yaşındayken gün
boyu devam eden dejavu duygusu yaşayan Manchesterlı Lisa "Sabah o
yaşanmışlık hissiyle uyanıyordum" diyor. Bu sorunu giderek daha sık ve
daha yoğun yaşamaya başlamış. Sonunda bunun temporal lob epilepsi
adı verilen bir epilepsi türünden kaynaklandığı ortaya çıkınca tedavi
olmuş.
(5) Dejavuya hafızada anlık yanlış bağlantı neden oluyor: Sık ve yoğun
dejavu nöbetleri geçiren insanları inceleyen bilim insanları, sorunun
beyinde temporal lob adı verilen bölge ile bağlantılı olabileceğini tespit
etti. Buradaki sinir bağlantılarında olmaması gereken bir anda ateşleme
olduğunda sahte bir anı ve yaşanmışlık hissi ortaya çıkıyor. Bilimsel
olduğu söylenemeyecek diğer teorilere göre ise iki paralel evrenin
çarpışması ya da reenkarnasyon nedeniyle dejavu hissi yaşanıyor.
(6) Beyindeki 'teyit' mekanizması gerçeğe dönüş sağlıyor: Bilim insanları,
beyinde temporal lobda olup bitenleri 10 bir ikinci sistem olduğuna
inanıyor. Bu sistem, yaşanan hislerin bir hatadan ibaret olduğunu
anlamamızı ve dejavunun sona ermesini sağlıyor. Dejavu, geleceği
öngörebilme duygusu yaratabilir: Yoğun bir dejavu, olacakları önceden
görme hissi de yaratabilir. Bunun nedeni, hafıza sistemimizin geleceği
öngörmemize yardımcı olan ve gerekli önlemleri almamızı sağlayan bir

HA-1008-a-b

6 / 23

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 20

işlev de görmesidir. Böylelikle aynı hataları yeniden yapmamız
engellenmiş olur ve gelecek adımı tahmin edebilir hale geliriz. Dejavu,
beynin birkaç bölgesi birden devreye girdiğinde duygular ve birikmiş
görsel ipuçları da etkilenerek geleceği görme hissinin ortaya çıkmasına
neden olabilir.
(7) Dejavunun karşıtı 'jamevu': Jamevu (Jamais vu) bir şeyin tanıdık
olduğunu bilip de ona karşı yabancılık hissine kapılmayı ifade eder.
Örneğin, tanıdığınız birinin yüzüne bakarken birden size yabancı gelebilir.
Aynı his, bir kelimeyi yazarken de ortaya çıkabilir; bildiğiniz kelime birden
gözünüze yanlış gelebilir. Tanıdık bir kelimeyi anlamını 12 kadar
tekrarladığınızda da bu kelime artık sadece bir ses yığını haline gelecek
ve yabancılık hissi uyandıracaktır.
(8) Dejavu kelimesini ilk kullanan parapsikoloji uzmanı Emile Boirac oldu:
Emile Boirac bu sahte aşinalık hissini 1876'da Fransız Revue
Philosophique dergisine yazdığı bir mektupta ifade etmişti. Uzun bir
dönem bu his, paranormal bir deneyim olarak görülmüştü.
bron: bbc.com/turkce
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Tekst 4
'Tourist Go Home' Hareketi
(1) Arapların sırf hayran oldukları Türk dizilerinin geçtiği yalıları görmek
için İstanbul'a gelmeleri tuhaftı. Beteri varmış. On binlerce Çinli yerli TV
dizisinde gördükleri Fransa Provence'daki lavanta tarlasına akın
ediyormuş. Çünkü turizm artık lüks değil. Ucuz havayolları, Trivago,
Airbnb derken kitleselleşip yeryüzüne yayılıyor. Ama yerel kültürel dokuya
zarar vermek pahasına… Onun için Avrupa'da 'Tourist go home' hareketi
gelişiyor.
(2) Mallorca'da duvarlarda 'Tourist go home' yazıları; havalimanında, otel
önlerinde gelen grupları protesto etmeler; turistlere at pisliği atmalar;
Barcelona'da turistleri bisikletlerden düşürüp kafelerde saldırmalar…
Venedik'te de gönüllü korsanlar türedi, kruvaziyer gemilerinin limana
girişini engellemek için yol kesiyorlar. Konjonktür gereği Ruslar, Çinliler ve
Araplar'ın kalabalık şekilde eklendiği global turist hareketini artık işgal
kuvveti gibi görüyor bu kentler. BM Çevre Programı'na göre de kitlesel
turizmin ekonomik faydadan çok zararı var. Yeme-içme kültürü ve yaşam
biçimi yabancı turistlerin beklentisine göre şekillendiği zaman, yerel
kültürün kimlik ve değerleri de bozulmaya başlıyor. Yerel tatlar ziyan
oluyor. Turistin hediyelik eşya talebi, sanatı ve zanaatı ucuzlatıp,
zevksizleştiriyor.
Turist zararlısına 'silencio' ne fayda
(3) Ancak turist düşmanlığını 'yabancı düşmanlığı'yla karıştırmamak
lazım. Örneğin hem turist hem de mülteci akınına uğrayan Barcelona'da
halk savaştan, yoksulluktan kaçan sığınmacıları değil, gündelik hayatını
zorlaştıran turistleri protesto ediyor. Hatta geçen yıl 150 bin kişinin
katıldığı bir gösteriyle hükümete daha fazla mülteci kabul etmesi için çağrı
yapıldı.
(4) İsviçre'de St. Gallen Üniversitesi'nden turizm uzmanı Prof. Christian
Laesser, "Turizm kişisel kazanç sağlayabilir ancak toplumsal olarak çok
kayıp getirir" diyor. Otelci, işletmeci kazanırken, sektörde ucuz iş gücünün
yanı sıra aşırı kalabalık, gürültü, artan kira bedelleri işin toplumsal kayıp
yanı. Turistler için oluşturulmuş bir Disneyland'da hissedebilir insan
kendisini; kendi ülkesine, kendi kentine yabancılaşarak...
Lavanta turizmi
(5) Günümüz turisti artık akla hayale gelmeyecek nişleri dolduruyor.
Örneğin Çinliler, adı 'Kristal perde ardındaki düşler' gibi bir şey olan
pembe dizideki lavanta romantizminden öyle etkilenmişler ki, on binleri
bulan kitleler halinde, çekimlerin yapıldığı Fransa'nın Provence
bölgesindeki lavanta tarlasına akın etmeye başlamışlar. Dizideki sahneleri
birebir yaşatmak için tarla sahibinin küçük lavanta butiğine de uğruyormuş
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tur otobüsleri. Lavantaların açtığı haziran-temmuz sezonunda bölgeyi 60
bin kadar Çinli 'istila' ediyormuş. Lavantacılar tabi işleri büyütmüş; lavanta
sabunu, yağı dışında tişörtler, hediyelikler de satmaya, Çin yemekleri
yapmaya başlamışlar. Peki ya kasabanın geri kalanı. Onlar için 'kuru
kalabalık'. Pizzacı diyor ki: "Dörde bölüp yiyorlar."
Turizm patlaması
(6) Modern zamanlar turizmi böyle; TripAdvisor'dan görülecek yerleri bul;
iki tıkla Trivago, Expedia veya Booking.com'dan otel, Airbnb'den ev
ayarla, ucuz biletini al ve uç. Dijital rakiplerin paket turları, kendi otel,
uçak, gemi ve seyahat acentaları olmadığı için en ucuz hizmeti ayağına
getirirken, TUI ve Thomas Cook gibi Avrupa devleri sarsılıyor. Uzakdoğu,
Arap ülkeleri ve Rusya'dan gelenler dahil, geçen yıl Avrupa'yı turlayan
turist sayısı 670 milyon. Sadece bu yaz Avrupa kıyılarını dolduranların
sayısı 200 milyon.
(7) Ucuz yolculuğun yanı sıra, Barcelona'dan Dubrovnik'e günde beşer
kez turist boşaltan kruvaziyer gemileriyle sektör şu anda turizm patlaması
yaşıyor. Sektör toplantılarında sıkça kullanılıyor bu kavram. Kitlesel
turizmin 'görülecek güzel yerleri' tehdit etmesi tartışılıyor.
(8) Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), turist kalabalıklarını merkezden
etrafa yayacak çeşitli aktivitelerin yapılmasını öneriyor. Ancak özellikle
Asya'nın yükselen ülkelerindeki potansiyel turist kitlesinde 500 milyonluk
artış bekleniyor 2030'a kadar. Bunun yarısını da Çinliler oluşturuyor;
Provence'daki lavanta tarlalarına gidecek Çinliler.
bron: haberturk.com
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Tekst 5
Narsisizm ve Narkissos'un Hikayesi
(1) Çevrenizde kendini beğenen, kimseyle iletişim kurmadan sürekli ilgi
bekleyen, dünyanın kendisi etrafında döndüğünü zanneden biri varsa o
'narsist' olabilir.
(2) Narsisizm; kişinin kendini sevmesi hatta kendine tapması anlamında
bir kavramdır. Psikolojide en belirgin kişilik bozukluklarından biridir.
Sigmund Freud'un deyimiyle; 'dış dünyadan soyutlanan libidonun (cinsel
enerji) egoya yönlendirilmesi'dir. Psikolojideki en önemli rahatsızlıklardan
olan paranoya, nevroz ve hatta psikozda narsisizmin etkilerinin göründüğü
belirlenmiştir. Bu yazıyı okuyunca bir narsist ile karşılaşmak
istemeyeceksiniz!
Tanımı
(3) 'Özseverlik' olarak da bilinen narsisizmin birçok tanımı bulunuyor.
Narsistler, kendini beğenen, üstün gören, takdir ve ilgi bekleyen, özel
muamele isteyen ve imtiyazlı olduğuna inanan kişilerdir. Genel bir ifadeyle
tanımlayacak olursak; 'kişinin kendisine adeta âşık olması' denebilir. Dış
dünyaya yansıtılamayan enerjinin kişinin kendine yöneltilmesidir. Bebekler
dış dünya ile bağlantı kuramadıkları için gerçek bir narsist'tir. Bir bebek
için tek gerçek kendisidir. Bu duruma 'birincil narsisizm' denir. Bebek
büyüdükçe dış dünyanın kurallarını öğrenir; libidosunu nesnelere
yönlendirmeye başlar, nesnel düşünceleri gelişir. Libidosuna nesne
bulabilen insan, görece olarak narsist kalır. Bu duruma da 'ikincil
narsisizm' denir. Birincil narsisizmde bebek dış dünyanın ayrımına
varamaz; ikincil narsisizmde dış dünya gerçekliğini yitirir.
Narsistler nasıl davranır?
(4) Narsisizm, toplumda çok dikkat çeken bir kişilik bozukluğudur.
Başkalarının düşünce ve isteklerini dikkate almayan narsistler,
başkalarının hakkına da saygı göstermezler. Her zaman kendilerini haklı
görürler. Gerçeklerle bağdaşmasa bile her zaman en önde ve tek olmak
isterler. Empati yapamazlar, başkalarını 20 çalışmazlar.
Narkissos ve Ekho'nun hikâyesi
(5) Narsisizme güzel bir örnek olması açısından Yunan mitolojisindeki
Narkissos ile Ekho'nun hikâyesine göz atalım: Güzel bir peri kızı olan
Ekho, kendine âşık olanların hiç birine aldırmaz ve onların sevgisini
karşılıksız bırakır. Sahip oldukları güç ya da zenginlik Ekho'nun umurunda
bile değildir. Günlerden bir gün Ekho, bir nehir kenarında Narkissos'u
görür. Narkissos, yakışıklı bir avcıdır. Av sırasında çok yorulduğu için
biraz soluklanmak ve su içmek için nehir kenarında mola verir. Ekho,
Narkissos'u gördüğü an ona âşık olur. Kendi güzelliğini unutur ve daima
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ona ait olma arzusuyla yanıp tutuşur. Ancak ne yazık ki yakışıklı avcı
Narkissos, bu güzeller güzeli peri kızının aşkına karşılık vermeyerek, hızla
yanından uzaklaşır. Ekho için o dakikadan sonra yaşamın hiçbir anlamı
kalmaz. Daima Narkissos'u düşünerek günlerini geçirir. Düştüğü bu kara
sevdanın içinde günden güne eriyip biterek ölür. Ekho'nun vücudundan
artakalan tüm kemikler kayalara, sesi ise bugünlerde 'eko' olarak
bildiğimiz yankılara dönüşür.
(6) Ekho'nun içine düştüğü bu kara sevdaya ve ölümüne hem üzülen hem
de çok kızan tanrılar, Olimpos Dağı'ndaki evlerinde otururken Narkissos'u
cezalandırmaya karar verirler. Günlerden bir gün her zamanki gibi avda
olan Narkissos bitkin düşer ve dinlenmek üzere bir nehir kıyısına gelir.
Nehirden su içmek üzere eğildiğinde suyun yüzeyinde kendi yansımasını
görür ve o an dona kalır. Daha önce hiç fark etmediği ve başka bir yerde
görmediği bu güzellik karşısında adeta büyülenir, yerinden dahi kalkamaz
ve kendi siluetine âşık olur. O ana dek kimseyi sevmediği kadar kendi
bedenini sever. Tıpkı Ekho gibi kara sevdaya düşer. Kendi kendini
izleyerek son günlerini geçirir; o nehir kıyısında o şekilde kalır. Ne yemek
yiyebilir ne de su içebilir. Ömrünü, sudaki aksini izleyerek eritir, tüketir ve
çöker. Öldükten sonra bedeni nergis çiçeklerine dönüşür.
bron: makaleler.com
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Tekst 6
Medeniyetleri Toprağa Gömen Hayvan
(1) Charles Darwin'in son yazdığı ve en az bilinen kitabı hiç tartışma
konusu olmamıştı. 1881 yılında yayımlanan kitap, solucanların çürümüş
yaprakları ve toz toprağı nasıl değişime uğratıp kaliteli toprak haline
getirdiği konusuna odaklanmıştı. Bu son kitabında Darwin, ömür boyu
süren ve bazılarınca önemsiz görülebilecek gözlemlerini anlatıyordu. Bazı
eleştirmenlerin 'yorgun bir kafanın tuhaf bir çalışması' olarak
küçümsedikleri kitap, ayağımızın altındaki toprağın, solucanların bedenleri
aracılığıyla nasıl dönüştüğünün ve bu solucanların İngiltere kırsalını nasıl
biçimlendirdiğinin araştırılmasıydı.
(2) Charles Darwin, öncelikle kendi tarlalarında yaptığı gözlemlerle,
solucanların pedolojik (toprak bilimi) önemini fark etmişti. Darwin,
solucanların toprağın yüzüne çıkardığı maddelerle çimlerde yayılmış
cürufun üstündeki kaliteli toprağın benzerliğini gözlemledi. Bu topraklarda
yıllardır hiçbir şey yapılmıyordu; ne hayvan besleniyor ne bitki ekiliyordu.
Öyleyse toprağa yayılmış cüruf nasıl oluyor da gözlerinin önünde
batıyordu?
(3) Aklına gelen tek mantıklı açıklama inanılmazdı: Solucanlar yıllarca
minicik briket gibi parçaları toprağın yüzeyine taşıyorlardı. Solucanlar
toprağı sürüyor olabilirler miydi? Merakı kamçılanan Darwin, solucanların
zaman içinde gerçekten yeni bir toprak tabakası oluşturma ihtimalini
araştırmaya koyuldu. Çağdaşlarının bir kısmı onun delirdiğini düşündüler.
Solucanların işe yarar bir şeyler yaptığını düşünebilen bir ahmaktı o.
(4) Yolundan şaşmayan Darwin, küçük parçacıkları toplayıp tartmaya
başladı. Solucanların ne kadar toprak taşıdıklarını ölçmek istiyordu.
Oğulları da ona yardım ettiler. Terk edilmiş harabelerin ne kadar sürede
toprakla kaplandığını araştırıyorlardı. Darwin dostlarını merak içinde
bırakan deneyler de yapıyordu. Kavanozlar içinde oturma odasına
koyduğu solucanların alışkanlıklarını, ne hızla çer çöp ve yaprakları
humuslu toprağa dönüştürdüklerini gözlemledi.
(5) Sonunda Darwin şu karara vardı: 'Ülkedeki bütün gübreli bitki toprağı
solucanların sindirim kanallarından pek çok kere geçmiştir ve geçmeye
devam edecektir.' Solucanların tarlalarını sürdüğü şüphesinden, onların
İngiltere'nin bütün topraklarını sindirdiği sonucuna ulaşmak büyük bir
atlamaydı. Onu bu alışılmamış mantık yürütmeye sürükleyen neydi?
(6) Darwin'in gözlemleri içinde bir tanesi özellikle dikkat çekiciydi.
Tarlalarından biri, 1841 yılında son defa sürüldüğünde, çocukları
yamaçtan aşağı koşarken tarlayı kaplayan taşlar gürültülü bir biçimde
yuvarlanmıştı. Ama 1871 yılında, 30 yıl nadasta kaldıktan sonra tarlada
taş kalmamıştı. O yuvarlanan taşlara ne olmuştu? Darwin tarlanın bir
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ucundan öteki ucuna hendek açtı. Eskiden tarlayı kaplayan taşlar, 6-7
santim kalınlığındaki verimli toprağın altında duruyorlardı. Aynı şey
cürufun da başına gelmişti. Solucanlar sayesinde zaman içinde, belki bir
yüzyıl içinde 8-10 santim kadar üst toprak oluşmuştu.
(7) Diğer harabelerden edinilen bilgiler, Darwin'in solucanların İngiltere
toprağını sürdükleri tezini doğruluyordu. 1872 yılında Darwin'in oğlu
William, Beaulieu Kilisesi'nin (Hampshire) tabanının 20-40 santimetre
toprak altında kaldığını gözlemledi. Gloucestershire'daki bir başka Roma
villası yıllarca keşfedilmemiş, sonra bir tavşan avcısı orman tabanının
60-90 santimetre aşağısında villanın kalıntılarını bulmuştu. Eski Roma
kenti Uriconium'un kalıntıları da 60 santimetre toprak altındaydı. Bu
gömülmüş harabelerin incelenmesi 30 santimetre kalınlığında yeni üst
toprağın oluşmasının yüzyıllar sürdüğünü kanıtlamıştı. Ancak, bu işi
gerçekten solucanlar mı başarmışlardı?
(8) Darwin, solucan dışkılarını toplayıp tarttıktan sonra, onların her yıl dört
dönüm arazide 10-20 ton civarında toprağı aşağıdan yukarı taşıdıklarını
hesaplamıştı. Bu eylemin bütün ülkede eşit oranda yürütüldüğünü
varsayarsanız, yılda 2-6 milimetre kalınlığında bir üst toprak artışı
öngörülüyordu. Bu bilgi Roma villalarının nasıl gömüldüğünü açıkladığı
gibi, çocuklarının 'taşlı tarla' dediği yerde yaptığı üst toprak oluşum
hesaplarına da uyuyordu. Kendi tarlalarını kazarak ve gözlemleyerek,
harabeleri açığa çıkararak ve doğrudan solucan dışkılarını tartarak Darwin
üst toprak oluşumunda solucanların hayati bir rol oynadığını keşfetmişti.
(9) Peki, bunu nasıl yapıyorlardı? Darwin, oturma odasında solucanlar için
hazırladığı özel yaşam alanında, onların toprağa organik maddeler
ekleyişini gözlemledi. Solucanlar çok sayıda yaprağı oyuklarına
çekiyorlardı. Yaprakları parçalayıp kısmen ayrıştırdıktan sonra, toprakla
birlikte sindirim organlarından geçiriyorlardı. Böylece toprakla organik
madde karışmış oluyordu.
(10) Darwin, solucanların yaprakları ayrıştırmak dışında, küçük taş
parçalarını da mineral toprağa 26 fark etti. Solucanların taşlıklarını
kesip incelediğinde, içlerinde küçük taşlar ve kum olduğunu gördü.
Solucanların midelerindeki asit, toprakta bulunan humik asitle uyuşuyordu.
Bitki köklerinin zaman içinde en sert taşları çözündürme kapasitesini de
solucanların sindirim kapasitesiyle kıyasladı. Solucanlar, toprağı sürerek,
parçalayarak, taşlardan ufalanan mineral materyali organik madde ile
karıştırarak yeni toprak oluşturuyorlardı. Darwin solucanların, milyonlarca
yıl içinde arazinin yapısını değiştirecek jeolojik bir güç oldukları sonucuna
varmıştı. Darwin'in solucan araştırmalarının sonucu yepyeni bir buluştu,
belki de onun yaptığı en önemli buluştu.
bron: insanokur.org
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Tekst 7
Güzel Bir Hayal Değil mi?
(1) Peki ya o hayal gerçek olursa? Yurt dışında yaşamak çok büyük bir
şans herkes için. Tabii ki bu şansın artıları da var, eksikleri de. Yurt
dışında yaşamak dediğim gibi gerçekten, ama gerçekten çok büyük bir
şans. İnsanı kökten değiştiren bir adım. Öncelikle yeni bir kültür
öğreniyorsunuz. O ülkenin dilini bilmek en önemlisi, ama bilmeseniz bile
zamanla öğreniyorsunuz. Ancak kültürü öğrenmek çok zor, özellikle her
milletten insan varsa yerleştiğiniz ülkede.
(2) 'Yeni bir kültür' dedim; bu çok önemli, çünkü tanıdığınız her kültür size
ister istemez bir şeyler katıyor. Her kültür 'yeni bir dünya' gibi; çünkü her
ülkenin kuralları, yasaları, görgü kuralları farklı olabiliyor. Elbette benzer
noktalar olabilir, ama adapte olmak biraz zaman gerektiriyor. Adapte
olduktan sonra işler biraz kolaylaşıyor.
(3) Ben bir ülkeyi tanımak için insanları izliyorum. Ne yiyorlar, ne içiyorlar,
ne giyiyorlar değil, 'birbirlerine nasıl davranıyorlar' ona bakıyorum. Mesela
bir parka gittiğim zaman elime kahvemi alıp çevreme bakıyorum. Küçük
diyebileceğimiz bir alanda bile çok farklı kültürler görüyorum. Bunu
yapmak bana çok şey kattı diyebilirim. İnsanları izlemek yeni şeyler
öğretiyor, onları anlamayı kolaylaştırıyor. Yurt dışında yaşamak yalnızca
yeni bir kültür tanımanızı sağlamıyor, aileden uzakta olmak insanı ister
istemez olgunlaştırıyor. Hayata farklı bir pencereden bakmayı
öğreniyorsunuz.
(4) Geçenlerde metroda yanıma bir kadın oturdu. Hava çok soğuk, ben kat
kat giyinmişim. Yanıma oturan kadının ayağında yazlık bir ayakkabı,
üstünde incecik bir mont var, yüzünde bir gram bile makyaj yok. Herhalde
'evsiz biri' diye düşündüm o an. Kadın benimle sohbete başladı. Nereli
olduğumu, New York'a ne zaman geldiğimi, ne yaptığımı sordu. "Burada
mı yaşıyorsun" diye sorduğumda başladı anlatmaya. New York'a 18 yıl
önce bir sertifika kursu için gelmiş. Çalıştığı firma göndermiş onu kursa.
New York şubesinde çalışabilmesi için bazı eksikliklerini gidermesi
gerekiyormuş. Sertifikasını alıp yerleşmiş buraya, ancak büyük sıkıntılar
yaşamış. Kimseyi tanımıyormuş, bir sosyal çevresi yokmuş. 5, 6 ay sonra
yavaş yavaş kendine arkadaş çevresi edinmiş, zamanla işinde yükselmiş,
şimdi üst düzey bir yöneticiymiş.
(5) Çalıştığı firmanın adını vermedi, "tanınmış bir giyim firması" demekle
yetindi. İster istemez gözlerim kıyafetine gitti, o da hemen anladı neden
baktığımı. "Kendimi rahat hissetmem çok önemli" dedi ve devam etti:
"Modaya uygun olmasa da rahat kıyafetleri tercih ederim. Çalışırken ne
giydiğim değil, nasıl çalıştığım ve başarılı olup olmadığım önemli" dedi.
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Evsiz biri olduğunu düşündüğüm aklıma geldi ve yüzüm kızardı. Metrodan
indiğimde kendi ülkemde böylesi bir deneyimi büyük bir olasılıkla
yaşayamayacağımı düşündüm. Farklı kültürlerle tanışmanın insanı
zenginleştirdiği bir gerçek.
(6) Yurt dışında yaşamanın elbette eksileri de var. Aileden uzaktasın,
tanımadığın bir ülkede tek başına mücadele veriyorsun. Ama bu yaşadığın
tüm zorluklara değer, çünkü yaşadığımız zorluklar bize bir şeyler
öğretiyor, büyümemizi, olgunlaşmamızı sağlıyor. Aldığım en önemli ders
ise 'hayatta yapamam!' düşüncesinin hiç de doğru olmadığı. İnsan isterse
her şeyi yapabiliyor; yeni arkadaşlar edinebiliyor, yeni hobiler bulabiliyor,
hiç tanımadığı bir ülkeyi kendi evine dönüştürebiliyor. Her ne kadar
başlangıçta kendini biraz 'turist' gibi hissetse de zamanla bu his azalıyor
ve kendini yaşadığı yere ait hissediyor.
bron: interajans.nl
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Tekst 8
Televizyon
(1) Televizyon seyretmek, dünya üzerinde milyonlarca insan için en sevilen
boş zaman doldurma yöntemidir. Ortalama bir Amerikalı altmış yaşına
gelene kadar hayatının yaklaşık on beş yıllık zamanını televizyon karşısında
geçirmektedir. Diğer birçok ülkede de rakam yaklaşık olarak aynıdır.
(2) Birçok kişi televizyon seyretmeyi rahatlatıcı bir şey olarak görmektedir.
Kendinizi yakından gözlemlerseniz, düşüncelerinizin yavaşlayıp azaldığını,
çok uzun süre izlemeye devam ettiğinizde, zihninizin hiçbir düşünce
üretmediğini görürsünüz. Sadece artık sorunlarınızı hatırlamamakla kalmaz,
aynı zamanda kendinizi geçici olarak özgürleştirirsiniz de. Bundan daha
rahatlatıcı bir şey olabilir mi?
(3) Televizyon izlemek içsel boşluk yaratır mı? Şu anda var olmanızı sağlar
mı? Ne yazık ki hayır. Uzun süre boyunca zihniniz hiçbir düşünce üretmese
bile, televizyondaki programın düşünce sistemine uyumlu durumdadır. Yani
televizyonun sağladığı kolektif zihne katılmıştır ve onun düşüncelerini
düşünüyordur. Zihniniz sadece düşünce üretmek açısından pasif
durumdadır.
(4) Ama televizyon ekranından gelen düşünceleri ve imgeleri sürekli olarak
yutmaya devam eder. Bu, sizi alıcılığınızın güçlendiği trans benzeri bir
pasif duruma sokar ve bu durumun hipnozdan pek farkı yoktur.
Televizyonun kamuoyu görüşlerinin oluşmasında kullanılmasının en önemli
nedeni budur ve insanlar sizi o durumda yakalayarak mesajlarını verebilmek
için milyonlarca dolar öderler. Kendi düşüncelerinin sizin düşünceleriniz
haline gelmesini isterler ve genellikle de bunu başarırlar.
(5) Dolayısıyla televizyon seyrederken, asıl eğiliminiz düşüncenin üzerine
çıkmak değil altına inmektir. Televizyon bu açıdan alkol ve bazı ilaçlara çok
benzer. Zihninizi belli bir ölçüde rahatlatırken, çok ağır bir bedel ödersiniz:
bilinç kaybı. O ilaçlar gibi, televizyonun da güçlü bir bağımlılık yaratma
özelliği vardır. Televizyonu kapatmak için uzaktan kumandaya
uzandığınızda, bunun yerine bütün kanalları dolaşmaya başladığınızı
görürsünüz. Yarım ya da bir saat sonra, hâlâ izlemeye devam ediyor, hâlâ
kanallar arasında dolaşıyorsunuzdur. Kumanda üzerinde parmağınızın
basmadığı tek düğme, kapama düğmesidir.
(6) Hâlâ izliyor olmanızın en muhtemel nedeni, izlemeye değecek kadar
ilginç bir programın yayınlanması değil, genellikle izlemeye değecek bir şey
olmamasıdır. Bir kere saplanıp kaldığınızda, programlar ne kadar sıkıcı,
anlamsız ve önemsiz olursa, o kadar bağımlı hale gelirsiniz. Eğer ilginç
olsaydı, düşüncelerinizi kışkırtırdı, zihninizi tekrar düşünmeye zorlardı ve
dikkatinizi sabit bir noktada tutmazdı.
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(7) Programın içeriği -belli bir kalitesi varsa- televizyonun uyuşturucu,
hipnotize edici etkisi ortadan kaldırılabilir. Birçok kişiye fazlasıyla yararlı
olan bazı programlar vardır ki, izleyenlerin hayatlarını daha iyiye doğru
değiştirmiş, kalplerini açmış, onları daha bilinçli insanlar haline getirmiştir.
Hatta bazı komedi programları her ne kadar anlamsız gibi görünseler de
farkında olmadan insan egosunun bir karikatürünü göstererek ruhsal bir
amaca hizmet edebilirler. Bize hiçbir şeyi fazla ciddiye almamayı, hayata
hafif bir şekilde yaklaşmayı ve hepsinden öte, gülmeyi öğretirler. Gülmek,
iyileştirici olduğu kadar özgürleştiricidir de.
(8) Ama televizyon kanallarının çoğu, tamamen egoları ağır basan insanlar
tarafından yönetilmektedir ve dolayısıyla televizyonun gizli amacı, sizi
hipnotize ederek kontrol altına almak, yani sizi bilinçsiz kılmaktır. Yine de
televizyonda hâlâ keşfedilmemiş muazzam bir potansiyel vardır.
(9) Her iki üç saniyede bir değişen hızlı görüntülerden oluşan programlar ve
reklamlar izlemekten kaçının. Çok fazla televizyon ve özellikle de bu tür
programları seyretmek, bugün dünya üzerinde milyonlarca çocuğu etkileyen
dikkat dağınıklığı, zihinsel bozukluklar gibi birçok sorunun kaynağıdır. Kısa
bir dikkat süresi, bütün algılarınızın ve ilişkilerinizin sığlaşmasına neden
olur. Ne yaparsanız yapın, bu durumda hangi işi gerçekleştirmeye
çalışırsanız çalışın, kalitesi düşük olur, çünkü kalite için dikkat gereklidir.
(10) Sık sık uzun sürelerle televizyon seyretmek, sizi sadece bilinçsiz
kılmaz, aynı zamanda enerjinizi kurutur ve sizi pasif yapar. Dolayısıyla,
rastgele seyretmek yerine seyredeceğiniz programları dikkatle seçin. Bunu
yapmaya gayret ettiğinizde, programı izlerken vücudunuzdaki canlılığı
hissedin. Zaman zaman solunumunuzu kontrol edin. Görsel duyunuzu
tamamen kontrol altına almaması için belli aralıklarla bakışlarınızı ekrandan
kaçırın.
(11) Sesi gereğinden fazla açmazsanız, televizyonun işitsel duyunuzu etkisi
altına almasına izin vermemiş olursunuz. Reklamlar sırasında televizyonun
sesini kısın. Televizyon kapadıktan hemen sonra yatağa girmeyin ve daha
kötüsü, sakın televizyon seyrederken uykuya dalmayın.
bron: derkenar.com
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Tekst 9
Bitmemiş Hikayeler (Kosova)
(1) Kosova Savaşı zamanında babası kaybolan Haydar'ın arayışına
odaklanan 'Tahta Kılıç' adlı filmin çekimleri Kosova'da başladı.
Yönetmenliğini Çırak filmiyle yerli ve yabancı birçok festivalden ödülle
dönen Emre Konuk'un üstlendiği film, Kosova'nın yarım kalmış hikayesini
beyaz perdeye taşıyacak. Orijinal dili Arnavutça olan ve siyah-beyaz
çekilen film, 'Haydar'ın üzerinden, elinde tahta bir kılıçla Balkanlar'a gelen
Sarı Saltuk'un izinde yaralı bir ülkenin bugününe ışık tutacak.
(2) Çekimleri Kosova'nın Mitroviça şehrinde devam eden film için, Prizren
ve Priştina'nın farklı mekanlarına da set kurulacak. Filmin yapımcılığını
Raif İnan'la birlikte üstlenen Uğur Veli, farklı bir ülkede film çekmenin
zorluklarının yanı sıra avantajlarının da olduğunu söyledi. Bir Türk yapım
şirketinin Kosova'da film çekmesinin hem resmi makamlarca hem
Kosovalılar tarafından olumlu karşılandığını aktaran Veli, bu açıdan bir ilk
olma özelliği taşıyan filmin ön hazırlık süreci dahil set programında
aksama olmadan hızlı bir şekilde ilerlediğini dile getirdi.
(3) Veli, herkesin hayatında bir yetim hikayesi olduğuna vurgu yaparak,
"Ben lisede okurken Saraybosna'da savaş vardı. Onu uzaktan da olsa
yaşadık, hissettik. Üniversitede okurken 1998'de Kosova Savaşı çıktı ve o
dönem buradaki insani yardım faaliyetleri için koşturan arkadaşlarım
vardı. Ben gelmemiştim ama hikayeyi bir şekilde takip ediyordum. Savaş
sonrası travmaların ve yetimlerin yaşadığı acıların anlatılması için Kosova
çok iyi bir örnekti" diye konuştu.
(4) Filmin hikayesinin yaşanmış ve yaşanabilecek pek çok olayın toplamı
olduğuna dikkati çeken Veli, Prizren'de bulunan 'Yetimin Kulesi' isimli
mekanın sahibi Hacı Kemal'in yetim çocuklara sahip çıkmasından
etkilenerek böyle bir film çekmeye karar verdiğini ifade etti. Uğur Veli,
aslında Kosova'nın yarım kalmış hikayesini anlattıklarının altını çizerek,
şunları kaydetti: "Bir yere gittiğinizde o insanları kendi ortamlarında ve
yaşam koşullarında çektiğiniz zaman o belgesel oluyor. Onu başka bir
ortamda, zamanda, platoda, kostümde, dekorda çekerseniz o dokü-drama
oluyor. Biz burada hikayenin gerçekliğini olabildiğince 38 etmek için
bir Kosova hikayesini platoda çekmenin uygun düşmeyeceğini, bu
coğrafyada, bu mekanlarda ve bu insanların dilinde ve bu insanların
oyunculuğunda film çekmenin doğru olacağını düşündük."
(5) Tanıtma Fonu'nun destekleriyle TRT'nin ortak yapımcılığında çekilen
'Tahta Kılıç'ın senaryosu Selman Kılıçaslan imzası taşıyor. Haydar rolüne
Florist Bajgora'nın hayat verdiği filmin, tamamı Kosova'nın ünlü
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oyuncularından oluşan kadrosunda Fiona Gllavica, Mensur Safcı, Ernest
Malazogu ve Artiole Hamdiju yer alıyor.
(6) A23 Medya ve Yapım tarafından hazırlanan filmin konusu özetle şöyle:
"Kosova'nın Küçük Kruşa köyünde doğan Haydar'ın babası Hüseyin, 1999
savaşında köyde yapılan büyük katliamdan kurtulan tek kişi olarak
kayıplara karışır. Birkaç yıl sonra annesinin vefatıyla tamamen yalnız
kalan küçük Haydar'ı, çiftçilikle uğraşan amcası Nejat ile yengesi Fatma
sahiplenir. Üniversitedeki tarih eğitimini de maddi imkansızlıklardan dolayı
yarım bırakan Haydar, babasını bulma arzusuyla bir ipucunun peşinden
gider. Babasından yadigar kalan tek eşyası tahta bir kılıç olan 22
yaşındaki Haydar, arayışıyla birlikte bir yandan da babasının sahip olduğu
dervişane duruşun köklerine şahit olur."
bron: Haberler.com
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst
zelf raadpleegt.

Tekst 10
Editörlük ve Düzelti Hizmetleri
Edebiyat Haber, uzman bir ekip aracılığıyla yazar adayları, yazarlar,
yayınevleri için editörlük ve düzelti hizmeti sunuyor.
Roman, öykü ve şiir dosyalarını ele aldığımız editörlük ve düzelti hizmeti
sonucunda, başvuranların dosyalarını 'iyileştirmeyi' ve 'belirli bir seviyeye'
çıkarmayı taahhüt ediyoruz. Başvuranların edebiyat ve genel olarak
yazıyla/şiirle kurdukları ilişkiyi dönüştürmek de diğer bir amacımızı
oluşturuyor.
Vereceğimiz hizmetin kapsamı
Gönderilen dosya üzerinde düzelti ve editörlük çalışması (Noktalama
sorunlarının giderilmesi, dil bilgisi denetimi, doğru sözcük kullanımı,
gereksiz sözcüklerin ayıklanması, anlatım bozukluklarının giderilmesi.)
İçinde önerilerin de bulunduğu bir sayfalık rapor hazırlanması.
Ücretlendirme
 Roman ve öykü dosyaları için: Sözcük sayısı x 0,025 TL + KDV (%18)
 Düzyazıdan farklı olarak, şiirin söyleyiş ve ses unsurlarıyla kendine
özgü bir dilsel yapısı olduğu için, söz konusu editörlük çalışması
dışında ayrı bir değerlendirmeye de gerek duyulur. Bu nedenle şiir
dosyalarının incelenerek ücretlendirilmesi editörlerimizin ön çalışması
sonucunda belirlenir ve belirlenen ücret başvuru sahibine bildirilir.
Süreç nasıl işler?
 Başvuran Word dosyasını e-posta adresimize gönderir.
 Ekibimiz, gönderilen dosyanın kabul edilip edilmeyeceğine karar verir
ve kabul edilen dosyanın ücretlendirmesini yapar.
 Her iki durumda da 24 saat içinde dosya sahibi bilgilendirilir.
 Kabul edilen dosyalar için belirlenen ücret (sözcük sayısı x 0,025 TL +
KDV) ve hizmetin bitiş süresinde (ortalama 15 gün) dosya sahibine
bildirilir.
 Dosya sahibi hizmet almayı kabul ettiği takdirde belirlenen ücretin
tamamı ilgili hesaba aktarılır.
 Fatura düzenlenir ve dosya sahibinin adresine gönderilir.
 Dosya üzerinde yapılan editörlük ve düzelti çalışması ve bir sayfalık
rapor, belirlenen süre sonunda elektronik posta aracılığıyla teslim
edilir.
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Notlar
 Dosyaları değerlendirip değerlendirmemek Edebiyat Haber Editörlük
ve Düzelti Hizmetleri'nin tasarrufundadır.
 Üzerinde çalışılan metinler kesinlikle üçüncü şahıslarla
paylaşılmamakta; çalışma bittikten sonra dosyalar silinmektedir.
 Dosya sahibine ne yayınevi adı önerilir ne dosya herhangi bir
yayınevine yönlendirilir. Verilen hizmet, yalnızca editörlük ve düzelti
hizmetiyle sınırlıdır.
bron: edebiyathaber.net
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Tekst 11
'Bı̇ r Kadın Hı̇ kâyesı̇ ' Konulu Öykü Yarışması
Yarışma ve Katılım Koşulları
Yarışmanın konusu: Türkiye'de kadın; güçlü kadınlar, ezilen kadınlar,
örnek kadınlar, kahraman kadınlar, çileli kadınlar, başarılı kadınlar,
kimsesiz kadınlar... gibi konular çerçevesinde kurgu ya da aileden ve
çevreden derlenen öykü yazma.
Yarışmanın amacı: Toplumdaki kadın unsuruna dikkat çekme, toplumda
kadın duyarlılığını artırma, kadınların gerçek hayat hikâyelerinin
derlenerek ortaya çıkmasını sağlama, kadınların unutulan ya da fark
edilmeyen hikâyelerinin yazıya aktarılması, kadınlarımızın aileleri ve
çevreleriyle iletişim kurabilmelerini sağlama, kadınlarımızın yazma
becerilerini ortaya çıkarma...
Türü: Anı/derleme/söyleşi/mektup/öykü
Dil: Türkçe
Hedef kitle: Ülkemizde yaşayan 18 yaşını doldurmuş tüm kadınlar
Genel katılım şartları:
1 Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş tüm kadınlar katılabilir.
Düzenleme Kurulu ile Seçici Kurulda görev alan kişiler ve bu kişilerle
birinci dereceden akrabalık bağı olanlar yarışmaya katılamazlar.
2 Eser, anı/derleme/söyleşi/mektup/öykü türlerinden herhangi biriyle
yazılabilir.
3 Katılan eserin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, basılmamış ve
herhangi bir yarışmadan ödül almamış olması gerekmektedir.
4 Eserde mutlaka (ortaya hizalı) bir başlık (öykünün adı) olup, herhangi
bir kapak ve görsel olmamalıdır.
5 Yarışmacılar eserlerinin SAĞ ÜST köşesine 5 (beş) harften oluşan bir
RUMUZ yazıp, eser üzerine kesinlikle gerçek ad ve soyadlarını
belirtmeyeceklerdir.
6 Eser, dijital ortamda sadece verilen rumuz ile CD'ye kayıt edilmelidir.
CD üzerine ve CD zarfının üzerine sadece verilen rumuz yazılı
olmalıdır.
7 Yarışmacılar eserlerini; 1 adet CD ortamında, beş kopyasını (yazıcı
çıktısı) ve öz geçmişlerinin de yer aldığı bilgi formunu zarfıyla birlikte
büyük boy bir zarf içerisine koyup gönderen kısmına sadece
rumuzlarını yazarak; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin adresine
KARGO ile göndereceklerdir. Eseri gönderen kişinin ad, soyad, adres,
vs. bilgileri sadece kargo poşetinin üzerine yazılmalıdır.
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Hangi nedenle olursa olsun belirtilen son katılım tarihi ve saatinden
sonra, ilgili adrese ulaşacak olan eserler değerlendirme dışı
bırakılacaktır. Posta ya da kargoda meydana gelebilecek gecikme ve
kayıplardan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir.
Elektronik posta yoluyla ya da elden yapılan teslimatlar kabul
edilmeyecektir!
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu
ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan
katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri
alınır.
Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserin tespiti halinde derecesi
ve ödülü geri alınır; yerine başka bir eser konmaz, derece ve ödül boş
bırakılır.
Büyükşehir Belediyemiz tarafından basılacak olan 'Bı̇ r Kadın Hı̇ kâyesı̇ '
Yaşanmış Kadın Öyküleri Seçkisi kitabında, Seçici Kurulumuz
tarafından yapılan değerlendirme neticesinde yayımlanmaya değer
bulunan eserler yer alacaktır.
Katılımcı, ödül alan ya da yayımlanmaya değer bulunan eserinin
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmasına süresiz
olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı
olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gerekse diğer ilgili
mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme,
yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla
ilgili tüm haklarını, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne verdiğini kabul
eder.
Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi sonradan verdiği lisansı
kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını
men etmeyeceğini ya da bu lisans için kendisine verilen ödülden
başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepte
bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, eserler için katılımcının yukarıda
verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.
bron: tekirdag.bel.tr
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Correctievoorschrift HAVO

2021
tijdvak 1

Turks

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Aanleveren scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VO.
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit VO van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en
Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde.
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De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde
aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt
in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
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4

5

6
7

8
9

NB1

HA-10 08-a-c

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Als het antwoord op een andere manier is gegeven, maar
onomstotelijk vaststaat dat het juist is, dan moet dit antwoord ook goed gerekend
worden. Voor het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het
beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening
gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.
T.a.v. de status van het correctievoorschrift:
Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt.
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.
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NB2

T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector):
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk
of in gezamenlijk overleg keuzes maken.

NB3

T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift:
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking
en een fout.
Verduidelijking
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctievoorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden.
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden.
Een fout
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
–

–

Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
en/of
Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert
Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten
moeten worden toegekend.
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt,
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term
rekening met de onvolkomenheid.

HA-10 08-a-c

4

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 41

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
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4
Vraag

Beoordelingsmodel
Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1 Medya Nedir?
1

D

2

maximumscore 1
Een voorbeeld van een goed antwoord is:
welk karakter een (media)gebruiker heeft

3

maximumscore 1
ekmek ve su kadar (önemli bir yere sahip olmak)

4

A

Tekst 2 Halı Motiflerinin Dili
5

C

6

maximumscore 2
• Insan figürü
• Sandık / (çeyiz) sandığı

7

D

8

D

1
1

Tekst 3 Dejavu
9

C

10

B

HA-1008-a-c
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Vraag

11

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1 onjuist
2 juist
3 juist
4 onjuist
indien vier antwoorden juist
indien drie antwoorden juist
indien twee of minder antwoorden juist

12

2
1
0

E

Tekst 4 'Tourist Go Home' Hareketi
13

maximumscore 1
Een voorbeeld van een goed antwoord is:
Mensen demonstreren tegen (meer) toeristen en vóór meer asielzoekers.

14

maximumscore 1
yabancılaşarak / yabancılaşma

15

D

16

D

17

B

18

B

Tekst 5 Narsisizm ve Narkissos'un Hikayesi
19

maximumscore 1
Bu yazıyı ... karşılaşmak istemeyeceksiniz!

20

A

21

B

22

maximumscore 1
Een voorbeeld van een goed antwoord is:
Narcissus is alleen verliefd op zichzelf. Echo ook op anderen.

HA-1008-a-c
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 6 Medeniyetleri Toprağa Gömen Hayvan
23

A

24

C

25

maximumscore 1
Voorbeelden van een goed antwoord zijn:
 (met) het wegen van de excrementen/uitwerpselen/poep van de
wormen
 met de proef in zijn woonkamer

26

A

27

C

Tekst 7 Güzel Bir Hayal Değil mi?
28

B

29

B

30

A

31

C

Tekst 8 Televizyon
32

B

33

C

34

maximumscore 1
Een voorbeeld van een goed antwoord is:
Je gaat juist meer tv-kijken wanneer er niets op de tv is (om te kijken).

35

A

36

maximumscore 1
Een voorbeeld van een goed antwoord is:
De laatste alinea's geven adviezen (aan de kijkers).

HA-1008-a-c
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 9 Bitmemiş Hikayeler (Kosova)
37

A

38

B

39

B

40

A

Tekst 10 Editörlük ve Düzelti Hizmetleri
41

maximumscore 1
Üzerinde çalışılan … dosyalar silinmektedir

Tekst 11 'Bı̇ r Kadın Hı̇ kâyesı̇ ' Konulu Öykü Yarışması
42

maximumscore 2
Voorbeelden van een goed antwoord zijn:
• De prijs wordt verder aan niemand toegekend
• De prijs, de titel en de bijbehorende beloningen worden ingenomen

1
1

5 Aanleveren scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Cito
gebruikt deze gegevens voor de analyse van de examens.
Om de gegevens voor dit doel met Cito uit te wisselen dient u ze uiterlijk op 4 juni te
accorderen.
Ook na 4 juni kunt u nog tot en met 9 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage.
Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector.

HA-1008-a-c
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6 Bronvermeldingen
tekst 1

makaleler.com

tekst 2

edebiyatvesanatakademisi.com

tekst 3

bbc.com/turkce

tekst 4

haberturk.com

tekst 5

makaleler.com

tekst 6

insanokur.org

tekst 7

interajans.nl

tekst 8

derkenar.com

tekst 9

Haberler.com

tekst 10

edebiyathaber.net

tekst 11

tekirdag.bel.tr

HA-10 08-a-c
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Examen HAVO

2019
tijdvak 1
donderdag 23 mei
13.30 - 16.00 uur

Turks

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad.
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad.

Dit examen bestaat uit 42 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1 Harika Çocuklar
1p

1

Yazar, meslektaşlarıyla ilgili yaptığı gözlemde nasıl bir duyguya
kapılmıştır?
A hayranlığa
B kızgınlığa
C şaşkınlığa
D heyecana

1p

2

Yazarın, ‘Harika çocuklar bölümünü’ özetleyerek sunum yapmasının
sebebi nedir?
A araştırmalarının sonucunu göstermek istemesi
B kendisine verilen sürenin kısa olması
C konuyu başka yönlerden dile getirmek istemesi
D meslektaşlarıyla aynı fikirleri paylaşması
E müziğin beyin gelişimi üzerindeki muhteşem etkisi

1p

3

Parçada geçen ‘gölgede kalmakʼ deyimi hangi anlamda kullanılmıştır?
A arka planda yer almak
B aşırı ilgi görmemek
C mükemmeli yaşamamak
D ne yapacağını şaşırmak

1p

4

Aşağıdaki başlıklardan hangisi parçanın son paragrafıyla çelişmektedir?
Çocukları kendi haline bırakın.
Ebeveynler anlayışlı olmalı.
Kişisel gelişim yeteneklerden önemlidir.
Toplumsal baskılar çocuklara zararlıdır.

A
B
C
D
1p

5

Parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A ‘Harika’ kelimesiyle anormal bir durum olduğu vurgulanmaktadır.
B Solomon, sadece satrançla ilgilenen çocukları gözlemlemiştir.
C Yazar, Solomon’un beğenmediği görüşlerini sunumunda atlamıştır.
D Yazar, Solomon’un yetenekli çocuklarla ilgili fikirlerini
benimsemektedir.

1p

6

Harika Çocuklar metni nasıl bir yazı türüdür?
A biyografi
B eleştiri
C fıkra
D makale

HA-1008-a-19-1-o
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Tekst 2 Yaban Güzelleri
1p

7

‘Fotokapanlar’ın kullanılmasındaki en önemli amaç aşağıdakilerden
hangisidir?
A doğa turizmini geliştirmek
B doğal yaşamı sergilemek
C kaçak avın önüne geçmek
D vahşi hayvanları korumak

2p

8

Welke twee ‘extra opbrengsten’ hebben de wildcamera’s volgens directeur
Yılmaztürk?

1p

9

1p

10

2p

11

Drones worden ingezet om het gebied beter in beeld te brengen.
Wat is het andere belangrijke doel van de inzet van drones volgens
directeur Yılmaztürk?
Yaban hayvanlarının davranış biçimlerini ve sosyolojisini bilmek neden
önemlidir?
A daha iyi bilimsel veriler elde edebilmek için
B insanların davranışlarıyla karşılaştırabilmek için
C yaban hayvanlarını daha iyi koruyabilmek için
D yeni türleri daha kolay ayırt edebilmek için
In de tekst zijn er maatregelen genoemd om de illegale jacht te stoppen.
Schrijf vier van deze maatregelen op.

Tekst 3 İyi Konuşmanın Sırrı Nedir?
1p

12

Yazar birinci paragrafın son cümlesiyle hangi düşünceyi belirtmektedir?
Öğrencilerin
A aralarındaki rekabet yetişkinler tarafından teşvik edilmelidir.
B cezalandırılmaları yerine ödüllendirilmeleri tercih edilmelidir.
C meslek seçiminde daha çok aldıkları notlar temel alınmalıdır.
D motive yoluyla daha da başarılı olmaları desteklenmelidir.

1p

13

Welk woord in alinea 1 wordt door de advocaat en de lerares verschillend
geïnterpreteerd?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

14

Yazar iyi konuşma sanatını aşağıdakilerden hangisine benzetmektedir?
iş görüşmesine
moral depolamaya
satış başarısına
seyahat etmeye

A
B
C
D

HA-1008-a-19-1-o
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1p

15

Avery’ye göre konuşmadan önce deneme yapmanız en çok hangi
sebepten dolayı önemlidir?
A aşırı heyecanınızı gidermek için
B dinleyici odaklı konuşma yapabilmek için
C haklı olup olmadığınızı ortaya çıkarmak için
D olası irade dışı hareketlerinizi ortaya çıkarmak için

1p

16

Met welke zin in de tekst wordt de titel beantwoord?
Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden op van deze zin.

Tekst 4 Dalgın Suların Güzelliği
1p

17

Birinci paragrafta yazar, okuyucularını etkilemek için hangi anlatım
sanatını kullanmaktadır?
A abartma
B betimleme
C eleştirme
D kişileştirme

1p

18

Yazara, içinde bulunduğu yerin gizemli bir dili olduğunu hissettiren nedir?
A kaplumbağaların ayak izleri
B kaya mezarlarının görünüşü
C kükürtlü suların kokusu
D leyleklerin heybetli yuvası
E mavi yengeçlerin görüntüsü

1p

19

Kanallarda özellikle piyade teknelerinin kullanılmasının sebebi nedir?
doğaya zarar vermemesi
daha çok yolcu taşınabilmesi
kullanımının kolay olması
kullanımının ucuz olması
turistlerin talep etmesi

A
B
C
D
E

1p

20

1p

21

In de tekst staat dat de schrijver de archeologen bewondert.
Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin op waarin
dat staat.
Kies bij de open plek
mogelijkheden.
A bedeni
B estetiği
C ihtişamı
D ruhu

HA-1008-a-19-1-o
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Tekst 5 Evde Ekonomi Zamanı
1p

22

Birinci ve ikinci paragrafta verilen bilgilerle aşağıdakilerden hangisi
çelişmektedir?
A evde yapılan ürünlerin taze ve katkısız olması
B gıda sektörünün taklitçilerle dolu olması
C organik ürünlerin çok ucuz olması
D sağlıklı yaşamın giderek önem kazanması
E sosyal medyanın ürün satışlarını hızlandırması

1p

23

Kies bij de open plek
mogelijkheden.
A bölgesel
B küresel
C ülkesel
D yöresel

23

in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven

In alinea 4 worden twee voordelen genoemd met betrekking tot het kopen
van biologische producten.
Schrijf deze twee voordelen op.

2p

24

1p

25

Altıncı paragrafta vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A alışkanlıkların temelden değişmesi
B doğal ürünlere ulaşımın kolaylaştırılması
C israftan tamamen kaçınılması
D koruyucu maddelerin azaltılması
E satışların kısa süre içinde artması

1p

26

‘Bilinçli tüketim ve internet kullanımı’nın mükemmel birleşimi aşağıdaki
hangi iki paragrafta ele alınmaktadır?
A ikinci ve üçüncü paragraflarda
B dördüncü ve beşinci paragraflarda
C beşinci ve yedinci paragraflarda
D altıncı ve yedinci paragraflarda

HA-1008-a-19-1-o
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Tekst 6 Karpuzun Gizli Tarihi
1p

27

Bahçecilik uzmanı Harry Paris’in bilime getirdiği en önemli kazanım
aşağıdakilerden hangisidir?
A ‘karpuz’ sözcüğünün İbranice karşılığını keşfetmek
B karpuzun ıslahına katkıda bulunmak
C karpuzun popülerliğini artırmak
D karpuzun değişimini ortaya çıkarmak

1p

28

Parçaya göre karpuzun tarihinin hâlâ gizli kalmasına sebep olan en büyük
etken aşağıdakilerden hangisidir?
A bilim adamlarının kendi teorilerinde ısrarı
B buluntuların yanlış yorumlanması
C sınıflandırma hatalarının yapılması
D tarihi kanıtların yetersiz olması

1p

29

Uit welk kenmerk van de watermeloen leiden wetenschappers af dat deze
sinds vierduizend jaar gecultiveerd wordt?

2p

30

Wat zijn de vier belangrijke algemene gebruiksmogelijkheden van de
watermeloen volgens de tekst?

1p

31

In de alinea’s 1 en 8 zijn twee kenmerken van de watermeloen genoemd.
Schrijf deze twee kenmerken op.

Tekst 7 Evli Çiftler Nasıl Para Biriktirebilir?
3p

32

Welk alineanummer hoort bij welk kernwoord?
Schrijf bij elk alineanummer de letter van het juiste kernwoord op.
Alineanummer

1p

33

Kernwoord(en)

2

a. ihtiyaç listesi

3

b. ekstra vergiler

4

c. tasarruf etmek

5

d. planlama

6

e. borçlanma

Beşinci paragrafta geçen ‘Damlaya damlaya göl olur’ atasözü, eşler
üzerinde nasıl bir duygu oluşturmaktadır?
A cesaret
B emniyet
C heyecan
D mutluluk
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1p

34

Altıncı paragrafta geçen ‘Ayağını yorganına göre uzat!’ atasözüyle
anlatılmak istenen nedir?
A bulunulan yerin değerini bilme
B elindekini herkesle paylaşma
C imkanlarına göre harcama yapma
D kendini güvende hissetme
E rastgele alım satımda bulunma

Tekst 8 Bu İşin iÇİNde Milyarlar Var
1p

35

Birinci paragrafta geçen ‘son durağı’ ifadesiyle kastedilen nedir?
A Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin zirve yapması
B Çin’in Batı’ya açılmadan önceki son yatırım merkezi
C İstanbul’un kardeş şehir olarak ilan edilmesi
D Türkiye’nin Doğu’ya yaptığı açılımın son halkası

1p

36

Parçaya göre Çin sermayeli şirketler İstanbul’daki limana hangi konuda
katkı sağlamışlardır?
A daha etkin savunma sistemlerinin kurulmasında
B liman sayılarının arttırılmasıyla yolcu sayısında
C modern teknik araçların kullanımıyla hizmet kalitesinde
D sağlıklı bir rekabet ortamıyla fiyatların düşürülmesinde
E yenilebilir enerji kullanımıyla çevre kirliliğini önlemede

1p

37

Çin ve Türkiye arasında yapılan üst düzey ziyaretler ticaretin yanısıra
hangi alanda bir sonuç vermiştir?
A Asya’daki sorunlarda diplomasinin kullanımında
B beklenmeyen politik sorunların kolayca çözümünde
C farklı platformlarda yürütülen kültürel işbirliğinde
D küresel sağlık sorunlarını bir merkezden ele almada
E ortak askeri tatbikatların başarıyla yapılmasında

1p

38

Parçada geçen ‘ivme kazandırma’ ifadesiyle aşağıdakilerden hangisi ima
edilmektedir?
A elde edilen kazancın giderek artması
B hali hazırda var olan ortak projelerin hızlandırılması
C karşılıklı görüşmelerin sekteye uğraması
D masrafların birden bire yükselmesi

1p

39

Parçaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
A Bölgesel çatışmalar Çin ekonomisini derinden etkiledi.
B Çin’de milyonlarca insanı mutlu eden yeni iş kapıları açıldı.
C Dünyanın ilk kuantum uydusu Fast, uzaya fırlatıldı.
D İstanbul’daki kongre dünya borsaları tarafından takip edildi.
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de
bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 9 Usta Yönetmenlerin Meslek Sırları

1p

40

Je studeert aan de filmacademie. Voor een werkstuk ben je op zoek naar
meer informatie over een positieve kijk op de relatie tussen de regisseur
aan de ene kant en de acteurs en het technisch team aan de andere kant.
Over wie van de deskundige regisseurs in dit artikel kun je het best meer
informatie verzamelen?
Schrijf de naam van de regisseur op.

Tekst 10 İstanbul’un Yedi Meşhur Yokuşu

2p

41

1p

42

Je bent gids en je wilt een groep toeristen het oude Istanbul laten
herbeleven.
Naar welke straat uit de bovenstaande tekst kun je de toeristen het best
naar toe brengen?
Schrijf de naam van deze straat op.
Schrijf ook de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin op die
jouw antwoord ondersteunt.
Parçada geçen yokuşlardan hangisinin adının nereden geldiği
anlatılmıyor?
A Faik Baba Yokuşu
B İnadiye Yokuşu
C Kazancı Yokuşu
D Mahmutpaşa Yokuşu
E Portakal Yokuşu

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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Turks

Naam kandidaat

Kandidaatnummer

Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.
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Instructie
Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord
al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).
Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen

8

B

C

D

2

A

B

C

D

3

A

B

C

D

4

A

B

C

D

5

A

B

C

D

6

A

B

C

D

2

7

A

B

C

D

3

11

9

Open vraag

12 A

C

A

B

C

D

A

B

C

D


 

1

4
13

16

D

Open vraag

13

C 1

D

D

Open vraag
B

(3)

C

9

Open vraag

11

1

B

2

E

8

C

(2)

A

1

A

B

1

Open vragen

1

10 A

(1)

14 A

B

C

D

15 A

B

C

D

20

24

1

Open vraag

16

2

17 A

B

C

D

18 A

B

C

D

E

19 A

B

C

D

E

29

Open vraag

20
21 A

B

C

D

22 A

B

C

D

23 A

B

C

D

30
E

25 A

B

C

D

26 A

B

C

D

27 A

B

C

D

28 A

B

C

D

4

E

29

Open vraag

30

Open vraag
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Meerkeuzevragen

Open vragen

31

Open vraag

32

Open vraag

31

1
2

32

2

33 A

B

C

D

34 A

B

C

D

35 A

B

C

D

36 A

B

C

D

E

5

37 A

B

C

D

E

6

38 A

B

C

D

39 A

B

C

D

4

40

40

Open vraag

41

Open vraag

42 A

B

C

D

3

E

41

1
2

E

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN
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Tekst 1
Harika Çocuklar
Armut Dibine Düşmeyince / Andrew Solomon – YKY 2014
(1) Yukarıda adını verdiğim kitaba ve yazarına
ilişkin daha geniş bilgiyi ‘Oğul’ başlığı halinde
özetlemiş, bu sayfada paylaşmıştım. Geçen hafta
İstanbul Zaim Üniversitesi’nde çoğu öğretmen, okul
yöneticisi meslektaşlarımla gerçekleştirdiğimiz
akademik paylaşım oturumunda, katılımcıların Zeka,
Üstün Zekalılar, Üstün Yetenekliler kavramları ile
ilgilerinin yoğun ve bir ölçüde klasik olduğunu
sezinledim.
(2) Yapay ve zorlamalı da olsa bu tanımlamalar kapsamındaki çocukların
özel düzenlemelerle belirlenmesi, korunup kollanması, özel ve farklı
kurumlarda etkin yöntem ve tekniklerle geliştirilmesi konusundaki
yaklaşımları paylaştık. Bu paylaşım ortamına farklı bir boyut getirmek
açısından Solomon’un kitabından Harika Çocuklar bölümünü özetleyerek
sundum. Solomon, ‘harika çocuklar’ kavramı içinde daha çok müzik
alanından örnek çocuklarla ilgilenmiştir. Bunun nedenini de şöyle
açıklıyor: “Deha, sıklıkla spor, matematik, satranç ve müzik alanlarında
ortaya çıkar. Müziği anlama becerim sporu, matematiği, satrancı kavrama
yeteneğimden daha ileri olduğu için kitapta müzik harikalarına
odaklandım” diyor.
(3) Ben yazarın genelde üstün zekalı, üstün yetenekli, harika çocuklara
ilişkin düşüncelerini aktarmaya çalıştım. Kuşkusuz bu özet paylaşım
yazarın tüm fikirlerine katıldığım anlamına gelmez. Bunun yanında bölümü
özetlerken benim görüşlerime uymayan anlatımları atladığım anlamı
çıkarılmamalıdır.
(4) Konuya girerken, terim ile bütünleşme aşamasında öncelikle, ‘harika’
kelimesi ile doğal olmayan bir durumun ifade edildiğinin unutulmaması
gerekir diye düşünüyorum. Çünkü böyle kişilerde bir doğum kusurunu
andıracak kadar belirgin farklılıklar görülür.
(5) ‘Harika çocuk’ ile ‘ucubelik’, ‘deha’ ile ‘duygusal tükenmişlik’ arasında
kurulan bağıntıdan dolayı çok az kimse, harika çocuk olarak
nitelendirilmek ister. Harika çocuk ‘acayip’ bir çocuktur; dış dünya ve
sosyal çevresi ile ilgisiz, bir tür iletişimsizlik ve duygusuzluk ortamında
yaşar.
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(6) İlginç olan, engelli bir çocuk sahibi olmaktan ürken çoğu anne baba,
yetenekli bir çocuk özlemi duyar. Çünkü onlara göre böyle çocuklar
dünyada güzellik yaratabilirler. Anne babalar da onların başarılarından
yoğun haz alabilirler; yetenekli çocuklar ailenin hayatına harika yeni
doğrultular açabilirler. Ne var ki çoğu zaman harika bir çocuğa ebeveynlik
etmek gölgede kalmayı gerektirir. Bu tür bir yaklaşım birçok anne babaya
da kolay gelir.
(7) Yazar’ın ifadelerinden doğrudan aktarmak istediklerim: “Göz
kamaştırıcı zeka, her yatay kimlik kadar bir sapmadır. Harika çocukluk ve
deha, otizm kadar az anlaşılmış bir durumdur. Harika çocuk sıfatı
genellikle erken gelişmişliği, deha ise insan bilincine değerli bir şey katma
becerisini yansıtır.” Harika çocuğu olan ailelerin sağlığın ve mutluluğun
mükemmelliğinden söz etmesi zordur. Aileyi gölgede bırakacak düzeyde
yeteneğe sahip bir çocuğu olan anne babalar kolayca yollarını şaşırır ve
çoğu kez çocuğa karşı ilgisiz kalırlar. Genellikle harika çocuklar için
toplumsal bir desteğin gerekliliğini anımsamak gerekir.
(8) Bir çocuğu desteklemek ile sıkıştırmak arasında, ona inanmak ve onu
tasarlanan kişiliğe zorlamak arasında açık seçik bir ayırım çizgisi yoktur.
Yetenekli çocukları zorlamak nasıl ters tepebilirse, zorlamamak da ters
tepebilir. Kişisel gelişimi aksatmak pahasına yeteneği geliştirmek veya
aksine özel beceriyi aksatmak pahasına genel gelişimi sağlamak harika
çocuklara zarar verebilir. Bazen de bir harika çocuğun memnun etmek
istediği yetişkinler, anne baba ve öğretmenler birbirleriyle çekişirler.
Toplumun, derin farklılıklar taşıyan çoğu çocuktan beklentileri aşırı
düşükken, harika çocuklara ilişkin beklentileri çoğu kez tehlikeli olacak
kadar yüksektir.
bron: aytacacikalin.com
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Tekst 2
Yaban Güzelleri
(1) Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge
Müdürü Yılmaztürk, fotokapanlara yansıyan yaban
hayvanlarının fotoğraflarını paylaştı. Yılmaztürk,
fotokapanlar sayesinde Akdeniz Bölgesi’ndeki
yaban hayvanlarının varlığını gördüklerini ve
sürpriz hayvanlarla karşılaşıldığını ifade etti.
(2) Fotokapanların kamufle edilerek, belirlenen noktalara konulduğunu ve
fotokapanlar sayesinde kaçak av yapan avcıların yakalandığını da anlatan
Yılmaztürk, “Bilindiği gibi Bölge Müdürlüğümüz, Isparta, Burdur ve Antalya
illerinde görev yapmaktadır. Görevlerimizin en önemlisi yaban hayatı,
yaban hayvanlarını kollamaktır. Bölge Müdürlüğü olarak, son yıllarda
avcılıkla mücadele yapmamızın yanında teknolojiden de faydalanıyoruz.
Bu teknolojide kullandığımız araçların bir tanesi de fotokapandır.
Fotokapanın birçok çeşidi var. Siyah beyaz kayıt yapan, renkli video kaydı
yapan, kaydı sms olarak gönderen, uydu sistemini kullanan; her birinden
amaca göre faydalanıyoruz.” dedi.
(3) Fotokapanlar sayesinde yaban hayatını gözlemlediklerini ve yeni
türleri literatüre eklediklerini ifade eden Yılmaztürk, “Bölgemizde bizim
literatürlerimize girmeyen yaban hayvanı var mı, onları izliyoruz. Ayrıca
kaçak av ve unsurlarını izlemek ve bunlar hakkında yasal işlem yapmak
için de kullanıyoruz.” diye konuştu.
(4) Avlaklara yerleştirilen fotokapanlar sayesinde kaçak avcılığın önüne
geçtiklerini ve kaçak av yapan avcılara büyük miktarlarda para cezası
kesildiğini ifade eden Yılmaztürk, “Geçtiğimiz günlerde Isparta Sütçüler
civarında yaban keçisini vuran kaçak avcılar, fotokapanın görüş
mesafesine girdi ve onların video kaydı alındı. Video kaydını aldıktan
sonra Jandarma ile işbirliği yaparak, kimlik tespiti yaptık. Bunun
neticesinde tazminat ve diğer cezalarla birlikte yaklaşık 20 bin TL’lik ceza
kesildi.
(5) Fotokapanların yanında hava araçları satın alarak, kırlık arazilerdeki
yaban hayatını tüm detaylarıyla izleyeceklerini açıklayan Yılmaztürk,
“İnsansız hava araçları üzerine araştırma yapıyoruz. Bu hava araçlarını
satan veya aracı firmalarla görüştük. Teknik şartnamelerde aracın
sigortası gibi anlaşamadığımız konular var. Özellikle Akseki köyü gibi zor
arazilerde hava araçlarını kullanacağız. Çünkü hızlı bir şekilde giderek,
alanı tarıyor. Çok caydırıcı olacağına inanıyorum. Kaçak avcılar teknolojiyi
çok iyi biliyor ve çok pahalı araçlar kullanıyorlar. Biz de onlarla mücadele
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etmek için aynı teknolojiyi kullanmak zorundayız. Bu konularda
araştırmalarımızı yapıyoruz ve epey bir mesafe katettik.”
(6) Yaban hayatının hareket halindeki tüm varlıklarının fotokapanlara
yansıdığını belirten Yılmaztürk, bazen hayvanların fotokapanlara çok
yaklaştığını, bazılarının fark ederek kokladığını, böylece güzel kayıtların
elde edildiğini ifade etti. Fotokapanlara ayrıca ihtimali olmayan ya da
neslinin tükendiği düşünülen hayvanların yansımasına sevindiklerini
anlatan Yılmaztürk, “Yaban hayatı sadece kaçak avcılığı engellemek
değildir. Farkındalık yaratmaktır. Yaban hayatının davranış ve
sosyolojisini bilmemiz gerekir, çünkü onları korumamız ve kontrol etmemiz
açısından bunlara dikkat etmemiz gerekir. Onun için o bölgedeki yaban
hayatını en iyi şekilde izlememiz için fotokapanlar katkı sağlıyor. Hatta bu
bölgede yaşamasına ihtimal vermediğimiz hayvanları görüyoruz, yok
olduğunu sandığımız hayvanlara bile rastlıyoruz. Gerçekten çok
sevindiricidir. Bunu basınla pek paylaşmıyoruz, onları korumamız
gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.
(7) Yılmaztürk, kaçak avcılıkta hapis cezası verildiğini de kaydetti. Katliam
gibi ya da neslini tüketecek şekilde av yapanlara 2-5 yıla kadar hapis
cezası getirildiğini de söyleyen Yılmaztürk, “Kaçak avcılık 4915 sayılı
mevzuata göre Kabahatler Kanunu’na giriyor. Kaçak avda kullanılan
özellikle pompalı tüfek, makineli tüfek dediğimiz, iki takoz koymamışsa en
fazla iki fişek atabilir, fazla atanlar ise yasak avlanma şeklidir. Araçlara el
koyuyoruz, genel olarak bu cezalar caydırıcı oluyor. Özellikle kullanılan
silahların çok pahalı olması, bu silahlara el konulması tazminattan daha
caydırıcı oluyor. Bu konuda da av kulüplerine bilinçlendirme konusunda
eğitimler verdik. Hemen hemen iyi bir noktaya getiriyoruz, çünkü Avcı Bilgi
Sistemi’ne başladık. Onunla avlakları kullanma politikasını getirdik. Bu
konuda av kulüpleri de kendi kaynaklarının yok edilmesi konusunda daha
duyarlı çalıştıkları için onlar da kendi bölgelerinde yanlış davranan, kaçak
avlanan arkadaşlarını ihbar ediyorlar, onlar da caydırıyor, biz de
caydırıyoruz. İki defa kaçak avcılıktan yakalanan bir kişinin de av ruhsatı
iptal oluyor ve bir daha verilmemek üzere men ediliyor.” şeklinde konuştu.
bron: Milliyet.com.tr
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Tekst 3
İyi Konuşmanın Sırrı Nedir?
(1) Taylor Mali, 2000 yılında Chicago’daki bir şiir yarışmasında bir gecede
ismini duyurdu. New York’ta bir ortaokulda öğretmenlik yapan Mali,
konuşmasında bir avukatın öğretmenlere yönelik aşağılamasına nasıl
cevap verdiğinden söz ediyordu. Avukat “Elinden bir iş gelenler o işi
yapıyor, hiçbir becerisi olmayanlar ise öğretmen oluyor” diyerek Mali’ye
“Peki sen ne kazandın?” diye sormuştu. Mali bu soruya cevabını bir şiirle
dile getirmiş. “Ben ne kazandım biliyor musun? Çocuklara sandıklarından
çok daha iyisini yapabileceklerini öğrettim. Not olarak bazen 6’yı madalya
gibi, 9’u ise yüze vurulmuş bir tokat gibi hissetmelerini sağladım.”
Haklı öfke
(2) Şiirinde öğretmenliğin çok daha nitelikli bir meslek olduğunu,
kazancının çekle senetle ölçülemeyeceğini dile getiren Mali’nin konuşması
YouTube’da altı milyon kez izlenmiş. Mali, şiirinin haklı bir öfkeyle dolu
olduğunu ve konuşmada bu özelliğin önemli olduğunu söylüyor. Mali’nin
sunumu işle ilgili bile olsa iyi bir konuşmanın nasıl yapılması gerektiğine
dair ipuçları veriyor. İçten yapılan bir konuşma güçlü bir etki bırakır.
Müdürler açısından, personel toplantılarında PowerPoint slaytlarıyla
yapılan sunumlar işlerinin bir parçası gibi görülüyor. Fakat kitleye yönelik
konuşmalarda nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair eğitim veren işyeri
sayısı çok az. Harvard İşletme Okulu’ndan Jill Avery bu nedenle kuru,
analitik bir konuşma tarzının geliştiğini söylüyor.
Doğal yaklaşım
(3) Fakat kitleye yönelik konuşma öğrenilebilir bir şey. Avery, kendi
söylemek istediklerinizden çok, dinleyicilerin duymak istediklerine ağırlık
vererek konuşmanın planlanmasını salık veriyor. Örneğin personel
toplantısında şirketin performansıyla ilgili kötü haber vermeniz gerekiyorsa
sadece üstlerinizin söylemenizi istediği şeyleri değil, morali yüksek tutmak
için personelin de duymak istediği şeyleri ifade etmek gerektiğini belirtiyor.
(4) Ayrıca her konuşmayı giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olan bir hikaye
olarak ele almak gerekir. Sadece bazı bilgilerin ve rakamların sıralandığı
bir konuşma değil, dinleyicileri bir yerden başka bir yere taşıyan bir
yolculuk olmalıdır konuşmada. Avery’nin verdiği iyi konuşma
örneklerinden birinde, Mad Man adlı Amerikan TV dizisinde bir
reklamcının kendi aile fotoğraflarını içeren duygusal bir sunum yoluyla
Kodak şirketinde işe alınması anlatılıyor.
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İyi bir konuşma için
(5) Sadece kendi söylemek istediklerinize değil, dinleyicilerin duymak
istediği şeyler üzerinde yoğunlaşın. Konuşmanızın bir iskeleti, giriş,
gelişme ve sonuç bölümleri olsun. Söylediklerinize herhangi bir katkısı
olmadıkça slayt ve diğer görsellerden kaçının. Sunum yapan kişilerin
genellikle slayt ve grafik gibi görsellerin arkasına sığınarak kötü
konuşmalarını kapatmaya çalışmalarına çok sık rastlanıyor.
(6) Avery, önce konuşmanın çerçevesini iyi kurmak gerektiğini, diğer
medya araçlarına ise ancak ihtiyaç varsa, sunuma ek bir değer katacaksa
başvurmanın iyi olacağını söylüyor. “Tarihteki iyi hatiplerin PowerPoint’i
yoktu.” diyor. Görsellerde ise metin değil, sadece konuşmanın vurgu
noktalarını destekleyecek şeylere başvurmak gerektiğini belirtiyor. Asıl
konuşmadan önce, tanıdığınız ve güvendiğiniz birinin önünde prova
yapmak işe yarar. Konuşurken sergilediğiniz herhangi bir tikiniz varsa bu
aşamada tespit edip giderebilirsiniz.
(7) Kitlelere yönelik konuşma yaparken sadece sizin korkmadığınızı,
herkesin korku yaşadığını bilmek de rahatlatıcı olabilir. Taylor Mali daha
sonra öğretmenliği bırakıp konuşmacı olarak işe başlamış. Çoğunlukla
öğretmenlerin düzenlediği etkinliklere konuşmacı olarak çağrılıyor. “İyi bir
konuşmanın ilk adımı, konuşmaya hak ettiği duyguyu katmaktan geçiyor.”
diyor Mali.
bron: bbc.com/turkce
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Tekst 4
Dalgın Suların Güzelliği
(1) Köyceğiz Gölü denize
varacak yolların peşine mi
düşmüş yoksa Akdeniz su
içecek bir göl mü aramış?
Dalyan’dan bindiğim dolmuş
tekneyle dolambacı andıran
kanalların dalgın dalgın akan
sularında ilerlerken kafamda
böyle bir soru doğuyor. Yaz
günlerinde moda olan
şarkılardan birini o sırada
çalmaya başlıyor kaptan. Hoparlörden yükselen ritim etkisini hemen
gösteriyor. Birkaç turist dans etmeye başlıyor. Sakin sularda, sazlıkların
arasında ilerlerken birden hareketleniyor teknenin içi. O zaman şunu fark
ediyorum: Köyceğiz Gölü’nün Akdeniz ile bağı da teknede yaşadığıma
benziyor. Gölün dingin suları İztuzu kumsalında deniz ile buluştuğunda,
birdenbire dalgalarla karşılaşıp dans etmeye başlıyor. Sanırım Dalyan ve
çevresini etkileyici kılan şeylerden biri de doğadaki bu buluşmalar.
Bunlardan birini artık ünü Dalyan’ı çoktan aşmış olan caretta carettalar
gerçekleştiriyor. Her yıl yaz aylarında, annelerinin kumun altına gömdüğü
yumurtalardan çıkan yavru deniz kaplumbağaları denize iniyor. Caretta
carettalar Dalyan’ın da sembolü. Bir sabah gün doğumunda İztuzu
kumsalında yürürken onların izleriyle karşılaşıyorum. Bu ayak izleri
yeryüzüne bırakılmış harfler gibi görünüyor bana ve coğrafyanın da gizli
bir lisanı olduğunu hissettiriyor. Bu dili anlamak için Köyceğiz ile Dalyan
arasında her gün küçük geziler yapmaya başlıyorum.
(2) Böylece plaja giden yolda asfaltın iki yanındaki zakkumların arasından
geçerek yol alan bisikletlilerle, Likya uygarlığının sır küpü gibi duran kaya
mezarlarıyla, sazlıklarla örülü deltayla, Antik Çağ’da ürettiği ve göz
merhemi yapımında kullanılan tuzu ile de ünlenen Kaunos’la tanışıyorum.
Gölün dip sularında dolaşan mavi yengeçlerle, leylek yuvalarıyla ünlü
Ortaca restoranlarıyla, sıcak kükürtlü sular içinde yapılan çamur
banyolarıyla da…
(3) Sazlıkların arasında sabah…
Dalyan’daki sabahlarımdan birinde, gün doğumunda, güneş daha
tepelerin ardından görünmeden sulardaki karanlık yavaş yavaş turuncuya
dönüyor. Sazlıklardan neşeli kuş sesleri yükseliyor. Sonra ışıkla
yıkanmaya başlıyor Köyceğiz Gölü ve ötesindeki Akdeniz. Tekneciler
gelecek yolcular için güverteye yastıkları dizerek hazırlık yapıyor.
Kanallarda fazla dalga yapmadıkları ve sazlıkların doğal dokusunu
bozmadıkları için piyade tekneleri kullanılıyor. Göl kıyısında kahvaltı veren
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lokantaların ilk müşterileri masalarına yerleşiyorlar. Balıkçılar, dalyana
girip ağların içini dolduran kefalleri kepçelerle sudan alıyorlar. Deniz
kıyısına havlular seriliyor, şemsiyeler açılıyor, güneş kremleri çantalardan
çıkarılıyor. İnsanlar koşarak kendilerini İztuzu’nda dalgalara atarken,
mutsuzluklarını, yürek sızılarını da unutuyorlar.
(4) Kıyıda bunlar olurken Kaunos Antik Kenti’nde kazıbilimciler büyük bir
sabırla toprağın altından çıkardıkları buluntularla geçmişin dilini çözmeye
çalışıyor. Yaşamlarını Kaunos Antik Kenti’ne adayan iki kazıbilim duayeni,
Baki Öğün ve Cengiz Işık şöyle diyor gezi önerilerinin başında: “Sizlere
tavsiyemiz, istenirse eğer, önce Akropolis’i ziyaret etmenizdir. Değilse,
Tiyatro, Ölçüm Platformu ve üzerinde Kubbeli Kilise ile Roma hamamının
yer aldığı Palaestra Terası Düzlüğü gezilmelidir. Hamam binasının hemen
güneybatı köşesi önündeki yaşlı çitlembik ağacının gölgesi altında biraz
soluk almak; limanları, Küçük Akropolis’i ve şehir surları ile birlikte Aşağı
Kent’ten başlayarak doyumsuz bir panorama sunacaktır sizlere.”
Ziyaretçilere hangi ağacın gölgesinde mola vereceklerini söyleyecek
kadar ince düşünen iki güzel insanın verdiği emeklere teşekkür ede ede
bir akşamüzerinin serinliğinde Kaunos’u dolaşıyorum. MÖ 4. yüzyılda inşa
edilen Akropolis’e çıktığımda, aşağıdaki olağanüstü görüntünün içindeki
yeşil dalgın sular, mavi denizin dalgalarıyla buluşmaya devam ediyor.
(5) Dalyan’ın çevresinde
Dalyan’ın su kanallarını ve İztuzu kumsalını yukarıdan görmek için
Dalyan’a ve deltaya bakmak, coğrafyanın 21 üzerinde yapılan bir
anatomi dersi gibi. Su kanalları yeşil damarlar gibi yayılıyor yeryüzüne.
Feneri zar zor seçilen Delikada; Gökgöl, Ekincik Koyu ve gönlünüzü çelen
ufuk çizgisi de görüş alanınızda. Radar Tepesi’ne çıktığınız aracınızla
diğer günlerde Dalyan’ın çevresinde tur atmak, tarihle doğanın hakkını
tam olarak verebilmek için iyi bir karar olur doğrusu. Böylece Aşı Koyu’na,
Bakardi Plajı’na, ekolojik köy Çandır’a, Yuvarlak Çay’a kadar da
uzanabilirsiniz. Hatta Sandras Dağı’nın zirvesine doğru Yayla (Ağla)
Köyü’ne de çıkabilirsiniz. Burada sac kavurma, alabalık yiyebilirsiniz ama
‘borana’yı tatmazsanız sofranız eksik kalır. Borana, kızartılmış biber ve
patlıcanların üzerine sarımsaklı köy yoğurdu dökülerek yapılıyor. Eritilmiş
tereyağı ve pul biber eklenerek yanında otlarla servis ediliyor. Sıkı
yürüyüşçüler için Dalyan’dan Çandır Köyü’ne oradan Ekincik Koyu’na
giden yaklaşık 3,5-4 saatlik yol, seyrine doyulmaz bir parkur. Dalyan’da
Kaya Mezarları’na giden sandallardan birine binip karşıya geçin önce.
Sonra Kaunos Antik Kenti’nin yanından Çandır’a ulaşacaksınız. Çam
ağaçlarının arasından, denize inen yarların kıyısından geçip Mavi
Yolculuk teknelerinin görüntülerini seyrede seyrede alacağınız bu yol,
Dalyan’da geçireceğiniz günlerin unutulmazları arasına girecek. İskeledeki
teknelerden biriyle Dalyan’a geri dönebilirsiniz. Varınca, o şahane Ekincik
Kumsalı’nda denize girip yorgunluğunuzu atın, sonra bir deniz ürünleri
menüsüyle akşam yemeğinde kendinizi ödüllendirin bence.
bron: sabah.com.tr
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Tekst 5
Evde Ekonomi Zamanı
(1) Hazır ve hızlı tüketim yiyeceklere inat artık devir ‘ev ekonomisi’ devri.
Gıdada koruyucu ve sağlığa zararlı madde, glikoz şurubu gibi iddialar
manşetleri süslüyor. Artık yoğurt, ekmek, salça, turşu hatta gazoz evde
üretiliyor. Buna bir de sağlıklı yaşam trendi eklenince işin piyasası da aldı
yürüdü.
(2) Koruyucu madde, gezen tavuk, Karatay diyeti derken kafası karışan;
bir o kadar da yorulan vatandaş, çareyi evde buldu. Hemen her gün yeni
bir açıklamanın yapıldığı, organik olduğu iddia edilen ürünlerin de ateş
pahasına satıldığı gıda sektöründe, bizim Ayşe teyze ekmeğini, salçasını,
yoğurdunu evinde hazırlamaya başladı. Dalga dalga yayılan bu trend
sayesinde bazılarımız da güvendiği üreticiden ürününü gidip alıyor.
Üstelik, ev ekonomisi devrinin tasarruf yapma oranı çok düşük seviyelerde
olan ülke insanımıza olumlu yansıması da bekleniyor. Zira, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı’nca yapılan ‘İsrafın Boyutu İncelemesi’nde, tasarruf
oranımız yüzde 14’te kalırken, maşallah akıllı telefon kullanımımız ise
yüzde 84’ü buldu. “Yahu olur mu, yoğurt mayalayıp nasıl tasarruf oranı
arttırılır?” diye soranlara cevabımız hazır: “Ya tutarsa...”
(3) Vatandaşın artan ilgisi nedeniyle, özellikle küçük ev aletleri pazarı son
birkaç yıldır astronomik büyüme oranlarına ulaştı. Ekmek, yoğurt, kıyma
ve hatta gazoz yapma makineleri ev ekonomisi devri için mağazalardaki
yerini aldı. İşler bununla da bitmiyor, yazdan domates, biber ve patlıcanı
taze alıp derin dondurucularda saklayan bir nesil var. n11.com Satış
Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak geçen ay, derin dondurucularda bir
önceki döneme göre yüzde 150, kıyma makinelerinde ise yüzde 218’lik bir
artış yaşandığı haberini veriyor. Geçen yıl 17,3 milyon adet küçük ev aleti
satılırken, sektörün yüzde 6 büyüdüğünü hatırlatalım.
(4) Araştırma kuruluşu GFK’nın 2016’da Küçük Ev Aletleri Türkiye
araştırmasına göre, piyasada son 3 seneyle kıyaslandığında 2017’de
yüzde 263’lük bir artış söz konusu. Sadece Anneler Günü haftasında
blendır, ekmek yapma makinesi gibi ürünlerde bu yıl 33 milyon liralık
ciroya ulaşıldı. Media Markt Kurumsal İletişim Direktörü Çağanur Atay
Uçtu, 23 ölçekte fırtınalar estiren sağlıklı yaşam trendinin Türkiye’yi de
etkisi altına aldığını ve işletmenin bu kategorideki ürün satışlarının yüzde
36 arttığı bilgisini paylaşıyor. “Sağlıklı yaşamı benimseyenlerin sayısı her
gün artıyor ve tüketicilerin tüketim alışkanlıkları da farklılık gösteriyor”
yorumunun sahibi Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi,
“Doğal gıda ürünlerinin sosyal medya yoluyla satışlarında ilk altı ayda beş
kat artış yaşandı” diyor.
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Evde ekonomi devrinin bir diğer yanı da üretici ve tüketicinin aracısız
alışverişi. Doğal olana artan talep büyük şehirlere yakın çiftlik sahiplerini
de harekete geçirdi. Artık vatandaş, özellikle hafta sonları çevre
köylerdeki üreticilere giderek süt, peynir, yumurta gibi bazı temel
ihtiyaçlarını bizzat üreticisinden sağlıyor. Aracıların bindirdiği fiyat
farkından kurtulurken, uzun süre haldeki kasalarda bekleyen sebze ve
meyvenin en tazesine ulaşıyor.
(5) Bu talebi fırsat bilen bazı girişimciler arasında eve sipariş verenler bile
var. Mesela, haftanın belli günlerinde farklı semtlere dağıtım hizmetleri
mevcut. Anlayacağınız vatandaşta oluşan bilinç, teknolojinin imkanları ile
birleşince ev ekonomisi piyasası aldı da başını yürüdü. Son dönemde,
evde hazırladıkları doğal ve yöresel ürünleri sosyal medyadan satan
kişilerin çoğaldığını da belirtelim. Instagram’da müşteri bulursanız 200 bini
aşan takipçiniz sayesinde ciddi paralar kazanabilirsiniz. İnternette basit bir
arama ile binlerce kişi ve şirkete ulaşabilirsiniz. ‘Organik üründen anlayan
ya da anlamayan sahtekarlara dikkat!’ diye uyarmamıza gerek yok
sanırım.
(6) Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar ile konunun tüketici
boyutunu konuşuyoruz. Organik tarım ve ürünlerin üretim ve
denetimlerinde çok fazla firma veya aracı olduğu için rakamların ister
istemez arttığını anlatıyor. “Halkın bu mallara ulaşımı zorlaşıyor” diyen
Çakar, vatandaşın çözümünü formüle ediyor: “Haliyle işçisi memuru,
sağlığını düşüneni daha uygun koşullarda doğala ulaşmak istiyor. Bunun
için de ekolojik yollardan üretim yapan çiftliklere yöneliyor. Hafta sonu
çoluk çocuk aracına atlayıp, çevre köy veya mandıralardan haftalık
alışverişini yapıyor. Tavsiyem kooperatifçiliğin ülkemizde gelişmesi.
Üretici ve tüketici kooperatifleri daha işlevsel hale gelmeli.”
(7) Evde ekonomi yapma eğiliminin ayak sesleri giderek yükselirken, bu
durumun özellikle tasarruf oranımızdaki düşüklüğe bir nebze de olsa
katkısı bekleniyor. Yine, Gümrük Bakanlığı’nın araştırmasında, haftada
kişi başı 226 gram ekmeğin çöpe atıldığı ortaya çıktı. İlgili raporda
özellikle ekmek israfının önlenmesi için bilinçlendirme çalışmalarının
artırılması gerektiği kaydedildi. Bu sürecin tasarruf oranımızı ne kadar
etkileyeceği belirsiz olsa da halkın doğal ürünlere artan talebi ve
yiyeceklerini evinde hazırlama ihtiyacı en azından gıdada daha tasarruflu
bir süreci başlatabilir. Büyük şeyler söylemek için erken olsa da gelecek
dönemler için umut vadedebilir.
bron: YeniŞafak.com
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Tekst 6
Karpuzun Gizli Tarihi
(1) Karpuzun tadına bakmayı ‘meleklerin ne yediğini’ anlamaya
benzetmişti Mark Twain. Fakat melekler karpuzun yabani atasını yeselerdi
mideleri bulanırdı. Çünkü bu ata, etli kısmı açık yeşil renkte, sert ve
acımsı bir meyveydi. Farklı ülkelerde ve kültürlerde kuşaklar boyunca
uygulanan seçiciliğe dayalı ıslah, piknik sofralarımızın alışılmış görüntüsü
olan kırmızı renkli tatlı meyveyi yarattı.
(2) Bu destansı tarihin büyük bir bölümü antik çağlarda kaybolup gitmişti.
Ancak İsrail’deki Zirai Araştırma Kurumu bahçecilik uzmanı Harry Paris,
yıllarca çalışarak ipuçları toplamayı başardı. Eski çağlardan kalma
İbranice yazılar, Mısır mezarlarındaki buluntular ve ortaçağ çizimlerini de
içeren bu ipuçları yardımıyla karpuzun 5 bin yıllık muhteşem değişiminin
kaydını çıkardı.
Nereden nereye
(3) Bilim insanları, karpuzun atasının – esas karpuz diyebiliriz buna –
Afrika’da yetiştirildiği, oradan Akdeniz ülkelerine doğru kuzeye ve sonra
da Avrupa’nın başka yerlerine yayıldığı konusunda hemfikir. Ancak fikir
birliği burada sona eriyor. Atalık karpuz aslen Batı Afrika’da mı
yetişiyordu, Güney Afrika’da mı, yoksa Kuzeydoğu Afrika’da mı? Teoriler
haritanın her tarafına yayılmış durumda. “Tarihi daha en başından
karmakarışık edilmiş” diyen Paris, 18. yüzyıldan başlayarak karpuz
sınıflandırmalarını birbirine karıştıran taksonomistleri suçluyor.
İnsanlar binlerce yıldır karpuz yiyor. Arkeologlar Libya’daki 5 bin yıllık bir
yerleşimde meyve kalıntıları arasında karpuz çekirdekleri de bulduğu için
biliyoruz bunu. Mısır’da, Kral Tutankamun’un mezarı da dahil 4 bin yıl
önce inşa edilen mezarlarda karpuz resimlerinin yanı sıra karpuz
çekirdekleri de bulundu. Bir mezar resmi özellikle öne çıkıyor. Çizimde
betimlenen karpuz, yabani olanlar gibi yuvarlak değil. Şimdikilere
benzeyen oval biçimi, ıslah edilmiş bir çeşit olduğunu gösteriyor.
(4) Paris, karpuz ıslah etmeye başlayan Mısırlıların ilk değiştirmek istediği
özelliğin tat olduğuna inanıyor. Acımsı tadın nedeni tek bir dominant gen
olduğundan bunu ıslah yoluyla ortadan kaldırmak oldukça kolay olmuştu
büyük olasılıkla. Bunun ardından üreticiler, başka özellikler için seçici
üretime başlamışlardı. Servis tabağının en üstünde duran oval bir
karpuzun görüldüğü mezar resmi, meyvenin nasıl değişim geçirdiğine dair
ipucu veriyor. Taze olarak servis yapıldığına göre kesip yenecek kadar
yumuşak olması gerekiyordu. Sert etli kısmı ve bunu sulu bir posaya
dönüştürmek için dövülmesi ihtiyacı ortadan kalkmıştı. Meyve artık sert ve
acı olmayabilirdi ama günümüzde zevkle yediğimiz tatlı ve olgun karpuz
olarak gelişimini henüz tamamlamamıştı.
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Karpuzun yolculuğu
(5) MÖ 2000 yılından sonra karpuzun geçirdiği tarihi yolculuğu tıbbi
kitaplar, seyahat günlükleri, yemek tarifleri ve dini yazılardan ayıklamak
gerekiyor. Farklı kaynakları inceleyen ve tanımlarını karşılaştıran Paris,
karpuzun antik isimlerini ve çeşitli kullanım yollarını bulmayı başarmış.
MÖ 400 ila MS 500 yılları arasından kalma yazılar, karpuzun kuzeydoğu
Afrika’dan Akdeniz ülkelerine yayıldığını ortaya koyuyor. Paris karpuzun
yayılma nedeninin, ticaret ve değiş tokuşun yanı sıra uzun yolculuklar
sırasında doğal su matarası olarak işlev görmesi olduğu tahmininde
bulunuyor.
(6) Karpuza eski Yunancada pepon deniliyordu. Hipokrat ve Dioskorides
de dahil birçok doktor, sağaltıcı özelliklerinden dolayı meyveyi övüyordu.
İdrar söktürücü olarak kullanılıyor, serinletici ıslak kabuğunu kafaya
koymak suretiyle güneş çarpmasına uğrayan çocukları iyileştirmek için
öneriliyordu. Pepon severler arasında Romalı doğa araştırmacısı Baba
Pliny de vardı ve bu meyveyi birinci yüzyılda hazırladığı Historia Naturalis
ansiklopedisinde ‘maksimum soğutucu’ -son derece serinletici bir yiyecekolarak tanımlamıştı.
(7) Paris, karpuzun eski İbranice adının avattihim olduğunu saptamış.
Binlerce yıl önce İsrail’de yazılan Musevi Yasalarına dair üç kitapta
(Mişna, Tosefta ve Kudüs Talmudu) bunlara dair ipuçları bulmuş. İbranice
yazılar arasında en ilginç olanı, MS 200 civarında yazılmış bir risale. Bu
belge, vergi olarak alınmış karpuzları incir, üzüm ve nar ile aynı
kategoriye koyuyordu. Peki tüm bu meyvelerin ortak noktası ne? Hepsi
tatlı. Üçüncü yüzyıla gelindiğinde tatsız karpuz bir tatlıya dönüşmüştü. Ve
eğer İsrail’de tatlı karpuz varsa muhtemelen Akdeniz’e de yayılmıştı.
Rengarenk lezzet
(8) O dönemden kalma betimlemeler olgun karpuzun içinin sarımsı
olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde, İsrail’deki MS 425 yılından kalma
Bizans mozaiklerinde kesilmiş olarak görülen bir karpuzun da etli kısmı
sarı-turuncu. Daha sonraki yıllar içinde karpuz bildiğimiz kırmızı rengine
kavuşmuştu. Bunun nedeni, kırmızı renk geninin şeker oranını belirleyen
gen ile eşleşmiş olması. Karpuz daha da tatlı hale gelecek şekilde ıslah
edildikçe eti de zaman içinde renk değiştirmişti.
bron: National Geographic
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Tekst 7
Evli Çiftler Nasıl Para Biriktirebilir?
(1) Günümüzün temel ihtiyaçlarından biri olan
para, evli çiftler arasında büyük bir sorundur.
Çünkü aşk gelip geçicidir. Para olmadığı zaman
hiç bir ihtiyaç karşılanmadığı için tartışmalar
başlar. Bu nedenle huzur dolu bir evliliğe sahip
olmanın yolu sevgi, saygıdan sonra paradan geçer. Biz de ‘evli çiftler nasıl
para biriktirebilir’ adlı yazıyı yazarak, mutluluğunuzun daim olmasını
diliyoruz.
(2) Bu devirde iyi bir yaşam standardına sahip olabilmek için kadın ve
erkeğin çalışması gerektiği herkesçe bilinir. Çünkü tek maaşla geçinmek
zordur. Asgari ücret zaman zaman artsa da, ‘vergisi algısı’ derken elde
avuçta pek bir şey kalmamaktadır. Hele bir de çocuk sahibiyseniz,
kesinlikle bakım masraflarını karşılayabilmeniz için her iki tarafın da
çalışmasından başka bir çare yoktur. Bu nedenle tasarruf ederek, birikim
yapmalısınız.
(3) ‘Tasarruf’ denildiği zaman bu iş çoğu zaman kadınlara düşer. Bunun
nedeni evi çekip çevirme görevine sahip olmalarıdır. En basitinden
düşünecek olursak, televizyon izlenmediği halde fişinin çekilmemesi
paranızın eriyip gitmesine neden olur. Biliyorsunuz ki elektrik faturaları
eskiye nazaran birtakım vergiler eklendiği için daha yüksek gelmektedir.
Bu nedenle elektrikli eşya alırken tasarruf sınıfında olanları, en az
yakanları tercih etmelisiniz.
(4) Alış-veriş listesi hazırlamalısınız ve bu listenin dışına çıkmamalısınız.
Pazarlamacılar müşterilerin isteklerini bildikleri için mağazada ürünleri
gelişigüzel yerleştirmezler. Tüketicileri etki altına alacak renkli ambalajlara
sahip olan ürünlerin hepsi “Beni al, beni al” diye bağırırlar. Siz ne
istediğinizi bilirseniz, bu gibi tuzaklara düşmezsiniz. Böylece ev masrafları
için ayırdığınız bütçenizi aşmazsınız.
(5) Para biriktirmenin en iyi yolu ‘giren çıkan paranın kontrolünü
sağlayabilmek’tir. Bu yüzden kendinize bütçe planı oluşturmalısınız. Hatta
evinize kumbara alarak, her gün her biriniz 10 TL atarsanız ay sonunda
eşinizle birlikte kumbarayı açtığınızda 600 TL biriktirdiğinizi görebilirsiniz.
Damlaya damlaya göl olacağını biliyorsunuz, paranızın miktarı arttıkça
kendinize olan güveniniz de artacaktır. Çünkü para biriktirmek gerçekten
zor bir iştir. Bunu başarma hissi ise insanın kendini güvende hissetmesini
sağlar. Böylece hayatın getirdiği zorluklarla daha kolay mücadele
edebilirsiniz.
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(6) Birikim yapabilmek için kredi kartlarından ve borçlarınızdan
kurtulmalısınız. Eğer ödemelerinizi düzenli olarak yapabiliyorsanız ve
prensipli bir kullanıcıysanız sıkıntı yok. Ama ülkemizde kredi kartını pek
de doğru kullanan yok. Haberlerde izliyoruz, borç nedeniyle strese
girenler mi dersiniz, borcunu kapatmak için kredi çekip de ödemeyenler mi
dersiniz, daha neler neler… Bu yüzden ayağınızı yorganınıza göre
uzatmayı öğrenmelisiniz. Bugün asgari ücretle çalışan kişilerin ellerinde
son model telefon görmek, geldiğimiz noktanın göstergesidir.
bron: guncelmakaleler.com
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Tekst 8
Bu İşin iÇİNde Milyarlar Var
(1) Bu yılın başında 300 milyon dolarlık
sermayeyi Türkiye’ye getiren Bank Of
China yakında İstanbul’da açacağı
şubeyle Türkiye hamlesini başlatıyor.
Çin Halk Cumhuriyeti’nin İstanbul
Başkonsolosu Qian Bo, küresel işlem
hacminde dünyanın en büyük 7.
bankası olan Bank Of China’nın
İstanbul’da ilk şubesini açacağını söyledi. Bo ayrıca, İstanbul ile Çin’in
Chongqing şehrinin kardeş şehir olmasını istediklerini de açıkladı. 2013’te
Devlet Başkanı Xi Jinnping’in açıkladığı ‘Bir Kuşak, Bir Yol Projesi’
kapsamında Batı’ya açılmayı hedefleyen Çin’in, İstanbul için iddialı
planları var. 65 ülkede 3 milyar kişiyi ilgilendiren dev projenin Avrupa
kıtasından önceki ‘son durağı’ İstanbul, Çin tarafından çok önemseniyor.
Çin projeye 1 trilyon dolarlık hükümet fonu ayırdı. Türkiye’ye 300 milyon
dolar sermaye ile giren Bank Of China’nın, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurulu’na gerekli başvuruları yaptığını söyleyen Qian Bo, ilk
şubenin Levent-Mecidiyeköy arasında olacağını söyledi.
(2) Bo, “Ülkemiz doğru hamleler yaparak dünya ekonomisine ve küresel
barışa katkıda bulunmayı amaçlıyor. İstanbul Başkonsolosluğu olarak
bölgemizdeki belediyelerle temasları derinleştirdik. Pekin Belediyesi,
Şanghay Valiliği ve Tibet Özerk Bölgesi Komitesi İstanbul’u ziyaret etti.
Geçen yıl İstanbul’a gelen 155 bin Çinli turistin 2018’de artacağını
düşünüyoruz” dedi. Çin’in Türkiye’nin ikinci büyük ticari ortağı olduğunu
belirten Bo, “Pek çok Çin sermayeli firma, İstanbul’da iyi bir performans
göstermekte. Çin ICBC Bankası, Türkiye Vakıfbank ve EXIM Bank’a
finansman sağladı. Çin’in ZTE firması, NETAŞ Telekomünikasyon’un 100
milyon Amerikan dolarlık hissesini aldı. Power China, Avrasya bölgesinin
merkezini İstanbul’a yerleştirdi. COSCO Shipping, Kumport Liman’ının
yüzde 65’ini alarak limanın donanım, yazılım ve işleyiş kalitelerini
yükseltti” dedi.
(3) Qian Bo, “Çin ile Türkiye arasındaki stratejik ilişkilerin geliştirilmesi, iki
ülke halklarının temel çıkarlarına uygun. Çin Cumhurbaşkanı ile Türkiye
Cumhurbaşkanı dört kere bir araya geldi. İlişkilerin sağlıklı gelişmesi için
fikir birliğine varıldı, ilişkilerin geleceği için stratejik rota çizildi. Ziyaretler,
Çin ile Türkiye arasındaki ticaret işbirliğinin derinleşmesine ve kültürel
iletişime yön verdi. İki ülke dışişleri bakanları arasındaki görüşmeler, iki
ülke liderlerinin ortak fikirlerini gerçekleştirmeye ivme kazandırdı” dedi.
Çin Komünist Partisi kongrelerinde geçmiş dönem değerlendirmesi ve
gelecek kalkınma planı düzenleniyor. 19. Ulusal Kongre, Çin’in orta halli
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refah toplumu inşasının tamamlanması yolunda çok önemliydi. Dünyanın
ikinci büyük ekonomisi Çin’in, global büyümeye yüzde 30 oranında katkısı
ile 130 ülkenin en büyük ticaret ortağı olması, kongrenin dünya borsaları
tarafından takip edilmesini sağladı.
(4) Bo, “Geçen 5 yıl Çin için olağanüstüydü. Dünya ekonomisinin
canlanması çabaları yetersiz kalırken, bölgesel çatışmalar ve
düzensizlikler görüldü. Dünya genelinde sorunlar şiddetlenirken Çin
ekonomisi ‘Yeni normal’ dönemine girdi. Çin ekonomisi orta yüksek hızla
büyümesini koruyor. 60 milyon yoksul yoksulluktan arındırıldı, yoksulluk
oranı yüzde 10.2’den yüzde 4’ün altına indi. Her yıl 13 milyondan fazla
yeni istihdam yaratılmakta. Tiangong uzay laboratuvarı, Jiaolong insanlı
araştırma denizaltısı, dünyanın en büyük teleskopu Fast, karanlık
maddenin varlığını araştıracak Wukong adlı uydu, dünyanın ilk kuantum
uydusu Micius ve büyük jet uçağı gibi bilimsel ve teknolojik başarılarımız
oldu” diye konuştu.
bron: Milliyet.com.tr
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst
zelf raadpleegt.

Tekst 9
Usta Yönetmenlerin Meslek Sırları
Mike Goodridge, ‘Yönetmenlik’ isimli kitabında, sinema sanatının en
önemli ‘aktörleri’ni, yönetmenlerini kendi sözleriyle aktarıyor. Kitap Clint
Eastwood’dan Guilermo del Toro’ya, Nuri Bilge Ceylan’dan Haneke’ye,
Park Chan-wook’tan Amos Gitai’ye dünyanın en önde gelen
yönetmenleriyle yapılan söyleşilerden ve Hitchcock, Godard, Bergman,
Ford, Kurosawa gibi ölümsüz ustalara ait özel bölümlerden oluşuyor.
Remzi Kitabevi tarafından yayımlanan ‘Yönetmenlik’ kitabından sizin için
seçtiklerimiz:
Susanne Bier
Film yaparken, kontrolün bende olmasını isterim. Buna rağmen rahat
etmek istemeyen bir yapım da var. İşin birazcık korkutucu gelmesi
gerektiğini düşünüyorum. Korkmazsan, işi doğru dürüst yapman için
gereken gücü kaybedersin. Oyuncuların en iyi performansı sergilemek için
biraz paniklemeleri gerektiğini söylemeleri gibi. Ben de bir yönetmen
olarak aynı duyguları paylaşıyorum. Elimdeki malzemeden ödüm kopmalı.
Çekim günlerinin çoğunda ‘sahneyi gitmesi gerektiği yere nasıl taşırım’
diye düşünürken dehşete düşmeliyim.
Clint Eastwood
Aktörlük yaptığım yıllarda zamanla oyuncularla çalışmak ilgimi çekmeye
başladı ve kimi yönetmenlerle, oyunculuğa daha uyumlu olan farklı
atmosferler yakaladım. Film seti başka yönetmenlerle olduğu gibi sinir
bozucu, dayatmacı ya da bubi tuzaklarıyla dolu olmak zorunda değildi.
Kendi teorilerimi geliştirmeye başladım ve tüm deneyimlerimi bunlara
aktardım. Sinema dünyasında geçen bir hayat, diğer herhangi bir
meslektekiyle aynıdır. Daima öğrencisindir. Her film farklıdır, başa
çıkılması gereken farklı engeller vardır ve bu yüzden ilginçtir. Bu yüzden
sinemaya devam ediyor ve zorluklarından zevk alıyorum.
Genç sinemacılara da tavsiyem; hayatta öğrendiğin ve gördüğün her şeyi
kullan ve filmlerine dahil et. Bir de insanların seni güçlü fikirlerinden
caydırmasına izin verme. İnsanların seni tehlikelere karşı uyarmak
istediğini bil ama eğer iyi bir fikrin varsa ondan vazgeçme.
Istvan Szabo
Genç sinemacılara söyleyeceğim; herkes birbirinden farklıdır. Herkesin
filmi, her oyuncu, her hikâye farklıdır. Ben şunu öğrendim: Sinemacılıkta
eşsiz olan tek şey, duygu dolu, yaşayan bir insan yüzüdür. İzleyiciler
ekranda gördüğü yüzleri önemsemek zorundadır, çünkü izleyiciler bu
yüzlerle temsil edilir. Ama yüz, oyuncuya aittir. Seviyorum oyuncuları.
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Kahvede oturup hikâye anlatabilecek çok insan bulursunuz ama bir film
yapmak için insanların sizin tarafınızda olmalarına ihtiyacınız var. Ekibiniz
olmadan film yapamazsınız.
Pedro Almodovar
1980’lerde bu işe yeni başladığımda İspanya çok özel bir dönemden
geçiyordu. Dalga dalga büyüyen bir özgürlük rüzgârı esiyor, insanlar sırf
yapabilme özgürlüğünün verdiği zevki tatmak için moda, resim, sinema
üzerine çalışıyordu. Piyasayı düşünmedik hiç, hatta ortada bir piyasa olup
olmadığını da. Günümüzün sorunu bu: Piyasa her şey demek ve çok daha
fazla rekabet var. Ama eğer henüz yolun başındaysan en güzel zamanlar
onlar. Filmini sadece beş kişi izleyebilir ve umurunda olmaz. Genç
sinemacılara diyeceğim, yaptığınız işler hakkında peşin hükümlü olmayın.
Geleneksel ya da modern olmaya çalışmayın. Sinema yaparken sadece
kendinize karşı dürüst olun. Kimseye mecbur değilsiniz.
Nuri Bilge Ceylan
‘Bir Zamanlar Anadolu’da’da büyük bir ekiple çalışma hissini sevmedim.
Benim ne istediğimi tam olarak bilmediklerinden, daha fazla hata yapıldı.
İletişim zincirleri kolayca kopabiliyordu ve bu durum zaman zaman yanlış
anlaşılmalara yol açıyordu. Sen asistanına bir şey söylüyorsun, asistanın
onu kendi asistanına söylüyor, o da gidip ses mühendisiyle konuşuyor
ama senin mesajın tamamıyla değişmiş oluyor.
Kontrol delisiyim galiba. Elim mahkûm; çünkü yönetmen sette filmi baştan
sona anlayan ve bilen tek kişidir. Teknik ekip yalnızca o an çekilen
sahneye odaklanır, o sahneyi filmin diğer bölümleriyle nasıl bağlayacağını
bilen yönetmendir. Her zaman başka insanların beklentilerinden
sıyrılmaya, kafa olarak film yapmaya başladığım eski güzel günlere
dönmeye çalışırım.
bron: Hürriyet Gazetesi
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Tekst 10
İstanbul’un Yedi Meşhur Yokuşu
Dizlerde derman, gözlerde can bırakmayan İstanbul yokuşlarını en iyi kim
bilir? Ellerindeki manav fileleriyle yokuşu tırmanmaya çalışan sokak
sakinleri mi, yoksa kar yağınca hemen kızaklarına sarılan haylaz çocuklar
mı? Yıllara meydan okuyan İstanbul yokuşlarının en meşhur yedisini
gezdik.
Herkes bilir; İstanbul’da yaya olmak başlı başına derttir. Trafikten
kurtulduğunuza sevinecek gibi olursunuz ama bu sevinciniz kursağınızda
kalır. Daracık kaldırımlar, neredeyse her gün ‘bakım’ yapılan yollar,
gelişigüzel park edilmiş araçlarla daha da daralan caddeler, sokaklar... Bu
sokaklarda yürümek için kurs açılsa yeridir... Yokuşlara gelince; özellikle
kadınlar, iki dirhem bir çekirdek topuklu ayakkabıları ve süslü elbiseleriyle
bu yokuşlara düştüyse vay haline! Canı çıkar da yine bitmez bu yollar...
Aslında Tokyo ya da New York gibi şehirlerin süslü, düzenli, uçsuz
bucaksız düz caddelerinde yürümek çoğu zaman tadı tuzu olmayan bir
yemeği yemek gibi geliyor insana. İşte o zaman anlıyorsunuz ki, İstanbul’a
kimliğini veren gizli motifler arasında bu yokuşlar da var. Bazen edalı
işveli bir kadının kıvrımları gibi süzülür, bazen hoyrat bir delikanlının
bıçkınlığına eşdeğer inatla direnir. Bazen de güngörmüş ihtiyarların sakin,
huzurlu ve derin sessizliği gibi usulca yol verir... İşte bütün bunları
düşünerek yokuşlara adım attığınızda, bir başka keyifle yürümeye
başlarsınız.
1 Serencebey Yokuşu Yıldız Sarayı’ndan Beşiktaş İskelesi’ne inen bu
yokuş, rivayete göre sultanın muhafız alayında görevli bir Çerkez beyinin
adını taşıyor. Bir zamanlar süslü sırmalı zabitlerin saraydan iskeleye iniş
yolu olan yokuş, bir dönem de Cemal Reşit Rey’in piyano nameleriyle
dolmuş. Şimdilerdeyse semtin asude zamanlarına özlem duyan eski
kuşakların ve Beşiktaş’ın genç nüfusunun en sevdiği köşelerden biri.
Soluklanmak için durduğunuzda mama yiyip pinekleyen kedileri de
sevebilirsiniz.
2 Aşiyan (Bebek) Yokuşu Bu yokuş “Eşek Anırtan Yokuşu” olarak da
bilinir. Rivayet odur ki, vakti zamanında buradan sırtında yüklerle geçmek
zorunda kalan eşekler o kadar zorlanırmış ki hayvancağızlar yorgunluktan
oldukları yerde kalıp anırmaya başlarmış. Yokuşu çıkmak zor olsa da, en
tepesinden başlayarak ortalarına varıncaya kadar muhteşem Boğaz
manzarasını izleyerek inmek tadına doyulmaz bir keyif.
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3 Mahmutpaşa Yokuşu Kapalıçarşı’dan Tahtakale’ye kadar inen yokuş,
şehrin en işlek yollarından biri. Keyif için değil, iş için çıkılması
gerektiğinden, bir nevi ‘mecburi istikamet’. İstanbul’un en canlı iki ticaret
bölgesi Kapalıçarşı ve Eminönü arasında köprü vazifesi görüyor. Ayrıca
Mahmutpaşa Çarşısı’nın da merkezi. Çeyiz düzenlerin, sünnete
hazırlananların ya da her türlü tekstil malzemesi satan küçük ve orta
esnafın alışveriş için ayak basmak zorunda olduğu bir yokuş.
4 Portakal Yokuşu Diyelim ki elinize bir portakal aldınız ve bir yokuşun
başından bıraktınız, Boğaz’a kadar tıngır mıngır inişini izlemek istediniz.
Bunu nerede yapabilirsiniz? Tabii ki Portakal Yokuşu’nda... Bu yokuşun
başından dökülen portakallar, Boğaz’ın Ortaköy kıyısındaki serin sularına
kadar ulaşırmış, adını da buradan almış.
5 Kazancı Yokuşu “Eskiden bu yokuşun başladığı yerde kazancı varmış,
ismini buradan almış” derler. Karikatürist Bülent Üstün’ün gerçek hayattaki
kedisinden esinlenerek çizdiği ‘Kötü Kedi Şerafettin’in yaşadığı yokuş’
olarak da bilinir. Ferhan Şensoy’un ‘Kazancı Yokuşu’ adlı öyküsünü
okuduğunuzda buradan defalarca inip çıkasınız gelir.
6 İnadiye Yokuşu Üsküdar’ın, adını ‘İnadiye Baba’ adlı Bektaşi şeyhinden
alan Arnavut kaldırımlı dik yokuşlarından biri. Anadolu’ya sefere giden
tabur tabur Osmanlı askeri de çok tırmanmış bu yolu. Bir tarafında
maziden kalan tarihi mezarlık, bir yanında türbesi, karşıda hamamı, iki
yanında dizilmiş ahşap cumbalı evleriyle eski zamanlardan yansıyan bir
kartpostal gibi. Bu yokuşu inip çıkmak tarihin zaman tüneli içinde
kaybolmuş gibi hissettiriyor.
7 Faik Baba Yokuşu Çukurcuma’nın en dik yokuşlarından. Mahallenin
çok sevilen Faik Babası’ndan almış ismini. Bugün de çok meşhur. İki
yanındaki antika dükkânları, semtin tarihini çok iyi bilen esnaflarıyla ünlü.
bron: milliyet.com.tr
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Correctievoorschrift HAVO

2019

tijdvak 1

Turks

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Aanleveren scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VO.
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit VO van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en
Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde.
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De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde
aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt
in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening
gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB1

T.a.v. de status van het correctievoorschrift:
Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt.
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.

NB2

T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector):
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk
of in gezamenlijk overleg keuzes maken.
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NB3

T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift:
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking
en een fout.
Verduidelijking
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctievoorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden.
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden.
Een fout
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
–

–

Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
en/of
Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert
Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten
moeten worden toegekend.
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt,
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term
rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

HA-1008-a-19-1-c

4

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 83

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1 Harika Çocuklar
1

C

2

C

3

A

4

A

5

A

6

B

Tekst 2 Yaban Güzelleri
7

D

8

maximumscore 2
• (foto’s van) nieuwe soorten dieren
• (foto’s van) illegale jagers

9

maximumscore 1
De kern van het juiste antwoord is:
jagers bestrijden (die de technologie goed kennen)

10

1
1

C
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Vraag

11

Antwoord

Scores

maximumscore 2
De kern van het juiste antwoord is (vier van de volgende):
− zwaardere straffen
− beslaglegging op jachtwapens
− intrekking van wapenvergunning
− arrestatie
− samenwerking met de jagersverenigingen
− schadevergoeding
− zorgen dat jagers elkaar verraden
indien vier antwoorden goed
indien drie antwoorden goed
indien twee of minder antwoorden goed

2
1
0

Tekst 3 İyi Konuşmanın Sırrı Nedir?
12

D

13

maximumscore 1
‘kazandın’ (kazanmak)

14

D

15

D

16

maximumscore 1
(met) “İyi bir … katmaktan geçiyor (diyor Mali)”

Tekst 4 Dalgın Suların Güzelliği
17

D

18

A

19

A

20

maximumscore 1
Ziyaretçilere hangi … Kaunos’u dolaşıyorum

21

A
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 5 Evde Ekonomi Zamanı
22

E

23

B

24

maximumscore 2
De kern van het juiste antwoord is:
• verse groenten/vers fruit
• kopen zonder tussenperso(o)n(en) / minder betalen / goedkopere
producten

25

B

26

B

1
1

Tekst 6 Karpuzun Gizli Tarihi
27

D

28

C

29

maximumscore 1
De kern van het juiste antwoord is:
uit de (ovale) vorm

30

maximumscore 2
− (als) etenswaar
− (als) handelswaar / belasting (in natura)
− (als) waterkan
− (als) medicijn
indien vier antwoorden goed
indien drie antwoorden goed
indien twee of minder antwoorden goed

31

2
1
0

maximumscore 1
De kern van het juiste antwoord is:
− de kleur
− de smaak
Opmerking
Het scorepunt alleen toekennen wanneer beide antwoorden juist zijn.
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 7 Evli Çiftler Nasıl Para Biriktirebilir?
32

maximumscore 3
2 c
3 b
4 a
5 d
6 e
indien
indien
indien
indien

33

B

34

C

vijf antwoorden goed
vier antwoorden goed
drie antwoorden goed
twee of minder antwoorden goed

3
2
1
0

Tekst 8 Bu İşin iÇİNde Milyarlar Var
35

B

36

C

37

C

38

B

39

B

Tekst 9 Usta Yönetmenlerin Meslek Sırları
40

maximumscore 1
(over) Istvan Szabo
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 10 İstanbul’un Yedi Meşhur Yokuşu
41

maximumscore 2
• (naar) İnadiye Yokuşu
• Bu yokuşu … gibi hissettiriyor.

42

D

1
1

5 Aanleveren scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Accordeer
deze gegevens voor Cito uiterlijk op 31 mei.
Meteen aansluitend op deze datum start Cito met de analyse van de examens.
Ook na 31 mei kunt u nog tot en met 11 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze
gegevens worden niet meer meegenomen in de hierboven genoemde analyses, maar
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage.
Na accordering voor Cito kunt u in Wolf de gegevens nog wijzigen om ze vervolgens vrij
te geven voor het overleg met de externe corrector. Deze optie is relevant als u Wolf
ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de externe corrector.
tweede tijdvak
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

aytacacikalin.com

tekst 2

Milliyet.com.tr

tekst 3

bbc.com/turkce

tekst 4

sabah.com.tr

tekst 5

YeniŞafak.com

tekst 6

National Geographic

tekst 7

guncelmakaleler.com

tekst 8

Milliyet.com.tr

tekst 9

Hürriyet Gazetesi

tekst 10

milliyet.com.tr
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Examen HAVO

2018
1

tijdvak 1
dinsdag 29 mei
13.30 - 16.00 uur

Turks

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad.
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad.

Dit examen bestaat uit 42 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1 Aşk Üstüne
1p

1

Birinci paragrafta geçen ‘ağzınla kuş tutsan’ deyimi aşağıdaki söz
öbeklerinden hangisiyle desteklenmektedir?
A bahaneler bulma
B gitmeyi kafaya koyma
C kendini paralama
D yaptıklarıyla yargılama

1p

2

Wat hoort op de open plek bij
A anlama
B değiştirme
C düşünme
D yargılama

1p

3

Üçüncü paragrafta aşağıdaki seçeneklerden özellikle hangisi
vurgulanmaktadır?
A değerlendirme
B eleştirme
C mücadele
D sorgulama

2

te staan?

Tekst 2 Bir Mezuniyet Konuşması

1p

4

1p

5

In de derde alinea staat waarom de eerste pleegouders Steve Jobs
hebben geweigerd.
Schrijf de reden op.
Metne göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
Steve Jobs
A çok uzaktaki bir kiliseye ders vermek için yürümüştür.
B Hukuk Fakültesi’nin sınavlarını zorlukla geçmiştir.
C mecburi derslere katılarak ebeveynlerini gururlandırmıştır.
D Reeds Üniversitesi’nde eğitime olan inancını kaybetmiştir.
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1p

6

Beşinci ve altıncı paragrafın ortak özelliği nedir?
A abartma yapılması
B eleştiri getirilmesi
C örnek verilmesi
D sonuç çıkarılması

1p

7

Waardoor is Steve Jobs gefascineerd volgens alinea 6?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

8

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu yazının bir özetidir?
A Amaçlara bilimsel veriler ışığında ulaşılır.
B Hayata imza atan kişiler zor şartlarda yaşamışlardır.
C Kaliteli eğitime saygın üniversitelerce ulaşılır.
D Yaşam belli bir kararlılık üzerine kuruldukça anlam kazanır.

1p

9

Son paragrafta öne çıkan duygu nedir?
sevinç
karamsarlık
kıskançlık
güven

A
B
C
D

Tekst 3 Ağlamak Güzeldir

1p

10

De schrijver gebruikt drie andere benamingen (beeldspraak) voor het
woord ‘gözyaşı’.
Noem er twee van.
Je moet in het Turks antwoorden.
Volgens de tekst bepalen vijf factoren de hoeveelheid tranen die een
mens vergiet.
Noem er vier van.

2p

11

2p

12

Welke twee verschillende gevoelens bij kinderen liggen ten grondslag aan
het huilen, volgens de tekst?

1p

13

Welk effect heeft het huilen van het kind op de vruchtbaarheid van de
moeder?

HA-1008-a-18-1-o

3/8

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 91

2p

14

Zijn de onderstaande beweringen juist of onjuist volgens de tekst?
Noteer ‘juist’ of ‘onjuist’ achter elk nummer op het antwoordblad.
1 De term ‘krokodillentranen’ werd voor het eerst gebruikt door Michael
Boer.
2 Niels Stensen heeft de vraag opgehelderd waarom mensen huilen.
3 René Descartes geloofde dat tranen een zuiverend effect hebben.
4 Volgens Eibl-Eibesfeldt is huilen een genetisch bepaald
gedragspatroon.

1p

15

‘Ağlamak Güzeldir’ ne tür bir metindir?
A deneme
B hikâye
C makale
D röportaj

Tekst 4 Gizli Vadi
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
1p

1p

1p

1p

16
A
B
C
D

almaktan
göstermekten
saklamaktan
vermekten

A
B
C
D

akışına
gizemine
seyrine
şekline

A
B
C
D
E

efsanesini
estetiğini
mucizesini
önemini
özelliğini

A
B
C
D

budağı
çiçeği
tohumu
yaprağı

17

18

19
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1p

20
A
B
C
D

mal
neden
sahip
simge

Tekst 5 Bitkisel ilaçlar
1p

21

Birinci paragrafa göre yazının konusu nedir?
A bitkisel ilaçların resmi ilaçlarla karşılaştırılması
B bitkisel ilaçların tedavideki yan etkileri
C reklamların ilaç satışını arttırması
D resmi kurumların aldığı tedbirlerin yetersizliği

1p

22

Birinci ve ikinci paragraf arasındaki bağlantı nedir?
A açıklanan bir düşüncenin örneklerle çürütülmesi
B kamuoyunca kabul görmüş bir konunun eleştirilmesi
C resmi bir verinin bilimsel olarak sorgulanması
D sunulan bir tezin tıbben kabul edilmesi

1p

23

Wat hoort op de open plek bij
A bilinçlendirmeye
B düşündürmeye
C kandırmaya
D uyarmaya

1p

24

Sibutramin içeren haplar neden tehlike yaratmaktadır?
A beyindeki iştah isteğini arttırdığından
B imalatçı firmalardaki üretim koşullarından
C ruhsatta belirtilen doz miktarının yanlışlığından
D vücuttaki adrenalin hormonunun tetiklenmesinden

2p

25

Zijn de onderstaande beweringen juist of onjuist volgens de tekst?
Noteer ‘juist’ of ‘onjuist’ achter elk nummer op het antwoordblad.
1 De stappen van het ontwikkelen van medicijnen worden in de tekst
beschreven.
2 De overheid is onvoldoende in staat om tegen het gebruik van
bepaalde homeopathische middelen op te treden.
3 De schrijver denkt dat homeopathische middelen voordelen hebben.
4 Patiënten geloven makkelijk in de succesverhalen van anderen.
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Tekst 6 Clarissa P. Estes’ten…
1p

26

1p

27

Birinci paragrafta ele alınan asıl konu nedir?
A doğal yaşama yapılan tahribat
B dünyanın sonuyla ilgili duyulan kaygı
C giderek artış gösteren bencillik
D yoksulluğun artmasıyla artan işsizlik
Yazarın özellikle vurguladığı ricası nedir?
Birbirinizi suçlamayın!
Geçmişinizi unutmayın!
Hep birlikte hareket edin!
Karamsarlığa kapılmayın!

A
B
C
D
1p

28

Parçada geçen ‘gemi, bot ve rüzgar’ kelimeleriyle hangi söz sanatları
kullanılmıştır?
A benzetme ve iğneleme
B eğretileme ve abartma
C kişileştirme ve mecaz
D konuşturma ve karşıtlık

Tekst 7 Sosyal Sorumluluk
In de tekst worden drie criteria genoemd die het succes van een project
bepalen.
Schrijf deze drie criteria op.
Je moet in het Turks antwoorden.

2p

29

1p

30

Üçüncü paragrafta yazarı endişelendiren konu nedir?
A proje giderlerinin yüksek olması
B projelerin asıl amaçtan sapması
C projelerin tanıtımındaki sorunlar
D stajyerlerin bilgi ve deneyim eksikliği

1p

31

Dördüncü paragrafa göre tüketiciler ürün alırken neye dikkat
etmektedirler?
A firmaların geliştirdiği toplumsal projelere
B firmaların giderek artan kalite değerlerine
C ürünlerin sağlık gelişimi açısından uygunluğuna
D ürünlerin zihinsel gelişime olan etkisine
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1p

32

Yazara göre bazı sosyal sorumluluk projelerinin amacı nedir?
A değişik kültürler arasında etkin bir rol üstlenilmesi
B doğru bilinen yanlışların ortaya çıkarılması
C kurumların kendi reklamlarının yapılması
D toplumsal bilinçlenmeye yardımcı olunması

1p

33

Beşinci paragrafta geçen ‘bu yaklaşım’ sözü ile ne kastedilmektedir?
A geri dönüş
B hayal kırıklığı
C memnuniyet
D ön yargı
E pazarlama

1p

34

Wat hoort op de open plek bij
A amaç
B araç
C çıkarım
D sebep
E sonuç

1p

35

Sekizinci paragrafta geçen ‘emekleme’ sözüyle vurgulanmak istenen
nedir?
A akademik araştırmaların devletçe desteklenmemesi
B kurumlardaki sosyal sorumluluğun yerleşmemiş olması
C kurumsal projelere eleştiri yapılarak başlanılması
D Türkiye’deki şirketlerin yabancılarla olan köklü ilişkisi

34

te staan?

Tekst 8 Edebiyatı Sevdiren Öğretmenlerim

1p

36

1p

37

De schrijver heeft zijn liefde voor twee zaken te danken aan het verhaal
‘Kirazlar’ van Reşat Nuri Güntekin.
Welke twee zijn dat?
Üçüncü paragrafta geçen ‘gönül borcu’ ifadesinde hangi anlatım şekli
kullanılmıştır?
A alaycı anlatım
B ironik anlatım
C mecazi anlatım
D sembolik anlatım

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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1p

38

Parçaya göre Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın ‘Nimetşinas’ eserinin en önemli
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
eserin
A gelişme kısmının okuru derinden etkilemesi
B makalenin yazarına ilkokul yıllarını hatırlatması
C Türkçe yazılmış nadir gençlik kitaplarından olması
D Vedat Günyol tarafından önerilmiş olması

2p

39

Welke twee taalvaardigheden ontwikkelde Bakiye Ramazanoğlu bij haar
leerlingen door buiten het studieprogramma om les te geven?

1p

40

De tweede zin van alinea 10 “Dünyanın en … olduğunu anlatırdı.” verwijst
naar een zin in alinea 9.
Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden op van deze zin.

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de
bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 9 Spor Dalları

1p

41

Je wilt je inschrijven voor een sport die helpt tegen rugklachten.
Welke twee takken van sport zijn hiervoor geschikt volgens de tekst?

Tekst 10 On Türk Piyanist

1p

42

Je moet voor een uitvoering een pianostuk uitkiezen dat eigentijds klinkt.
Welk stuk zou je kiezen, afgaande op de beschrijvingen van de pianisten
in de tekst?
Noteer de naam van de pianist.

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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Instructie
Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord
al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).
Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen
1

A

B

C

D

2

A

B

C

D

3

A

B

C

D

5

A

B

C

D

6

A

B

C

D

Open vraag

7
8

A

B

C

D

9

A

B

C

D

1

(3)

C 1

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D


 

7

10

1
2

11

1

Open vraag

2

11

Open vraag

3

12

Open vraag

4

13

Open vraag

14

Open vraag

12

1
2

13

15 A

B

C

D

16 A

B

C

D

17 A

B

C

D

18 A

B

C

D

19 A

B

C

D

2

20 A

B

C

D

3

21 A

B

C

D

4

22 A

B

C

D

23 A

B

C

D

2

24 A

B

C

D

3

E

14

25

1

1

4

Open vraag

29

1

26 A

B

C

D

27 A

B

C

D

2

28 A

B

C

D

3

Open vraag

29
30 A

(2)

A

Open vragen

10

25

1

4

Open vraag

4

(1)

B

C
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Meerkeuzevragen

Open vragen

31 A

B

C

D

36

32 A

B

C

D

33 A

B

C

D

E

34 A

B

C

D

E

35 A

B

C

D

2

39

37 A

B

C

D

38 A

B

C

D

1
2

Open vraag

36

1

40

39

Open vraag

40

Open vraag

41

Open vraag

42

Open vraag

41

1
2

42

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN
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Tekst 1
Aşk Üstüne
(1) Bir aşk için yapabileceğin her şeyi yaptığına inanıyorsan ve buna
rağmen yine de yalnızsan, için rahat olsun. Giden zaten gitmeyi kafasına
koymuştur ve yaptıkların onun dudağında hafif bir gülümseme
yaratmaktan başka hiçbir işe yaramayacaktır. Sen kendini paralarken o
her zaman bahaneler bulmaya hazırdır. Hani, ağzınla kuş tutsan “Bu
kuşun kanadı neden beyaz değil?” diye bir soruyla bile karşılaşabilirsin.
(2) İki ucu keskin bıçaktır bu işin. Yaptıklarınla değil, yapmadıklarınla
yargılanırsın her zaman. Bu mahkemede hafifletici sebepler yoktur. İyi
halin cezanda indirim sağlamaz. Sen, “Ama senin için şunu yaptım”
derken o, “Şunu yapmadın” diye cevap verecektir. Ve ne söylesen
karşılığında mutlaka başka bir iddiayla karşılaşacaksındır. Üzülme, sen
aşkı yaşanması gerektiği gibi yaşadın. Özledin, içtin, ağladın, güldün,
şarkılar söyledin, düşündün, şiirler yazdın. “Peki, o ne yaptı?” deme!
Herkes kendinden sorumludur aşkta. Sen aşkını doya doya yaşarken o
kendine engeller koyuyorsa bu onun sorunu. Bir insan eksik yaşıyorsa ve
bu eksikliği bildiği halde tamamlamak için uğraşmıyorsa, sen ne
yapabilirsin ki onun için? Hayatı 2 lüksün yok senin. Onun varsa, bırak
o lüksü sonuna kadar yaşasın.
(3) Her zamanki gibi yaşayacaksın sen. ‘Acılara tutunarak yaşama’yı
öğreneli çok oldu. Hem ne olmuş yani, yalnızlık o kadar da kötü bir şey
değil. Sen mutluluğu hiçbir zaman bir tek kişiye bağlamadın ki… Epeydir
eline almadığın kitaplar seni bekliyor. Kitap okurken de mutlu oluyorsun,
unuttun mu? Kentin hiç görmediğin sokaklarında gezip yeni yaşamlara
tanık olmak da keyif verecek sana. Yine içeceksin rakını balığın yanında.
Üstelik dilediğin kadar sarhoş olma özgürlüğü de cabası…
(4) Sen, yüreğinin sesini dinleyenlerdensin ve biliyorsun asıl olan yürektir.
Yürek sesi nedir bilmeyenler, ya da bilip de duymayanlar acıtsa da içini
unutma; yaşadığın sürece o yürek var olacak seninle birlikte. Sen yeter ki
koru yüreğini ve yüreğinde taşıdığın sevda duygusunu. Elbet bitecek
güneşe hasret günler. Ve o zaman kutuplarda yetişen cılız ve minik
bitkiler değil, güneşin çiçekleri dolduracak yüreğini…
Nazım HİKMET
bron: uludagsozluk.com
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Tekst 2
Bir Mezuniyet Konuşması
(1) 12 Haziran 2005 tarihinde Stanford Üniversitesi’nin Mezuniyet
Günü’nde Apple Şirketi’nin kurucusu Steve Jobs bir konuşma yapmış.
Değerli bir eğitimci dostum bu konuşmanın videosunu bana gönderince,
çok etkilendim ve bu mezuniyet konuşmasını Türkçe’ye çevirerek sizlerle
paylaşmaya karar verdim. Konuşmada üç temel fikir var ve her hafta bir
ana düşünceyi vermek istiyorum. İlki aşağıda:
(2) “Dünyanın sayılı üniversitelerinden birine mezuniyet konuşması için
çağrılmış olmaktan onurlandım. Ben üniversiteden mezun olmadım.
Doğruyu söylemek gerekirse, üniversite mezuniyetine yakın bulunduğum
an şu andır. Bugün yaşamımdan size üç öykü anlatacağım. Hepsi bu
kadar. Büyük bir yanı yok. Yalnız üç öykü.
(3) İlk altı aydan sonra Reed Üniversitesi’nde derslere gitmekten
vazgeçtim; ama okula gitmekten tamamıyla vazgeçmeden önce 18 ay
falan okulda dolaştım. Peki, neden okula gitmekten vazgeçtim? Bu öykü
ben doğmadan önce başladı. Benim biyolojik annem evli olmayan genç bir
lisansüstü öğrencisi imiş ve beni evlatlık vermek istemiş. Ama beni evlatlık
alacak insanların üniversite mezunu olmalarına çok önem veriyormuş,
böylece hukuk fakültesi mezunu bir adamı ve onun karısını ayarlamışlar.
Ne var ki ben doğduğum zaman oğlan olduğumu görünce bu karı koca
son anda ilk kararlarından vazgeçmişler ve bir kız çocuğu evlatlık edinmek
istediklerini anlamışlar. Bir bekleme listesinde adları olduğu için gece
yarısı bir telefon gelip, “Beklenmedik bir oğlan bebeğimiz var, evlatlık
almak ister misiniz?” diye kendilerine sorulduğunda, şimdiki annem ve
babam “Tabi” demişler. Biyolojik annem evlatlık alan annemin
üniversiteden mezun olmadığını ve babamın liseye bile gitmediğini daha
sonra öğrenmiş. Bunun üzerine evlatlık verme evraklarını imzalamak
istememiş. Annem ve babam beni mutlaka üniversiteye göndereceklerine
söz verince birkaç ay sonra evrakları imzalamaya razı olmuş.
(4) Ve 17 yıl sonra ben üniversiteye başladım. Ama farkına varmadan
hemen hemen Stanford kadar pahalı bir üniversite seçtim ve işçi olarak
çalışan annem ve babamın bütün birikimleri benim eğitim masrafım için
erimeye başladı. Altı ay sonra bu eğitimin bana yararını göremedim.
Hayatımla ilgili olarak ne yapacağımı bilmiyordum ve bu eğitimin bana
nasıl bir yararı olacağını da göremiyordum. Ve şimdi burada annemin ve
babamın hayat boyu biriktirdikleri bütün parayı harcıyordum. Okuldan
ayrılmaya karar verdim; eğitim olmadan da yaşamımın şu veya bu şekilde
bir düzen bulacağına inanmak istiyordum. O an benim için çok korku verici
bir karardı, ama geri dönüp baktığımda hayatımda verdiğim kararların en
iyilerinden biri olarak görüyorum. Okuldan ayrılmaya karar verince
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mecburi derslere gitmekten vazgeçtim ve benim ilgimi çeken derslere
girmeye başladım.
(5) Her şey öyle pek romantik değildi. Okuldaki yurtta kalacak bir odam
yoktu, o nedenle arkadaşların odalarında yerde uyudum, kola şişelerini
geri verdiğim zaman aldığım beş sentleri biriktirerek yiyecek aldım ve her
Pazar 10 kilometre kadar yürüyerek kasabanın öbür tarafındaki Hare
Krishna Tapınağı’na yürüyüp sıcak bir yemek yiyerek karnımı doyurdum.
Hayatı çok sevdim. Kendi merakımı ve sezgimi izleyerek edindiğim bilgiler
daha sonra paha biçilmez değer kazandılar.
(6) Mesela; Reed Üniversitesi o zamanlar ülkedeki en iyi güzel el yazısı
dersleri veriyordu. Üniversite yerleşkesinin her yerindeki afişler,
çekmecelerdeki etiketler el yazısıydı ve çok güzeldi. Diploma almaktan
vazgeçtiğim ve kendimi özgür hissettiğim için böyle bir güzel el yazısı
sınıfına yazılmak ve öğrenmek istedim. Matbaa harflerinin türlerini ve alt
üst çizgilerini öğrendim, değişik harf grupları arasında verilmesi gereken
boşlukları çalıştım ve güzel bir el yazmasının nasıl yaratıldığını anlamaya
başladım. Çok güzeldi, tarihsel derinliği vardı, bilimin yakalamaktan aciz
olduğu bir sanatsal inceliği vardı ve ben büyülenmiştim.
(7) Bunların hiç birinin yaşamımda hiçbir pratik uygulaması yoktu. Ama
on yıl sonra, ilk Macintosh bilgisayarımızı tasarlarken, bütün öğrendiklerim
işe yaradı. Ve bütün bildiklerimi Mac’e koyabildik. Çok güzel harflerle
donatılmış ilk bilgisayardı. Ben o kursa gitmemiş olsaydım Macintosh, o
güzel harflerle donatılmamış olacaktı. Ve Windows Mac’i aynen kopya
ettiğinden, belki hiçbir bilgisayarda bu güzel harfler olmayacaktı. O güzel
el yazması kursunu almamış olsaydım, bugünkü bilgisayarlar bu güzel
yazı tiplerine ve puntolara ve yazış tarzlarına sahip olmayabilirlerdi.
Üniversitede iken ileriye bakarak noktaları birleştirmem mümkün değildi.
Ama on yıl sonra geriye bakınca noktaların nasıl birleştiğini çok açık seçik
görebiliyordum.
(8) Evet, noktaları ileriye bakarak değil, ancak geriye bakarak
birleştirebilirsiniz. O nedenle gelecekte noktaların şu veya bu şekilde
birbiriyle birleşeceğine inanmanız gerekir. Bir şeye - hissinize, kadere,
yaşama - her ne ise, bir şeye inanmanız gerekir. Bu yaklaşım beni hiçbir
zaman hayal kırıklığına uğratmadı ve yaşamımda çok olumlu adımlar
atmama yaradı.”
bron: dogancuceloglu.net
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Tekst 3
Ağlamak Güzeldir
(1) Bu nasıl bir kaynak böyle? Duyguların inişi ve çıkışıyla besleniyor,
gözlerde buğuya, rahatlatıcı bir sele ya da hıçkırıklara dönüşüyor.
Bedenimiz ve ruhumuz bu ıslak temizliğe neden ihtiyaç duyuyor?
Araştırmacılar, ‘ağlama davranışı’yla ilgili sorulara yanıt ararken şaşırtıcı
gerçeklere ulaştılar.
(2) İstatistikler, insanın yaşamı boyunca 95 litre, yani yaklaşık 10 kova
gözyaşı döktüğünü söylüyor. Bu veriler, kuşkusuz genel bir bilgi sunuyor.
Çünkü konuya ilişkin rakamlar insana ve kültürlere göre değişiyor.
Yetişkinler, duygu yoğunluklarını gözyaşına aktarmak için genellikle 19-22
saatleri arasını seçiyorlar. Oturup ağlamaya başladıklarında, kadınlar
yaklaşık 5 dakika boyunca 50 damla gözyaşı akıtırken, erkekler olayı
nemli gözlerle sınırlı tutmayı tercih ediyorlar. Bir damla gözyaşı 15
miligram ağırlığında. Öyle küçük göründüğüne bakmayın, yarattığı etki
çok büyük. Özellikle ağlayan bir kadın ya da bir çocuk, herkesin şefkat ve
koruma duygularını harekete geçiriyor.
(3) Ağlama, insanın doğuştan getirdiği bir davranış motifi. Avusturyalı
davranış bilimci Irenaeus Eibl-Eibesfeldt, yeni doğan bebeklere bant
kayıtlarından sesler dinletmiş. Bazı seslere bütün bebekler ağlayarak
tepki vermişler.
(4) Çocuk doktorları, yeni doğan bebeklerin ağlarken, yüzde 12 oranında
daha çok enerji kullandıklarını belirtiyorlar. Ağlamak için yetişkin insanlar
da dikkate değer bir zaman ve enerji harcıyorlar. Bu zahmete katlanmanın
mutlaka bir nedeni olmalı, değil mi? Var da. Bebekler, gözün kornea
tabakasını nemli tutan ve enfeksiyonlara karşı koruyan gözyaşını
doğuştan itibaren üretiyorlar. Ama, gözyaşı bezlerine giden sinirler altı
haftalık olduklarında olgunlaşıyor. Gerçek gözyaşı dökmeye o zaman
başlıyorlar. Bebekler, engel tanımadan ve toplumsal kuralları
gözetmeksizin ağlıyorlar.
(5) İhtiyaç duydukları ilgi kendilerinden uzun süre esirgendiğinde, gülme
davranışı giderek kayboluyor, ağlama davranışı kalıyor. Yardıma muhtaç
bebek için ağlama, önemli bir iletişim aracı. Anne, bebeğinin ses tonunu
tamamen içgüdüsel olarak tanıyor ve süt üretimindeki artışla tepki veriyor.
Terk edilmişlik duygusundan kaynaklanan ağlamanın, doğuştan gelen bir
‘hayatta kalma stratejisi’ olduğu düşünülüyor. Tensel temas yaşayamayan
bebek, unutulduğunu ya da terk edildiğini sanıyor. Kulakları tırmalayan bir
ağıtla ebeveyninin ya da çevresinin dikkatini çekmeye çalışıyor.
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(6) Bir başka varsayıma göre, bebekler hayatta kalabilmek için bu yolla
kardeşlerini dışlamaya çalışıyorlar. Yeterli besin maddesinin bulunamadığı
dönemlerde kardeşler önemli bir rakipti: Anne, bebeğe her ağladığında
meme verdiği için, buna bağlı gerçekleşen hormon üretimi, yeni bir
kardeşe dönüşecek yumurtanın olgunlaşmasını engelliyordu. Ayrıca, eski
çağlarda ağlayan bebek çevrede bulunan vahşi hayvanların dikkatini
çekeceğinden, susturabilmek için annesi sürekli yiyecek bir şeyler
veriyordu.
(7) Hayvanlara bakıldığında, onlar bu nedenlerle gözyaşı dökmüyorlar,
ama her geçen gün daha çok insan, fillerin ağladığına tanık olduğunu
iddia ediyor. Hayvan terbiyecisi George Lewis, kızdığı için Sadie adlı genç
filin gözyaşına boğulduğunu söylüyor. Serengeti Ulusal Parkı’nın
yöneticisi Dr. Michael Boer, acı çektiklerinde ya da sevindiklerinde fillerin
ağladığından emin. ‘Timsah gözyaşları’ deyimi aslında gerçeklere
dayanıyor. Yalnız, gözyaşları çeşitli duygusal heyecanlar nedeniyle değil,
avını yemek için gösterişli ağzını açtığında ortaya çıkıyor. Bu hareket,
gözlerine o kadar büyük baskı yapıyor ki, hayvanın gözyaşı dışarı akmak
zorunda kalıyor.
(8) Ağlama konusuna Eskiçağ’da yaşayan bilgeler de açıklık getirmeye
çalışmışlardı. Sokrates ile aynı dönemde yaşayan Yunanlı hekim
Hippokrates, M.Ö. 5. yüzyılda ağlamanın nedeniyle ilgili şöyle bir tahmin
yürütmüştü: “Ağlamanın merkezi beyinde gizli. Gözyaşı dışarı akarken
beyindeki fazla sümüksü sıvıyı da birlikte atıyor ve beyni hasta olmaktan
koruyor.” Dönemin bilimsel bilgilerine göre, insanın karakterini belirlediği
düşünülen dört vücut sıvısı (kan, sümüksü sıvı, siyah ve sarı atık) vardı.
Bu sıvıların dengesi bozulduğunda insan hastalanıyordu.
(9) Vücut sıvılarıyla ilgili bu tez, bilimsel çalışmalara 17. yüzyıla kadar
temel oluşturdu.1662 yılında Danimarkalı anatomi uzmanı Niels Stensen,
kadavra üzerinde çalışırken gözyaşı bezlerini keşfetti. Nihayet, gözyaşının
nereden geldiği ortaya çıkmıştı. Ancak ağlama eyleminin nedeni
aydınlatılamadı.
(10) Birçok filozof, bilim insanı ve şair, gözyaşının bir ‘katarsis’, yani
arınma etkisi olduğu fikrinde birleşiyorlardı. Fransız filozof René
Descartes, ağlayabilen insanın sevme ve merhamet etme becerisine sahip
olduğunu düşünüyordu. Ağlayamayan insanın içi sürekli artan bir nefret ve
korkuyla doluyordu. Romalı şair Ovidius, 2000 yıl önce “Ağlamak, öfkeyi
siler” demişti.
bron: Focus Dergisi
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Tekst 4
Gizli Vadi
Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı uzak,
ıssız ve yabani…
Antalya’da, Batı Toroslar’ın
yükseklerinde gizleniyor Çığlıkara
Tabiatı Koruma Alanı. Burada yerleşim
yok. İçeri sadece özel izinle
girilebiliyor. Bitki ve hayvanıyla baş
başa; o kadar uzak, ıssız ve yabani.
İlkbahar Antalya’da neredeyse yok denecek kadar kısa sürer. Ama ilin
yükseklerinde, Çığlıkara’da tüm renkleri ve kokularıyla kendini 16 geri
durmaz. Yörenin kayıp baharının peşinden geliyoruz biz de Çığlıkara’ya.
Özellikle de sedir ormanlarına. Çünkü Akdeniz’in efsanevi ağacı sadece
Türkiye’de değil, tüm dünyadaki en geniş yayılımını burada yapıyor.
Türkiye’de toplam 20,7 milyon hektar orman alanı içerisinde 99 bin 325
hektar sedir var. Bunun yüzde 30’u da Antalya’nın Elmalı ilçesinde. En
güzel, en zengin ve en yaşlı sedir ormanları ise Elmalı - Finike - Kaş
üçgeni arasında kalan Çığlıkara’da uzanıyor.
Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı, Elmalı ilçe merkezinin 55 kilometre
güneyinde, 15 bin 889 hektar büyüklüğünde. Bunun yaklaşık yarısı sedir
ve ardıç ormanı; gerisi ise alpin karakterdeki yükseklikler. Avlan Gölü,
birkaç girişe sahip Çığlıkara’nın kapılarından biri. Üzerinde gri
balıkçılların, batağanların, angıtların süzüldüğü gölü ikiye bölen yol (ki
aslında doğal yaşam için son derece sakıncalı) Çığlıkara’ya uzanıyor.
Kokulu ardıç ve katran ağaçları arasında yükselen yol nihayet koruma
alanının ünlü sedirlerine varıyor. Buradan manzaranın 17 doyum
olmuyor. Batı Torosların 3 bin 70 metrelik zirvesi Kızlar Sivrisi karşımızda
dikilmiş duruyor, aşağıda ise Avlan parıltılar saçıyor. Renkleri ve kokuları
birbirine karıştıran, çok özel bir coğrafya bu…
Çığlıkara Tabiatı Koruma Alanı bin bir çeşit bitkinin yurdu. Baharın
sonlarına doğru don çukurlarında biriken sular alanı nemlendiriyor. Bu
çukurluklardan Dokuz Göller mevkii uçsuz bucaksız yeşilliğini hep
koruyor.
Çığlıkara’nın manzarası aklımıza ‘sedir ağacının 18 ’ de getiriyor:
Havva ile birlikte cennetten kovulan Adem iyice yaşlanmıştır ve öleceğini
hisseder. Tanrı’dan kendisini ve tüm insanlığı bağışlamasını dilemeye
karar verir. Bu amaçla üç oğlundan birini cennet bahçesine gönderir.
Bahçenin bekçiliğini yapan melek, Adem’in oğlunun duası üzerine iyi kötü ağacından aldığı üç 19 ona verir ve öldükten sonra babasının
ağzına koyup öyle gömmesini söyler. Adem ölür ve şimdi Lübnan’ın
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bulunduğu topraklara gömülür. Ve Adem’in ağzından yeşeren üç
tohumdan Akdeniz ikliminin simgesi üç ağaç filiz verir: zeytin, servi ve
sedir…
Sedir ormanları tarihte en geniş yayılımını Lübnan’da yapmıştı; efsanenin
çıkış noktası belki de budur. Ama Lübnan’daki sedir varlığı Fenikelilerle
başlayıp Asur, Babil ve Pers döneminde süren tahribatlarla bitme
noktasına geldi. Bugün Lübnan’ın bayrağına ve parasına 20 olan sedir
ağacı günümüzde orada sadece 7 hektarlık bir alanda görülüyor. 2500
yaşında olduğu tahmin edilen 400 ağaçtan ibaret oradaki sedir varlığı.
bron: Atlas Dergisi
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Tekst 5
Bitkisel İlaçlar
(1) Son yıllarda hastalıkları bitkisel karışım ve otlarla tedavi modası
başladı. Diyabeti kesin iyileştirdiği, hızlı kilo verdirdiği iddia edilen bitkisel
ilaç reklamları internette sayfa sayfa yayımlanıyor.
Bundan etkilenen hastalar, avuç avuç bitkisel karışım kullanıyor.
Hastalıkların tedavisi için bitkisel ilaç kullanımı o kadar yaygınlaştı ki bu
pazarın cirosunun, Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı ilaçların cirosundan
daha fazla olduğu söyleniyor. Bu bitkisel karışımlar iddia edildiği gibi
gerçekten etkili mi, bilimsel ilaçların yerini alabilir mi konusunu gündeme
getirdik.
(2) Bitkisel ilaçlar diyabete yararlı mı, zararlı mı?
Remziye Hanım, bir tanıdığından şeker hastalığını bitkisel ilaçlarla
iyileştirdiği söylenen bir doktorun adını duyuyor. Doktorun muayenehanesi
tıklım tıklım. Tekirdağ’dan, Samsun’dan hastalar var. Sırası geliyor içeri
alınıyor, doktor kendisini dinliyor, ilaçların çok fazla olduğunu, çoğunun
gereksiz olduğunu, bunları bırakmasını söylüyor ve yerine değişik bitkisel
karışımlar veriyor. İlaçlarını bırakan Remziye Hanım, verilen bitkisel
karışımları içmeye başlıyor, ama bir süre sonra fenalaşıyor ve bulantı,
kusma şikâyetleri oluyor. Kan şekeri yükseliyor. Acilen bir doktora
götürüyorlar. Doktor, karaciğer yetmezliği olduğunu, tam teşekküllü bir
hastaneye gitmelerini söylüyor. Sonuçta hasta, kıl payı kurtuluyor.
(3) Zayıflama ilaçları: Ebru, 24 yaşında bir genç kız. Kilosunu fazla
buluyor ve zayıflamak için uğraşıyor. Birçok yöntem deniyor ve başarılı
olamıyor. İnternette reklamları olan bir zayıflama ilacını denemeye karar
veriyor; 6 ayda 11 kilo veriyor. Bir gün hastalanıyor; çarpıntı, terleme,
kasıklarında ağrılar oluyor. Doktora gidip ilaç alıyor, ertesi gün bir
akrabasının nişanında dans ederken fenalaşıyor.
(4) Toksik madde: Bitkisel zayıflama ilaçları için internette insanları
23 çalışan benzer yazılar var: “Çin’in şu bölgesinde, Hindistan’ın bu
bölgesinde ya da dünyanın herhangi bir yerinde yüzyıllardan beri bilinen
zayıflamak için kullanılan bilmem ne bitkisinin özünden yapılmıştır.”
Aslında gerçek böyle değil. Bu haplara medikal etkili ilaç hammaddesi
katıyorlar. Sibutramin, bir süre önce Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı
eczanelerde satılan bir zayıflama ilacının etken maddesi. Bir süre
piyasada 5 mg’lık ve 10 mg’lık formları vardı. Beyindeki iştah merkezi
üzerinde etkili, iştah kesiyor ama bir süre sonra terleme, kabızlık gibi yan
etkileri nedeniyle ülkemizde yasaklandı. Bitkisel zayıflama ilaçlarında
yapılan incelemede, bu hapların ruhsattaki dozdan beş-on kat yüksek
sibutramin içerdiği için insanımızın hayatını tehdit ettiği anlaşılmıştır. Çok
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acı ki bu haplar halen piyasada satılıyor ve birçok genç insanın hayatına
mal oluyor.
(5) Asıl tehlike nerede?
Bitkisel kökenli olduğu iddia edilen haplar iki gruba ayrılıyor. Birinci
grupta, diyabet ya da başka hastalıkları tedavi ettiğini iddia eden bitkisel
karışımdan oluşmuş haplar var. Sadece otlar, bitkisel karışımlarla
hazırlanmış ve aktif etken madde ilavesi olmayan haplar. Fiyatları çok
pahalı ve tamamına yakını etkisiz. Bu tür bitkisel ilaçlar karaciğer, böbrek
yetmezliği gibi organ yetmezliklerine neden olabiliyor, ama en büyük
tehlike hastanın kullandığı asıl ilaçlarını bırakması, o zaman hayatı tehdit
eden sonuçlar olabiliyor. İkinci grupta zayıflama ya da cinsel performansı
artırdığını iddia eden bitkisel ilaçlar var. Bunların tamamına yakını aktif
madde katkılı.
(6) Tıbbi ilaçlar, bitkisel haplardan neden farklı?
Bugün modern tıpta kullandığımız birçok ilaç, bitkisel kökenli. Dünyanın
en çok satan ilacı aspirin, söğüt ağacının kabuğundan elde ediliyor. Ama
bir bitkinin ilaç haline getirilmesi, en az 10-14 yıllık araştırma gerektiren
uzun bir süreç. Uluslararası kurallar gereği insan sağlığını korumak
amacıyla, öncelikle bitki içindeki maddeden etken maddenin ayrıştırılması,
saflaştırılması gerekli. Sonra deney hayvanları üzerinde yan etkilerinin
araştırılması, daha sonra başka organlar üzerinde uzun süreli etkilerinin
incelenmesi gerekli. Bundan sonra gönüllü deneklerle insanlar üzerinde,
ardından gönüllülerde denenmesi, güvenilirlik ve etkinlik çalışmalarının
yapılması zorunlu. Ancak bu aşamalar tamamlandıktan ve sonuçlar
bağımsız bilim kurullarında ruhsatlandırıldıktan sonra bir bitki özü, güvenli
ilaç haline gelebiliyor. Üzülerek belirtmek gerekir ki bu çalışmaların hiçbiri
yapılmadan, ruhsat alınmadan birçok bitki karışımı ilaç adı altında
satılmakta. Uzman olmayan kişilerin bu bitkisel mamullerle hastalıkları
tedavi ettiği iddiaları hastaları yanıltmakta.
(7) Ne yapılmalı?
 Bitkisel olduğu iddia edilen haplar, bir türlü düzeltilemeyen yasal
boşluklardan yararlanıyor. Bu haplar için bitkisel karışım ve destek
ürünleri adı altında Tarım Bakanlığı’ndan satış yetkisi alınıyor. Sağlık
Bakanlığı’nın çok ciddi kuralları olan ilaç ruhsat işlemlerine girmeden
internette, eczanede satışa çıkıyorlar.
 Siz siz olun, üzerinde Sağlık Bakanlığı ruhsatı olmayan hiçbir bitkisel
karışım hap ya da ilaç adı altında satılan maddeleri kullanmayın.
 Bitkisel karışımlar kim tarafından önerilirse önerilsin doktorunuza
danışmadan kullanmayın.
 Kalp hastalığı, diyabet gibi ciddi hastalıklarınız varsa kendi medikal
ilaçlarınızı hiçbir şekilde aksatmayın. Bu karışımlar ilaç yerine
kullanılmaz, hayatınızı tehlikeye atmayın!
bron: haberturk.com
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Tekst 6
Clarissa P. Estes’ten …
(1) ‘Kurtlarla Koşan Kadınlar’ın yazarı,
Amerikalı şair, travma terapisti Clarissa
Pinkola Estes’ten:
“Dostlarım kalbinizi karartmayın. Biz böyle
zamanlar için hazırlandık. Son zamanlarda
çok fazla kişiden duyuyorum; derinden ve bütünüyle şaşkına dönmüş
durumdalar. Dünyamızın şu anki durumu ile ilgili endişe duyuyorlar. Bizim
zamanımız, uygar ve vizyonu olanların son noktadaki bozulmaya karşı
haklı öfkesini de içeren günlük hayrete düşüşlerin zamanı.
Değerlendirmelerinde haklısın. Bazılarının eylemlerini desteklerken ortaya
koymuş oldukları cesaret; çocuklara, yaşlılara, fakirlere, savunmasız,
yardıma muhtaç insanlara karşı olan kibirli davranışı çok iğrenç ve bu
durum insanın nefesini kesiyor. Yine de sana sesleniyorum, senden rica
ediyorum, seni yumuşamaya davet ediyorum; lütfen bu zor zamanlarda
ağlayarak ruhunu kurutma. Özellikle de umudunu kaybetme. Özellikle…
Çünkü biz gerçekten böyle zamanlar için hazırlandık. Evet, yıllardır tam da
böyle zamanlardaki buluşma için öğreniyoruz, pratik yapıyoruz, eğitimlere
gidiyoruz.
(2) Ben, Büyük Göller Bölgesi’nde büyüdüm ve denize dayanıklı gemi
gördüğümde tanırım. Uyanmış ruhlara söylüyorum; okyanuslarda daha
önce hiç olmadığı kadar güçlü gemiler var. Ve insanlık tarihinde daha
önce hiç görülmemiş biçimde yol göstermeye tamamen hazırlıklılar. Pruva
üzerinden bir bak, şu an seninle birlikte sularda, adil ve doğru ruhlar
taşıyan milyonlarca bot var.
(3) Karanlık zamanlarda, dünyanın ne kadar anlaşılmaz ve tamir edilemez
olduğunu düşünüp yön değiştirmek gibi bir eğilimin olabilir. Buna
odaklanma. Senin kontrolün dışında, yapılamaz olanı düşünerek kendini
zayıf hissetme eğilimin de olabilir. Bu duruma da odaklanma. Bu,
yelkenleri açmadan rüzgarı boşa harcamak olur. Bildiğimiz tek şey,
hepimize ihtiyaç olduğudur. Bizim görevimiz bütün dünyayı tek seferde
düzeltmek değil, ama onarım için dünyanın bir bölümüne ulaşabildiğimiz
kadar uzanmak. Bir ruhun yapabileceği herhangi bir, küçücük ve sakin şey
başka bir ruha yardımcı olabilir. Bu zavallı acı çeken dünyada birine
yardım etmek gayet yeterli olacaktır. Dramatik bir değişim için gerekli
olan, bu davranışı arttırarak devam ettirmektir. Biliyoruz ki yeryüzüne
adalet ve barış getirmek herkesin harcı değil ama birinci, ikinci ya da
yüzüncü büyük fırtınada pes etmemiş kararlı küçük bir grup bunu
yapabilir. Büyük bir gemi limana demirlendiğinde kuşkusuz güvendedir
ama büyük gemiler bunun için yapılmamıştır.”
bron: hthayat.com
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Tekst 7
Sosyal Sorumluluk
(1) Sosyal sorumluluk kavramı sıklıkla hayırseverlik ve sponsorluk
kavramlarıyla karıştırılıyor. Hayırseverlik, hiç kâr amacı gütmeden hatta
yapılan yardımların bile duyurulmasının istenmediği; sponsorluk,
işletmenin olağan çalışmalarının doğrudan bir parçası olmayan ancak
işletmenin katılmakla ticari yararlar sağlayabileceği olay ya da etkinliklere
para ya da materyal sağlanması anlamına geliyor. Sosyal sorumluluk ise
ticari hedefler dışında toplumsal fayda sağlamak amacıyla yapılan
yatırımları kapsıyor.
(2) Bir ‘sosyal sorumluluk projesi’nin her şeyden önce sürdürülebilir
olması gerekiyor. Türkiye’deki projeler genellikle çevre, eğitim, sağlık,
sokak çocukları, gençler, spor, kültürel değerlerin korunması, sanat gibi
alanlarda yoğunlaşıyor. Çünkü bu alanlar toplumun gelişmesine paralel
olarak insanların talep ettiği ihtiyaçları kapsıyor. Projelerin başarısı en
başta sürdürülebilirlikte, sorunu topluma mal etmede ve farkındalık
oluşturmada yatıyor.
(3) Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projelerinin şirkete kâr, itibar ve
marka bilinirliği olarak geri döndüğünün farkına varan pek çok şirket birer
proje geliştiriyor. Ne kadarı ‘gerçek anlamda KSS’ olduğu tartışılan bu
projelerin büyük çoğunluğu ‘pazarlama kaygısı’ ile yapılan projeler. Bir
taraftan iki stajyer alıp bunu ‘sosyal sorumluluk projesi’ diye yutturmaya
çalışanlar, diğer taraftan “Ben sosyal sorumluluk projesi yapıyorum” deyip
aynı anda bir sürü kişiyi işten çıkaranlar sosyal sorumluluk projesi adı
altında aslında kendi reklamlarını yapıyorlar.
(4) KSS konusunu ciddiye alan şirketlerin önemli kazanımlar sağlamaya
başladıkları bir gerçek; bu sayede kurumların marka değerleri, piyasa
değerleri artmaya başlıyor. Tüketiciler artık bir ürünü satın alırken firmanın
toplum için yaptıklarına da bakıyorlar. KSS bilincinde olan firmalar yeni
pazarlar ve müşteri sadakati sağlamada önemli avantajlar elde ediyorlar.
Gerçek anlamda sosyal sorumluluk projesi yapan şirketlerin sayısı çok
çok az. Hayırseverlikle sıklıkla karıştırılan, çoğu zaman pazarlama amaçlı
yapılan projeler firmaya kâr değil, zarar getiriyor. Tabii sosyal sorumluluk
projeleri düzgün bir şekilde, etik kurallara uygun, salt pazarlama kaygısı
olmadan yapılırsa durum başka. Türkiye’de gerçek anlamda sosyal
sorumluluk projeleri yürüten firmaların sayısı çok az; büyük bir çoğunluk,
son yılların gözde kavramı ‘sosyal sorumluluğu’ kendi reklamını yapmak
için kullanıyor. Bu da uzun vadede ters tepiyor.
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(5) Kısa dönemde sosyal sorumluluk projelerini ‘pazarlama faaliyeti’
olarak değerlendirmek geri dönüş açısından verimli gibi görünse de, uzun
vadede bu yaklaşımın kurum itibarına olumsuz etki yaptığı söyleniyor.
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Genel Başkanı, “Projenizle
yapacağınız katkının üst seviyelerde olmasını, kendiniz ve paydaşlarınız
için kazan-kazan anlamı taşımasını istiyorsanız, KSS’yi pazarlama
faaliyeti olarak göremezsiniz. Bir şirket KSS’yi kurum kültürüne
aşılamışsa, itibar ve güven zaten bir şekilde bu şirkete geri döner. En
büyük hata, kurumsal sosyal sorumluluk kavramını amaç olarak değil
pazarlama faaliyetleri için bir 34 olarak görmektir. Bir reklampazarlama olmaktan öteye gitmeyen projeler zamanla müşterilerden gelen
olumsuz tepkilerle karşılaşacaktır. Müşteri kendisini kandırılmış
hissedecek ve bir dahaki sefere o ürünü seçmeyebilecektir. Müşterinin
güvenini sarstıktan sonra onu yerine koymak ise çok zordur” diyor.
(6) Türkiye’de sosyal sorumluluk projesi yönetebilecek yetkinlikte ve
yaratıcılıkta insan kaynağının ancak kurumsallaşmış bazı şirketlerde
bulunması, üst yönetimin ilgisinin bu tür projelere zorlukla çekilmesi,
kaynak yetersizliği, projenin yürütülmesinde karşılaşılan bürokratik
engeller de Türkiye’de sosyal sorumluluk projelerinin önünü tıkıyor.
(7) Bir sosyal sorumluluk projesine başlamadan önce fikir geliştirme ve
hazırlık sürecinde titiz bir çalışma yapılması, hangi toplumsal soruna
eğilmek istendiğine karar verilmesi, sorunun boyutları ve hangi ölçekte
olduğu önemli kriterler. Sosyal sorumluluk projeleri bir proje lideri
sorumluluğunda, ele alınan konunun uzmanı proje danışmanları ve
uygulayıcılarından oluşan bir proje ekibi tarafından yürütülmeli.
(8) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği ve CSR Europe tarafından 23
Ekim’de Kadir Has Üniversitesi’nde yapılacak ‘KSS Çözümleri Pazaryeri’
etkinliğinde şirketler kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarını
paylaşarak, bilgi alışverişinde bulunacaklar. Türkiye’de kurumsal sosyal
sorumluluğun henüz emekleme aşamasında olduğuna dikkat çekmek
amacıyla ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk için Okula Dönüş’ temasıyla
yapılacak etkinlik bu alanda toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.
Etkinlik boyunca çeşitli sektörlerden pek çok firma, hükümet temsilcilerine,
sivil toplum örgütlerine, KSS uzmanlarına ve diğer şirket temsilcilerine
KSS projelerini anlatarak, diğer şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk
alanındaki çözümlerini dinleyecek.
bron: Hürriyet

HA-1008-a-18-1-b

15 / 21

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 114

Tekst 8
Edebiyatı Sevdiren Öğretmenlerim
(1) Beni edebiyata yönlendiren ve gerçekten
bana bu anlamda bir ömür vermiş olan
öğretmenlerimden söz ederek başlamak
isterim. Bugünlerde hâlâ ilkokul birinci
sınıflarda okuma bayramları yapılıyor ve
çocuklara kurdeleler takılıyor mu, bilmiyorum.
Ama 1950’li yıllarda, Cihangir İlkokulu’nun birinci sınıfında herkes Ekim
ayında okumayı sökmüştü ve yalnızca iki öğrenciye kurdele takılmamıştı.
Bunlardan biri bendim, diğeri de Erdal adında bir arkadaşım. Ben dönemin
ikinci yarısında, Mart ayının sonlarına doğru okumayı söktüm.
(2) Annemin alfabeyi öğrenmeme yönelik çabasından dolayı, ilk
öğretmenim annemdi, diyebilirim. İkinci öğretmenimse büyük bir yazar,
Reşat Nuri Güntekin. İlkokul üçüncü sınıf kitabımızda, Reşat Nuri
Güntekin’in ‘Kirazlar’ adlı bir öyküsü vardı. Bu öykü, beni çıldırasıya
etkilemiş çok acı bir öyküdür, ama insanın gönül eğitiminde derin yeri
olacak ve niteliğini hep koruyan bir öyküdür.
(3) O öyküyü okuduktan sonra yalnızca ders kitaplarını değil, annemin ve
babamın bana almış oldukları, aralarında Küçük Prens’in de olduğu, eve
gelen tüm kitapları, çocuk romanlarını, bazı çeviri romanları okumayı,
onları sevmeyi ve onların peşini hiç bırakmamayı Reşat Nuri’nin ‘Kirazlar’
öyküsüne borçluyum. O kadar etkisi altında kalmışım ki, yıllar sonra ben
de bir öykü yazmaya çalıştım. Tabi onunkinin yanında benimki son derece
basit ve istediğim niteliğe erişememiş bir öykü oldu. Aradan geçen bunca
yıldan sonra, ‘Kirazlar’a gönül borcumu hiç ödeyememiş olduğumu
düşünüyorum.
(4) Galatasaray Lisesi hazırlık sınıfındaki resim hocamız Şükrü Balaban
Bey, olağanüstü incelikleri olan bir insandı. Yaptığım resimler kötüydü,
ama bana karşı inanılmaz bir sevgisi vardı. O dönemde kitaplara o kadar
tutkundum ki, ders aralarında beni her gördüğünde Galatasaray Lisesi’nin
alaca koridorlarında, pencere kenarında oturup kitap okuyordum.
(5) Şükrü Balaban, bir gün yine beni kitap okurken gördü ve ne okumayı
sevdiğimi sordu. Meğer benim o edebiyat tutkum resim hocamızda da
varmış, benden çok daha fazla kitap okurmuş. Benim resim notlarım hep
4-5 civarında seyrederken, ilk ‘resmimle’ 10’a çıktı. Bu tabi, bir öğretmenin
öğrenciye yapabileceği en anlamlı şeylerden biriydi benim için. “Evet,
resim yapamıyorsun, ama edebiyat yapabiliyorsun,” derdi. Bu sözü
işitmeseydim, belki bugün burada konuşmacı olarak bulunamazdım.
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(6) Şükrü Hoca’mız üşenmeyip, saatlerce benimle Hüseyin Rahmi
konuşmuştu; onu çok severmiş. Bir gün, “Nimetşinas romanının sadece
girişini oku, bakalım bırakabilecek misin?” demişti. O günden sonra, Şükrü
Hoca’ya borçlu olduğum bir Hüseyin Rahmi Gürpınar hayranlığım başladı.
Böylesi buluşmalar benim kuşağımdaki gençler için önemliydi. Çünkü o
zamanlar ne yazık ki, çocuk ve gençlik edebiyatı eserleri çok azdı;
olanların çoğu da çeviri kitaplardı.
(7) Galatasaray Lisesi’nde Fransızca kompozisyondan kaldığımda yolum
Atatürk Erkek Lisesi’ne düştü. Orada, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenim
Bakiye Ramazanoğlu hem öğretmen hem de insan olarak olağanüstü
biriydi. Bakiye Hanım, dar müfredatın içinde kalmamanın mutlaka bir
yolunu bulurdu. O zamanlar pek rastlanan bir şey değildi bu.
(8) 1965 yılıydı. Varlık Yayınları, o ders yılının başında ‘Sait Faik - Bütün
Eserleri’ni yayımladı ve böylece, ‘Bütün Eserleri’ lafı da yayıncılığımızda
ilk kez kullanıldı. Bazı çağdaş Türk yazarları bu şekilde okumuştum: Oktay
Akbal, Nezihe Meriç… Hikâye sanatından pek çok yazarı okuyordum.
Sabahattin Ali ve Sait Faik’in adını çok duyardık, ama malum sebeplerle
kitapları yoktu ortada. Bakiye Hanım, bize derste ‘Mahalle Kahvesi’ni
okumuştu. Sonra da iyi bir eğitimci olarak, çocuğu konuşturabilecek, kitabı
yorumlatabilecek nitelikteki sorularla hikâyeyi çözümlemeye çalıştı.
(9) Tefrika roman geleneği sürüyor, ben sürekli yazıyordum. Ama benim
yayıncılara götürdüğüm hiçbir şeye olumlu yanıt gelmiyordu. Yine de
yazmanın umut veren bir yanı hep vardı. 1967’de Fransızca hocamız
Vedat Günyol’un çıkardığı Yeni Ufuklar dergisinde ilk yazım yayımlandı. O
gün artık kendimi dünyanın en önemli yazarları arasında görmüştüm.
(10) Lise son sınıfta hayatıma giren bir başka öğretmen Rauf Mutluay,
edebiyatımızın değerli eleştirmenlerinden biriydi. Dünyanın en önemli
yazarı olmanın hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir şey olduğunu anlatırdı.
50 yıl öncesine baktığımda, o zamanlar pek çok görüşümüzün çatıştığını
hatırlıyorum. Ben Kafka’yı severdim, o sevmezdi. Hiçbir zaman
anlaşamadık, anlaşamadan da ayrıldık. Ama dostluğu ve bana olan
desteği hep çok önemliydi.
(11) Son olarak sözünü etmek istediğim hocam, Behçet Necatigil’dir.
Kapısında heyecanla dikildiğim ilk günden itibaren Necatigil’in yanında
çırak olmaya hak kazandım; o ölünceye kadar da devam ettim. Ruhen,
aklen ve kendi meslek alanımda eğitilmem için bana çok yararlı olmuştur.
Bana edebiyatı en çok sevdirenlerin başındaydı; çünkü o biraz unutulmuş
yazarlara düşkündü. Onun hatırlatmalarıyla, o isimleri okumasaydım,
güncelle sınırlı kalabilirdim. Bugün, iyi kötü edebiyatın geçmişine ait bir
bilgi birikimim varsa, bunların hepsini Necatigil’den edindim.
bron: Keçi Dergisi
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst
zelf raadpleegt.

Tekst 9
Spor Dalları
Spor, vücudu terbiye etmenin en etkili yolu.
Ancak, bilinçsiz yöntemlerle bedene zarar
vermemek için belirli kriterlerin iyi bilinmesi
gerekiyor. Eğer ünlü Amerikalı sinema
oyuncusu Arnold Schwartzenegger gibi bir
vücuda sahip olmak istiyorsanız,
yapacağınız bir tek şey var: Tam teşekküllü bir ‘body building’ salonuna
kaydolmak... Konsantrasyon yeteneğinizi artırmak istemeniz de mümkün.
Bir eskrim ya da karate kulübüne üye olmaya ne dersiniz?
Belinizde küçük de olsa bazı sorunlar yaşıyorsunuz: Tenis ve sörf gibi
etkinliklerden kesinlikle kaçınıp, yüzmeyi ve kano sporunu deneyin.
Kısacası spor, insan sağlığını güçlendiren bir gerçek! Ancak hemen
belirtelim ki, ‘spor’ var ‘sporcuk’ var. Nasıl mideniz kazındığı zaman
aspirin bir şeye yaramıyorsa, kan dolaşımını dengelemek için de eskrim
sporuna gerek yok.
Hayattaki en büyük tutkunuz estetik kaygılar, başka bir deyişle gösterişli
bir vücuda sahip olmak ise, kesinlikle boşa zaman harcamayın. Hemen bir
‘Body building’ salonuna kaydolmalısınız. Burada, birtakım aletlerin ve
ciddi bir program uygulayan antrenörlerin yardımıyla kısa sürede kas
yapınızı güzelleştirmeniz mümkün. ‘Body building’ alanında ilk olumlu
işaretler, genellikle altıncı ayın sonlarına doğru alınıyor. Ancak bunun için,
haftada en az üç kez antrenman yapmak ve protein açısından zengin bir
beslenme rejimi uygulamak gerekiyor.
Böylece, kilo almadan kasları güçlendirmek mümkün olabiliyor. Ama,
güzel ve gösterişli bir vücuda sahip olmak için dört duvar arasına
kapanmak hoşunuza gitmiyorsa, jimnastik salonlarında elde edilecek
sonuca, çok büyük bir rahatlıkla kano sporu yapılarak da ulaşılabilir. Bu
arada, bazı sportif etkinliklerin de bazı kas yapılarına iyi geldiğini
vurgulayalım. Örneğin yüzme, sörf ve sutopu, özellikle omuz ve kol
kaslarının gelişimi için ideal sporlar. Bacak kasları için de voleybol, paten,
eltopu ve kaykay…
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Eğer hedefiniz kaslarınızı şişirmek değil de, vücut direncinizi artırmak ve
böylece yorgunluğa karşı daha güçlü hale gelmek ise, uzmanlar bisiklet,
jogging ve yürüyüş kayağını öneriyorlar. Üstelik bu sporlar, hemen
herkesin yapabileceği, maliyeti yüksek aksesuarlar gerektirmeyen spor
etkinlikleri. Kuşkusuz, bu noktada hemen son teknoloji ürünü ‘hafif
bisikletlerle’, ‘klasik bisikletler’ arasındaki farkı vurgulamak gerekiyor.
Bilim adamlarının araştırmalarına göre, yarış bisikletlerinin hafifliği
amatörlere önemli bir avantaj sağlamıyor. Bu tür bisikletlerin, sadece ve
sadece profesyonellerin direncini artırdığını vurguluyorlar. Öyle ise,
herkesin satın alabileceği klasik bisikletler, amatörler için daha ideal.
bron: focusdergisi.com.tr
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Tekst 10
On Türk Piyanist
Geçen haftaki Pazar yazımda, 10 yabancı
piyanistin seçtiği 10 piyano konçertosunun
listesini vermiştim.
Bu hafta Türk piyanistlerin severek çaldığı
piyano konçertolarını öğreneceksiniz...
Özgür Aydın - Richard Strauss’un piyano ve orkestra için Re minör
Burleske’si:
“Strauss’un henüz Brahms ve Schumann’ın etkisindeyken genç yaşta
bestelediği bu eser, onun ilk büyük eseri kabul edilir. Bir yandan rüyalara
dalan eşsiz romantizmi, hüzünlü valsleri, öte yandan matraklığı, bin bir
renkli orkestrasyonu, Chopin veya Liszt’i aratmayan ustaca yazılmış
piyano partisi ile harika bir eserdir.”
İdil Biret - Brahms’ın 1. Piyano Konçertosu:
“Konservatuvarda okuduğum yıllarda, yalnız ikili bir müzik yaşamı
sürmekle kalmadım, üçlü, hatta dörtlü bir yaşamım oldu. Tam anlamıyla,
‘yarışmaya çıkarılmış bir sevimli hayvan’dım sanki. Halkın ya da jürinin
önünde, elimden ne geliyorsa onu vermeye çalışırdım. Ama halkın önünde
olmaktan çok, soluk almak için geniş alanlar gerekliydi bana.
Dinleyicilerimin piyanoya elli santim kadar yakın oturdukları, küçük
odalarda çalmaktan nefret ederdim. Piyanonun sesi sağırlaşmış gibi
olurdu öyle yerlerde. Sıkıştırılmış gibi hissederdim kendimi, kötü çalardım.
Tam o sıralarda (Paris Konservatuvarı’nda hocam) Bay (Jean) Doyen,
beni çok sevindiren bir jest yaptı. Bir gün bana, hangi eseri çalmak
istediğimi sordu. Hemen yanıtladım: ‘Brahms’ın Birinci Konçertosu’. 13
yaşında bu konçertoyu coşkuyla çaldım.”
Toros Can - Bartok No.1 Sz. 83:
“İlk dinlediğimde vurulduğum, ilk saniyelerinden başlayan tüyler ürpertici
bir güzellik; süsten uzak, kaba olmaktan korkmayacak kadar da içten bir
konçerto... Bu eseri Bartok’un öğrencisi György Sándor ve daha sonra da
Bartok uzmanı Peter Frankl ile çalışmıştım.”
Hande Dalkılıç - Beethoven’ın 5. Piyano Konçertosu:
“Bu konçerto tema zenginliği, orkestra ve piyanonun bir bütünü oluşturan
diyalogları ve o güne dek ilk kez kullanılan form anlayışı açısından en
sevdiğim konçertolarından biridir. Farklı karakterlerde kullanılan piyano
özellikle tiz seslerde can bularak Beethoven’ın o ihtişamlı senfonik
müziğinde adeta ikinci bir senfoni gibi tınlamaktadır.”
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Emre Elivar - Mozart’ın Si Bemol Majör Piyano Konçertosu, KV 595 No.
27: “Mozart’ın piyano için yazdığı son konçerto olan bu eserde, bestecinin
hem neredeyse tüm eserlerinde hakim olan aydınlık, sadelik ve zarafet
ortaya çıkıyor hem de -sanki Mozart hayatının son demlerine geldiğini
hissetmiş gibi- baskın bir burukluk fark ediliyor.”
Şevki Karayel - Brahms’ın Op. 83 Si Bemol Majör 2. Piyano Konçertosu:
“4 bölümlü bu görkemli konçerto bir insanın müzikten bekleyebileceği her
şeyi içinde barındırıyor. Brahms’ın müziğinde her zaman bulunan tınısal
doyum bu eserde de her yerde. Bütün bunların yanında başlangıçta
kornonun lirik melodisinin, piyanonun da girmesiyle oluşturduğu büyülü
atmosfer, eserle ilk tanıştığım andan itibaren beni kendine bağladı ve bir
daha hiç bırakmadı.”
Emre Şen - Prokiev’in 2. Piyano Konçertosu:
“Duyduğum en sert, absürt, dahiyane ve çıldırtıcı modern eser. Birinci
bölüm kadansın sonunda orkestranın, isterikleşmeye başlayan ve etrafa
çirkinlik saçan piyanonun üstüne yığılıp kıyamet günü gibi bir ortamı
getirerek, darmadağın ettiği o giriş başka hiçbir müzikte yok.
‘Canavarlaşmak’ ve bundan haz duymak gibi bir şey bu...”
Gülsin Onay - Rachmaninov 3. Piyano Konçertosu:
“Henüz 13 yaşındayken Byron Janis kaydını dinleyerek aşık olmuştum bu
dev esere. ‘Ellerim büyüsün o zaman çalışabilirim’ demiştim hocam Pierre
Sancan’a Paris Konservatuvarı’nda. Bekleyemedim, her notasını içer gibi
kendi kendime çalıştım... Kendimi en iyi ifade edebildiğim, tüm
duygularımı notalara dökebildiğim, çalarken bambaşka bir dünyada
kendimi kaybettiğim muhteşem bir konçerto.”
Güher Pekinel - Chopin’in 2. Piyano Konçertosu:
“Chopin’in kendine özgü son derece yoğun şiirsel duygusallıkla işlenmiş
virtüozitenin had safhada olduğu 19 yaşında yazılmış bu eser üreticisinin
zamanının en önemli dehalarından olduğunun kanıtı.”
Süher Pekinel - Brahms’ın 2. Piyano Konçertosu:
“Bu eser ise aynı şiirsel duygu yoğunluğunu gayet dramatik öğelerle
işleyen daha karmaşık bir strüktüre sahip, virtüozitenin had safhada
olduğu bir eser. Her iki eser insanı ilk notalardan itibaren tamamıyla kendi
dünyasına çekip götürüyor.”
bron: Hürriyet Gazetesi
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Correctievoorschrift HAVO

2018

tijdvak 1

Turks

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Aanleveren scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VO.
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit VO van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en
Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde.
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De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde
aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt
in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met
correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening
gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB1

T.a.v. de status van het correctievoorschrift:
Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt.
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.

NB2

T.a.v. het verkeer tussen examinator en gecommitteerde (eerste en tweede corrector):
Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht. Evenmin is er een
standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de scores van de
kandidaten. Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet
verplicht. Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk
of in gezamenlijk overleg keuzes maken.
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NB3

T.a.v. aanvullingen op het correctievoorschrift:
Er zijn twee redenen voor een aanvulling op het correctievoorschrift: verduidelijking
en een fout.
Verduidelijking
Het correctievoorschrift is vóór de afname opgesteld. Na de afname blijkt pas welke
antwoorden kandidaten geven. Vragen en reacties die via het Examenloket bij de
Toets- en Examenlijn binnenkomen, kunnen duidelijk maken dat het correctievoorschrift niet voldoende recht doet aan door kandidaten gegeven antwoorden.
Een aanvulling op het correctievoorschrift kan dan alsnog duidelijkheid bieden.
Een fout
Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een
fout bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt door middel van een mailing vanuit
Examenblad.nl bekendgemaakt. Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo
spoedig mogelijk verstuurd aan de examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
–

–

Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
en/of
Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden Wolf-scores, voert
Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.

Dit laatste gebeurt alleen als de aanvulling luidt dat voor een vraag alle scorepunten
moeten worden toegekend.
Als een onvolkomenheid op een dusdanig laat tijdstip geconstateerd wordt dat een
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt,
houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de N-term
rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1 Aşk Üstüne
1

C

2

D

3

C

Tekst 2 Bir Mezuniyet Konuşması
4

maximumscore 1
De kern van het juiste antwoord is:
omdat hij een jongen (geen meisje) was / omdat de familie een meisje
(geen jongen) wilde

5

D

6

C

7

maximumscore 1
De kern van het juiste antwoord is:
Güzel yazı yazma sanatı/güzel el yazısı

8

D

9

D

Tekst 3 Ağlamak Güzeldir
10

maximumscore 1
twee van de volgende:
− (rahatlatıcı bir) sel
− ıslak temizlik
− kaynak
Opmerking
Het scorepunt alleen toekennen wanneer twee juiste antwoorden gegeven
zijn.
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Vraag

11

12

Antwoord

Scores

maximumscore 2
vier van de volgende:
− de sekse/het geslacht
− de cultuur
− de leeftijd/kind-volwassen
− de tijd (van de dag)/het dagdeel
− de individu
indien vier antwoorden goed
indien drie antwoorden goed
indien twee of minder antwoorden goed

2
1
0

maximumscore 2
De kern van het juiste antwoord is:
• verlatingsangst
• overlevingsdrang

1
1

13

maximumscore 1
De kern van het juiste antwoord is:
(Het huilen zorgt ervoor) dat de moeder niet zwanger raakt/dat de eitjes
van de moeder niet rijp worden(.)

14

maximumscore 2
1 onjuist
2 onjuist
3 juist
4 juist
indien vier antwoorden goed
indien drie antwoorden goed
indien twee of minder antwoorden goed

15

2
1
0

C

Tekst 4 Gizli Vadi
16

B

17

C

18

A

19

C
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Vraag

20

Antwoord

Scores

D

Tekst 5 Bitkisel İlaçlar
21

A

22

B

23

C

24

C

25

maximumscore 2
1 juist
2 juist
3 onjuist
4 juist
indien vier antwoorden goed
indien drie antwoorden goed
indien twee of minder antwoorden goed

2
1
0

Tekst 6 Clarissa P. Estes’ten…
26

B

27

D

28

C

Tekst 7 Sosyal Sorumluluk
29

maximumscore 2
1 farkındalık oluşturma
2 sorunu topluma mal etme
3 sürdürülebilirlik
indien drie antwoorden goed
indien twee antwoorden goed
indien één of minder goed

30

2
1
0

B
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Vraag

Antwoord

31

A

32

C

33

E

34

B

35

B

Scores

Tekst 8 Edebiyatı Sevdiren Öğretmenlerim
36

maximumscore 1
De kern van het juiste antwoord is:
− (Door ‘Kirazlar’ is zijn) liefde voor het lezen (ontstaan.)
− (Door ‘Kirazlar’ is zijn) liefde voor het schrijven (ontstaan.)
Opmerking
Het scorepunt alleen toekennen wanneer beide antwoorden juist zijn.

37

C

38

C

39

maximumscore 2
De kern van het juiste antwoord is:
• spreekvaardigheid
• leesvaardigheid (tekstbegrip/tekst analyseren/commentaar
geven/tekst/boek beoordelen)

40

1
1

maximumscore 1
O gün ... arasında görmüştüm.

Tekst 9 Spor Dalları
41

maximumscore 1
− zwemmen
− kanoën
Opmerking
Het scorepunt alleen toekennen wanneer beide antwoorden juist zijn.
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 10 On Türk Piyanist
42

maximumscore 1
Emre Şen

5 Aanleveren scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Accordeer
deze gegevens voor Cito uiterlijk op 1 juni. Meteen aansluitend op deze datum start Cito
met de analyse van de examens.
Ook na 1 juni kunt u nog tot en met 12 juni gegevens voor Cito accorderen. Deze
gegevens worden niet meer meegenomen in hierboven genoemde analyses, maar
worden wel meegenomen bij het genereren van de groepsrapportage.
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector.
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de
externe corrector.
tweede tijdvak
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

uludagsozluk.com

tekst 2

dogancuceloglu.net

tekst 3

Focus Dergisi

tekst 4

Atlas Dergisi

tekst 5

haberturk.com

tekst 6

hthayat.com

tekst 7

Hürriyet

tekst 8

Keçi Dergisi

tekst 9

focusdergisi.com.tr

tekst 10

Hürriyet Gazetesi
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Examen HAVO

2017
Tijdvak
tijdvak 1
woensdag 24 mei
13.30 - 16.00 uur

Turks

Bij dit examen horen een bijlage en een antwoordblad.
Beantwoord alle vragen op het antwoordblad.

Dit examen bestaat uit 47 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1 Bir Yanımız Nazar, Bir Yanımız Boncuk
1p

1

Kies bij de open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A ateşe
B renklere
C suya
D ustaya

1p

2

Üçüncü paragrafta ‘Çin baskısına rağmen’ ifadesi parçada hangi anlamda
kullanılmıştır?
A Çin desteğine rağmen
B Çin rekabetine rağmen
C Çin yaptırımına rağmen
D Çin yatırımına rağmen

1p

3

Welke twee Turkse kunstenaars zijn door UNESCO aangemerkt als
Levende Menselijke Schat?
Schrijf de namen op.

1p

4

Boncuklar fırından çıkarıldıktan sonra hava aldığında nasıl bir değişime
uğrar?
A hacmi küçülür
B parçalara ayrılır
C rengi değişir
D şekli değişir

1p

5

Welk woord gebruiken de amulet-meesters voor ‘koelruimte’ in de tekst?

1p

6

Waar maakt Mehmet Erdal zich zorgen over?

Tekst 2 Güzellik Algısında Son Durum
1p

7

Door welke gebeurtenis kwam er een einde aan de periode ‘rijp en vol’ in
de modellenwereld?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

8

İsrailli çocuk model Sofia Mechetner’i küçük yaşta keşfeden kimdir?
A Cindy Crawford
B Johnny Depp
C Kaia Gerber
D Raf Simons
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1p

1p

9

10

Hoe selecteert de casting director Ashley Brokaw de modellen voor haar
sector?
Je moet in het Turks antwoorden.
In de tekst beschrijven hedendaagse modeontwerpers de schoonheid van
de modellen van nu.
Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin op waarin
die beschrijving staat.

Tekst 3 Hapşırma
1p

11

İkinci paragrafa en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
Bilmeniz gereken ipuçları nedir?
Hapşırığı hangi hastalıklar tetikler?
Hapşırık nasıl meydana gelir?
İnsanlar neden hapşırmak ister?

A
B
C
D
1p

12

Parçada üçüncü paragrafta geçen ‘bunun için’ sözleriyle kastedilen
nedir?
A mukozaya yerleşmiş virüsleri atmak
B sinirler yoluyla beyni acilen uyarmak
C uyarının gitmesi için derin nefes almak
D yoğun kimyasal kokulardan korumak

1p

13

Parçaya göre, hapşırmayla ilgili bilinen yanlış nedir?
A hamilelikte hapşırmanın zarar vereceği
B hapşırığın durdurulabileceği
C hapşırırken gözlerin kapandığı
D hapşırma esnasında kalbin durduğu
E üç kere hapşırmanın uğur getirdiği

2p

14

Zijn de onderstaande beweringen juist of onjuist volgens de tekst?
Noteer ‘juist’ of ‘onjuist’ achter elk nummer op het antwoordblad.
1 Er wordt geadviseerd om tijdens het niezen je neus dicht te doen.
2 Het verwijderen van je wenkbrauwen veroorzaakt vaker niezen.
3 Niezen ten gevolge van zonlicht of fel licht zou genetisch bepaald zijn.
4 Soms wordt er ook nog tijdens het slapen geniesd.
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Tekst 4 Konya Ovasında Bir Müze: Sille
1p

15

Parçada Sille’nin ‘tenzil-i rütbeye uğradığı’ belirtilirken anlatılmak istenen
nedir?
A Sille’nin eski statüsünü kaybettiği
B Sille’nin giderek değerinin arttığı
C Sille’nin tanıtımının etkin yapıldığı
D Sille’nin unutulmaya yüz tuttuğu
In de tekst worden twee redenen genoemd waarom Sille altijd een
belangrijke trekpleister is geweest.
Schrijf deze twee redenen op.

2p

16

1p

17

İkinci paragrafta geçen ‘gözümüzü karartıp’ deyimi hangi anlamda
kullanılmaktadır?
A derinden bir ah çekip
B heyecanımızı gizleyip
C korkumuzu bastırıp
D sessizce uzaklaşıp

1p

18

Kies bij de open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
A evleri
B heykelleri
C mabetleri
D mağaraları

1p

19

Yazar mağaraları gezerken neden zorlandıklarını belirtmektedir?
A duvarlardaki çıkıntılardan
B havalandırmanın kötülüğünden
C mağara geçişlerinin darlığından
D mağara tavanlarının basıklığından
E yerlerdeki çukurların derinliğinden

1p

20

Yazarı, Sille’deki yaşamı yakından gördüğünde şaşırtan nedir?
A Beşgöbek halılarının artık yapılmaması
B çömlek, güveç gibi hediyelik eşyaların fiyatı
C Sille’nin tarihi dokusunun tahrip edilmesi
D taş işçiliğinin eski önemini kaybetmesi
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Tekst 5 Elveda Burgaz
1p

21

Dinlenme adası olarak bilinen Burgaz’ın bozulmasının asıl nedeni nedir?
A araba fabrikalarının üretim yapması
B çok sayıda lokanta olması
C hurda arabaların denize atılması
D motorlu taşıtların gittikçe çoğalması

1p

22

Sahildeki lokantaların oluşturduğu soruna nasıl bir çözüm getirilmesi
önerildi?
A caddenin karşısına bir levha asılarak
B caddeye güvenlikçi görevlendirilerek
C lokanta sahiplerine resmi uyarı yapılarak
D lokantaların önüne bir demir parmaklık çekilerek

1p

23

Belediye başkanına göre zabıtanın kestiği cezalar neden etkili olmuyor?
A ada sakinlerinin esnafı çok ciddiye almalarından
B belediye çalışanlarının görevlerini yapmamalarından
C kesilen cezaların yeterince caydırıcı olmamasından
D yüksek miktardaki para cezalarının ödenmesinden

1p

24

Hoe is het snel groeiende goederenvervoer ontstaan op het eiland?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

25

Adanın özgün yapısına yakışmayan nedir?
caddelerdeki çöplerin ayda bir toplanması
devasa araçların sahil yolunu kapaması
modern otellerin yapımının yaygınlaşması
pazar yerinin giderek sahile yakınlaştırılması

A
B
C
D
1p

26

Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin op waarin
de schrijver aangeeft waarom de beschikbare projecten op het eiland niet
gerealiseerd zijn.

Tekst 6 Kokuların Sırrı
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
1p

27
A
B
C
D
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1p

1p

1p

1p

1p

1p

1p

28
A
B
C
D

fabrikasının
gizeminin
kokusunun
öyküsünün

A
B
C
D

başarıyı
konforu
şöhreti
ünü

A
B
C
D

etiket
numara
kapak
resim

A
B
C
D

eşyayı
imajı
sanatçıyı
şişeyi

A
B
C
D

annesinin
babasının
modanın
parfümerinin

A
B
C
D

ambalajlanıyor
geliştiriliyor
saklanıyor
üretiliyor

A
B
C
D
E

çalınmadığını
değişmediğini
keşfedilmediğini
kopyalandığını
üretildiğini

29

30

31

32

33

34
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Tekst 7 Erguvan Mevsimi
1p

35

Birinci paragraftaki ‘aydınlık günlerin müjdesi’ sözcük öbeği aynı
paragraftaki hangi sözcük öbeğine gönderme yapmaktadır?
A Bu, İstanbullu için dönüm noktasıdır.
B Erguvan ağaçları çiçeklenmeye başlamıştır.
C İstanbul’da ağaçlar yapraklarını dökmüştür.
D Kış mevsiminin uzun günleri sona ermiştir.

1p

36

Abdülhak Şinasi Hisar’a göre ruhumuza mutluluk veren şey nedir?
A bahar mevsimi
B çiçek kokulu hava
C erguvanın tonları
D renk cümbüşü

2p

37

Welke vijf kleuren heeft de judasboom (erguvan ağacı) volgens de tekst?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

38

Welke drie andere bloemen hebben invloed op de geur van de
judasboom?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

39

Yazar, erguvan ağaçlarını nasıl bir ruh haliyle anlatıyor?
A hayran
B hüzünlü
C kızgın
D şaşkın

Tekst 8 Kahvenin Öyküsü
1p

40

Welke gevolgen hadden de belemmeringen voor de koffiehandel in het
Ottomaanse Rijk?
Citeer het zinsdeel waarin dit wordt uitgelegd.

1p

41

Beşinci paragraftaki ‘Levanten’ ifadesiyle kastedilenler kimlerdir?
A Afrikalılar
B Araplar
C Avrupalılar
D Türkler

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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1p

42

Parçaya göre Avrupalıların kahveyle tanışmalarına en çok katkıda
bulunan meslek grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A askerler
B gezginler
C kahveciler
D tüccarlar

1p

43

Wat zou volgens de tekst de verklaring kunnen zijn dat de Engelsen pas
zo laat kennisgemaakt hebben met koffie?

1p

44

19. yüzyılda Brezilya’nın uluslararası kahve ticaretinde önemli bir yere
sahip olmasının nedeni nedir?
A 1962 yılında yapılan Uluslararası Kahve Anlaşması
B Brezilya’da kahvenin geniş kitlelerce tüketilmesi
C Brezilya kahvesinin özel bir aromaya sahip olması
D diğer ülkelerde baş gösteren yaprak hastalığı

2p

45

Zijn de onderstaande beweringen juist of onjuist volgens de tekst?
Noteer ‘juist’ of ‘onjuist’ achter elk nummer op het antwoordblad.
1 De Brazilianen zijn koffiehandelaren.
2 De Levantijnen zijn koffieproducenten.
3 De Nederlanders zijn koffiehandelaren.
4 De Ottomanen zijn koffieproducenten.

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de
bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 9 Küre Dağları

1p

46

Je doet onderzoek naar nationale parken in Turkije. Je kwam erachter dat
de Küre-bergen een bijzonder landschap hebben.
Hoe hebben de Küre-bergen hun biodiversiteit heel lang kunnen
behouden?
Geef twee verklaringen.

Tekst 10 Bisikletin Tekerleği

1p

47

Je zit in de commissie die het ingediende project voor een boek over de
relaties tussen Nederland en Turkije gaat beoordelen. Je collega vraagt
jou wat de kern van het boek is.
Wat zou daarop jouw antwoord zijn?

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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Antwoordblad HAVO

2017
tijdvak 1

Turks

Naam kandidaat

Kandidaatnummer

Beantwoord alle vragen op dit antwoordblad.
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Instructie
Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord
al doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3).
Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen
1

A

B

C

D

2

A

B

C

D

4

A

B

C

6

Open vraag

7

Open vraag
B

C

Open vraag

10

Open vraag

11 A

B

C

D

12 A

B

C

D

13 A

B

C

D

B

A

B

C

D

A

B

C

D

×
× ×

1

5

6

7

9
E

C

10

D

Open vraag

16
17 A

B

C

D

18 A

B

C

D

19 A

B

C

D

20 A

B

C

D

3

21 A

B

C

D

4

22 A

B

C

D

23 A

B

C

D

14

B

C

1
2

E

Open vraag

24

26

C 1

D

Open vraag

14

25 A

(3)

C

D

9

15 A

1

B

D

Open vraag

A

(2)

A

2

5

8

1

Open vragen
3

Open vraag

3

(1)

16

1
2

24

D

Open vraag

26
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Meerkeuzevragen

Open vragen

27 A

B

C

D

37

28 A

B

C

29 A

B

30 A

1

4

D

2

5

C

D

3

B

C

D

31 A

B

C

D

2

32 A

B

C

D

3

33 A

B

C

D

34 A

B

C

D

35 A

B

C

D

36 A

B

C

D

38

40
E

43

37

Open vraag

38

Open vraag

39 A

B

40

C

1

45

D

1

Open vraag

2

41 A

B

C

D

3

42 A

B

C

D

4

Open vraag

43
44 A

B

C

46

1
2

D

45

Open vraag

46

Open vraag

47

Open vraag

47

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

VERGEET NIET DIT ANTWOORDBLAD IN TE LEVEREN
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Bijlage HAVO

2017
Tijdvak
tijdvak 1

Turks

Tekstboekje
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Tekst 1
Bir Yanımız Nazar, Bir Yanımız Boncuk
(1) Üç bin yıllık bir yaşanmışlığın şekillenişi. İnsanları kem
gözlerden koruyan, kötülükleri savan güçlü bir tılsımın
varoluş savaşı. Neden mi söz ediyorum? Tabii ki,
birçoğumuzun evini süsleyen nazar boncuğundan. Camla
ateşin dansının öyküsü. Mavi mavi camların
1
teslimiyetinin hikayesi. İsterseniz önce bu boncuğun çıkış
öyküsüyle başlayalım.
(2) Nazar, tarih boyunca çok geniş bir coğrafyada hüküm sürmüş bir olgu. ‘Nazar
değmesi’ de daha çok gözle bağdaştırılmış. Kökeni Sümer, Babil ya da eski
Mısır’a kadar uzanan inanışa göre, insanın içindeki kötü düşünceler, ruhun dışarı
açıldığı ve bedenin en anlamlı bölgesi olan gözlerden, bakışlarla dışarı çıkarmış.
Gözde çıkış yolunu bulan bu vurucu gücü önlemenin ve onun zararlarından
korunmanın ilk çaresi olarak da ‘GÖZE GÖZ’le karşı koyma düşüncesi doğmuş.
Bu da göz şeklini andıran nazar boncuklarını ortaya çıkarmış. Tarih öyle diyor.
Çıkış yeri Görece
(3) Şimdi dilerseniz kentimizin de simgesi haline gelen nazar boncuğunun nerede
ve nasıl üretildiğine bakalım. Burada iki adresimiz var. Kemalpaşa Nazarköy ile
Menderes Görece’deki Boncukköy. Her iki köyde de Çin baskısına rağmen
geleneksel yöntemlerle üretim devam ediyor. İlk durağımız, bu işin de ilk
yapılmaya başlandığı yer olan Boncukköy. Şu anda sadece bir ocak ayakta
kalmış. Baba hobisi olan ve 1990’dan bu yana yöreye has el sanatını devam
ettiren ikinci kuşak temsilcisi Murat Kayan, normalde çam odunuyla çalışan
boncuk fırınlarını LPG ile çalışabilir hale getirmiş. Bir atölye ve satış bölümünün
bulunduğu mekanda, çeşit çeşit nazar boncuklarını görmek mümkün. Kayan, “Zor
ama güzel bir el sanatı ürünü olan nazar boncuğunu yurtiçinde ve dışında
tanıtma, yeni ürünler üretme çabamız devam edecek” diyor.
Kıvırcık’tan büyük başarı
(4) Şimdiki rotamızda ise kentin öteki ucunda yer alan Nazarköy var. Burada da
yaklaşık 37 yıldır bu işe gönül veren, ürettiği el yapımı nazar boncuklarıyla
UNESCO’nun ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ ödülünü alan Mahmut Sür’e, nam-ı diğer
Kıvırcık’a konuk oluyoruz. Nazarköy’de 1942’den beri nazar boncuğu üretildiği ve
Görece’den gelen bir ustanın bu işi başlattığını anlatarak söze başlıyor Sür. 13
yaşında, ailesinin ekonomik durumunun kötü olması nedeniyle amcasının
ocağında işe başlayan Sür, bir dönem ara vererek cam dekor işi yapan özel bir
şirkette 16 yıl çalışır. 2002’de tekrar nazar boncuğu üretmek için işe koyulur. O
süreci dilerseniz Sür’den dinleyelim:
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“İşten çıktıktan sonra, ‘ne yapabilirim’ diye düşündüm. Okutmak istediğim bir
kızım vardı. Ustalar bu işten para kazanamıyorlardı. Parayı tüccarlar
götürüyordu. ‘Nazar boncuğunu ayağa kaldıracağım’ dedim. Bu işi, ‘Kaliteli
yapacağım, kimseyi kandırmayacağım’ diye hedef koydum. 2005’te altın yılımı
yaşadım, 3-4 rengi 12’ye çıkardım. 2005 sonunda tüccarlar, piyasaya Çin malı
soktular. Bir anda köydeki ocak sayısı 12’den 2’ye düştü. Ben atölyemi
kapatmadım. Şu anda yedi ocak var. Kalitemle fark yaratıyorum. Türkiye’nin
birçok yerine ürün gönderiyorum.”
Sür biraz kırgın
(5) Mahmut Sür, ‘Yaşayan insan hazinesi’ öyküsünü ise şöyle anlatıyor:
“2010’da, Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Metin Ekici, kaybolmaya yüz tutmuş el
sanatlarını yaşatan 16 kişi arasında yer aldığımı söyledi. O yıl, rahmetli Neşet
Ertaş da vardı. O, ödülünü 2010’da almıştı. Ben de geçen sene bu ödüle layık
görüldüm. Böylece, nazar boncuğu dünya miras listesine girdi. Ama bu ödülü
aldıktan sonra İzmir’i yöneten belediye başkanından valisine kimse bir teşekkür
etmedi. Bu beni çok üzdü.”
Bilgisayar başından kaldırmak zor
(6) Üç kuşaktır boncuk üretimi yapan Boncukköy’ün ustalarından Mehmet Erdal,
bu sanatı aktaracak kimseyi bulamamaktan yakınıyor. Erdal, ilginç bir tespitte
bulunuyor: “Gençler gelip burada bir iş öğrenmek yerine internet başında zaman
öldürmeyi tercih ediyor. Bilgisayarın başından kaldırıp o çocuğu ocağa
oturtmamız imkansız. Dolayısıyla yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayız.”
Nasıl mı yapılıyor?
(7) Sür, nazar boncuğunun yapım süreci hakkında ise şu bilgileri verdi: “10001200 dereceye dayanıklı ateş tuğlalarıyla ateş odası örüyoruz. Buraya attığımız
camlar erir ve usta bunu kalın demirlerle, güzel bir boyayla özdeşleştirinceye
kadar yoğurur. Potalarda eriyen camı elindeki cıva çeliğine sarar, merdanla
gözünü takar, mertekeyle şekillendirir, ray üzerinde hafif titreşimle vurarak
soğutma odası dediğimiz kavaraya atar. Camı 1000-1200 derece sıcaklıktan
aldığımız için kavaradaki ısının 500-600 derecede olması lazım. Fırının ısısının
yarısı kadar. Eğer mal büyükse, fırınla beraber soğumaya terk edilir. Ertesi sabah
alınır. Eğer mal küçükse akşam 17.00’den sonra kavaradan alıp, hava almayacak
bir kaba koyar. Orada bir saatte soğur. Hava alırsa tansiyon yapar, kırılma yapar.
Dizmek için eve götürürler. Dizilen boncuk satışa hazır olur. Toptancı ya da
kadınlar alır, kolye küpe vs. yapıp satarlar. Şu anda çarşıda 30 bungalov dükkan
var. Köy kadınları da takı yapıyor, buradan ek gelir kazanıyor.” Mahmut Sür de
tıpkı Mehmet usta gibi bu işin geleceğinden kaygılı. Çünkü bu işi devam ettirecek
kişi bulmakta zorlanıyor. Ocakta beş usta çalışmasına rağmen bu işi devralmaya
kimsenin yanaşmadığından şikayet ediyor.
bron: http://www.hurriyet.com.tr
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Tekst 2
Güzellik Algısında Son Durum
(1) Moda dünyası yeniden Sindirella hikâyesinin cazibesine kapıldı. Daha
iki ay önce ‘70’lerdeki sofistike kadınları reklam kampanyalarına taşıyan
tasarımcılar, genç, yeni, farklı güzellik algısı olan genç isimleri
podyumlarına taşıyor, marka yüzü yapıyor. Modanın empoze ettiği yeni
güzellik anlayışıyla tanışın.
(2) Moda, zamanın ruhunu yansıtmayı sever, hatta manipule de eder.
Çağlar boyu dönem dönem değişen güzellik anlayışını ilk empoze eden
son yüzyılda hep moda endüstrisi olmuştur. Veya bir başka tavuk-yumurta
denklemi olarak, moda endüstrisinin öne çıkardığı güzellik kriterleri
dönemin algısını oluşturur.
(3) Bu tartışma elbette çok eskilere dayanıyor. 60’lardan başlayalım; o
dönem için oldukça ‘sıska’ kabul edilen Twiggy’nin top model oluşuyla
‘olgun ve dolgun model’ evresi kapanmıştı. Son yıllardaysa on yılları bile
bulmayan bir hızla güzellik anlayışı değişmekte. Mesela 80’lerde çocuk
yıldız Brooke Shields’in Calvin Klein iç çamaşırı reklamları, 90’larda klasik
güzelliğin karşıtı, çelimsiz ve çıplak bir Kate Moss’la; 2010’larda, yeni
Brigitte Bardot olarak lanse edilen dolgun hatlı Lara Stone ve son olarak
da Kim Kardashian’in kardeşi günümüzün yeni popülerlik sembolü
Kendall Jenner’la devam etmekte.
(4) Dönem kriterlerinin vücut tipi haricinde bir başka boyutu daha var.
Henüz iki ay önce yine burada yazdığım gibi, entellektüel, başarılı,
karizmatik kadınların dönemi başlamıştı. Son birkaç sezondur, ünlü yazar
Joan Didion, müzisyen Joni Mitchell, Cher, oyuncu Julia Roberts gibi
isimlerin en önemli moda kampanyalarında yer almaları takdir topluyordu.
Zaman zaman ‘modanın yeni feminist açılımı’ olarak da değerlendirilen bu
yönelim, tasarımcıların tüketiciyle gerçeklik ve samimiyet ekseninde
iletişimini güçlendiriyordu. Sonuçta kıyafetleri satın alacak hedef kitle,
fotoğraflarda özendirilen gencecik ve incecik modeller değildi ki…
(5) Tartışmanın kilo ve yaş boyutu yıllar yılı gündeme gelir, sektör bunun
için dönem dönem bir farkındalık yaratır. Dergiler ve ajanslar ‘anoreksia’
veya 18 yaş altı model ile çalışmama kararları alır, ama gel gör ki yine
yeniden bir Sinderella hikâyesi ansızın etrafa yayılır. En son Paris
Couture Haftası’nda, Dior defilesine çıkan 14 yaşındaki İsrailli çocuk
model Sofia Mechetner gibi… Modellik hayalleriyle İsrail’den Paris’e gelen
Sofia, Dior mağazasındayken markanın kreatif direktörü Raf Simons
tarafından keşfedilir, rüya başlar.
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(6) Tabii tartışmalar da… Cindy Crawford’un 13 yaşındaki kızı Kaia
Gerber’in bir moda dergisindeki çekimi, Johnny Depp ve Vanessa
Paradis’nin 14 yaşındaki kızları Lily-Rose Depp’in Chanel’in yeni modeli
olması sektörün ‘yaş’ ibresini 70’lerden hızla 18 yaş altına çevirdiğinin
habercileri oldu.
(7) Peki bu kolektif bilinç nerden geliyor, bir anda nasıl oluyor da oluyor?
Sektörde önemli, etki gücü yüksek figürler belirleyici oluyor elbette…
Mesela, geçtiğimiz günlerde New York Times’ın stil dergisinin: ‘Güzellik
tanımına karar veren kişi’ olarak tanıttığı, cast direktörü Ashley Brokaw
gibi… Sektörün en önemli markalarının tasarımcılarının gözüne,
içgüdüsüne ve keşfetme yeteneğine sonsuz güvendiği Ashley, 20 yıldır
moda haftaları dönemlerinde günde 300-400 model adayı görüyor. Bir ışık
gördüklerini tasarımcıların tarzlarına ve koleksiyon temalarına göre
seçiyor, sunuyor. Şu sıralar, geçtiğimiz yıllarda tekrar geri gelen Brezilyalı
veya Rus, ‘mükemmel güzellikler’ yerine, gösterişsiz, hani sokakta
görseniz fark etmeyeceğiniz, belki burnu veya dişleri karakteristik, farklı
bir karakter yaratabilecek karizma, stil sahibi, mükemmel olmayan bir
güzellik anlayışı hâkim. ‘Değişmeyen tek şey değişimdir.’ diye boşuna
dememişler. Her şeyin son hız tüketildiği günümüzde, hele ki moda
endüstrisi gibi sürekli yenilik arayışı içinde olan bir endüstride bu tanımlar
daha çok kez değişecektir elbet. İyisi mi sizler pek takılmayın, ne de olsa
bu da gelir bu da geçer…
bron: esukan@hurriyet.com.tr
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Tekst 3
Hapşırma
(1) Hapşırık insan sağlığı için önemli ve gerekli bir reflekstir. Bazen tek
seferlik olan hapşırıklar, bazen de ardı ardına olabilmektedir. Havadaki
tozların buruna girmesi, çeşitli hastalıklar, ortamdaki yoğun kimyasal
kokular, polenler, soğuk hava,
parfümler, hava kirliliği, ortam
ısısındaki dalgalanmalar ya da
alerjiler gibi birçok farklı etken
hapşırmaya neden olabilmektedir.
(2) Hapşırmanın gerçekleşmesi için
öncelikle burunda yer alan sinirler
uyarılmalı ve beyne ikaz gitmelidir.
Beyne ikazın gitmesi ile kişi derin bir nefes alır, bu nefesle beraber ses
tellerinin olduğu bölüm dolar ve ardından yüksek bir ses eşliğinde dışarıya
verilir. Diğer bir deyişle sinirler beyninize ‘Burnuna bir şey girdi ve çıkması
gerek!’ mesajını iletir.
(3) Hapşırmanın doğal bir refleks olmasıyla beraber, birtakım hastalıklara
eşlik eden bir belirti olduğu da bilinir. Peki, bu olası hastalıklar nelerdir?
Nezle ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarında hapşırma görülür.
Burada hapşırmanın nedeni burun mukozasına yerleşmiş bakteri ve
virüsleri temizlemektir. Bunun için de salgı hızlı bir şekilde dışarı atılmak
istenir.
(4) Alerjilerde ve alerjik astımda hapşırma görülebilir.
Alerjiye bağlı gelişen bakteriyel sinüzitte hapşırma görülebilir.
Burun içine yerleşmiş tümörsel hastalıklarda ve burundaki damar
bozukluklarında da hapşırık görülebilir.
(5) Soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklar sonucu oluşan hapşırıkla beraber
mikropların bir kısmı da dışarı atılır. Ancak hapşırıkla yayılan mikroplar
elle yayılan mikroplara göre daha azdır. Hapşırırken gözler kapatılır.
Hapşırık kesinlikle tutulmamalıdır. Hapşırma esnasında karın basıncı
artmaktadır.
(6) ‘Hapşırma esnasında kalp durur.’ gibi bir inanış ve söylenti vardır.
Ancak Amerikan Kardiyoloji Koleji eski başkanı Prof. Dr. Richard Conti
hapşırma sırasında kalpte oluşan tekleme hissiyatından dolayı böyle
düşünüldüğünü, hapşırmanın kalbin işleyişini aksattığına ilişkin hiçbir veri
olmadığını belirtmiştir. Yine New York Times’ın konuyla ilgili haberine
göre de hapşırma esnasında kalp asla durmaz, ancak kalp atışı doğal
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olarak biraz yavaşlayabilir. Normal seyreden bir hamilelikte hapşırmanın
bebeğe bir zararı olmayacaktır.
(7) Ancak eğer doğum sancıları başladığı sıralarda hapşırma olursa bu
durum doğumu hızlandırabilir. Yine bebeğe direkt bir zararı olmaması ile
beraber hızlı bir doğuma neden olabileceği için mutlaka doktor ile
görüşülmelidir.
(8) Özellikle alerjik problemleri olan hamilelerde burun tıkanabilir ve daha
fazla hapşırık gözlenebilir. Bu durumda da kulak-burun-boğaz doktoruna
başvurulmalıdır. Hapşırmak bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır ve
bizi sağlıklı tutmak için yardımcı olur. Hapşırıklar çok hızlıdır. Öyle ki
hızlarının saatte 100 mil olduğu iddia edilir. Kaşlarınızı almak hapşırmaya
neden olabilir. Uyurken hapşırmayız, çünkü uyuduğumuz sırada
hapşırmayı tetikleyen sinirler de etkisiz durumdadır.
(9) Art arda hapşırmak fizyolojik olabileceği gibi alerjilere bağlı olarak da
gerçekleşiyor olabilir. Hapşırma tehlikeli değildir, ancak hapşırma ile
beraber vücutta basınç değişiklikleri olur. Bu sebeple eğer ağız ve burun
bölgesi kapatılmazsa hapşırmanın bir zararı olmayacaktır. Ancak ağız ve
burun ciddi bir şekilde kapatılırsa, basınç değişiklikleri abartılı hale gelir.
Ve eğer hasta daha önce beyin kanaması geçirdiyse, karın kısmından
ameliyat olduysa, bu basınç değişikliği tehlikeli olabilir. Normalden fazla
olan hapşırıklar alerjiye bağlı olabilir.
(10) Alerjik kişilerde hapşırıkla beraber burun kaşıntısı, solunum sıkıntısı,
genze doğru akıntı ve sabah uyanıldığında daha fazla hapşırma
görülebilir. Üst solunum yolları sebebi ile oluşan hapşırmalarda ise
burundan gelen akıntı sarı ya da yeşil renge dönüşür ve hastada halsizlik
gözlenir. Bazı kişilerde parlak ışık ya da güneş ışığı hapşırmaya neden
olabilir ve ışığa bağlı gelişen hapşırıkların genetik olduğu söylenir.
Egzersiz yapmak hapşırmaya yol açabilir. Yoğun bir şekilde egzersiz
yapınca, buna bağlı olarak hızlı ve yoğun nefes alıp verilir. Yoğun nefes
alıp verme sonucunda ise burun ile ağız kuruyarak hapşırmaya neden
olur. Tek bir hapşırığınızla beraber dışarı 100,000 mikrop atılır.
bron: Hürriyet
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Tekst 4
Konya Ovasında Bir Müze: Sille
(1) Birkaç medeniyet eskitmiş bir mahalle Sille. Bir yanına Hristiyan mirası
kaya kiliselerini sıralamış, bir tarafına Osmanlı Müslümanlarının
mezarlarını toplamış, hayli mistik bir görüntü veriyor. Açıkçası herkes gibi
Mevlana Müzesi’ni, Sahib Ata ve Şems-i Tebrizi gibi camileri, Alaaddin
Tepesi’ni yeniden görmek, etli ekmeği bir kez daha yerinde yemek için
gelmiştik Konya’ya. Doğrusunu isterseniz, tur ajandamızda Sille yer
almıyordu.
(2) Üstelik Konyalıların ‘Sille bayağı uzak’ uyarısıyla başlayan yol tarifleri
gözümüzü korkutmuştu. Ama bu gelişimizde şehirde yapacaklarımız
bitince ve daha da gezmeye vakit kalınca gözümüzü karartıp o uzak yola,
Sille’ye doğru sürdük. Gidilmez dedikleri yer, 8 km kadar sonra karşımıza
çıktı. Sille, bir derenin iki yamacında kurulmuş, ilçe ile köy arası
büyüklükte bir yer olsa da resmi statüsü mahalle. Önceden belediyesi bile
varmış, fakat her nedense yıllar önce tenzil-i rütbeye uğratmışlar.
(3) Hem Roma ve Bizans’tan çıkıp Kudüs’e uzanan yol üzerinde bir dinî
merkez hem de İpekyolu hattında bir durak olduğundan, bu bölge tarih
boyunca önemli olmuş. Etraftaki eserler bu önemin göstergesi; mesela
erken Hristiyanlık döneminde yapılan ve dünyanın en eski, en büyük
manastırlarından Hagios Khariton Manastırı (Ak Manastır) Sille’de
bulunuyor. Hem Selçuklu döneminin başkenti Konya’ya hem de Gevele
Kalesi gibi stratejik bir noktaya yakınlığıyla gözde ve önemli bir merkezi
olan Sille, Osmanlının çeşitli devirlerinde atağa geçip parlak zamanlar
yaşamış.
Sille’nin ünlüleri
(4) Derenin sağından geçen yolu takip edip Aya Elena Kilisesi’ne
varıyoruz. Kayıtlara göre Bizans’ın ilk Hristiyan imparatoru Konstantin’in
annesi Helena, Kudüs’e hac yolculuğu yaparken, yolu Sille’ye düşmüş ve
erken dönem Hristiyanlarının kayalara oyduğu 18 görünce onlar için
bu kiliseyi yaptırmış.
(5) Aya Elena birkaç yıl önce güzelce restore edilip ziyarete açıldı ve
şimdi yabancı turistlerin akınına uğruyor. Buradan çıkınca sıra hemen
ileride, kayalıkların cephesinde gördüğümüz mağara görünümlü deliklere
geliyor. İnsan eliyle oyulmuş bu galeriler ilk başta pagan tapınağı olarak
kullanılırken Hristiyanlık yayılınca kiliseye dönüştürülmüş.
Sırasıyla gezip altını üstüne getirmeye ve bolca fotoğraf çekmeye değiyor
çünkü gerçekten güzel, doğal ve mistik bir görüntü veriyorlar. Ama bu
biraz meşakkatli bir yol; yerde sıra sıra mezar gibi açılmış, dörtgen ve çok
sayıda sığ çukur var. İçeride yürürken biraz zorlanıyoruz.
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(6) En keyifli tarafı da bir kenara oturup etrafı incelerken hayalinizde
burada yüzlerce yıl önce yaşayanların ne yaptıklarını, günü nasıl
geçirdiklerini tasavvur etmeye çalışmak.
Uzaktan çok şirin Kaya kiliselerinin girişleri merak uyandırıcı. İçerisi ise
soru işaretleriyle dolu.
Sokaklar ve elde kalanlar
(7) Sille, 2-3 katlı yapılardan oluşmuş bir yerleşke. Eski Rum evlerine
rastlıyoruz; zira buralar 1924 mübadelesine kadar Rum nüfusun ağırlıkta
olduğu bir yermiş ve 60 civarında kilise varmış. Son yıllarda yapılan evler
geçmişle bir bağ kurmasa da Sille’nin tarihî dokusu hâlâ ilçeye hâkim
durumda.
(8) Buranın halkı çiftçilik, nakliyecilik gibi işlerin yanı sıra toprak ve taş
işçiliği ile iştigal etmiş. Ünlü Sille taşı ve taş işçiliği, tarihî yapıların
cephesinde kendini gösteriyor ama bu mesleğin eskisi kadar rağbet
görmemesi, hayrete düşürüyor beni. Toprak işçiliğinde de oldukça mahir
ustalar yetiştiren Sille’de şimdilerde az usta kalsa da ortaya toprakla
şekillenen çömlek, vazo, güveç gibi ürünler çıkıyor ve hediyelik eşya
olarak da satışı yapılıyor.
(9) Bu yörede eskiden halı dokumacılığının yaygın, ‘Beşgöbek’ halılarının
gözde olduğunu; ama artık pek uğraşan kalmadığını da öğreniyoruz.
Sille’de yaşayan bir başka gelenek ise Seğmenlik. Bu delikanlılar daha
çok düğünlerde, gelin alaylarının önünde ortaya çıkıyorlar. Eğer rast
gelirseniz birkaç seğmenin arasına girip bir fotoğraf çektirin.
(10) Eylülün son haftasında da Sille Barajı civarında Sille günü yapılıyor ki
hâlâ ‘fırsat olsa da katılsak’ diye geçiriyoruz aklımızdan… Konya’ya bir
sonraki ziyaretimizde Sille’ye iki gün ayırmamız gerektiğini şimdiden
öğrenmiş olduk. Bir de bu gezide şunları öğrendik, hemen sayalım:
1- Gezi planı yaparken popülaritesi yüksek yerlere takılıp, az bilinen
yerleri boş vermemek. Biz bu yüzden Sille’yi kaçırabilirdik.
2- Yemek öğünlerinden birini gidilecek yere ayırmak. Mesela Sille’de
müthiş kahvaltı veriyorlarmış ama geç saatte gidince mahrum kaldık.
Hepimizin kulağına küpe olsun.
bron: www.anadolujet.com
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Tekst 5
Elveda Burgaz
(1) Ada’da huzurumu, neredeyse denize taşan sandalyeler ve giderek
artan araç trafiği bozdu. Neyse ki iyi yemek yapan ve güzelden anlayan
arkadaşlarım var. Teselliyi bulmam gecikmedi.
(2) Bu yaz mutlu değilim adamda. Bana bu yaz dert olan, bir zamanların
sakin ve kafa dinleme adası Burgaz’ın denize bakan ön cephesinin
giderek bozulması.
(3) Temel sıkıntı, motorlu araç çokluğu. Bir de sahildeki lokantaların hafta
sonları masalarını denizle aralarında bir metre kalacak şekilde dışarıya
taşırmaları. Bundan iki sene önce Belediye bu lokantaların önüne denizle
aralarında yaklaşık iki buçuk-üç metre mesafe bırakacak şekilde çizgi
çekmişti ama bu kural kısa sürede delindi. Bu yaz ise iş çığrından çıkmış
durumda. Örneğin bendeniz ayağımı kırdığımın ertesi günü tekerlekli
araba ile hastaneden dönerken sahil yolunu kullanamadı.
Aynı dertten muzdarip olan insanlar birbirinin halini daha iyi anlar.
Belediye Başkanının da ayağını kaval kemiğinden kırdığını öğrendim.
Kendisine hem “Geçmiş olsun” demek hem de birkaç sorunu iletmek için
telefon ettim. Tebrik de ettim kendisini. Şubattaki korkunç fırtınadan
sonra adada ön cephe falan kalmamıştı. Allah için belediye iyi çalıştı ve
hemen onardı.
(4) Buna karşın başkandan aldığım bilgiler hiç iç açıcı değildi. Anladığım
kadarıyla lokantaların sahili işgalinde belediye havlu atmış durumda.
Zabıta ceza yazıyor (acaba kaç kez ve kaç para) ama fark etmiyormuş.
Görevin vatandaşa düştüğünü, onların lokantacıları uyarması gerektiğini
söyledi Başkan. Vatandaş, uyardığında dayak yemekten korkuyor olabilir.
Umarım bir çocuk falan denize düşüp boğulmaz.
Acaba işi kadere ve caydırıcı olmadığı anlaşılan para cezası sistemine
bırakmadan, aklımıza ilk gelen şöyle pratik bir çözüm bulunamaz mı:
Lokantaların önüne denizle iki buçuk metre bırakacak şekilde ve bir metre
yüksekliğinde estetik bir demir parmaklık konulamaz mı?
(5) Adanın ön cephesinde hızla artan yük trafiği ise kötü planlama, daha
doğrusu planlamama sonucu. Benim gençliğimde sadece itfaiye araçları
vardı adada. Sonra polis, çöp kamyonu ve ambulans (içinde doktor yok)
eklendi. Tamam. Daha sonra bir motorlu taşıma kooperatifi, adanın SİT
alanı olan, Atatürk büstünün berisindeki alanda peydah oldu ve onların da
araçları trafiğe eklendi. Çöp kamyonları Atatürk büstünün olduğu mekâna
pek yakışmıyor ama sahilin en güzel kısmına demir atmış durumdalar.
Buna ek olarak adanın en güzel yerinde açıkta duran çöpler ve umumi
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tuvalet yüzünden sahilde gezinirken çirkin görüntülerin dışında burnumuzu
tutmak zorunda kalıyoruz. Hijyenik mi acaba bu durum?
Bunların dışında bu sene taşıma trafiği tavan yaptı. Farklı farklı şirketlerin
yük taşıma araçları, devasa vinçler ve kasalı yük kamyonları yolu
tamamen kilitliyorlar. Hem biz adalılar hem de adaya gelen ve sayıları
giderek artan turistler için adanın uzun yıllardır titizlikle korunmuş ruhuna
ve görüntüsüne hiç uygun değil.
(6) Halbuki adanın bütün bu trafiğe neden olan yük iskelesini, gözden ve
yaya trafiğinden uzak kum depolarının ve İSKİ’nin olduğu alana kurmak
mümkündü. Bunun için ciddi projeler de hazırlandı. Ama Adalar Belediyesi
ile Büyükşehir bir türlü aynı amaçta birleşemedi. Bu yüzden de kamu
yararına olacak bu projeler maalesef gerçekleşemedi.
Acaba hâlâ ümit var mı? Adalar ve Büyükşehir belediye başkanları acaba
bu sorunlardan ilgilerini esirgemez ve çözüm için bir araya gelip olumlu ve
somut adımlar atabilirler mi?
En azından çöp kamyonları ve Orman Bakanlığı’na bağlı araçları sahilden
çekebilirler mi?
bron: www.hurriyet.com.tr
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Tekst 6
Kokuların Sırrı
No 5 piyasaya çıktığı 1921 yılından bu yana,
dünyanın en çok satan kokusu oldu. Yıllar
onun çekiciliğine, efsanesine, gizemine çok
şey kattı ama formülü hiç değişmedi. No 5’in
gizli bir 27 var; Chanel firması dışında, bir
başka parfüm üreticisinin bu kokuyu yeniden
üretmesi mümkün değil.
Buna ‘kokunun mabedine’, Fransa’nın Grasse
bölgesine, yaptığımız yolculukta tanık olduk.
Grasse, uçsuz bucaksız bahçeleriyle
Fransa’nın parfüm merkezi olmasının yanı sıra bir tarih ve kültür kenti;
bölge de adını bu yerleşimden alıyor. Cannes’a 20 kilometre uzakta, 300
metre yükseklikteki bölgenin doğası, kozmetik firmalarının parfümleri için
gerekli çiçeklerin üretilmesine çok elverişli.
Chanel’in bu gizemli parfümünün yaratılış öyküsünü araştırmak üzere
Grasse’ta iki gün geçirdik. No 5’in temel çiçeği olan yasemin ve gül
bahçelerinde dolaştık, esansın üretildiği fabrikaları gezdik. Bölgede
yasemin eylül, gül ise mayıs ayında toplanıyor. Chanel’in bu efsanevi
28 bozulmadan günümüze kadar gelmesinin ardındaki insanlarla da
tanıştık. Bölgede yasemin üretimi giderek azalıp rakip parfümericilerin
sayısı artınca Chanel, No 5’in geleceğini garanti altına almak için, Mul
ailesiyle ortaklık anlaşması imzalar. Bütün bu yaseminler sadece No 5’in
üretimi için kullanılıyor. Yasemin ve gülün üretiminde hiçbir kimyasal
madde, gübre kullanılmıyor. Çiçeklerin toplanması da sabahın çok erken
saatlerinde, güneşin yakıcı etkisi kendisini hissettirmeden önce başlıyor.
Uzun yıllardır bu işi yapan mevsimlik işçilerin arasında dört Türk kadın da
var. Narin bir şekilde toplanıp sepetlere konulan bu nadide çiçekler,
hemen fabrikaya götürülüyor. No 5’in neden efsane haline geldiğinin
sırlarından biri, işte bu çiçekler ve bu topraklar… Diğer sırları ise Jacques
Polge’un anlatımıyla, onun tarihinde yatıyor.
Coca Chanel, 1920’li yıllarda moda dünyasındaki hükümdarlığının
zirvesindedir. Yarattığı giysi ve şapkalarla, modada bir dönemi bir daha
geri gelmemek üzere değiştirmiştir. Başarısının ardındaki en büyük neden
de ‘kolay giyilen giysiler’ yaratmasıdır. Bu sayede kadınlar, özgürlük ve
29 aynı anda elde eder. Şöhretin zirvesindeki Chanel, arayışlarını bu
kıyafetleri tamamlayacak olan ‘koku’ya yöneltir.
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Chanel, çok etkilendiği Beaux’dan evrensel kadını simgeleyen bir koku
bulmasını ister. Beaux, hemen işe koyulur, kısa zamanda çeşitli
numunelerle Chanel’in karşısına çıkar. Küçük cam şişelerdeki
numunelerin her birinin üstünde bir 30 vardır. Chanel, bu
numunelerden beş numaralı olanını seçer ve bir efsane böylece doğmuş
olur. Neden 5 numara olduğu konusuyla ilgili başka efsaneler de vardır.
Chanel, Zodyak’ın 5 numarası olan Aslan burcundandır. Şanslı sayısının 5
olduğuna inandığı için, 5 numaralı şişeyi seçtiği de iddia edilir. No 5’e en
büyük reklamı ise bir başka efsane sağlar: Marilyn Monroe… Bir
gazetecinin 1954 yılında, “Yatmadan önce ne giyersiniz” sorusuna verdiği
“Sadece birkaç damla No 5” yanıtı, bu ünlü parfümü 20. yüzyılın en büyük
ikonlarından biri haline getirir. Parfümün son reklam kampanyasının yüzü
ise Brad Pitt. Ünlü oyuncu No 5 için kamera karşısına geçen ilk erkek
unvanını taşıyor.
Chanel’in No 5 için seçtiği şişe de tıpkı modadaki gibi minimalist ve
basitlik imajıyla belirlenir. Ve bu şişe de tıpkı içindeki koku gibi biçimiyle
efsaneleşir. New York’taki Modern Sanatlar Müzesi, 1959 yılında
sergilediği eserlere No 5’in şişesini de ekler. Ünlü ressam Andy Warhol da
bu ünlü 31 tablolarında yansıtır.
No 5’in sırlarından biri de onu yaratan ‘burun’, yani Ernest Beaux’dur.
Beaux, Fransız bir anne babadan Rusya’da doğmuştur, 17 yaşında
parfümeri işine girmiş, kısa zamanda çarın bile dikkatini çekmiştir. Ta ki
Bolşevik Devrimi’ne kadar. Devrimden sonra Beaux Fransa’ya, 32
doğduğu Grasse bölgesine göç eder. Burada bir laboratuvar kurar. Eski
Rus asilzadeleri aracılığıyla Chanel ile tanışmasının ardından, tüm
enerjisini onun istediği kadın kokusunu yaratmaya yönlendirir. Ürettiği
sayısız parfüm arasından 5’inci sıradakini seçen Chanel, içine sadece
Grasse bölgesinde yetişen yaseminlerden daha fazla eklenmesini ister.
Böylece No 5 son haline kavuşur. Yani ünlü parfümü yaratan Beaux’dur
ama onu eşsiz kılan bizzat Chanel’in ta kendisidir.
Diğer büyük bir sır ise No 5’i oluşturan değerli çiçeklerdir. En temel
madde, Filipinler’de yetişen sarı renkli ylang-ylang çiçeğidir. İkincisi bugün
sadece Grasse bölgesinde yetişen mayıs gülüdür. Bu gül, yılda bir kez
sadece mayıs ayında üç hafta boyunca açar. Sabah erkenden, güneş
ışınları henüz çiçeğe ulaşmadan da toplanır. No 5’i emsalsiz kılan
hammaddelerden öteki ise yasemindir. Yasemin aynı zamanda tüm
parfümerinin temel maddesidir. Başka hiçbir üretici kendi parfümünde,
Grasse bölgesinin ikliminde yetişen yaseminleri ve gülleri kullanamaz.
Böylece bu ayrıcalıklı kokunun değişmeden kalması garanti altına alınmış
olur.
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Tabii, bütün bu hammaddelerin karışım oranı sır gibi korunuyor. No 5’in
sır formülü, Chanel’in Paris yakınlarındaki merkezinde 33 .
Hammaddelerin karışımı ve onlara eklenen alkolün oranı bizzat Jacques
Polge’un denetiminde yapılıyor. Polge çiçeklerin üretimini, hasadını,
esansın elde edilmesini ve onların Paris’e getirilerek uygun karışımlarda
parfüme dönüşmesini ve hatta şişelenmesini tek tek denetliyor. Bugün
Chanel efsanesinin ardındaki en büyük isim Jacques Polge. “Kokla,
göreceksin” diyen bu ünlü ‘burun’ sayısız Chanel parfümüne son onayını
veriyor.
No 5’in formülünün hiç 34 anlatan ve bir asır boyunca orijinal kokunun
değişmemesi için aldıkları önlemlerden bahseden Polge’a son olarak,
yazar Patrik Suskind’in ‘Koku’ romanını soruyoruz. Roman, kendine bir
koku arayan ve arayışın sonunda Grasse bölgesine de gelen Jean
Baptiste’in trajik hikâyesini anlatıyor. Sevgi arayışındaki Babtiste sonunda
bir koku buluyor, onu sürdüğü zaman insanlar ona dokunmak için üstüne
saldırıyorlar, ta ki onu parçalara ayırana kadar. Polge’a “Böyle bir koku
yaratmak mümkün mü” diyorum, “Asla” diyor…
bron: www.atlasdergisi.com
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Tekst 7
Erguvan Mevsimi
(1) İstanbul’da bahar geç gelir! Kış
boyunca o şiddetli soğuklarla kavrulmuş
Anadolu yaylalarında bile artık badem
çiçekleri dökülmüş ve ağaçlar artık yeşile
dönmüşken, İstanbul henüz
Karadeniz’den kopup gelen poyrazların
soğukluğu ile titremektedir. Ama eninde
sonunda artık tabiat dayanamaz, insafa
gelir ve nisan ortalarından itibaren
İstanbul’da, özellikle Boğaziçi’nde erguvan ağaçları çiçeklenmeye başlar.
Bu yeni bir mevsimdir ve İstanbullu için kış mevsiminin karanlığı,
bunalımları sona ermiş, aydınlık günlerin müjdesi verilmiştir artık!
(2) Japonlar nasıl yabani kirazların çiçek açmasını sabırsızlıkla bekler ve
sonunda kiraz ağaçları çiçek açtığında bayram ederlerse, İstanbullular da
kendi Sakura bayramlarını işte erguvan çiçekleri ile yaşarlar. Bu
mevsimde her gün sabah akşam Boğaziçi köprülerinden geçerek şehrin iki
yakası arasında seyahat eden şehirliler ve dışarıdan gelenler, tabiatın
yeşil ile harmanlanan o erguvan rengi uyanışını hayranlıkla seyreder,
ruhlarını tazelerler.
(3) Başka şehirler kusura bakmasınlar ama, erguvan ağacı ve erguvan
çiçekleri mevsimi en çok İstanbul’a yaraşır! Ve özellikle Boğaziçi’nde bu
mevsimde korular o kahverengi ve siyahi yeşil rengini bırakır, yerini
uyanan tabiatın fosforumsu yeşili ile harmanlanmış erguvan çiçeklerinin
adını bu çiçekten alan erguvan renginden, onun tonları olan mor, pembe
ve magenta rengi alır.
(4) Toplumun idrakini oluşturan edebiyat bile, erguvan çiçeğini İstanbul ile
özdeşleştirmiştir: “Her sene yalıya dönünce, baharın genç, mavimtırak
günlerine kavuşurduk. Hayat sanki yeniden doğar, ağaçlar yeniden
yeşillenirken, beyaz pembe çiçekleri ile erguvanlar lâl’den alevlerini
açarken, çiçek kokularıyla dolgunlaşan hava gönlümüzü saadetle
kaplardı.” der Abdülhak Şinasi Hisar. Gerçi edebiyatçının idealize ettiği
gibi erguvanın baskın bir kokusu olmasa da, sorun değildir. Erguvanlar bu
mevsimde çiçek açan mor salkımların, erkenci güllerin ve leylakların
kokusunu alır harmanlar ve kendi kokusu gibi bize sunar!
(5) Oya Baydar ‘Erguvan Kapısı’ kitabında şöyle yazıyor: Kurtarmak için
kayıp ruhunu şehrin / Gizli, viran bir kapıdan giriyor / Erguvan kapısından /
Başında erguvan tacı / Erguvan giyinmiş / Yaraları erguvan / Münkir bir
kesişin ardından / Kutsal bilgeliğe doğru yürüyor.
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(6) Adalet Ağaoğlu ise ‘Bahar Fısıltıları’nda şöyle der: “Marmara’da
boğazın sularında gün batımlarının ayak izleri hâlâ erguvandır. Şeker
pembeliklerinden portakal kızıllıklarına alacalanan renk cümbüşü bir
zamanlar bu kıyıların yoğun yeşilliğine uzaklarda kat kat açılan sabahın
sisine vurup durmuş mor alacası da erguvan şenliğiyle tanımlanır!”
(7) Bu kadar güzellemenin üzerine, Ahmet Hamdi Tanpınar ise “Gülden
sonra bayramı yapılacak bir çiçek varsa, o da erguvan olmalıdır!” diyerek
son noktayı koyar. Siz ne dersiniz? En azından gönüllerimizde bir erguvan
bayramı olmasın mı? Bu erguvanın Japon Sakura’sından aşağı kalır bir
yanı var mıdır?
bron: http://old.kesfetmekicinbak.com
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Tekst 8
Kahvenin Öyküsü
1

Her ne kadar kahvenin öyküsü Batı ülkelerinde 300 yıllıksa da asıl
öykümüz Arap yarımadasında çok eski zamanlarda başlar. Kahvenin
ortaya ilk çıkışı hakkında çeşitli söylenceler vardır. En bilineni ise çok
uyuklayan keçilerini gezdiren Kaldi adında bir çobanın keçilerinin bazı
yemişleri yedikten sonra canlandığını görmesi ile başlar. Bunun üzerine
Kaldi bu yemişleri dener ve kendini dinç hisseder. Uzun yıllar kahve
çekirdekleri çiğnenerek veya kırılarak ve yağla karıştırarak yenmiştir.
13. yüzyılda, muhtemelen şans eseri, kahve çekirdekleri yanınca şu anda
bildiğimiz kahve ortaya çıkmıştır. Bunun ardından Mekke ve Medine’ye
ulaşan kahve buradan da İslam
dünyasında hızla yayılmıştır. Kahve
sözcüğü Arapça qahwah’tan gelmekte
olup Türkçe’de kahve’ye dönüşmüş,
buradan da Avrupa’da café, caffe, koffie,
coffee şekline gelmiştir. Kahve adının
anlamı ‘keyif veren içki’dir. Kahve tarih
boyunca ilginç dönemler yaşamıştır.

2

Kahve Arap Yarımadası’nda
İlk bilgiler 10. yy’da bir Arap doktoru olan Rhazes’e uzanırsa da, kullanım
MS 575 yıllarında başlar. Kahvenin ilk elde edildiği ağaç olan Coffea
Arabica, Etopya’da yetişmiştir. Daha sonra kahve elde edilen diğer
ağaçlar olan Coffea robusta ve liberica da Afrika’da yetişmiştir. Etopya’da
başlangıçta az olan üretim, bu ağaçların Yemen’de yetiştirilmesi ile
artmıştır. Bu bölgelerde kahve yemişleri başlangıçta bütün olarak veya
kırılarak, yağ ile karıştırılıp yenmekte idi. Kahvenin fırınlanması ise 13.
yy’ı bulmaktadır. Kahve Yemen’den Mekke ve Medine’ye yayılmış ve 15.
yy. sonunda Müslüman gezginler tarafından İran, Mısır, Türkiye ve tüm
İslam dünyasına yayılmıştır.

3

Kahve Osmanlı İmparatorluğu’nda
Kahvenin Osmanlı İmparatorluğu’na geliş tarihi kesin bilinmemekle birlikte
tarihçiler tarafından, ilk defa 1519 yılında I. Selim’in Mısır seferinden
sonra İstanbul’a geldiği belirtilmektedir. Kahvenin gelmesi ile ilk
kahvehanenin açılması arasında yaklaşık 30 yıl vardır (1551). Kahve
özellikle Mısır ve İskenderiye’den Eminönü’ne gelmekte idi. Başlangıçta
özellikle gelir düzeyi yüksek ve okuryazarlar tarafından tüketilen kahve,
hızla tüm İstanbul’a yayılmış ve çok sayıda kahvehane açılmıştır. Evliya
Çelebi’ye göre XVII yy.’da İstanbul’da 55 kahve dükkanı ve 300 kahve
deposu vardı.
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Kahvenin aşırı tüketimi, kahve ticaret yollarındaki engeller, 17. yy’da
kahvenin pahalanmasına, vergilendirilmesine ve özellikle Eminönü’ndeki
fırınlama tesislerinde Yeniçeriler tarafından kahveye nohut vb.
karıştırılmasına yol açmıştır. Bunun üzerine kahveye denetim getirilmiş ve
Mısır Çarşısı esnafı bu görevde önemli rol almıştır. 18 ve 19. yy’da ise
kahve ticareti tüccarlardan, büyük şirketlere geçmiştir. Kahvenin
İstanbul’daki bu yaygınlığı, bir süre sonra kahvenin Avrupa’ya geçmesine
yol açmıştır.

5

Kahve Avrupa’da
Kahve’nin 15. yy.’dan itibaren İstanbul’da yaygınlaşması, doğal olarak
İstanbul ile Avrupa arasındaki ticareti yürüten Levanten tüccarların
dikkatini çekti. 16. yy. sonlarında Avrupa ticaretindeki etkinlikleri giderek
azalan Venedikli tüccarlar bu üstünlüklerini kaptırmamak için 1615
yılından itibaren Arap ülkeleri ile ilişkilerini arttırarak Moka’dan Avrupa’ya
kahve getirmeye başladılar.
Bunu izleyerek Osmanlıya gelen çeşitli Avrupalı gezgin ve yazarlar
kahveden bahsetmeye başladılar. Ancak Avrupa’nın gerçek anlamda
tüketilebilecek miktarda kahve ile tanışması, Osmanlı İmparatorluğu’nun
1683 Viyana yenilgisi ile olmuştur. Osmanlı orduları Viyana kapılarından
çekilirken geride bol miktarda kahve bırakmışlardı. Bu savaş sırasında
Osmanlı ile Viyana arasında tercümanlık yapan, bazılarına göre casus
olan Georg Kolschitsky kahvenin tadını bilmekte idi. Savaş bitince,
hizmetleri karşılığı bu 500 çuval kahveyi almış ve Viyana’daki ilk kahve
dükkanını açmıştır.

6

Başlangıçta Avrupa’da ilaç olarak kullanılan kahvenin Venedikliler
tarafından fırınlanmasının öğrenilmesi ile Avrupa’da kahvehaneler
açılmaya başladı. Bu eğilim 1759 yılında Venedik’te 206 kahve dükkanı
olmasına yol açtı. Her ne kadar Venedikliler 18. yy.’a kadar kahve
ticaretini ellerinde tuttularsa da Hollanda, kolonilerinde yetiştirdiği kahve
ile Avrupa’nın kahve ticaret merkezi, Amsterdam da bu ticaretin başşehri
oldu. Hollanda’da kahve tüketimi daha farklı idi; genellikle sokak
kahvehaneleri yerine evde tüketilmekte idi. Tüm bunlara rağmen Hollanda,
Avrupa’da bir tekel oluşturmadı ve 1714’te Amsterdam’dan Fransız Kralı
XIV. Louis’e bir hediye gitti. Bu hediye, kahve kökleri idi. Bu kökler Versay
sarayında yetiştirildi. Bu dönemde Fransa’da kahve çok ilgi görmekte idi.
1723 yılında Gabriel de Clieu adlı kaptan, Martinik’teki Fransız kolonisine
yolculuk yaparken yanında bu köklerden bazılarını götürdü. Martinik’te
yetişen bu köklerden 1777 yılında 18-19 milyon ağaç oluştu. Kahve’nin
Amerika kıtasına yolculuğu böyle başlar.

7

Kahve Amerika kıtasında
Kahvenin Martinik’te başlayan Amerika yolculuğu kahve ticareti ve
kültürünü derinden etkilemiştir. Zor bir deniz yolculuğundan sonra Gabriel
Mathieu de Clieu adlı bir deniz subayı, kahve bitkisini Martinik’teki
bahçesinde yetiştirmeyi başardı. Buradan da tüm Amerika’ya yayıldı.
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Sömürgelerinde kahve yetiştirmekte en geç kalan ülke İngiltere olmuştur.
Bu da İngilizlerin çay düşkünlükleri nedeni ile kahveyi arka plana
itmelerine bağlı olabilir. Puerto Rico ve Küba’yı izleyerek kahve
Brezilya’ya ulaştı. Dünyanın en önemli kahve üreticisi olan Brezilya’ya
kahvenin girişi ilginçtir. Fransız Guyana’sına yaptığı bir ziyarette valinin
eşinin kalbini çalan bir Brezilyalı subay, dönüşte hediye olarak bir buket
çiçeğin arasına saklanmış kahve bitkisi almış ve bu dünyanın en büyük
kahve devinin doğuşu olmuştur. 19. yy. ortalarında, kahve bitkisinin
ölümüne yol açan bir yaprak hastalığı Brezilya dışında pek çok yerde
kahve üretiminin durmasına yol açmış, bu da Brezilya’nın çok işine
yaramıştır. Brezilya’da kahve üretiminin yol açtığı önemli bir değişiklik de,
kahvenin lüks bir içecek olmaktan çıkıp herkesin kullanabileceği bir içecek
haline gelmesidir. Halen Brezilya ve Kolombiya kahve üretiminin önemli
bir kısmını elinde tutmakla birlikte II. Dünya Savaşı’ndan sonra Afrika
ülkelerindeki kahve üretimi giderek önemli bir noktaya gelmiştir. Kahve
üretiminde hastalıkların ve politik olayların getirdiği değişiklikler, kahve
fiyatlarında da önemli oynamalara yol açmıştır. Bunları önlemek için,
1962’de kahve üreten ülkeler Uluslararası Kahve Anlaşması’nı New
York’ta imzalamıştır. Halen bu alanda serbest piyasa kuralları
işlemektedir.
bron: www.diyadinnet.com
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst
zelf raadpleegt.

Tekst 9
Küre Dağları
(1) Küre Dağları, dünyada eşine az
rastlanır nemli ormanları, bitki türü
ve yaban hayatı zenginliğiyle
ekolojik bakımdan önemi
uluslararası düzeyde kabul edilmiş
ender dağlar arasında. Tarihi ve
kültürel açıdan Kapadokya, Efes
hangi değerdeyse ekolojik açıdan
Küre Dağları da aynı değerde. Bu
özelliklerinden dolayı, bölge
geçtiğimiz yıl milli park ilan edildi. Dünyanın önde gelen doğa koruma
örgütlerince de takdirle karşılanan bu karar, Dünya Doğayı Koruma Vakfı
(WWF-Int) tarafından, Türkiye’nin “dünyaya armağanı” olarak uluslararası
kamuoyuna sunuldu.
(2) Ülkemiz adına onur verici bu olay, son zamanlarda yöreden gelen acı
haberlerle gölgeleniyor. Arıt üzerinden Kurucaşile’ye ulaşmak amacıyla bir
yol açılması için çalışmalara başlandı. Ancak yol güzergâhı, ne yazık ki
milli parkın ekolojik bakımdan kalbi sayılan ‘Mutlak Koruma Zonu’ndan
geçiyor. Şimdiye kadar insan müdahalesi görmemiş bu ormanları yok
etme pahasına açılacak yol, Arıt’a bağlı köyler için vazgeçilmez bir öneme
sahip değil.
(3) Nitekim olay, geçtiğimiz haftalarda özellikle yerel basına ve
kamuoyuna da yansıdı ve Orman Bakanlığı’nın müdahalesi ile çalışmalar
geçici olarak durduruldu. Doğal mirasımızın üzerine bir kâbus gibi çöken
bu yıkıma son verilmeli. Çünkü Küre Dağları, tropikal ormanları bile
kıskandıracak biyolojik zenginliğini, kendine özgü jeolojik yapısına ve
yüzyıllar boyu insan geçişine olanak vermemesine borçlu.
(4) Genişliği ne olursa olsun, milli parkın en önemli bölgesinden
geçirilecek yol insan ulaşımını kolaylaştıracak, yaban hayatının yaşam
alanını biraz daha daraltacak, ormanın bozulma sürecini hızlandıracak,
değerli yaşlı ağaçlar ve nadir ağaç türlerinden yasadışı faydalanma
peşinde olanların arayıp da bulamadıkları bir ortam yaratacak.
bron: Atlas Dergisi
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Tekst 10
Bisikletin Tekerleği
(1) ‘Bir Bisikletin İki Tekerleği: Türkiye
ve Hollanda’ projesi, Akgün Akova ve
Gülden Akıncı tarafından
hazırlanmakta olan bir kitap ve bu
kitabın fotoğraf sergilerini içermektedir.
Bu projede Türkiye ve Hollanda
arasındaki bağlar ile aldıkları yollar, bir
bisikletin birlikte hareket eden iki
tekerleği ile simgeleştirilmiştir.
(2) Akgün Akova bu proje için yedi yıl
kaynak araştırması yaptı ve bu süre
içinde Türkiye’deki fotoğraf çekimlerini
tamamladı. Projenin koordinatörü Gülden Akıncı ise, bugüne kadar iki
ülkede; aralarında müzeler, sivil toplum örgütleri, belediyeler gibi yüzden
fazla kurum, kuruluş, firma ve kişi ile bağlantıyı sağladı. Bugüne kadar
proje için Amsterdam, Utrecht, Leiden, Rotterdam, Alkmaar, Den Haag,
Delft, Scheveningen, Goes, Middelburg, Het Arsenaal/Vlissingen,
Westkapelle, Zoutelande, Domburg, Burg-Haamstede, Zierikzee,
Haarlem, Zundert, Yerseke ve Gouda’da çekimler yapıldı.
(3) Projenin ilk adımı, National Geographic dergisinin Nisan 2012
sayısında yayınlandı. Akgün Akova’nın yazısı ve fotoğraflarıyla okurla
buluşan ‘Lalesiz Öyküler’, bir anlamda iki ülke arasında artık
tekrarlanmaktan ‘ağızda sakız’ durumuna düşürülen ‘lale’ imgesine
karşılık, az ya da neredeyse hiç bilinmeyen bağları ortaya koyuyordu.
Projenin Amacı
(4) Türkiye ve Hollanda deyince, genellikle klasikleşmiş ‘lale’ ya da ‘yel
değirmeni’ gibi motifler anımsanır. Oysa dört yüz yıllık dostlukta, denizcilik
tarihinden edebiyata, müzikten mimariye, bilim tarihinden arkeolojiye
kadar kültürün tüm dalları, zaman içinde defalarca yan yana gelmiştir.
(5) ‘Bir Bisikletin İki Tekerleği: Türkiye ve Hollanda’ projesinin amacı, bu
zengin birlikteliği hep birlikte kucaklamak ve ‘bir bisikletin sepeti’nde
yeniden yola çıkarmaktır. Proje bugüne kadar yapılan hiçbir çalışmaya
benzememesi açısından özgün olduğu kadar, bilim ve sanat gibi evrensel
iki değeri Türkiye ve Hollanda’nın ortak geçmişinde yan yana getirmek
amacındadır.
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(6) Bu nedenle; Hollandalı arkeolog Emilie Haspels’den, Anadolu’da
Frigya kazılarından onun çalışma arkadaşı Halet Çambel’e Prens Claus
Ödülü verilişine; bugünkü Kars’ın şehir planını 1890’larda Rusların
Hollanda’dan getirdikleri mühendislere yaptırmasından, Amsterdam’da
yaşayan Türk asıllı yazar Sadık Yemni’nin yapıtlarına; Türk şair Fazıl
Hüsnü Dağlarca’nın ‘Hollanda Dörtlükleri’nden, Anne Frank’ın kestane
ağacına; Anne Frank’ın annesinin reçel kavanozlarından, birçok kez
Hollanda’da konuşmalar yapmış Türk yazar Sunay Akın’ın kurduğu
İstanbul Oyuncak Müzesi’ne; kamuoyunda ‘Badem’ diye bilinen Akdeniz
foku yaralı bir yavru olarak bulunduğunda onu hayata döndüren Hollanda
SRRC ekibinden, Van Gogh sarısının bir Türk şairi olan Cemal Süreya
tarafından yorumlanmasına kadar birçok olay ve konu bu kitapta yer
alacaktır.
(7) Saat kulelerinden deniz fenerlerine, müzelerden ormanlara,
çiçeklerden kuğulara uzanan olağanüstü tarih, sanat, bilim ve edebiyat
yolculuklarının hikayesini bir araya getirecek olan bu kitap ve sergi dizisi,
Türkiye ve Hollanda arasında eşsiz bir köprü olacaktır.
Projenin İçeriği
(8) ‘Bir Bisikletin İki Tekerleği: Türkiye ve Hollanda’ kitabı, benzersiz bir
içeriğe sahiptir. Sanat tarihinden botaniğe, geleneklerden festivallere,
doğa görüntülerinden futbola, Türk ve Hollandalı yazarların yapıtlarından
arkeolojik çalışmalara kadar birçok konu kitabın içinde yer alacaktır. Bütün
bu konular deyim yerindeyse, ‘yazınsal bir satranç oyunu’ gibi birbirine
bağlanacak; güncel olaylarla tarihi olaylar iç içe geçmiş olarak birlikte
anlatılacaktır.
(9) Projenin yaratıcısı Akgün Akova, fotoğrafları National Geographic,
THY Skylife, Voyager gibi dergilerde yayınlanan bir fotoğraf sanatçısı
olduğu gibi, aynı zamanda ödüller kazanmış bir şair ve yazardır.
(10) Proje kitabına en yakın örnek olarak, Akgün Akova’nın yazıp
fotoğrafladığı, koordinatörlüğünü ve editörlüğünü Gülden Akıncı’nın
yaptığı ‘Ayyıldızın Altındaki Kartal: Polonezköy’ kitabı gösterilebilir.
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamında gerçekleştirilen altı
yıllık bir çalışma sonunda hazırlanan kitap, büyük boy olarak Türkçe ve
İngilizce basıldı. Yapıt, Türk ve Leh halkları arasındaki bağları
İstanbul’daki Polonezköy ile sembolleştirirken Chopin’e, Kopernik’e,
Mickiewicz’e, Madam Curie’ye kadar uzanıyor.
bron: www.akgunakova.com
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Correctievoorschrift HAVO

2017

tijdvak 1

Turks

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Aanleveren scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VO.
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit VO van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en
Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde.
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De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde
aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt
in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening
gehouden.
Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden
geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt.
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de
scores van de kandidaten.
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in
gezamenlijk overleg keuzes maken.
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de
examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
NB
Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een
aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de
N-term rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 51 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1 Bir Yanımız Nazar, Bir Yanımız Boncuk
1

A

2

B

3

maximumscore 1
− Mahmut Sür
− Neşet Ertaş
Opmerking
Het scorepunt alleen toekennen wanneer twee antwoorden juist zijn.

4

B

5

maximumscore 1
kavara

6

maximumscore 1
De kern van het juiste antwoord is:
over de toekomst van dit vakmanschap/ambacht

Tekst 2 Güzellik Algısında Son Durum
7

maximumscore 1
De kern van het juiste antwoord is:
oldukça ‘sıska’ kabul edilen Twiggy’nin top model oluşuyla

8

D

9

maximumscore 1
De kern van het juiste antwoord is:
tasarımcıların tarzlarına ve koleksiyon temalarına göre

10

maximumscore 1
Şu sıralar … anlayışı hâkim.

HA-1008-a-17-1-c

5

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 167

Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 3 Hapşırma
11

C

12

A

13

D

14

maximumscore 2
1 onjuist
2 juist
3 juist
4 onjuist
indien vier antwoorden goed
indien drie antwoorden goed
indien twee of minder antwoorden goed

2
1
0

Tekst 4 Konya Ovasında Bir Müze: Sille
15

A

16

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:
− (Het was) een religieuze plaats / religieus centrum.
− (Het was) een halte op de Zijderoute / herberg.
per juist antwoord

17

C

18

C

19

E

20

D

1

Tekst 5 Elveda Burgaz
21

D

22

D
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Vraag

Antwoord

Scores

23

C

24

maximumscore 1
De kern van het juiste antwoord is:
çok sayıda turist / kötü planlama / plansız büyüme (yüzünden)

25

B

26

maximumscore 1
Ama Adalar ... amaçta birleşemedi.

Tekst 6 Kokuların Sırrı
27

B

28

C

29

B

30

B

31

D

32

D

33

C

34

B

Tekst 7 Erguvan Mevsimi
35

B

36

B
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Vraag

37

Antwoord

Scores

maximumscore 2
− lâl (of ‘kırmızı’ / ‘kızıl’)
− mor
− pembe
− magenta
− erguvan rengi
indien vijf antwoorden goed
indien vier antwoorden goed
indien drie of minder antwoorden goed

38

2
1
0

maximumscore 1
− mor salkımlar(ın)
− (erkenci) güller(in)
− leylaklar(ın)
Opmerking
Het scorepunt alleen toekennen wanneer alle drie de antwoorden juist zijn.

39

A

Tekst 8 Kahvenin Öyküsü
40

maximumscore 1
‘(17. yy’da) kahvenin ... yol açmıştır’

41

C

42

A

43

maximumscore 1
De kern van het juiste antwoord is:
vanwege hun theeverslaving / enorme thee consumptie / hun voorkeur
voor thee

44

D
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Vraag

45

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1 onjuist
2 onjuist
3 juist
4 onjuist
indien vier antwoorden goed
indien drie antwoorden goed
indien twee of minder antwoorden goed

2
1
0

Tekst 9 Küre Dağları
46

maximumscore 1
− doordat het gebied ontoegankelijk / onbereikbaar was (voor mensen)
− vanwege hun geologische structuur
Opmerking
Het scorepunt alleen toekennen wanneer beide antwoorden juist zijn.

Tekst 10 Bisikletin Tekerleği
47

maximumscore 1
De kern van het juiste antwoord is:
onbekende kanten van de relatie tussen Nederland en Turkije
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5 Aanleveren scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in de applicatie Wolf. Accordeer
deze gegevens voor Cito uiterlijk op 30 mei.
Ook na 30 mei kunt u nog tot 14 juni gegevens voor Cito accorderen. Alle gegevens die
vóór 14 juni zijn geaccordeerd, worden meegenomen bij het genereren van de
groepsrapportage.
Na accordering voor Cito kunt u in de webbased versie van Wolf de gegevens nog
wijzigen om ze vervolgens vrij te geven voor het overleg met de externe corrector.
Deze optie is relevant als u Wolf ook gebruikt voor uitwisseling van de gegevens met de
externe corrector.
tweede tijdvak
Ook in het tweede tijdvak wordt de normering mede gebaseerd op door kandidaten
behaalde scores. Wissel te zijner tijd ook voor al uw tweede-tijdvak-kandidaten de
scores uit met Cito via Wolf. Dit geldt niet voor de aangewezen vakken.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

http://www.hurriyet.com.tr

tekst 2

esukan@hurriyet.com.tr

tekst 3

Hürriyet

tekst 4

www.anadolujet.com

tekst 5

www.hurriyet.com.tr

tekst 6

www.atlasdergisi.com

tekst 7

http://old.kesfetmekicinbak.com

tekst 8

www.diyadinnet.com

tekst 9

Atlas Dergisi

tekst 10

www.akgunakova.com
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Examen HAVO

2016
tijdvak 1
vrijdag 27 mei
13.30- 16.00 uur

Turks

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 51 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1 İstanbul'u Dinliyorum

1p

1

1p

2

In het eerste en het derde couplet prikkelt de wind twee zintuigen.
Welke twee zintuigen zijn dat?
Welk ander woord gebruikt de dichter voor het woord 'wind' in het vierde
couplet?

Tekst 2 Cüneyt Arkın
Cüneyt Arkın neden dolayı oyuncu olmuştur?
A ailesinin ısrarla istemesinden
B Göksel Arsoy'un ısrar etmesinden
C Hacı Yakup'un arzu etmesinden
D film yönetmeninin istemesinden

1p

3

1p

4

De acteur heeft een nieuwe stijl ontwikkeld door extra scholing te volgen.
In welke alinea is zijn nieuwe stijl weergegeven?

1p

5

Om welke reden heeft Cüneyt Arkın de prijs afgewezen?

1p

6

Sanatçı oyunculuğun yanı sıra hangi işi de yapmıştır?
A film yönetmenliği
B müzik öğretmenliği
C köşe yazarlığı
D oyun yazarlığı

Tekst 3 Muz Cumhuriyeti
1p

7

Aşağıdakilerden hangisi yazıda daha derinliğine işlenmiştir?
Muz,
A az gelişmiş ülkelerde ulaşılmaz bir meyveydi.
B bazı büyük şirketlerce yolsuzluk için kullanıldı.
C dünyaya Afrika'dan Portekizliler yoluyla yayıldı.
D Muz Cumhuriyeti deyimiyle dünyaya tanıtıldı.
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1p

8

'Hindistan'da da muzun anlamı tadını aşıyor' ile anlatılmak istenen nedir?
A eskiden muzun elmadan daha değerli olduğu
B Hinduların muzu bilen en eski toplum olduğu
C muzun Hindu inancında derin bir anlamının olduğu
D muzun tadının bilindiğinden daha güzel olduğu

1p

9

Welk bedrijf speelt de meest actieve rol in bananenhandel volgens de
tekst?

1p

2p

10

Het ontstaan van het begrip 'Muz Cumhuriyeti' is volgens de tekst
gerelateerd aan gebeurtenissen in twee landen.
Om welke twee landen gaat het?

11

Hieronder staan verschillende namen en woorden die bij elkaar passen.
Noteer het juiste cijfer en letter die bij elkaar passen.
naam
1 Dan Koeppel
2 United Brands Company
3 Lorenzo Dow Baker
4 Cuyamel Fruit Company
5 United Fruit Company

woord(en)
a cesaretli
b ulaşım altyapısı
c araştırmacı
d tek adam iktidarı
e karanlık işler

Tekst 4 Burçlar ve Turizm
1p

12

Parçaya göre yazar neden şikayet etmektedir?
A farklı kişilik testlerinin kullanımındaki yanlışlardan
B iş görüşmelerinde psikoloji uzmanlarının eksikliğinden
C iş yerlerindeki çalışma ortamlarının yetersizliğinden
D sevmediği mesleğe başvuran kişilerin çokluğundan

1p

13

Parçada kişilik ve deneyim nasıl karşılaştırılmaktadır?
A Her ikisi de birbirinin tamamlayıcısıdır.
B Kişilik, deneyimden daha önemlidir.
C Deneyimler kişilikten daha ağır basar.
D Her ikisi de ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

1p

14

Parçaya göre Aslan burcu ile Koç burcundan olan çalışanlar arasındaki
fark nedir?
A eğlence sektörüne verdikleri önem
B ekiple ve bireysel çalışma yöntemleri
C grup yönetimindeki kişisel etkileri
D sorun çözmedeki stratejik yaklaşımları
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1p

15

Parçaya göre aşağıdaki burç ve özelliğinin verildiği eşleştirmelerden
hangisi yanlıştır?
A Balık burcu insanlarla gayet iyi anlaşır.
B Boğa burcu ihtişam, lüks ve zevki sever.
C Oğlak burcu eğlence sektöründe başarılıdır.
D Yengeç burcu girişimcilik ruhuna sahiptir.

Tekst 5 Diyarbakır Surları
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
1p

1p

16

bölge
görkem
mimari
motif
müze

A
B
C
D

ayak
kontrol
koruma
yer

17

1p

18

1p

19

1p

A
B
C
D
E

Dördüncü ve beşinci paragraf arasındaki ilişki nedir?
A Dördüncü paragrafta yöneticiler, beşincide kale burçları anlatılıyor.
B Dördüncü ve beşinci paragrafta Osmanlı dönemi anlatılıyor.
C Her iki paragrafta ana konu olarak burç kabartmalarına değiniliyor.
D Her iki paragrafta ana konu olarak surların onarımına değiniliyor.

A
B
C
D

hanlara
kitabelere
mescitlere
resimlere

A
B
C
D

görkemleştirilmiş
sağlamlaştırılmış
yenilenmiş
yükseltilmiş

20
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1p

1p

21
A
B
C
D

armağanlarını
davetiyelerini
koşullarını
tekliflerini

A
B
C
D

değer yitirirken
güzelleşirken
önem kazanırken
yozlaşırken

22

Tekst 6 Bir Sürgün
1p

23

Behçet Necatigil'e göre Yakup Kadri'nin romanlarında esas olarak işlediği
konu nedir?
A Fransa'ya kaçan Jön Türkler'in Paris sefaları
B Paris'te yaşayan yönetim karşıtı gençlerin üstün başarısı
C Tanzimat dönemindeki muhafazakarların tutumu
D Tanzimat dönemi ile Cumhuriyet dönemindeki olaylar

1p

24

Parçaya göre hürriyet tutkunu genç Doktor Paris'i nasıl tanımıştır?
A arkadaşından
B gazetelerden
C romanlardan
D üniversiteden

1p

25

Yakup Kadri, 'Bir Sürgün' romanında ülkesini nasıl bir duyguyla
anlatmıştır?
A hayranlıkla
B korkuyla
C tutkuyla
D üzüntüyle

1p

26

Parçaya göre eserlerdeki baş kahramanların ortak özelliği nedir?
A bulduğu ile yetinme
B her şeye sahip olmama
C her şeyden faydalanma
D umduğunu bulamama
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Tekst 7 Değişik Bir Ülke
1p

27

İlenmek sözcüğü parçada hangi anlamda kullanılmıştır?
A dilek
B lanet
C nefret
D sevgi

1p

28

Hoe wordt de Chinese vloek volgens de tekst omschreven?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

29

Welke drie landen doen hun werk goed volgens de tekst?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

30

Yapılan ankete göre ekonomileri oturmuş ülkeler neden parçada geçen [c]
şıkkını tercih ediyor?
A bir iki yıl içinde ne yapacağını bilemediğinden
B genel anlamda bir seçeneği olmadığından
C kısa dönemde ne yapacağını bildiğinden
D yapacağı her yatırımdan kazançlı çıkacağından
E yatırım yapabileceği alanların azlığından

1p

31

Parçaya göre birkaç yıl önce Türkiye'deki büyüme oranı neden Çin'deki
seviyede seyretmekteydi?
A biyoteknoloji alanındaki yatırımların gittikçe çoğalmasından
B geleceğini göremedikleri yatırıma değer vermediklerinden
C getirisi daha uzun dönemde olabilecek yatırıma yönelmelerinden
D memleketin ihracatına ve ihraç mallarına yatırım yaptıklarından
E yatırımcıların daha çok inşaat sektörüne yönelmelerinden

1p

32

Parçaya göre 'günübirlik kararlarla vaziyeti idare etmek' hangi sonucu
doğuruyor?
A Asya'daki siyasi kriz Türkiye'yi etkiliyor.
B Avrupa'nın ekonomik krizi Türkiye'yi etkiliyor.
C Teknolojik ürünlerin ihracatı engelleniyor.
D Teknolojik yatırımlara öncelik verilmiyor
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Tekst 8 Rengârenk Özgürlük: Mandela
1p

33

Parçaya göre büyük bir lideri sinema karelerine sığdırmanın çok zor
olmasının sebebi nedir?
A Çevresindeki kişiler de çok önemlidir.
B Düşünceleri karmaşık ve anlaşılır değildir.
C Hayatı birbirinden değerli detaylarla doludur.
D Yaşadıkları zorluklar gizli sırlarla doludur.

2p

34

Vanwege welke drie redenen heeft Nelson Mandela volgens de tekst zijn
vrijheid gekregen?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

35

Parçaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
A Cezaevi müdürünün izniyle, Mandela oğlunun cenazesine katılmıştır.
B Eşi Winnie, silahlı çatışmaya son verme kararına saygı göstermiştir.
C Nelson Mandela ve arkadaşları aynı hücrede kalmışlardır.
D Nelson Mandela ve arkadaşları şiddet içeren olaylara katılmışlardır.

1p

36

Aşağıdaki temalardan hangisi Mandela: Özgürlüğe Giden Yol filminde ele
alınırken, 'Özgürlüğün Rengi' filminde işlenmemiştir?
A gardiyanların tavrı
B mahkumiyet hayatı
C meslek hayatı
D politik düşünceleri
E yol arkadaşları

1p

37

Welke stappen heeft Nelson Mandela ondernomen om president te
kunnen worden?
Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin waarin dat
staat.

1p

38

Mandela'nın, eşi Winnie'den ayrılmasının sebebi nedir?
başkanlığından dolayı yeterince zaman ayıramaması
eşinin barış elçiliği ödülünü kabul etmemesi
eşinin silahlı çatışmaya devam etmek istememesi
yıllarca ayrı kalmasından dolayı artık onu unutması

A
B
C
D
1p

39

Üçüncü filmde esas olarak anlatılan nedir?
A gardiyanın değişimindeki gizem
B halkın kurulu düzene isyanı
C hayat mücadelesinin kronolojisi
D liderin bilinmeyen yanları
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Tekst 9 Antik Çağ Mozaiklerinde Matematik
1p

40

Yazının birinci paragrafında geçen 'Ağaç yaşken eğilir' ifadesi aşağıdaki
hangi atasözünü veya deyimi akla getirmektedir?
A akıl yaşta değil baştadır
B her taşın altından bir Çapanoğlu çıkar
C su akar yolunu bulur
D su testisi su yolunda kırılır
E yılanın başını küçükken ezmeli

1p

41

İkinci paragrafta vurgulanan konu nedir?
A araştırma kabiliyeti
B iletişim zorluğu
C plan ve uygulama
D pratik ve teknik
E ulaşım güçlüğü

1p

42

Yazıya göre mozaik kodlamaları niçin yapılmaktadır?
A araştırmayı daha kolaylaştırmak için
B geometrik şekiller oluşturmak için
C mozaikle matematiği birleştirmek için
D mozaiklerin dönemini belirlemek için

2p

43

Welke van de onderstaande beweringen zijn juist volgens de tekst en
welke zijn onjuist?
Neem de nummers over en noteer achter elk nummer 'juist' of 'onjuist'.
1 De Amisos en Antandros mozaïken bestaan uit verschillende
patronen.
2 Het tijdstip voor de coderingswerkzaamheden was van te voren
vastgesteld.
3 De geometrische coderingen op alle mozaïken waren hetzelfde.
4 De geometrische patronen op de mozaïken zijn systematisch
aangelegd.

Tekst 10 Yerin Altında 8 Bin Asker
1p

44

Wat is de meest opmerkelijke eigenschap van de Terracottasoldaten?

1p

45

Wat is het mysterie van het Terracottaleger waar experts nog steeds
onderzoek naar doen?
Je moet in het Turks antwoorden.
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1p

46

Ortaya çıkarılan bu buluş neden bir hazine olarak nitelendirilmektedir?
A askerler paralarıyla gömüldüğünden
B bozulmadan günümüze kadar gelmesinden
C büyük miktarda altın bulunduğundan
D kültürel ögeler barındırdığından

2p

47

Welke van de onderstaande beweringen zijn juist volgens de tekst en
welke zijn onjuist?
Neem de nummers over en noteer achter elk nummer 'juist' of 'onjuist'.
1 De soldaten staan in een willekeurige volgorde en zijn even belangrijk.
2 Doordat de wapens van brons zijn gemaakt, zijn ze niet beschadigd.
3 Sommige soldaten en paarden zijn alleen van brons gemaakt.
4 De beelden worden geprikt voordat ze in de oven worden gezet.

1p

48

Uzmanlara göre, yer altındaki bazı odalar neden boş olarak bulunmuştur?
A bilinmeyen şekilde heykellerin toz olarak dağılmasından
B imparatorun yeteri kadar zamanı kalmadığından
C odalardaki heykellerin gizlice çıkarılıp götürülmesinden
D yeterli sayıda asker veya at heykellerinin yapılamadığından

1p

49

In de tekst worden drie redenen genoemd waarom keijzer Çin Şı Huang
het Terracottaleger heeft laten maken.
Schrijf deze drie redenen op.
Je moet in het Turks antwoorden.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de
bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 11 Çağımızın Yeni Sorunu

1p

50

Het is bekend dat tegenwoordig de meerderheid van de werknemers met
mobiele apparaten alle nieuwste ontwikkelingen op hun werkplekken
willen volgen.
Hoe houden de mensen tijdens hun vakantie afstand van hun werk?
Noteer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin waaruit dat
blijkt.

Tekst 12 e-Vize

2p

51

Tijdens het plannen van je reis naar Turkije kom je op internet deze tekst
tegen. In de tekst worden de voordelen van het e-visum genoemd.
Schrijf vijf voordelen op.
Je moet in het Turks antwoorden.

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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HAVO Turks 2016 tijdvak 1 (27-5-2016)
Naam kandidaat: ________________________________

School: _________________________________

Examennummer: ________________________________

Instructie
Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3)
Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen
1

Open vraag

2

Open vraag

Open vragen
1

3 A B C D
4

Open vraag

5

Open vraag

2

6 A B C D
7 A B C D

4

8 A B C D
9

Open vraag

10

Open vraag

11

Open vraag

5

12 A B C D
13 A B C D

9

14 A B C D
15 A B C D
16 A B C D E

10

17 A B C D
18 A B C D

11

19 A B C D
20 A B C D
21 A B C D
22 A B C D
23 A B C D
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Meerkeuzevragen
24 A B C D

Open vragen
28

25 A B C D
26 A B C D
27 A B C D
28

Open vraag

29

Open vraag

30 A B C D E

29

34

31 A B C D E
32 A B C D
33 A B C D
34

37

Open vraag

35 A B C D
36 A B C D E
37

43

Open vraag

38 A B C D
39 A B C D

44

40 A B C D E
41 A B C D E

45

42 A B C D
43

Open vraag

44

Open vraag

45

Open vraag

47

46 A B C D
47

Open vraag

49

48 A B C D
49

Open vraag

50

Open vraag

51

Open vraag

50

51

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

einde 
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Tekstboekje
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Tekst 1
İstanbul'u Dinliyorum
1

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı
Önce hafiften bir rüzgâr esiyor;
Yavaş yavaş sallanıyor,
Yapraklar, ağaçlarda.
Uzaklarda, çok uzaklarda,
Sucuların hiç durmayan çıngırakları…
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

2

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Kuşlar geçiyor, derken;
Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık.
Ağlar çekiliyor dalyanlarda;
Bir kadının suya değiyor ayakları;
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

3

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Serin serin Kapalıçarşı
Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa
Güvercin dolu avlular
Çekiç sesleri geliyor doklardan
Güzelim bahar rüzgârında ter kokuları;
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

4

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Başımda eski âlemlerin sarhoşluğu
Loş kayıkhaneleriyle bir yalı;
Dinmiş lodosların uğultusu içinde
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

5

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Bir yosma geçiyor kaldırımdan;
Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar.
Bir şey düşüyor elinden yere;
Bir gül olmalı;
İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

6

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı;
Bir kuş çırpınıyor eteklerinde;
Alnın sıcak mı, değil mi, biliyorum;
Dudakların ıslak mı, değil mi, biliyorum;
Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından
Kalbinin vuruşundan anlıyorum;
İstanbul'u dinliyorum.
bron: www.istanbul.net.tr
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Tekst 2
Cüneyt Arkın
1 Cüneyt Arkın, asıl adı Fahrettin Cüreklibatır, sinemada canlandırdığı Malkoçoğlu
karakteri kendisine lakap olarak atfedilmiştir. Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay
köyünde doğdu. Babası Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup'tur. Aslen Nogay
Türküdür. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde gördü, 1961 yılında İstanbul
Tıp Fakültesinden mezun oldu. Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini
yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri
sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti. Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve
civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir
süre iş arayan Cüneyt Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna
başladı ve iki yıl içinde en az otuz filmde oynadı.
2 1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın
kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini
canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi. Bu
dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı.
Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak,
Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi. Kısa sürede macera
filmlerinin en aranan oyuncusu haline geldi. Romantik jön filmleriyle başladığı sinema
yaşantısını hareketli filmlerle sürdürse de hemen her karaktere de can verdi. Kariyeri
boyunca kovboy filmlerinden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere değişik
türlerde filmler çekti. Özellikle Maden (1978) ve Vatandaş Rıza (1979) filmleri, Cüneyt
Arkın'ın kariyerinde özel bir yer alır.
3 On iki Mart Dönemi sırasında, 4. Altın Koza Film Festivali'nde (1972) jürinin ilk
oylamasında Yılmaz Güney'i Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçmesine
rağmen daha sonra siyasi baskılarla Yılmaz Güney'in yerine, ilk oylamada Yaralı Kurt
filmindeki performansıyla ikinci olan Cüneyt Arkın'ı en iyi erkek oyuncu seçti. Bu
karara tepki gösteren Arkın ödülü reddetti.
Cüneyt Arkın'ın başrolünü oynadığı sinemaya ayrı bir renk getiren, yönetmenliğini
Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film haline
geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi
aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda da polisiye dizilerine yöneldi.
4 Cüneyt Arkın at binmede ve karatede uzman sporcu unvanına sahiptir.
Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde
sağlıkla ilgili köşe yazarlığı da yapmıştır. 2009 yılında omurgasındaki sinir
sıkışmasından dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi gördü. Cüneyt Arkın ilk
evliliğini 1964 yılında kendisi gibi doktor olan Güler Mocan ile yaptı. 1966 yılında
kızları Filiz doğdu. 1968 yılında boşandıktan bir yıl sonra Betül (Işıl) Cüreklibatır ile
evlenen Cüneyt Arkın'ın, bu evlilikten de Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu vardır.
Kızı bir şirkette genel müdürlük yapan Arkın'ın oğullarından Murat da dizilerde
oyunculuk yapmaktadır. Bir dönem alkol tedavisi görmüş olan Arkın, alkol, uyuşturucu
ve gençliğin sorunları konulu sayısız konferans vermiş, bunlarla ilgili teşekkür ve onur
ödülleri almıştır.
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Tekst 3
Muz Cumhuriyeti
Hayatımda ilk kez muz yediğim yılı çok net
hatırlıyorum. Çünkü çocukluğumun geçtiği Van'da muz,
pek lüks pek bir ulaşılmaz meyveydi. New York'taki ilk
günlerimde dikkatimi ilk çeken şeylerden biri de muzun
en ucuz meyve olmasıydı. Muz, Güney Amerika'da,
Asya'da, Afrika'da sadece bir meyve değil, temel gıda
maddesi. Bugün dünyada en fazla üretilen meyve.
Buğday, pirinç ve mısırdan sonra ise en fazla üretilen
dördüncü gıda.
Türklerin, Arapların ve İranlıların 'muz' dediği bu meyveye Batı dünyasının büyük
bölümü 'banana' diyor. Bununla beraber muzun Batı literatüründeki bilimsel aile adı
'Musa'. Arapçadan almışlar. Aslına bakarsanız 'banana' kelimesinin de kaynağı Kuzey
Batı Afrikalı Müslümanlar. Çünkü muzu Avrupalılar ilk defa bugünkü Senegal
nüfusunun yüzde 40′ını, Moritanya'nın yüzde 7′sini ve Gambiya nüfusunun yüzde
15′ini oluşturan Woloflardan tanıdı. Woloflar özellikle Portekiz ve İspanyol gemiciler
üzerinde büyük etki bırakıyorlar. Dillerindeki bazı kelimeler Avrupa dillerine geçiyor.
Mesela bugün İngilizcede yer elması için kullanılan 'yam' kelimesi de Wolof dilindeki
'nyami' (yemek yemek) kelimesinden geliyor. İşte 'banana' da onlardan biri. Ekonomi
politik meraklılarına hararetle okumalarını önereceğim 'Banana' kitabının yazarı Dan
Koeppel ise Wolof dilindeki 'banana' isminin, Arapça 'parmak' anlamındaki 'benan'dan
geldiğini savunuyor.
Muzun ana vatanının Papua Yeni Gine olduğu tahmin ediliyor. İlk çağlarda
Güneydoğu Asya'da yayılıyor bu sebeple. Bugün en büyük muz üreticisi olan
Hindistan'da da muzun anlamı tadını aşıyor. Hindulara göre Adem'in Havva'ya verdiği
yasak meyve muzdu. Kuzey Afrikalılardan muzu alan Portekizli gemiciler 1500′li
yıllarda ilk kez muzu Amerika kıtasına taşıdılar. Muz, 1870′lere gelindiğinde bile
Avrupa'nın büyük bölümünde ve ABD'de henüz çok bilinen bir meyve değildi. 1870
senesinde Lorenzo Dow Baker, iki direkli yelkenlisine, Jamaika'dan balık yerine cesur
bir kararla muz yükleyerek New Jersey sahillerine geldi. Ve 'hevenk hevenk' satmaya
başladı. İngilizler 'bunch' diyor. Biz Farsçada salkım demek olan 'hevenk' kelimesini
kullanagelmişiz.
Kaptan Baker, sattığı her hevenk için 2 dolar aldı. Bu yüzde 1000 kâr demekti.
Muzun, Kuzey Amerika'da çok tutacağını erken fark eden 21 yaşındaki genç Bostonlu
girişimci Andrew Preston da dahil olunca Boston ana durakları oldu. Baker ve Preston
1885 senesinde Boston Fruit Company'i kurdular. Bu meyve şirketi 1899
senesinde United Fruit Company (Birleşik Meyve Şirketi) oldu. Yazımızın başrol
oyuncusu böylece ortaya çıktı. Bu şirket, muza ABD'de piyasa oluşturmak için her
yolu denedi. Muzun yetiştiği Orta Amerika ülkelerine demiryolu ağları ördüler.
Muzların yolda olgunlaşmasını kontrol edecek soğutma teknolojileri geliştirdiler. İlk
defa bir meyvenin satışında indirim kuponları uyguladılar. Parayı bastırıp muzu okul
kitaplarına soktular. Yine parayı bastırıp kiraladıkları doktorlara, anneleri muzun
çocuk sağlığı için faydaları konusunda ikna edecek raporlar tanzim ettirdiler. Böylece
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muz inanılmaz bir hızla birkaç yılda ABD'nin her yerinde sofraların bir parçası haline
geldi. Pazar ve talep hazırdı. Sıra artık arzı kontrol etmedeydi.
20. yüzyılın hemen başlarında Kuzey Amerika şirketleri dünya sahnesine yeni yeni
çıkmaya başlarken ABD'nin ilk büyük uluslararası endüstrisi haline geldi muz ticareti.
Güney Amerika'nın kolonizasyon çağının etkilerini üzerinden atıp kendi ayakları
üzerinde durmaya çalıştığı dönemdi bu. ABD'nin Orta Amerika ve Karayiplere ilk
müdahalelerinin tamamı muz ticaretinin güvenliğiyle ilgiliydi.
United Fruit Company, özellikle Honduras ve Guetamala'da kurduğu rüşvet düzeniyle
en etkili güce dönüşmüştü. İşte Amerikalı efsane yazar O. Henry'rinin ilk kez 'Muz
cumhuriyeti' ifadesini kullanarak literatüre kazandırdığı dönemdir bu. Hakkındaki
yargılama sebebiyle, 34 yaşındayken, 1896 senesinde Honduras'a kaçan O. Henry,
ülkedeki ilk aylarında gördüğü manzarayı 'Lahanalar ve Krallar' adlı öyküsüne temel
yaptı. Bu öyküde, tek üretimi muz olan ve destekçilerine rüşvet hissesi dağıtarak
ayakta duran 'Republic of Anchuria' adlı kurgusal diktatörlükte yaşananlar anlatılıyor.
Anchuria Cumhuriyeti bir muz cumhuriyetidir.
United Fruit Şirketi (UFC), 1930 yılında Orta Amerika ve Karayiplerin en büyük
işvereni haline geldi. Bütün bu ülkelerde bu muz şirketinden habersiz kuş uçmuyordu.
Honduras'ın bütün ulaşım altyapısı (limanlar, demiryolları ve karayolları) bu şirketin
kontrolünde olduğu için Honduras halkı UFC'e 'El Pulpo (ahtapot)' adını
takmıştı. 1930′lara gelindiğinde ABD'nin muz endüstrisinin yüzde 85′ini United Fruit
Company tek başına kontrol ediyordu. 1924 senesinden itibaren Vaccaro kardeşlerin
kurduğu 'Dole Fruit Company' de sektörün geri kalan payına sahip olmaya başlamıştı.
Muz endüstrisinin en sıra dışı ismi Samuel Zemurray'dı. Cuyamel Fruit Company'nin
sahibi olan Zemurray 1924 senesinde United Fruit Company'nin de sahibi oldu. Şirket,
karını ve piyasa egemenliğini rüşvetle rahatça koruyabilmek için sürekli olarak otoriter
yönetimleri, tek adamlığı destekledi. Demokrasinin, hukukun gelişmesine ve
şeffaflaşmaya engel oldu.
Daha sonra United Brands Company adını alan Birleşik Meyve Şirketi'nin
hissedarlarından Eli Black, 1968 senesinde hisselerin büyük bölümünü satın alarak
en büyük patron haline geldi. Şirketin karanlık işleri ve yolsuzlukları ortaya çıkmaya
başlayınca Black, 3 Şubat 1975 günü Manhattan Pan AM Building'in 44′ncü katında
bulunan ofisinden atlayarak intihar etti. ABD Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu şüpheli
intiharla ilgili başlattığı soruşturma Amerikan tarihine 'bananagate' olarak geçen
skandalı ortaya çıkardı. Şirket, Orta Amerika'daki diktatörlere milyonlarca dolarlık
rüşvet dağıtmıştı. Örneğin Honduras devlet başkanı Oswaldo López Arellano'nun
İsviçre'deki gizli banka hesabına iki defa 1,25 milyon dolar olmak üzere toplam 2,5
milyon dolar rüşvet yatırıldığı ortaya çıktı. Bu rüşvet karşılığında Honduras'taki muz
vergisi koli başına 50 kuruştan 25 kuruşa indirilmişti. Bu vergi indirimi ise şirkete 7,5
milyon dolar ek gelir sağlamıştı.Black'in intiharından sonra United Fruit
Company, Cincinnati merkezli milyarder Carl Lindner'in eline geçti. 1984 yılında bütün
hisseleri eline geçiren Lindner, şirketin adını aynı yıl 'Chiquita (çikita) muz' olarak
değiştirdi. Benim hayatımda ilk defa muz yediğim seneydi bu.
bron: http://amerikabulteni.com
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Tekst 4
Burçlar ve Turizm
İnsan kaynakları çalışmaları gün
geçtikçe yeni bir boyut
kazanıyor. Bölüm müdürleri,
daha önceki yazımda
tanımladığım gibi, iş görüşmeleri
esnasında, farklı kişilik testleri,
giyim tarzından karakter
analizleri, istenilen içeceğe göre
sorumluluk anlayışı, medeni
duruma göre çalışma sistemi gibi
birçok yoldan çıkarımlarda bulunuyorlar.
Aslında bu tür analizler doğru ve uzmanlar tarafından yorumlandığı zaman
işleri oldukça kolaylaştırıyor. Ama ne yazık ki turizm dâhil çoğu sektörde
psikoloji alanında uzman kişiler insan kaynaklarında görevlendirilmiyor.
Kişilik ve karakter, özel yaşamda olduğu kadar iş hayatında da bilgi ve
deneyimden daha öncelikli haldedir. Örneğin bir otel programını bilmeyen
çalışana, 1 ayda hâkim olunacak seviyede programı öğretebilirsiniz ancak
08.00'de otele giriş yapıp odasına çıkmak isteyen bir aile babasını nasıl
sakinleştireceğini öğretmeniz bu kadar kolay olmayacaktır. Her ne kadar
kullanması gereken cümleleri, otel kurallarını, misafir memnuniyetini
öğretmiş hatta ezberletmiş olsanız da, sabırlı, soğukkanlı, pratik
düşünebilen bir kişiliği yoksa konu yetkili acente sahibine kadar
ulaşacaktır ve durum odaya meyve sepeti gönderilmesi ya da late checkout verilmesiyle sonlanacaktır.
Kesin bir görüş ifade edemesek de bazı karakter özelliklerine sahip kişiler
sorumluluğundaki sorunlar, daha kolay çözüme ulaşacaktır ve burçlar
hakkında az da olsa bilgi sahibi olunduğunda tanımadığımız kişiler
hakkında önsezilerde bulunmak biraz daha hızlı yol kat ettirecektir; diye
düşünüyorum personel alımları ve dağılımları sırasında.
Örneğin; Başak burcu insanları detayda son noktadır. Her türlü işi titiz bir
şekilde, en iyisini yakalayıncaya kadar sürdürür ve bir şaheser yarattığına
inandığı zaman işi teslim eder. Başak burcu personelleri banket ve
organizasyonlarda sorumlu kişi olarak değerlendirilirse güzel işler
çıkacaktır. Pratik zekâsı ve realist yaklaşımıyla da olası bir aksilik anında
yeni ve yaratıcı çözümler bularak olası bir sorunun önüne geçecektir.
Balık burcu bir personel ön büro bölümünün iş akışını oldukça
kolaylaştıracaktır. İşine olan saygısı ve sorumluluğu ile verilen görev ve
sorumlulukları kurallara uygun şekilde yerine getirecektir. Empati
yeteneğinin de oldukça gelişmiş olması karşılaşılan misafir sorunlarında
son derece etkili olacaktır.
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Aslan burçları genelde takım çalışmasına pek yatkın olmadıkları için
daha bireysel çalışmalarda görevlendirilmelidirler bence. Muhasebe, insan
kaynakları ya da misafir ilişkileri gibi departmanlarda günlük organizasyon
akışının takibi, raporlama işleri gibi sorumlulukların üstesinden başarıyla
gelebileceklerdir.
İletişim ve ikna konusunda son derece yetenekli olan İkizler burcu
kesinlikle satış bölümünde yer almalıdırlar. Konsantrasyon sorunu
yaşamasını iyi yönde kullanarak, pazara yönlendireceğiniz bu personeller
kurumsal satışta harikalar yaratacaktır.
Planlı ve idareci yapısıyla Oğlak burcu çalışanları finansal faaliyetlerde
oldukça başarılı olabilirler. Ekonomi, bütçe yapmak ve kaynak oluşturmak
bu burçlar için en normal karşılanan özelliklerdir. Stratejik bakış açısıyla
da ürettiği fikirlerde risk en alt seviyelerdedir her zaman.
Yay burçları konuşmayı, eğlenceyi, gülümsemeyi seven yapısı ve
yardımsever olmasıyla eğlence departmanlarında kendisini oldukça iyi
hissedecektir. Özgür çalışmayı sevdiğinden ofis işlerinden ve rutin
görevlerden sıkılan bu burç hareketlilik gereken eğlence sektöründe
misafir memnuniyetinin de garantisi olacaktır.
Girişimcilik ruhu ve sağlıklı, güvenli adımlar atma isteği, aynı zamanda
olmazsa olmaz liderlik duygusu bir Yengeç burcuna kolaylık sağlayacaktır
pazarlama departmanında. Sezgilerinin güçlü olması, iyi analiz yeteneği
yeni pazarlar ve yeni sektör girişimlerde işini oldukça kolaylaştıracaktır.
Kova burçlarının teknolojiye olan düşkünlüğü ile bilgi işlem departmanları
son derece sağlıklı çalışmalar yaratabilir. Yenilikleri ve teknolojiyi
yakından takip etmesi sonucu hem misafirlere hem de bütün ekibe kaliteli
hizmet sunabilirler.
Estetik değerlere ve dış görünüşüne verdiği önemle misafir ilişkilerinde
son derece etkili bir burçtur Terazi burçları. Doğal nezaketleri, iletişim
becerileri ve uyumlu yapılarıyla misafir memnuniyetinde çözüm odaklı
sağlıklı işler çıkarabilirler.
Yiyecek ve lükse olan düşkünlükleri ile bilinen Boğa burçları standart bir
lokantayı ihtişamlı bir saray konseptine çevirebilir. Üretime olan
yatkınlıkları ile de yiyecek ve içecek departmanlarında zirveyi
zorlayabilirler.
Akrep burçları ise kaliteden taviz vermeyen yapısı ve analitik yeteneğiyle
kalite departmanında doğuştan gelen bir hisle sorumluluklarını güvenli
adımlarla yerine getirebilir. Araştırmacı ve kuralcı tarzıyla zincir bir firmayı
eşdeğer hizmet standardına ulaştırabilir.
Enerji dolu yapısını tüm ekibi harekete geçirmek için kullanabilecek olan
Koç burcu uzun çalışmaların insanıdır. Gündüzden çok gece saatlerinde
verimli olduklarından operasyonun gece yönetimini gözünüz kapalı
emanet edebilirsiniz.
bron: Merve İz, www.turizmtrend.com
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Tekst 5

Diyarbakır Surları
1 Diyarbakır'ın simgesi olan
Diyarbakır surları ilk defa M.Ö. 3.0004.000 yıllarında Hurriler tarafından
bugünkü İçkale'nin olduğu yerde
yapılmıştır. Bu surlardan günümüze
yok denilecek kadar az kalıntı
gelebilmiştir. Bugünkü surlar M.S. 346
yılında İmparator II. Constantinius
tarafından yaptırılmıştır.
2 Diyarbakır surları, uzunluk bakımından Çin Seddi'nden, Antakya ve İstanbul
surlarından sonra gelmektedir. Ancak bu surların hiç birisi Diyarbakır surları
kadar üzerindeki yazıtları, burçları ile bezemeleri yönünden görkemli değildir.
Günümüzde bir açık hava müzesi konumunda olan Diyarbakır sur ve kaleleri,
Roma döneminden sonra bölgeye egemen olan Bizans, Abbasi, Mervan,
Selçuklu, Artuklu, İnallı, Nisanlı, Eyyubi, Akkoyunlu ve Osmanlı dönemlerinde de
önemini korumuş ve bunlara yeni eklemeler yapılarak onarılmıştır. Ancak yapılan
bütün bu onarım ve korumaya karşın ana 16 özelliğini kaybetmemiştir.
Bununla birlikte her dönem kendi özelliğini de buraya yansıtmıştır. Nitekim
burçlar üzerinde değişik dillerde yazılmış kitabeler, güneş, yıldız, çift başlı kartal,
aslan, kaplan, boğa, at ve akrep gibi kabartma motifler de bunu açıkça
göstermektedir.
3 Diyarbakır sur ve kaleleri, Diyarbakır'ın yakınındaki Karacadağ'dan getirilen
bazal bir tabaka üzerine yine bazalt taşlardan yapılmıştır. Bu surların uzunluğu
yaklaşık 5.700 m. olup, yükseklikleri 8-12 m. arasında değişmekte, genişliği de 34 m.dir. Surlar üzerinde yuvarlak, dörtgen, beşgen, altıgen şekillerinde 82 burç
yapılmıştır. Bu surların Dağ Kapısı (Harput Kapısı), Urfa Kapısı (Rum veya Halep
Kapısı), Mardin Kapısı (Tell Kapısı) ve Yeni Kapı (Satt veya Dicle Kapısı) isimli
dört ünlü kapısı bulunmaktadır. Bu kapılar daha çok Mezopotamya'nın en önemli
ticaret merkezlerinden biri olan Diyarbakır'a giriş ve çıkışların 17 altında
tutulmasında önemli rol oynamıştır. XIX. yüzyılın başlarına kadar sur kapıları
güneşin doğuşu ile açılır, güneşin batışı ile kapanırmış. Kapılar kapanınca kimse
ne içeri girebiliyor ne de dışarı çıkabiliyormuş.
4 İki silindirik burcun arasında bulunan Dağ Kapısı'nın (Harput Kapısı) üzerinde
Roma İmparatoru Valentininaus'un Latince, Bizans İmparatoru II.Teodosius'un
Grekçe kitabelerinin yanı sıra Abbasi ve Mervani dönemlerine ait onarım
kitabeleri yer almaktadır. Bu kapı iki katlı olup, alt katta Mervani döneminde
yapılan bir mescit bulunmaktadır. Günümüzde Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
olarak kullanılmaktadır. Mardin Kapısı (Tell Kapısı) Halife Murtezid Billah,
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Diyarbakır'ı ele geçirdikten sonra burasının asilerin barınağı olarak kullanılmasını
önlemek amacı ile surların güney tarafını yıktırmıştır. Bu bölümde bulunan kapı
üzerindeki kitabeye göre surlar; 909-910 tarihlerinde Halife Muktedir Billah ve
veziri Ali bin Muhammed'in yardımlarıyla, Cerceralı İshak oğlu Yahya'nın
idaresinde Cemil oğlu Diyarbakırlı mühendis Ahmet tarafından onarılmıştır.
Surların doğusundaki Yeni Kapı (Dicle Kapısı) 1240-1241 tarihlerinde Bizans
döneminde yapılmış, basık kemerli tek girişli bir kapıdır.
5 Surların batısında bulunan Urfa Kapısı (Rum Kapısı) üç girişli olup, V.
yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Kapı üzerindeki bir kitabeden Artuklu
döneminde Sultan Mehmet tarafından onarıldığı ve üzerinde insan ve hayvan
figürlerinin bulunduğu demir kapı kanatlarının buraya eklendiği öğrenilmiştir. Bu
kapı diğerlerinden daha farklı ve büyük olup, ortadaki kapı Osmanlı döneminde
Saltanat veya Hümayun Kapısı olarak tanınmıştır. Osmanlı padişahlarının bu
kapıdan sefere çıktıkları ve dönüşlerine kadar da kapının taşla örüldüğü
söylenmektedir. Yedi Kardeş, Evli Beden, Nur, Keçi, Kral Kızı ve Akrep burçları
en ünlü kale burçlarıdır. Bu burçların üzerinde çeşitli kabartmalar, hayvan figürleri
ve kitabeler başta olmak üzere çeşitli bezemeler bulunmaktadır. Roma ve Bizans
dönemine ait yazıt ve figürler daha çok Dağ Kapı'da, Abbasi dönemine ait yazıtlar
Dağ Kapı ile Mardin Kapı'da bulunmaktadır. Abbasi dönemine ait kitabelerden
birisinde Anadolu'nun bilinen ilk mühendislerinden söz edilmektedir: "Allah adıyla
başlarım. Müslümanların emiri imam Cafer el-Muktedir Billah'ın emriyle Cercera'lı
İshak oğlu Yahya'nın yönetiminde ve mühendis Cemil oğlu Amidli Ahmed'in
gözetiminde yapıldı."
6 Büyük Selçuklular Dönemi'nden günümüze gelebilen kitabeler daha çok Nur
Burcu'nda görülmektedir. Artuklu Kitabeleri daha çok Yedi Kardeş, Evli Beden,
Urfa Kapı ve İçkale'de görülmektedir. Bu kitabelerin birinde de şöyle
denilmektedir: "Yapılmasını efendimiz, bilgin, adil ve mücahid kral, muzaffer ve
güçlü insan, dinin ve dünyanın yardımcısı, İslam'ın ve Müslümanların sultanı
Sultan Melik Salih emretmiştir." Diyarbakır Surları Eyyübiler döneminde büyük bir
onarım görmüştür. Bugün "Hindibaba Kapısı" ile "Dağ Kapı" arasında kalan burç
ve bedenlerde Eyyübi'lere ait 19 rastlanmaktadır. Bunlardan birisinde;
"Eyyüpoğlu Ebubekir'in yükseklikler sahibi Sultan Melik Kamiloğlu,
Müslümanların ve İslamın Padişahı, din ve dünyanın yıldızı Ebu'l-fet Eyüp Melik
Salih Sultan Efendimiz aziz olsun." yazılıdır.
7 Sur duvarları arasında bulunan 82 burçtan çoğu yuvarlaktır. Bazıları da 6
veya 4 köşelidir. Şehrin Dicle Vadisi'ne bakan ve savunması daha kolay olan
cephelerindeki burçlar daha çok 4 köşeli ve seyrektir. Dağ Kapı ile Urfa Kapısı
arasında kalan ve saldırıya açık olan bölgedeki burçlar daha sık ve yuvarlaktır.
Ayrıca bunlar takviye duvarları ile daha da 20 olup, Artuklu döneminde
buraya eklenen burçlar büyüklük ve taş bezeme yönü ile de diğerlerinden
ayrılmaktadır. Burçlar genellikle iki katlı, bazıları da üç veya dört katlıdır. Bunların
alt katları depo ve ambar olarak, üst katları da savunma amaçlı kullanılmıştır.
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8 Bir efsaneye göre ise, düşmanlar Diyarbakır'ı kuşatmış, günler süren
çatışmalardan sonra yedi kardeşin savunduğu burç dışında tüm kent düşmüştür.
Kenti kuşatan kral anlaşmak için kardeşlere bir elçi yollamıştır. Yedi kardeş elçiye
teslim olma koşullarını şöyle iletmişlerdir; Burcu teslim almaya kral ve komutanlar
gelecek ve teslim olduklarında yedi kardeşin canları bağışlanacaktır. Kral,
kardeşlerin 21 kabul etmiş ve komutanlarıyla birlikte burca girmiştir. Ancak
onlar içeri girer girmez yedi kardeş barut deposunu havaya uçurmuşlardır.
Patlamayla birlikte kral, komutanları ve yedi kardeş ölmüş, şehir de kurtulmuştur.
9 Diyarbakır surları birçok kuşatmalarda ve istilalarda tarih boyunca önemli rol
oynamıştır. 1930'lu yıllarda Diyarbakır'ın hava alabilmesi için bu surların
yıkılması yönünde bir görüş ortaya atılmış ve şehir valisi bu surları birkaç yerden
yıkmaya çalışmışsa da 1932 yılında buraya gelen Prof. Dr. Albert Gabriel ve
şehir aydınlarının çabaları sonucunda bu yıkım engellenmiştir. XX. yüzyılın ikinci
yarısından sonra Diyarbakır nüfusunun sur içerisinden dışarıya taşması ile
Diyarbakır'ın tarihi ve mimari dokusu 22 bundan en çok da surlar ile sur
içerisindeki evler ve sokaklar etkilenmiştir.
Özellikle surların Mardin Kapısı ile Urfa Kapısı arasında kalan dış bölümleri,
Mardin Kapısı ile İçkale arasındaki bölümler tahribata uğramış ve bu bölgeler
gecekondu yapılanması ile karşı karşıya kalmıştır. Günümüzde Diyarbakır
Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Çekül Vakfı'nın imzaladığı bir protokol ile
'koruma projesi' hazırlanmıştır.
bron: www.diyarbakir.adalet.gov.tr

HA-1008-a-16-1-b

10 / 24

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 194

HA-1008-a-16-1-b

11 / 24

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 195

Tekst 6
Bir Sürgün
1 Üslûbunu tumturaklı bulanlar çıkmış ama;
Yakup Kadri, eserlerinde üslûpçu bir tutumla yol
almış. Üslûpçu tutumunu ödünsüz sürdürerek,
okuru edebî açıdan geliştirmek istemiş. Onun
romanlarında yakın çağ tarih yelpazesini, roman
sanatının incelikleri çerçevesinde, hem
toplumsal hem bireysel açıdan izleme fırsatı
buluruz.
2 Behçet Necatigil şöyle değerlendirmiş:
"Tarih ve toplum olaylarından her birini konu
edinerek, Tanzimat devriyle Atatürk Türkiye'si
arasındaki dönem ve kuşakların geçirdikleri sosyal değişim ve
bunalımlarını, yaşayış ve görüş farklarını işledi: Düşünceye ve teze
dayanan özlü eserler verdi."
3 1937 tarihli Bir Sürgün korkunç bir yalnızlığın romanı. Yazık ki, Yakup
Kadri'nin üzerinde en az durulmuş eseri, bence. İstibdat döneminde
Fransa'ya kaçan Jön Türkler'in yıkımlı hikâyesinden yola çıkar görünen Bir
Sürgün, gerçekte, Doğu ve Batı uygarlıklarının bir karşılaştırması,
Tanzimat'tan beri Batı karşısında düşler kurmuş, Batı hayranı Osmanlı
aydınının Paris'teki ezgin günleri niteliğindedir. Şu önemli farkla: Yakup
Kadri, körü körüne Batı düşmanlığı gütmeyerek, nesnel bir bakış açısını
tercih etmiş…
4 Konusu yurt dışında geçen, sayısı az Türk romanlarından biri olan 'Bir
Sürgün'; Jön Türk eğilimli Doktor Hikmet'in İzmir'den Fransa'ya kaçışıyla
başlıyor. Hürriyetsizlikten bunalmış Doktor Hikmet, İstanbullu bir ailenin iyi
yetiştirilmiş, fakat yaşama acemisi çocuğudur. Babasının "Sultan Murad
mensubu" olması, Doktor Hikmet'i de, yetişme yıllarında, "göz hapsi
içinde" yaşamaya zorlamıştır. Özgürlük arayışındaki genç adam, Fransız
edebiyatının seçkin eserlerini okumuş ve şimdi yaşamaya başladığı Paris'i
yalnızca bu kitaplardan öğrenmiş, tanımıştır.
5 Gelgelelim, hayranlık duyduğu Batı, Paris'te ona karanlık yüzünü
göstermekte gecikmeyecektir. Hatta Doktor Hikmet, okuduğu edebî
eserlere kendi hayallerini katıp katmadığından şüpheye düşer. Genç
adam, Jön Türkler'le pek ilişki kuramadığı gibi, Fransızlarla da herhangi
bir yakınlık kuramamakta. On dokuzuncu yüzyıl sonunun yükselişli
düşüşlü Paris'inde, cebindeki az paranın hesabını yapa yapa, neredeyse
kimsesiz günler geçirmektedir. Gerçi Türk'lerden Ragıp Bey gibi,
Fransız'lardan ünsüz şair Jean Lalaiére gibi görüştüğü kişiler vardır ama,
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dönüp dolaşıp geldiği yerler, ıssız otel odalarıdır. Yepyeni bir iç
hesaplaşma peşini bırakmaz; Doktor Hikmet'i Paris günlerinde Batı
uygarlığını, terk ettiği Osmanlı uygarlığıyla kıyaslamak zorunda kalışıyla
izleriz.
6 İstanbul özlemi ağır ağır bastıracak; okumak, öğrenmek, özgür olmak
tutkusuyla Paris'e gelmiş Doktor Hikmet büyük bir ruh yangınında
kavrulup gidecektir. "Manevî ıstırap" gittikçe artar. Genç adam içten içe
sorgular, aradığı özgürlük bir hayalden mi ibarettir, nerede yanılmış,
nerede ülküleri göçüp gitmiştir… Manevî ıstıraba verem de eşlik edince,
sürgün ölür; "cesedi toprak parası bulunup verilemediğinden Paris'in
umumî kabirlerinden birine" gömülür.
7 Bir Sürgün romanımızda bir izleğin atası. Örnekse, 1957 tarihli
'Zenciler Birbirine Benzemez'de, Attilâ İlhan'ın roman kişisi Mehmet Ali de
Paris'e pek çok umutla gider, orada yıkımlara uğrar. Peride Celal'in 2002
tarihli son romanı 'Deli Aşk'ta, bu kez Elif hemen hemen aynı alınyazısını
paylaşacaktır Doktor Hikmet ve Mehmet Ali'yle…
8 'Bir Sürgün'de Doktor Hikmet'in İzmir'deki son akşamı, sevgilisi
Arlette'in ailesinden gördüğü yakınlık, Doktor Pienot'nun Hikmet'i
iyileştirme çabaları gibi sahneler, ilişkiler etkileyicidir. Yakup Kadri'nin
öteki romanlarındaki –deyiş yerindeyse– taşkın, fevrî anlatım yer yer bir iç
sessizliğine evrilmiş, Doktor Hikmet'in yalnızlığıyla bütünleşmiştir.
bron: Zaman Temmuz 2014 Selim İleri
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Tekst 7
Değişik Bir Ülke
Türkiye'de yatırımcılar önlerini göremedikleri halde yatırım yapıyorlar.
Ama nasıl? Paralarını hemen geri alabilecekleri yatırımı yapıyorlar.
Artık etrafa baktıkça böyle düşünüyorum. Haberleri izlemesem bile
haberler beni takip ediyor. Her dakika yeni bir gelişme oluyor. Türkiye hep
en yanlış karar neyse başarıyla onu seçip, karar diye açıklıyor.
Bakıyorum, bakıyorum, sonra da şöyle düşünüyorum: Ben her günü bir
önceki güne benzeyen sıkıcı bir ülkede yaşamak istiyorum. Türkiye'nin
gündemine bakınca "biri galiba bize ilenmiş" diye düşünüyorum. Çin
lanetini hatırladınız mı? Çinliler öyle "Allah kahretsin" filan demiyorlar.
"Umarım hep ilginç zamanlarda yaşarsın" diyorlar. Bir nevi "Umarım bir
günün öteki gününe benzemez, hayatın asla sıkıcı olmaz" demek gibi bir
şey. Sizce de biri bize ilenmiş gibi değil mi? Ben bu Çin lanetinin çok
doğru bir noktaya parmak bastığını düşünüyorum. Bir günü bir gününe
benzemeyen bir ülkeden ne boru hattı geçer, ne de değer zinciri. Bakın
ülkelerin gündemlerine. Sıkıcı olan ülkelerde herkes kendi işini yapıyor.
Bizim gibi ülkelerde herkes kendi işi dışında her konuda konuşuyor. Sıkıcı
olan ülkeler iş yapıyor, buralarda ise yalnızca konuşuluyor. Bu konuyu
müsaadenizle Avrupa Birliği'nin Eurobarometer anketlerine de atıf yaparak
açmak isterim.
Ne demektir 'ilginç zamanlarda yaşamak'? İnsanın gününün gününe
uymaması, referans noktalarının kaybolması, insanın bir nevi kendisini
boşlukta hissetmesi, yarın ne olacağından emin olmaması demektir. İlgili
ülkenin gündeminin öngörülemez olmasıdır. Avrupa Birliği'nin
Eurobarometer anketinde tam da böyle bir soru var. Soru şöyle: "Hane
halkının vaziyetini anlatmak için aşağıdaki ifadelerden hangisi daha
uygundur? (a) İçinde bulunduğunuz durumda ileriye yönelik plan
yapabilmeniz mümkün değildir. Günü gününe yaşıyorsunuz.
(b) Önümüzdeki altı ayda ne yapacağınızı biliyorsunuz.
(c) Geleceğe yönelik uzun bir perspektife sahipsiniz. Önümüzdeki 1-2
yılda ne yapacağınızı biliyorsunuz."
Bu soru ankete kriz sonrasında eklenmiş. Seri 2009 yılından başlıyor.
Avrupa'nın normal ülkeleri Almanya, Hollanda ve Danimarka gibi yerlerde
bu soruya cevap verirken (a) şıkkını tercih ederek, "plan yapmak ne
mümkün, biz ilginç zamanlarda günü gününe yaşıyoruz" diyenler yüzde
20'lerde geziniyor. Güney Kıbrıs, Yunanistan gibi Avrupa krizini en
derinden hisseden ülkelerde ise (c) şıkkını tercih ederek, "1-2 yıllık bir
perspektifle geleceğe dair plan yapabiliyoruz, öyle günü gününe
yaşamıyoruz" diyenler ise ancak yüzde 10'larda geziniyor. Normal
ülkelerin vatandaşları daha çok (c) şıkkını tercih ederken, kriz içinde
yaşayanlar daha çok (a) şıkkını tercih ediyorlar. Nedeni açık herhalde.
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Kriz varsa önünüzü görmüyorsunuz, önünü görmeyen insanların ise ileriye
yönelik yatırım filan yapmalarını beklememek gerekiyor.
Sonra dönüp Türkiye'ye bakıyoruz. Sizce Türkler ağırlıkla hangi şıkkı
tercih ediyorlar? Türkiye'de kriz filan yok. Hatta onlar para bastıkça bize
yaradı, cari işlemler açığını faraş (yelpaze) gibi açarak daha hızlı
büyüyebildik. Ne vakit? 2010 ve 2011 öyleydi özellikle. Türkler hala
ağırlıkla (a) şıkkını tercih diyorlar. Ne diyorlar? "Biz ileriye yönelik plan
yapamıyoruz, günümüz günümüze uymuyor, öngörüde bulunamıyoruz."
Peki, Türkiye böyle diyen insanların çoğunlukta olduğu bir ülkeyse, nasıl
oluyor da, (a) şıkkını tercih edenlerin yüzde 70'lerle, yüzde 60'larda
olduğu 2010 ve 2011 yıllarında Çin gibi büyüyebildi? Diyeceksiniz ki ya bu
anket yanlış ya da memleketin yatırımcıları yanılıyor.
Ben ikisinin de doğru olduğu kanaatindeyim. Türkiye'de yatırımcılar
önlerini göremedikleri halde yatırım yapıyorlar. Ama nasıl yatırım
yapıyorlar? Paralarını hemen geri alabilecekleri inşaat sektörüne yatırım
yapıyorlar. Yatırımın getirisini daha uzun dönemde alabilecekleri ancak
memleketin ihracatına ve de ihraç mallarının kalitesinin yükselmesine
katkıda bulunabilecek biyoteknoloji alanında yatırım yapmıyorlar.
Türkiye'de ileri teknolojili ihracatın toplam ihracat içindeki payı son on
yılda tam da bu nedenle artmıyor, azalıyor. Evet, evet azalıyor.
İleri teknolojili ihracatın toplam ihracat içindeki payı son on yılda neden
azalıyor? 2009 yılından beri, Eurobarometer anketine cevap veren
Türklerin "biz bu memlekette günübirlik kararlarla vaziyeti idare ediyoruz"
demelerine yol açan ortam, ileri teknolojili ihracata katkı sağlayacak
yatırımları da engelliyor. Avrupa'nın normal ülkelerinde insanların çoğu o
soruya cevap verirken, (c) şıkkını seçiyor. Türkiye'de ve Avrupa'nın kriz
ülkelerinde ise (a) şıkkını seçiyor. Avrupa'nın normal ülkeleri gündemi hiç
değişmeyen sıkıcı ülkeler. Akşam ajansı almanın bile bir anlamı yok.
Dünyada ne olmuş, onu dinliyorlar. Ömrümün ilk elli yılı heyecanlı bir
ortamda geçti. Ben artık sıkıcı bir ülkede yaşamak istiyorum.
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Tekst 8
Rengârenk Özgürlük: Mandela
'Özgürlüğün rengi' olarak
anılan Mandela ile ilgili
çekilen ondan fazla film var.
Kimi cezaevi yıllarını
anlatıyor, kimi başkanlık
dönemini, eşiyle ilişkisini…
Filmleri puzzle gibi bir araya
getirince ortaya etkileyici bir
lider portresi çıkıyor.
Bir lideri sinemada anlatmak
zordur. Çünkü hayatı
birbirinden değerli ayrıntılarla doludur. Senarist, birinin hatırı kalmasın, ikincisinin
boynu bükülmesin derken filmi belgesele çevirebilir. Bunun için hayatının bir
bölümüne odaklanıp hikâye anlatmak daha sağlıklı, etkileyicidir.
Sinemacılara tatlı kâbuslar gördüren liderlerden biri de Nelson Mandela. Sıra dışı
bir hikâyesi var: Kabile şefinin oğlu olarak dünyaya gelen Mandela, bütün
yoksulluklara rağmen okuyup avukat oluyor. Sömürgecilik karşıtı hareketi
benimseyip siyahlarla beyazların eşit vatandaşlık hakkına sahip olması için
mücadele ediyor. Barışçıl yollarla başlattığı protestolar zamanla renk değiştirince
devlete suikast düzenleyen örgüte üyelikten yakalanıp müebbet hapis cezasına
çarptırılıyor. Dile kolay 27 yıl yatıyor cezaevinde. Küçük bir hücrede hayal
kurarak, eşiyle altı ayda bir yazışarak, çocuklarının büyüyüşünü göremeyerek...
Bu süre zarfında eşitlik isteyen halkın sesi çığlık oluyor, Mandela sembole
dönüşüyor. Ülkedeki çatışmalar iktidarı sarsacak seviyeye ulaşınca devlet
başkanının kararıyla (düzenlenen uluslararası kampanyaların payı da büyük)
önce ev hapsine çıkarılıyor, ardından dışarıya. Özgür kalınca farklı bir sorumluluk
üstleniyor. Eşitsizlik fay hattından dolayı, ikiye bölünüp iç savaşa sürüklenen
ülkesini uçurumun kenarından alıyor. Eşitlik ve özgürlüğü getiren yasal
düzenlemelere önayak oluyor, başkanlık koltuğuna oturuyor... Avukatlık
yıllarından cezaevi yıllarına, barış elçiliğinden Nobel Barış Ödülü alışına kadar
anlatacak onlarca hikâye var. Yönetmenler farklı yönleriyle bunları filme aldı.
Bize düşen, puzzle'ları bir araya getirmek
Film 1: Mandela: Özgürlüğe Giden Uzun Yol (Yön: Justin Chadwick-2014)
Mandela'nın mini bir belgeseli gibi. Kısaca çocukluğunu anlatıyor, ardından
avukatlık yıllarını, eşiyle olan ilişkisini, cezaevi yıllarını… Mandela, özgürlük
mücadelesi verdiği arkadaşlarıyla sürekli beraber; dışarıda, içeride hep omuz
omuza. Ayda yılda bir gardiyan gözetiminde camın arkasından eşini gören bir
yüreğin, 21 yıl sonra aynı odada buluşunca nasıl titrediği görülüyor. Aynı yürek,
demir parmaklıklar ardında oğlunun ölüm haberini alınca paslı bir mengeneyle
sıkıştırılıp kanatılıyor. Oğlunun cenazesine katılma talebi reddediliyor, o da
acısını içine atıyor. Hayat mücadelesi kronolojik olarak gösterilen filmde, eşiyle
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olan ilişkisine farklı parantezler açılıyor. Winnie ile tanıştığında başka biriyle evli.
Hatta çocuğu var. Eşi yasak aşkını öğrenince boşanıyor, sonradan Winnie ile
geleneksel bir düğünle evlenip dünya evine giriyor. İçeride yattığı 27 yıl boyunca
Winnie büyük bir sabırla bekliyor sevdiğini.
Mandela'nın suçüstü yakalandığı örgütte aktif görev alıyor, 16 ay hücre cezasına
çarptırılıyor. Pes etmiyor, hem çocuklarını büyütüyor, hem mücadelesini.
Cezaevinden çıkıp silahlı mücadeleye son verilmesi gerektiğini söyleyince
Mandela ile araları bozuluyor, ayrılıyorlar. Justin Chadwick'in yönettiği filmin
başrolünde İngiliz aktör İdlis Elba var.
Film 2: Özgürlüğün Rengi (Yön: Bille August-2007) cezaevinde neler
yaşadığına dair bilgiler veriyor. Hikâye, Mandela'dan ziyade onu takip etmekle
görevlendirilen gardiyan üzerinden ilerliyor. Hayatı boyunca siyahilere karşı ırkçı
bir yaklaşım sergileyen, Mandela'yı tanıdıktan sonra hayata bakışı değişen bir
adamın hikâyesi… Özgürlüğe Giden Uzun Yol'da gardiyanla, Mandela'yı aynı
kadrajda kısa anlarda görüyoruz, ama ilişkileri pek anlamlandıramıyoruz.
Özgürlüğün Rengi'nde görüyoruz ki Mandela'nın gardiyanla farklı bir diyaloğu
var. Gardiyan, Mandela'nın eşine gizli mektuplar taşıyor, nadir görüşme anlarında
yasaklı konuşmalarına göz yumuyor. Mandela, gardiyana hayat dersi verirken
üniversitede okuyan çocuğuna tavsiyelerde bulunup sınavları geçmesini sağlıyor.
İlk filmde Mandela'nın eşiyle ilgili verilen ayrıntılar ile yol arkadaşları burada yok.
Karşımızda isyan etmeyen bir mahkûm, oğlunun ölümünü metanetle karşılayan
bir baba, diyaloğa açık, samimi, donanımlı bir lider var. Gardiyan: Joseph
Fiennes. Mandela: Dennis Haysbert.
Film 3: Yenilmez (Clint Eastwood-2009) filminde mercek altına alınan,
Mandela'nın başkanlık dönemi. Mandela, ülkesinde birlik ve beraberliği
sağlaması gerektiğinin farkındadır. Sporun birleştirici gücüne inandığı için ülkenin
milli ragbi takımının kaptanıyla işbirliği yapar, vasat sonuçlar alan takımın dünya
şampiyonluğuna yürüyüşünün yolunu açar. İşte bu süreci anlatan hikâyede
Mandela'nın farklı yönleri ön plana çıkarılıyor. Mandela'nın, göreve geldiğinde
yaptığı ilk iş, başkanlık binasında çalışan bütün herkesi toplayıp birlik beraberlik
mesajı vermek oluyor. "Kimse renginden, ideolojisinden dolayı
ötekileştirilmeyecek. Geçmiş, geçmişte kaldı. Biz artık geleceğe bakıyoruz."
diyor. Farklı renk ve kimlikteki bireyleri bir arada tutmak için tutkal görevi görüyor
adeta. Ailesini eşi ve çocuklarından ibaret görmüyor, "Ailem, 42 milyon Afrika
halkı." diyor.
Anlatılanlara göre Mandela, işkolik biri. Maç izlerken, yorgunluktan fenalaşıp
yatağa düştüğünde bile yapılması gerekenleri düşünüyor. Her durumda, ortamda
aklında yapılacaklar var. Bir diğer özelliği kibarlığı. Herkesin halini hatırını
soruyor, misafirlerini kapıda karşılıyor, çayını bile kendisi dolduruyor. Kimseye
saygıda kusur etmiyor. Bu filmde ise usta oyuncu Morgan Freeman, Mandela
rolünde; milli takımın kaptanı Matt Damon.
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Tekst 9
Antik Çağ Mozaiklerinde Matematik
Mersin Aydıncık Ortaokulu Proje
Öğrencileri, Proje Danışman Öğretmeni
Turhan Bulut başkanlığında ilginç bir
araştırma konusu belirleyerek Antik Çağ
mozaiklerinde matematiğin izini sürdüler.
1 Projenin amacının, geometrinin çokgenler konusu ile ilgili özgün bir
araştırma yapmak ve ulaşılan sonuçları sergileyerek paylaşmak olduğunu
belirten Bulut, proje fikrinin ortaya çıkışıyla ilgili olarak: "Ağaç yaşken
eğilir; çocuklara arkeolojiyi sevdirmeyi ve okulumuzda arkeoloji ile ilgili
farkındalık oluşturmayı istedik. Böylece, tarihimizi koruma güdüsünü
kazanmalarını ve ileriki dönemlerinde akademik anlamda çalışmalar
yapmaları için onları özendirmeyi amaçladık. Bu yaşlarda çalışmalarını
yayınlama fırsatı bulabilirlerse, bu arzumuza bir adım daha yaklaşmış
olacağız. Böylelikle onlar, tüm öğrencilerimiz için iyi bir örnek olabilirler."
açıklamasında bulundu.
2 Daha sonra Turhan Bulut şöyle devam etti: "Projenin kararlaştırılması
aşamasında beyin fırtınası ve tartışmalar yaparak, düşünce ve
görüşlerimizi paylaştık. Böylece projenin ana fikri ortaya çıktı. Proje
bankası, ilgili proje katalogları ve internet arama motorları üzerinden
yaptığımız araştırmalarda, projemize benzer bir çalışmaya rastlamadık.
Dolayısıyla bu fikir üzerinde karar kılarak planlamasını yaptık. Veri
toplama aşamasında gözlem tekniği kullanmanın yanı sıra, ilçemizde
yürütülen mozaik kazılarında çalışan kazı ekibiyle görüşerek bilgi aldık.
Yakın çevredeki müzeleri ve kazı bölgelerini gezerek resimler çektik.
Ulaşımı güç bölgelerdeki mozaikleri ise internet ve kataloglardan tespit
ederek çalışmalarımızı sürdürdük. Mozaiklerdeki kodlamaları daha iyi
anlayabilmek için geometrik şekiller kullanarak mozaikler oluşturduk. Bu
çalışmalar, yıllık proje çalışma planı çerçevesinde belirlenen saatlerde
aşama aşama gerçekleştirildi ve eş zamanlı olarak projenin sunumu
hazırlandı. Çalışmalarımızın sonucunda tahminlerimizde yanılmadığımızı
gördük."
3 Ülkemizde birçok örneği bulunan, Antik Çağ'a ait mozaik eserlerde
geometrik kodlamaların birçok mozaikte aynı olduğu tespit edildi.
Kodlamaların mozaiklerde kullanılan geometrik şekillerin kenar sayıları
dikkate alınarak oluşturuldu. Bu mozaiklerin orijinal kodlamalarını
kendilerinin de yaptığını ve böylece mozaikleri daha iyi inceleme fırsatı
bulduktan sonra okulda sergilediklerini ve projenin dikkat çekmesinden
dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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4 Peki, projenin sonuçları mozaiklerin matematiği ile ilgili neler
aktarıyor? Bununla ilgili olarak Turhan Bulut şu açıklamada bulunuyor:
"Yakın çevremizde ve Anadolu'nun değişik bölgelerinde yürütülen kazı
çalışmaları sonucu, gün ışığına çıkarılmış mozaiklerde kullanılan
geometrik desenlerin rastgele bir düzenle kullanılmadığı sonucuna ulaştık.
Samsun Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen Amisos Mozaik'inin ve Balıkesir
ilinin Edremit ilçesinde bulunan Antandros Mozaik'inin aynı kodlamayla
(4,6,4,3) oluşturulması sayısız örneklerden biridir. Ayrıca her mozaikte,
kullanılan geometrik şekillerin iç açılarının toplamı 360 derece olmaktadır.
4,6,4,3 kodlamasında kullanılan şekillerin (kare, düzgün altıgen, kare,
eşkenar üçgen) iç açılarını toplarsak 90+120+90+60=360 derece olduğu
görülüyor. Bir başka örnek ise 8,8,4 kodlu mozaikte (proje resimlerinde
yer almaktadır) sekizgen ve kare kullanılmış olmasıdır. İç açılarını
toplarsak 135+135+90=360 derece sonucuna ulaşılır. Bu örnekleri
çoğaltmak mümkündür."
bron: www.aktuelarkeoloji.com.tr
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Tekst 10
Yerin Altında 8 Bin Asker
ŞİAN - UNESCO Kültür Mirasları
listesinde bulunan Terra Kotta
Askerleri, 1970'li yıllarda ilk kez
bölgede süren kuraklık sırasında
kuyu açmak üzere çalışan 4 işçi
tarafından bulundu ve önceden
hakkında kesin bilgi olmayan yer altı
ordusunu ortaya çıkarmak için
arkeolojik çalışmalar başlatıldı.
Askerler ve mezar bölgesinin keşfine
müteakip başlatılan çalışmalar, bu askerlerin sıradan toprak asker ve
heykeller olmadığını da ortaya çıkardı. Zira yaklaşık 8 bin kişilik olduğu
tahmin edilen dev yer altı ordusu, dönemin silahları, topraktan atları ve
diğer araç ve gereçleriyle birlikte gömülmüş. Terra Kotta'ların en büyük ve
şaşırtıcı özelliği ise her birinin yüzünün farklı olarak yapılması.
İmparatorun ordusunda bulunan binlerce askerin heykeli, kıyafetlerinden
ten rengine kadar, yüzleri bire bir taklit edilerek yapılmış. Halen küçük bir
bölümü gün yüzüne çıkarılan askerlerin tamamı, heykellerin kimyası halen
çözülemediği için gün yüzüne çıkarılmıyor. Bunun başlıca nedeni ise
heykellerin bir hafta içinde orijinal hallerini kaybederek toprak rengine
dönüyor olmaları. Uzmanlar, bu dönüşümün nedenini belirlemeye
çalışıyor.
Dev yer altı ordusundan bugüne kadar iki bin civarında askerin gün
yüzüne çıkarıldığı, ancak boya ve renk hususunun hala gizemini koruması
nedeniyle 6 bin civarındaki askerin yerleri tespit edildiği halde gün yüzüne
çıkarılmadığı belirtiliyor.
Terra Kotta askerlerinin halen üç ayrı çukurda sergilendiği belirtilirken,
çukurlardan en büyüğü ağırlıklı olarak piyade askerlerin heykellerinden
oluşuyor. Bu gizemli ordu ayrıca sıradan bir şekilde dizilip, gömülmemiş.
Farklı rütbelerde ve sınıflarda olan askerler dönemin en ileri savaş
nizamına ve stratejisine uygun şekilde, savaş meydanında savaşa hazır
konumda duruyor.
Ordu, okçu birlikleri ile öncü, orta ve arka birliklerin yanı sıra destek
birimlerinden oluşuyor. Çukurların birinde de imparatorun merasim taburu
kendi düzeni içinde bulunuyor. Askerlerin yanında döneme ait 10 bin
civarında bronz silah da duruyor. Dev yer altı ordusu bir define olarak
nitelendiriliyor çünkü içerisinden çıkan unsurlarla o dönemin teknoloji,
sanat ve kültür dünyasına ışık tuttuğu belirtiliyor.
Terra Kotta Savaşçıları olarak da adlandırılan askerlerin ellerinde savaş
öncesi hazır durumda tuttukları silahlarla gömüldüğü, silahların gerçek ve
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bronzdan olması nedeniyle günümüze kadar bozulmadan ulaşabildiği
ifade ediliyor.
Toprak askerlerin yapılış tekniğinin de dönemin teknolojisinin ne kadar
ileride olduğunu gösterdiğine dikkat çekiliyor. Her bir askerin ve atın, kile
şekil verilmek suretiyle yapıldığı, ardından heykellerde açılan bir delikle üç
yüz ile dokuz yüz derece arasında fırınlandığı belirtiliyor. Uzmanlar,
deliklerin yüksek sıcaklıklarda çömleklerin patlamaması için açıldığını ve
daha sonra kapatıldığını kaydediyor.
Bölgede 600 civarında yer altı ordusunun bulunduğuna benzer çukur
olduğunu belirten uzmanlar, henüz bunlardan 25'inin açıldığını
kaydediyor. Açılmayan birçok çukurun hala gizemini koruduğu ifade
edilirken, bazı çukurların askerler dışında dev odalardan oluştuğu,
bazılarının ise boş olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, bazı çukurların boş olma
nedeninin imparatorun ani bir hastalıktan ölümü nedeniyle projesini
tamamlayamamasına yorumluyor. İmparatorun projesi tam olarak
bilinmediği gibi, bazı gizemleri de Çin Şı Huang'ın ani ölümü nedeniyle
bilinmiyor.
Bu dev mezarı ve yer altı ordusunu yaptıran imparator Çin'in o dönemde
çalışan tüm işçileri ya yaktırarak ya da kendisiyle beraber gömülmek
üzere öldürttüğü anlatılıyor. İmparator Çin'in bunu yapmasının en büyük
nedeni olarak da mezarının ve içindeki sırların bilinmesini istememesi,
aynı zamanda öldürülen işçilerin de mezarında kendisine eşlik etmesi
arzusu olduğu ifade ediliyor. Dev mezar için Şian'a iki saat mesafedeki bu
bölgenin seçilme nedeni olarak da imparatorun Li Şan adlı dağı Uzakdoğu
Fıngşui felsefesine göre kendisine en uygun yer olarak gördüğü şeklinde
açıklanıyor. İmparatorun mezarı yerin 36 metre altında bulunuyor ve bu
ordunun öldükten sonra kendisini koruyacağına inandığı kaydediliyor.
Dünyanın ilgisini çeken bu gizemli yer altı ordusu günde ortalama 50 bin
civarında yerli ve yabancı turisti ağırlarken, bölgeye yakın bir fabrikada da
toprak askerlerin her ebatta bire bir kopyaları üretiliyor. Fabrikaya
götürülen turistler, orijinaliyle aynı usulde yapılan askerlerin biblolarından
orijinal ebatlarında olanlarına kadar, işlemin bütün aşamalarını yerinde
izleyebiliyor. Üretilen bu kopyalar fabrikada açılan reyonda ebatlarına
göre farklı fiyatlarla satışa sunuluyor.
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst
zelf raadpleegt.

Tekst 11
Çağımızın Yeni Sorunu
Cep telefonu bağımlılığının davranış göstergelerini içinde yaşadığımız
süreçte hemen her alanda görmek mümkündür. Gelin sizlerle kısa bir
analiz yapalım:
Uzun süreli mi konuşuyorsunuz?
Parmaklarla tuşlarda, dakikalarca mesajlar mı yazıyorsunuz?
Gözleriniz sürekli ekrana mı odaklanıyor?
Cihazı işlevinden daha fazla şekilde mi kullanıyorsunuz?
Sosyal hayatınızda cihaz ve cihazın işlevleri önemli yer mi tutuyor?
Bunlar hayatınızın odağında mı?
Mobil cihazlarıyla duygusal bağları her geçen gün daha da güçlenen
kullanıcılar, artık tatilde de cihazlarından ayrılamıyor. Yaz tatillerinin
yoğunlaştığı şu günlerde, tatilcilerin Ultrabook, dizüstü bilgisayar ve tablet
gibi mobil cihazlarına karşı her geçen gün güçlenen aşkı gözler önünde.
Global İş Dünyası Eğilimleri Araştırması dünyadaki çalışanların yarısının
tatilde de işle ilişkilerini koparmadıklarını, gelişmeleri sıcağı sıcağına
mobil cihazlarından takip ettiğini göstermektedir. Yurt dışında
yapılan çeşitli araştırmaların bir tanesinde çalışanlara tatildeyken
işlerinden ne kadar uzak kalabildikleri soruldu. Dünyada çalışanların
yüzde 47'sinin tatile çıktıklarında işte neler olup bittiğinden cep telefonları
ve tablet bilgisayarları aracılığıyla haberdar olduğu görülmektedir.
Araştırmada, çalışanların neredeyse yüzde 30'u işverenlerinin tatil
sürecinde kendilerine erişim beklentisi olduğunu, gönüllü olarak mobil
cihazlarından gelişmeleri takip ettiğini belirtti. Özellikle 24 yaş ve altı genç
çalışanların yüzde 37'si 7/24 işverenlerinin kendilerine erişim hissi ile
tatilde işle ilgili gelişmeleri takip ettiğini belirtirken aynı yaş aralığındaki
çalışanların yüzde 55'inin gün içerisinde cep telefonlarından ya da tablet
bilgisayarlarından tüm bilgilendirmeleri takip ettiği ortaya çıktı.
Türkiye'nin dahil olduğu araştırmada orta yaş aralığında olan çalışanların
yüzde 71'i tatilleri sırasında kolayca işle ilişkilerini kestiklerini belirtirken,
üzerlerinde erişim baskısı hissetmediklerini söyledi. Bunun sebebi ise
sosyalliğe verilen anlamın yaşın ilerlemesine göre zamanla değiştiğidir.
Değişen dünyada insan düşünce, duygu, davranış ve algısı da
değişmektedir.
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İşverenden çalışana, mobilite kişilerin çalışma şekline ve şirket içi
iletişime önemli değişimler getirmektedir. "Yapılan araştırmalar mobil
internet ve akıllı cihaz kullanımının bir önceki yıla göre neredeyse yüzde
40 arttığına işaret ediyor. Günlük hayat ve iş hayatını iç içe geçiren,
birleştiren mobilite kavramı özellikle genç çalışanların vazgeçilmezi.
Zaman ve mekandan bağımsız olarak şirketteki gelişmeleri tatildeyken
bile akıllı cihazları üzerinden takip eden yeni jenerasyon bunu bir iş yükü
olarak değil, bir rutin olarak değerlendiriyor." Dolayısıyla şirketteki bu
yoğun iletişim süreci şirketin gelişimine önemli katkı sağlıyor.
Bu bağımlılık süreci aynı zamanda kişinin biyo-psiko-sosyal yapısını
bozabilecek nitelikte olabiliyor. Bu noktada belli çözüm yolları aramak
süreci her iki taraf adına daha yararlı hale getirebiliyor.
Çözüm Yolları:
1 Sabah uyandığınızda kendinizi hazır hissedene kadar telefonunuzu
kontrol etmeyin.
2 Aklınızda yapmayı planladığınız bir şey yokken cep telefonunuzu
kurcalamayın.
3 Yüz yüze görüşmelerde cep telefonunuzu kapatın.
4 Yatağa gitmeden en geç 30 dakika önce telefonunuzu kontrol edin.
Eğer cevapsız aramalar veya mesajlar varsa yarını bekleyebilir.
5 Yemek yerken, rahatlamaya çalışırken, film seyrederken veya
arkadaşlarınızla dışarıda güzel bir günün keyfini çıkarırken cep
telefonunuzu kullanmayın.
6 Sosyal hayatın gereklerini düşünün ve kendinizi bağımlı hale
getirmeyin.
bron: www.yasadikca.com
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Tekst 12
e-Vize

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre; sınır
kapılarında uygulanan bandrol vizenin yerini alacak e-Vizenin çağdaş ve
insan onuruna yakışır bir uygulama olduğunu ifade eden Dışişleri Bakanı,
bu uygulamanın devrim mahiyetinde olduğunu kaydederek halihazırda bu
uygulamayı bu çapta yapan herhangi bir ülke bulunmadığını vurguladı. 94
ülkenin e-Vizeden yararlanacağına dikkat çeken Dışişleri Bakanı, eVizenin devletin kendine güvenini yansıtan bir uygulama olduğunu ve
dışarıdan gelen herkesi tehdit veya potansiyel risk unsuru gibi görmeyen
bir yaklaşımı yansıttığını söyledi.
Uygulamanın Türkiye'nin birçok ülkedeki başkonsolosluklarında iş yükünü
azaltacağını ve THY'nin iş hacmini artıracağını belirten Dışişleri Bakanı,
Türkiye'ye diğer ülke işadamlarının gelişini kolaylaştıracağı için Türk
işadamlarının verimliliğini de yükselteceğini ifade etti. Tanıtım
toplantısında ayrıca, Dışişleri Bakanlığı ve THY arasında e-Vizenin
uygulanmasına dair protokol imzalandı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı, e-Vizenin işleyişine dair yaptığı sunumda
Bakanlığımız ile protokol imzalamış havayolu şirketleri üzerinden
Türkiye'ye gelen birçok yabancı ülkenin vatandaşlarının bundan böyle
isterlerse Türkiye'ye varışlarında havaalanından bandrol vize almak
yerine, bulundukları ülkeden veya internet bağlantısı olan herhangi bir
yerden elektronik ortamda vizelerini alarak Türkiye'ye giriş yapabileceğini
dile getirdi. Vizelerin yüzde 95'inin havaalanlarında verildiğini, bundan
dolayı yığılmalar yaşandığını belirterek e-Vize uygulamasının bunu
ortadan kaldıracağını kaydetti.
Yılda 7,5 milyon yabancının e-Vize ile ülkemize seyahat etmesi
beklenmektedir. 17 Nisan 2013 tarihinde başlayan uygulama kapsamında
bugüne kadar 2 bine yakın e-Vize verildi. Elektronik ortamda vize almak
yaklaşık 2 dakika 14 saniye sürüyor. Önümüzdeki 3-4 ay içinde sınırda
vize verme uygulamasının tamamen kaldırılması düşünülüyor.
bron: www.turizmdebusabah.com
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Correctievoorschrift HAVO

2016
tijdvak 1

Turks

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VO.
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende aspecten van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit VO van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en
Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de directeur van de school van de
gecommitteerde toekomen. Deze stelt het ter hand aan de gecommitteerde.
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De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het behaalde
aantal scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze derde corrector komt
in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets
behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n
het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten
die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening
gehouden.
Scorepunten worden met inachtneming van het correctievoorschrift toegekend op
grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden
geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt.
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de
scores van de kandidaten.
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in
gezamenlijk overleg keuzes maken.
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de
examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
NB
Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een
aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de
N-term rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 56 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1 İstanbul'u Dinliyorum
1

maximumscore 1
Gehoor en reuk (horen en ruiken)

2

maximumscore 1
Lodos(ların)

Tekst 2 Cüneyt Arkın
3

D

4

maximumscore 1
alinea 2

5

maximumscore 1
de kern van het antwoord is:
wegens bezwaar tegen de beslissing / het besluit / Prijs was voor Yılmaz
Güney / politieke onderdrukking

6

C

Tekst 3 Muz Cumhuriyeti
7

B

8

C

9

maximumscore 1
United Fruit Company

10

maximumscore 1
Honduras en Guatemala
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Vraag

11

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1 c
2 e
3 a
4 d
5 b
indien vijf antwoorden goed
indien vier antwoorden goed
indien drie of minder antwoorden goed

2
1
0

Tekst 4 Burçlar ve Turizm
12

B

13

B

14

B

15

C

Tekst 5 Diyarbakır Surları
16

C

17

B

18

D

19

B

20

B

21

C

22

D
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 6 Bir Sürgün
23

D

24

C

25

D

26

D

Tekst 7 Değişik Bir Ülke
27

B

28

maximumscore 1
De kern van het antwoord is:
bir günün bir öteki güne benzememesi

29

maximumscore 1
Almanya, Hollanda, Danimarka (sıkıcı olan ülkeler iş yapıyor)

30

C

31

E

32

D

Tekst 8 Rengârenk Özgürlük: Mandela
33

C

34

maximumscore 2
De kern van het antwoord is:
− ülkedeki iç savaş/ çatışmalar/ eşitlik isteyen halk
− uluslararası kamuoyu desteği/ kampanyalar/ destekler/ baskı
− devlet başkanının kararı
indien drie antwoorden goed
indien twee antwoorden goed
indien een of geen antwoord goed

35

2
1
0

D
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Vraag

Antwoord

36

E

37

maximumscore 1
De kern van het antwoord is:
Eşitlik ve … önayak oluyor.

38

C

39

D

Scores

Tekst 9 Antik Çağ Mozaiklerinde Matematik
40

E

41

C

42

A

43

maximumscore 2
1 onjuist
2 juist
3 onjuist
4 juist
indien vier antwoorden goed
indien drie antwoorden goed
indien twee of minder antwoorden goed

2
1
0

Tekst 10 Yerin Altında 8 Bin Asker
44

maximumscore 1
De kern van het antwoord is:
Iedere soldaat heeft zijn eigen gezicht / gezichtsuitdrukking.

45

maximumscore 1
De kern van het antwoord is:
heykellerin bir hafta içinde orijinal hallerini kaybederek toprak rengine
dönüyor olmaları/ heykellerin kimyası

46

D
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Vraag

47

Antwoord

Scores

maximumscore 2
1 onjuist
2 juist
3 onjuist
4 juist
indien vier antwoorden goed
indien drie antwoorden goed
indien twee of minder antwoorden goed

48

B

49

maximumscore 1
De kern van het antwoord is:
− mezar yerinin ve içindeki sırlarının bilinmesini istememesi
− öldürülen işçilerin de kendisine eşlik etme arzusu
− ordunun, öldükten sonra kendisini koruyacağına inanması
indien drie antwoorden goed
indien twee of minder antwoorden goed

2
1
0

1
0

Tekst 11 Çağımızın Yeni Sorunu
50

maximumscore 1
Türkiye’nin dahil … hissetmediklerini söyledi.

Tekst 12 e-Vize
51

maximumscore 2
De kern van het antwoord bevat tenminste vijf van de onderstaande
onderdelen:
− başkonsolosluklarda iş yükünü azaltacak
− insanlar bulundukları ülkede internet (bağlantısıyla) vize alabilecek
− THY'nin iş hacmini arttıracak
− yabancı iş adamlarının gelişini kolaylaştıracak
− Türk iş adamlarının verimliliğini yükseltecek
− havaalanlarındaki yığılmaları önleyecek
− zaman kazanma
indien vijf onderdelen goed
indien vier onderdelen goed
indien drie of minder onderdelen goed

HA-1008-a-16-1-c

9

2
1
0

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 217

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni naar Cito.
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

www.istanbul.net.tr

tekst 3

http://amerikabulteni.com

tekst 4

www.turizmtrend.com

tekst 5

www.diyarbakir.adalet.gov.tr

tekst 6

Zaman Temmuz 2014 Selim İleri

tekst 9

www.aktuelarkeoloji.com.tr

tekst 11

www.yasadikca.com

tekst 12

www.turizmdebusabah.com
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Examen HAVO

2015
tijdvak 1
donderdag 28 mei
13.30 - 16.00 uur

Turks

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 52 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1 Sinema
1p

1

Bu parçada hangi soruya cevap bulunabilmektedir?
A Sinema bir kitaba sığdırılabilir mi?
B Sinema sektörünün zorlukları nedir?
C Sinemanın en basit tanımı nedir?
D Sinemaya neden az gidilmektedir?

1p

2

Bu parçada yazarın ağırlıklı olarak ele aldığı konu nedir?
A sinema üzerine yazılan kitabın tanıtımı
B sinemanın oluşturduğu psikolojik etkiler
C toplumun sinema hakkındaki görüşleri
D yasaklı filmlerin yarattığı derin etkiler

1p

3

Parçaya göre bazı oyunculara neden hayran kaldığımız belirtilmektedir?
A çözümler ürettiklerinden
B hayallerimizi süslediklerinden
C onları örnek aldığımızdan
D sıkıntılarımıza değindiklerinden

Tekst 2 Kapı Kapı İstanbul
1p

4

Okul idarecileri, İstanbul’un zenginliklerini neden okula taşıdılar?
öğrencilerin
A anılarını canlandırmaları için
B doğaya önem vermeleri için
C geçmişle bağ kurmaları için
D İstanbul’u güzelleştirmeleri için
E İstanbul’la özdeşleşmeleri için

1p

5

Sınıfların girişindeki tarihi mekan resimleri öğrencileri nasıl etkiliyor?
A derslerdeki başarılarını yükseltiyor
B duygusal davranmaya yöneltiyor
C resim yapmaya özendiriyor
D ufuklarını genişletiyor

1p

6

Wat heeft men gedaan om het project ‘İstanbul Dersi’ zo goedkoop
mogelijk te houden?
Je moet in het Turks antwoorden.
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1p

7

Hoe zou het volgens de leerlingen zijn om in Istanbul te leven?
Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden van die opmerking op.

Tekst 3 Dalış Merkezleri
1p

8

Parçaya göre Kaş bölgesindeki su altı yapılarını ilginç kılan nedir?
A bitki örtüsü
B sismik olaylar
C suyun berraklığı
D tektonik hareketler

1p

9

Sarıgerme’nin dalgıçlar için giderek cazip bir merkez durumuna
gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A dalış brovölerinin verilmesi
B mağaraların inanılmaz derinliği
C su altı canlılarının çeşitliliği
D şehir merkezine yakınlığı

1p

10

Parçada Çeşme ile ilgili olarak ‘mavisi bambaşka’ ifadesi ne için
kullanılmaktadır?
A denizdeki kayalıkların görünümü için
B denizin rengi giderek değiştiği için
C gökyüzü hep masmavi olduğu için
D suyun altındaki sazlıkların renkleri için

1p

11

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde cesaret isteyen dalışlar
yapılabilmektedir?
A Bodrum
B Çeşme
C Sarıgerme
D Saros

1p

12

Çeşme / Altın Kum’da dalgıçların gece dalışlarını tercih etmelerinin nedeni
nedir?
A çeşitli canlıların bir arada olması
B emniyet kurallarının serbestliği
C güvenli dalışların yapılabilmesi
D renkli süngerlerin çok bulunması
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2p

13

In de tekst worden vier verschillende duikcentra genoemd. In de buurt van
deze centra zwemmen verschillende waterdieren/vissen.
Neem de tabel over en noteer welke soorten waterdieren/vissen het
meest voorkomen per duikcentrum.
Je moet in het Turks antwoorden.
duikcentrum
1

Bodrum

2

Kaş

3

Sarıgerme

4

Saros

soort waterdier/vis

Tekst 4 Apple iPhone
Kies bij de open plekken 14, 15, 17, 18, 19 en 20 in de tekst het juiste
antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
1p

1p

1p

14
A
B
C
D

eksik
hızlı
küçük
popüler

A
B
C
D

donanım
gövde
parlaklık
renk

15

16

Üçüncü ve dördüncü paragraf arasındaki ilişki nedir?
Dördüncü paragrafta tümüyle yeni konuya değiniliyor.
Dördüncü paragrafta verilen bilgi her ikisinin sonucu.
Üçüncü paragraf, dördüncü için ön giriş yapmış oluyor.
Üçüncü paragraf, dördüncüden daha ayrıntılı bilgi içeriyor.

A
B
C
D
1p

17
A
B
C
D

HA-1008-a-15-1-o

akustiği
görüntüsü
mikrofonu
optiği

4 / 10

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 222

1p

1p

1p

18
A
B
C
D

dayanıklı
düşük
inanılmaz
yeterli

A
B
C
D

biçimine
kalitesine
kolaylığına
rehberine

A
B
C
D

gösterime
incelemeye
paylaşıma
piyasaya

19

20

Tekst 5 Kayın Ağacı
1p

21

Yazıya göre mitolojilerin yaşamasını sağlayan etken nedir?
A algılama
B anlatım
C gelenek
D inanç

1p

22

Kayın ağacı mitolojisinin ana konusu nedir?
A ağaçlara verilen değer
B kayın ağacının özelliği
C Türklerin ortaya çıkışı
D Türklerin yaşayışları

1p

23

Wat wordt er bedoeld met de beschrijving “üçlü” in alinea 2?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

24

Wat symboliseert het woord ‘kayın’ volgens de tekst?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

25

De verwerking van de schors van de beuk heeft aan de basis gelegen
voor het ontstaan van bepaalde ambachten.
Welke twee ambachten zijn dat?
Je moet in het Turks antwoorden.
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1p

26

Door welke eigenschap kunnen de takken van de ‘kayın ağacı’ gebruikt
worden om pijl en boog te maken?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

27

Hoe wordt de maatschappij genoemd waarin vrouwen de macht in handen
hebben volgens de tekst?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

28

Waarom wordt de melk van de beuk tegenwoordig minder gebruikt
volgens de tekst?
Je moet in het Turks antwoorden.

Tekst 6 Büyüyünce Ne Olacaktık Ne Olduk?
In de tekst worden drie punten genoemd die van invloed zijn op de
beroepswens van kinderen.
Schrijf twee van de drie op.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

29

1p

30

Yazının 2. paragrafında geçen ‘Eskiden çocuklar doktor, itfaiyeci, pilot
gibi, insanların iyiliğini amaçlayan meslekleri istiyordu’ cümlesiyle asıl
anlatılmak istenen nedir?
Günümüzde çocukların istediği mesleğin
A eğitiminin daha kolay olması.
B kendilerini ön plana çıkarması.
C toplum içinde değer görmesi.
D toplumsal yardımı amaçlaması.

1p

31

Waardoor zal er in de toekomst een gat ontstaan tussen vraag en aanbod
op de arbeidsmarkt volgens de tekst?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

32

Beşinci ve altıncı paragraf arasındaki ilişki nedir?
A Altıncı paragrafta beşincide işlenmiş konulara da değiniliyor.
B Beşinci paragrafta ele alınan konunun sonucu altıncıda açıklanıyor.
C Beşinci paragrafta geçen meslekler altıncıda ayrıntılı anlatılıyor.
D Her iki paragrafta da anne-babanın istediği meslekler işleniyor.

1p

33

Yazar, sonuç olarak bu yazıyla neyi belirtmek istemiştir?
A Çocuklar yanlış seçim yaptıklarında mutsuz oluyorlar.
B Çocuklar, seçim yaparken yanlış yönlendiriliyorlar.
C Çocukların ne olmak istedikleri ile ilgilenmek gerekir.
D Çocukların yanlış seçimi bile öğretici özellik taşıyor.
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Tekst 7 Eski Oyuncak
1p

34

1p

35

1p

36

Mardin’de bulunan oyuncaklardan önce, bilinen en eski oyuncak hangi
maddeden yapılmıştı?
A çamur
B demir
C tahta
D taş
Tijdens de opgravingen zijn er naast de speelgoedauto en het tablet nog
twee andere voorwerpen gevonden.
Schrijf deze twee voorwerpen op in je uitwerkbijlage.
Je moet in het Turks antwoorden.
Hoe komt het volgens de tekst dat het schrift op dit tablet bewaard en
leesbaar is gebleven?
Je moet in het Turks antwoorden.
In de tekst wordt het gebied waar ook Mardin onder valt, aangeduid als
bakermat voor de beschaving.
Welke term wordt hiervoor in de tekst gebruikt?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

37

1p

38

Yazıya göre Mardin ili hangi bölgede bulunmaktadır?
A Asur
B Gırnavas
C Mezopotamya
D Nabulu

1p

39

Mardin’de bulunan çivi yazılı tablet ne gibi bir resmi belgedir?
A barıṣ antlaṣması
B bereket duası
C satıṣ sözleṣmesi
D yazılı bir kanun
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Tekst 8 Türk Halk Çalgıları
2p

40

Welk geluid hoort bij welk instrument?
Noteer het cijfer met daarachter de juiste letter.
1

bozuk

a

tok ve mil iniltili ses

2

davul

b

mat ve hafif ses

3

divan sazı

c

açık ve berrak ses

4

mey

d

gür ve tok ses

5

meydan sazı

e

olgun ve dokunaklı ses

1p

41

Tambura nasıl çalınmaktadır?
A metçik ve tokmakla
B sadece çomakla
C sadece yayla
D tezene ve parmaklarla

1p

42

Parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A Bulgarı, çalgı olarak ilk kez Erzurum’da kullanılmıştır.
B İstanbul ile Karadeniz kemençesi birbirine benzemez.
C Kabak, ahşap kaplı ve dört telli bir çalgıdır.
D Tar, Akdeniz Bölgesi’nin en yaygın çalgısıdır.

1p

43

Mey çalgısı daha çok nerelerde kullanılmaktadır?
A büyük düğün salonlarında
B köy meydan düğünlerinde
C küçük ve kapalı yerlerde
D yüksek yayla düğünlerinde

1p

44

Küçük davullar en çok hangi yöremizde kullanılmaktadır?
A Aydın yöresi
B Kars yöresi
C Trabzon yöresi
D Urfa yöresi
E Yozgat yöresi

1p

45

Vurmalı çalgılardan olan kudüm hangi müzik türünde kullanılmaktadır?
halk müziği
pop müzik
sanat müziği
sufi müziği

A
B
C
D
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Tekst 9 Karız Kanalları
1p

46

1p

47

Parçaya göre Turfan bölgesinde görülen zıtlık aşağıdakilerden hangisidir?
A kuru hava - sulama
B serinlik - derin vadiler
C yağışlı hava - kıtlık
D yüksek dağlar - sıcaklık
Parçada geçen ‘doğal su depoları’ aşağıdakilerden hangisidir?
dağ
deniz
gölet
mağara

A
B
C
D
2p

48

Welke van onderstaande beweringen zijn volgens de tekst juist en welke
zijn onjuist? Noteer het nummer met daarachter ‘juist’ of ‘onjuist’.
1 De grotten werden vroeger gebruikt om de stad te verdedigen.
2 De kanalen zijn voor het eerst door een herder ontdekt.
3 Het gebied is de laagste plek ter wereld onder zeeniveau.
4 Het Turfan-gebied is een toeristische trekpleister.
5 In het Turfan-gebied is de gemiddelde levensverwachting hoog.

1p

49

Parçaya göre yerli halk su kanallarının temizliğini nasıl sağlamıştır?
A dar kuyular kazarak
B dik kuyular kazarak
C iş bölümü yaparak
D köleleri çalıştırarak

1p

50

Op welk punt zijn de historici het niet met elkaar eens volgens de tekst?
Schrijf het antwoord in het Turks op.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de
bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst:10 Türkiye Koyunları

1p

51

Je hebt gehoord dat de overheid subsidie voor de veeteelt verstrekt. Je
woont in het Zwarte Zeegebied en je wilt daar een Turkse schapenfokkerij
beginnen.
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin waarin staat
of het zinvol is om daar een schapenfokkerij te beginnen.

Tekst 11 İtiraf Ediyorum

1p

52

Je hebt gehoord dat veel mensen op de werkvloer onderdrukt worden.
Je hebt een neef die als officier van justitie werkt.
Zou hij, volgens de tekst, ook worden blootgesteld aan psychische
mishandeling?
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin waaruit dat
blijkt.

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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HA
AVO Turks
s 2015 tijd
dvak 1 (28
8-5-2015)
Na
aam kandidaat: ______
___________
___________
_______

School:
S
___
_____________________
___________
__

Ex
xamennummer: ______
___________
___________
_______

Instructiie
Meerkeuze
evraag: omcirrkel het goede
e antwoord (zi e voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gema
aakt? Kruis je eerste antwoo
ord door en om
mcirkel een an
nder (voorbeeld 2).
Wéér niet g
goed? Kruis dan
d ook dat an
ntwoord door e
en omcirkel ee
en ander. Is da
at antwoord aal
doorgekruiist, zet dan de
e letter van je keuze
k
vóór he
et vraagnumm
mer (voorbeeld 3)
Open vraa
ag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen
n".

agen
Meerkeuzevra
1 A B C D

Open vrage
en
6

2 A B C D
3 A B C D
4 A B C D E

7

5 A B C D
6

Open vraag

7

Open vraag

13

8 A B C D
9 A B C D
10 A B C D

23

11 A B C D
12 A B C D
13

Open vraag

14
4 A B C D
15
5 A B C D
16
6 A B C D
17 A B C D
18 A B C D
19 A B C D
20 A B C D
21 A B C D
22 A B C D
23

Open vraag
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Meerkeuzevragen
24

Open vraag

25

Open vraag

26

Open vraag

27

Open vraag

28

Open vraag

29

Open vraag

30 A B C D
31

Open vragen
24

25

26

Open vraag

32 A B C D
33 A B C D

27

34 A B C D
35

Open vraag

36

Open vraag

37

Open vraag

28

29

31

35

36

37
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Meerkeuzevragen
38 A B C D

Open vragen
40

39 A B C D
40

Open vraag

41 A B C D

48

42 A B C D
43 A B C D
44 A B C D E

50

45 A B C D
46 A B C D
47 A B C D
48

51

Open vraag

49 A B C D
50

Open vraag

51

Open vraag

52

Open vraag

52

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!
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Tekst 1
Sinema
Sinema insanın aynasıdır; yaşamının
arka planındaki görünmeyenlerinin,
görülmesini istemediklerinin,
hayallerinin, umutlarının, kaygılarının bir
rol modeliyle aktarımıdır. Aslında
izlediğimiz her rol gerçek hayatımızdan
bir kesittir; hayallerimiz, umutlarımız,
kaygılarımız, acılarımız ya da
tutkularımızdır. Oyuncular da sadece birer ‘elçi’dir, bizim perdeye
yansımış hallerimizdir aslında. Birçok filmde, filmin hepimiz için farklı
anlamlar ifade eden bir sahnesinde kendimizi bulmamız, kendimizle
ilişkilendirmemiz, hatta o sahnelerin üzerimizde neredeyse psikoterapötik
bir etki yapması da bundandır. Bazen bizimle benzer sorunları yaşayan bir
oyuncunun bu sorunlarını nasıl çözdüğünü kendimize model alırız; biz de
öyle çözmeye çalışırız. Kimi zaman çözümleyemediklerimize çare ürettiği
için ona hayran kalırız. O karakter bize uzun zamandır bastırdığımız bir
kaybı, yası, acıyı çağrıştırır; yıllardır kimse görmesin diye saklanılmaya
çalışılanı ortaya serer. Zaman gelir o oyuncuyla birlikte ağlarız, korkarız
ya da mutlu oluruz. İzleyici rolünden çıkıp filmin gerçek kahramanı ya da
intikam peşinde koşan kötü karakteri olabiliriz; o bizizdir aslında, bizim
yansımamızdır. Belki de yıllardır bilinçaltımıza bastırdığımız bir
sorunumuzu o sahne ya da oyuncularla fark ederiz. Sinema bize bütün bu
farkındalıkları, iç yolculukları, keşifleri sağlaması açısından da belki de
sanatın en değerli, özgün, yaratıcı dalı olarak görülebilir.
Uzman Psikolog Tarık Solmuş’un ‘Sinemada Psikoloji Eksenli’ yeni kitabı
iki ana bölümden oluşmaktadır. Öncelikle, belirli değerlendirme kriterleri
göz önünde bulundurularak bugüne kadar yapılmış olan en iyi filmlere,
yönetmenlere, oyunculara, oyuncu performanslarına, film festivallerine,
ödüllere değinilmiştir. İkinci bölümde de, yine sinema ve psikoloji
bağlamında herhangi bir filmdeki karakterlerin davranışlarını analiz
ederken kullanılabilecek olan iki bilimsel/kuramsal rehbere yer verilmiştir.
Sonrasında da dünya sinemasından örneklerle yasaklı filmlerin
arkasındaki psikolojik süreçlere ve ister ana, ister yan karakter düzeyinde
olsun, bir psikolojik sorunu ya da bozukluğu barındıran filmlerin bir
antolojisine yer verilmiştir.
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Tekst 2
Kapı Kapı İstanbul
Küçükyalı Teknik ve Endüstri Meslek
Lisesi öğrencilere, İstanbul sevgisini,
tarihi mekânları daha iyi tanıtmak ve
unutmalarını önlemek için yeni bir proje
geliştirdi. ‘İstanbul Dersi’ projesi ile,
öğrencilerine İstanbul gezileri yaptıran
okul idaresi, onların derse girerken ve
ders esnasında tarihi bina ve alanları
görmeleri için sınıf kapılarının iç ve dış
kısmına İstanbul’un gece ve gündüz
resimlerini işledi.
Okul idaresi tarafından sınıf kapılarına önce cam yapılması, daha sonra
da İstanbul’un mekânlarından Kız Kulesi, Boğaz Köprüsü, Sultanahmet,
Ayasofya, Galata Kulesi, Galata Köprüsü, Dolmabahçe Camii, Tarihi
Yarımada, Balat, Tramvay, Haliç, III. Ahmet Çeşmesi, Dolmabahçe
Sarayı, Çemberlitaş, Lale Bahçeleri, Haydarpaşa Garı, Boğaz Vapurları,
Emirgan, Piyerloti ve saat kuleleri gibi mekânların, yapıların gündüz ve
gece görüntülerinin işlenmesi kararlaştırıldı.
İstanbul’da ilk olan bu projeyi okulun giriş kapısından itibaren misafirlere
ve öğrencilere tanıtan okul müdürü Selami Çiçek, “Öğrencilerin derse
girerken tarihi mekân isimlerini söyleyerek girmeleri, buluşacakları
sınıfların tarihî mekân isimleriyle ‘Boğaz Köprüsü’ndeyiz.’, ‘Galata
Kulesi’ndeyiz’ diye anmaları bize ayrı bir haz verdi. Ayrıca öğrencilerimizin
İstanbul’un zenginliklerini unutmamaları ve aidiyet kazanmaları için fırsat
oldu.″ dedi.
Müdür yardımcısı Adem Beker projeyle ilgili “Birkaç kapı yaparız, diye
düşünmüştük. Okula hiç masraf olmadan gönüllü hamîler tarafından
kapılarımızın %75’ini yaptırdık. Öğrencilerimiz kapılara hiç zarar
vermedikleri gibi onları daha iyi korudular. Farklı sınıflarda ders yapmak
için adeta program değişmesini istemeye başladılar.” dedi.
Tarih öğretmeni Mustafa Yağmur “Girdiğim her sınıfta kendimi bir tarihî
mekân içindeymişim gibi hissediyorum; ayrıca derslerde konuyla bağlantı
kurmak öğrencilerimizin dikkatini çekiyor.″ dedi.
Öğrencilerden Emirhan Doğan “İstanbul’daki bu tarihî güzelliklerimizi,
yaşadığımız okul mekânında görmek estetik bilinç düzeyimizi geliştiriyor.
Tarihi yerlerimiz, geçmişteki gerçek olayları ve bu durumla karşı karşıya
kalanları hatırlatıyor. Bağlantı kurmamızı sağlayıp neden ve nasıl
olduğunu düşündürüp zihnimizde kapı aralıyor. Bu güzel tasarımın öğrenci
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arkadaşlarımın performansını artırdığına ve eğitim öğretimde yaratıcı bir
yaklaşım sağladığına inanıyorum.″ dedi.
Dokuzuncu sınıf öğrencilerinden Keremcan Kuru “Canım İstanbul adlı şiir
İstanbul’u ne kadar güzel anlatıyor. Adeta düşletiyor bize tüm İstanbul’u.
Fakat İstanbul’u düşünmek yetmez; gerçekten görmek, dokunmak ve
hissetmek gerekir. Yaklaşık 8-10 saat ders yapan öğrenciler için zor olan
bu durumu, okul idaresi her sınıfın kapısında İstanbul’un güzelliklerini
göstererek çözüyor. Hemen hemen günümüzün tamamını geçirdiğimiz
okulumuzda İstanbul’un çeşitli güzelliklerine ait olan fotoğraflar sayesinde
adeta İstanbul’u yaşıyoruz.” dedi.
Okul müdürü Selami Çiçek, öğretmen ve öğrencilerin projeyi
sahiplenmelerinin ve mutlu olmalarının önemine değindi. Okulunu seven,
İstanbul’u seven, yaşadığı şehrin güzelliklerini görebilen bir neslin
yetişmesi için vesile olmanın da gurur verici olduğunu söyledi.
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Tekst 3
Dalış Merkezleri
Zengin su altı resifleri ve görüş netliğiyle tam bir dalış cenneti olan
Anadolu kıyılarında denizin engin maviliği rengârenk bir dünyaya açılıyor.
İşte amatörlerden
profesyonellere herkes için
öneriler:
Kaş: Kalabalıktan uzak ve
rafine bir turizm beldesi olan
Kaş, Anadolu’nun en önemli
dalış merkezlerinden biri.
Kıyılardaki ilginç jeolojik
formasyonlar, tektonik
hareketler sonucu oluşan ilginç su altı yapıları, zengin bir su altı yaşamı
ve tarihi batıklarla değer kazanıyor. Bölgede uluslararası standartlarda
eğitim ve su altı rehberliği hizmeti veren birçok dalış okulu var. Kaş
Yarımadası’nın girintili çıkıntılı kıyıları ile civardaki adacıkların çevresinde
yıl boyunca su altı dalışı yapılabiliyor. Dalış bölgelerinin yerleşim
merkezine yakın olması önemli bir avantaj. Kaş kıyılarında deniz
derinleştikçe mercan resiflerine rastlanmaktadır. Baca biçiminde dar bir
girişi bulunan yaklaşık 20 metre uzunluğundaki tünellerin içinde ilerlemek
mümkün. Derin kanyonlar ve kaya kovuklarının arasında yüzerken etrafı
izlemek çok heyecan verici. Bölgenin su altı karakterini tanımak için, Kaş Kalkan - Kekova üçgeninde, bir ya da iki gece tekne konaklamalı dalış
turları öneriliyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma İtalyan bombardıman
uçağı, gözde dalış noktalarından biri.
Sarıgerme: Anadolu denizlerinin renk cenneti gibi. Fay kırılmalarının
neden olduğu dik ve derin kıyı yapısıyla tanınan bölge, sıra dışı su altı
rezervlerine sahip. Su altı yaşam türleri ve zengin habitat alanlarıyla
bölgenin dalış potansiyeli oldukça yüksek. Ayrıca bu kıyılar, nesli tükenme
tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foklarının da yaşam alanı.
Sarıgerme kumsalında yetişen kum zambağı, nesli tükenme tehlikesiyle
karşı karşıya olan soğanlı bir bitki türü.
Çeşme: Su altı tutkunları tarafından ‘Suyu başka, mavisi bambaşka’
şeklinde tanımlanan Çeşme denizi, berraklığıyla dalgıçları kendisine
çekiyor. Dağların denize dik indiği Çeşme kıyılarına hâkim olan kayalık
görünüm, suyun altında yerini kumluk ve sazlıklara bırakıyor. 20’li
metrelerden itibaren de dalış renklenmeye başlıyor. Mercan Boğazı
yönündeki Küçük Ada, yüksek kaya duvarlarıyla oldukça gözde bir dalış
noktası. Duvar boyunca göze çarpan renkli süngerler ise dalışı keyifli hale
getiren faktörlerden. Adanın güneybatısında küçük bir koy olan Altın Kum
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ise genellikle gece dalışlarının gözdesi. Sığ ve akıntısız deniziyle tanınan
koyda, emniyet kuralları rahatça uygulanabildiği için karanlıkta dalış son
derece güvenli. Uzunluğu iki kilometreye ulaşan plajı, bembeyaz kumları
ve turkuaz renkli deniziyle Maldiv Adaları’nı anımsatıyor.
Bodrum: 1960’lı yıllara kadar küçük bir balıkçı ve süngerci kasabası olan
Bodrum, günümüzde dalış turizminin de öncü adreslerinden. Yaz
aylarında ortalama deniz suyu sıcaklığının 25 derece civarında seyrettiği
bölgede, su altındaki görüş mesafesi 20 ile 30 metre arasında değişiyor.
Bodrum’un en gözde dalış noktalarından biri olan Büyük Resif’te, akya
balık sürüleriyle karşılaşma ihtimaliniz oldukça yüksek. Zaman zaman
akıntı olması nedeniyle orta zorlukta bir parkur olan Küçük Resif ise tekne
dalışı gerektiriyor. Kargı Adası, zorluk derecesi yüksek dalışları sevenler
için ideal. Adaya yakın başlayan dalışta, sola dönüşle 25 metre derine
kadar inilebiliyor. Pembe trompet süngerleri bu parkurun dikkat çeken
canlılarından. Deneyimli dalgıçların tercih ettiği Kargı Adası’nın bir başka
keyifli bölümü ise Resifler. Yörenin bir diğer gözde dalış noktası Delikli
Mağara. 12 metre derinlikteki mağaranın çıkışı bir bacayı andırıyor.
Dünyanın en eski gemi batıklarından birinin Kaş’ın güneyindeki Uluburun
açıklarında bulunduğunu biliyor muydunuz? Üç bin 300 yıllık gemide ele
geçirilen bronz kılıçlar, mücevherler ve amforalar Bodrum Sualtı
Müzesi’nde sergileniyor.
Saros: Yüzme, güneşlenme ve sörf olanaklarıyla dikkat çeken Saros
Körfezi, yıldızı yükselen dalış alanlarından biri. Çevresinde son yıllarda
çok sayıda pansiyon ve kamp alanı açılmış. Deniz suyundaki yüksek
oksijen oranı ve akarsuların taşıdığı besin tuzlarından dolayı körfezde çok
sayıda canlı türü yaşıyor. Öyle ki, dalış tutkunları tarafından doğal
akvaryum olarak nitelendirilen körfezde 240 türden fazla deniz canlısı
tespit edilmiş. Akıntı kanalları nedeniyle dalgıçlara sürekli açık ve net bir
görüş olanağı sağlayan körfezde, tüplü dalış için en elverişli bölgeler
Mecidiye ve Erikli açıklarında bulunuyor. Kömür Limanı’nın yaklaşık 200
metre açığındaki Minnoş Kayalıkları, duvar dalışı yapmak için çok
elverişli. Adını dibindeki tarihi top güllelerinden alan Toplar Burnu’nda ise
iri mercanlar görmek mümkün.
Türkiye’de çok sayıda dalış okulu var. Teorik eğitimin ardından havuz
çalışmalarına geçiliyor. İlk egzersizler daha sonra sığ sularda
tekrarlanıyor. Deniz dalışlarının başarıyla tamamlanmasının ardından
dalış brövesi veriliyor.
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Tekst 4
Apple iPhone
1. Dünyanın en ince akıllı cep telefonu olan Apple iPhone 5 tamamen yeni baştan
tasarlanan 7.6 mm inceliğindeki anodize alüminyum gövdesi ile daha önceki
iPhone 4S modelinden yüzde 18 daha ince ve yüzde 20 daha hafif bir ürün. Yeni
iPhone 5 cep telefonu 4 inç büyüklüğündeki Retina Display ekranı ile tamamen
yeni baştan tasarlanmış bir model. LTE ve DC-HSDPA gibi son derece hızlı
kablosuz iletişim özeliklerine sahip olan Apple iPhone 5 akıllı telefon, dijital
içeriğin çok daha hızlı indirebilmesine ve paylaşımına olanak tanıyor. iPhone 5
akıllı telefonun zaten oldukça 14 olan iSight dijital kamerası daha da iyi hale
getirilmiş. Yeni baştan tasarlanan iSight kamera inanılmaz bir optik performansı
sergiliyor.
2. Yeni 4 inç Retina ekranı ile iPhone 5 cep telefonu
serinin daha önceki iPhone 4S modelinden daha fazla
piksel ve çözünürlük sunarak çok daha üstün bir ekran
deneyimi ve kalitesi sağlıyor. Ekranı daha uzun
tasarlanması sonucunda Apple iPhone 5 tek el ile
dokunmatik işlemler ve sayfa kaydırmalı gibi işlemlerde
daha kolay kullanılabiliyor. Tüm bu gelişmiş özellikler,
telefonseverlerin geniş ekran HD kalitesinde video
filmlerini, beş günlük takvim sayfası ve internet
sayfaları gibi görüntüleri optimize edilmiş Retina
ekranda keyifle izlemelerine olanak tanıyor.
3. Apple iPhone 5 akıllı telefon LTE ve DC-HSDPA gibi son derece hızlı kablosuz
bağlantı özelliklerini destekliyor. Böylelikle telefonseverler internet içeriğini daha
hızlı görüntüleyebiliyor, indirebiliyor veya kesintisiz olarak izleyebiliyor. En son
LTE teknolojilerini desteklemek amacıyla Apple kendine özgü bir LTE çözümü
geliştirerek cihazın yeni tasarımına uygun şekilde göz alıcı hızlarda bağlantı
imkanı getiriyor. Apple tarafından yeni baştan tasarlanan A6 işlemci, 4 inç
büyüklüğündeki yeni Retina ekran ve daha uzun pil ömrü gibi özelliklere sahip
olan Apple iPhone 5 akıllı cep telefonunun yeni özelliklerinden maksimum
performans ve etkili kullanım sağlıyor.
4. Beyaz-gümüş ve siyah-arduvaz renk seçenekleri ile gelen iPhone 5 akıllı
telefon eylül ayı içerisinde satışa sunuluyor. iPhone 5 cep telefonunun bugüne
kadar geliştirdikleri en güzel tüketici ürünü olduğunu ifade eden Apple Kıdemli
Başkan Yardımcısı Philip Schiller sözlerini şöyle sürdürdü: "İnanılmaz sayıda
yeniliği ve gelişmiş teknoloji özelliği son derece ince ve hafif bir 15 içerisinde
mücevher gibi göz alıcı tasarım çizgileriyle ve 4 inç büyüklüğünde Retina Display
ekran beraberinde yüksek hızlı A6 işlemci ve son derece hızlı kablosuz bağlantı
özellikleriyle bir arada daha uzun pil ömrü eşliğinde telefonseverlerin beğenisine
sunuyoruz."
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5. iPhone 5 cep telefonunun gelişmiş ses özellikleri arasında daha yüksek
kalitede ses amacıyla direkt mikrofon sistemine yer verilmiş. Bu sistem yeni
gürültü engelleme teknolojisi ile arka plandaki gürültü seslerini hafifletiyor.
iPhone 5 cep telefonu geniş bant ses desteği aracılığıyla daha keskin ses netliği
ve daha doğal sesler sağlıyor. Apple'ın yeni EarPods özelliğine sahip olan yeni
iPhone 5 cep telefonu göz alıcı tasarım çizgileriyle daha dayanıklı ve daha kaliteli
17 ile üst sınıf kulaklıklarda görülen bir performans sergiliyor.
6. Ayrıca geliştirilmiş görüntü sabitleme desteğine sahip yeni video fonksiyonu
çekim ekranında 10 kişiye kadar insan yüzünü tespit edebiliyor ve video kayıt
işlemi esnasında dijital fotoğraf çekebiliyor. Telefonun ön tarafındaki yeni
FaceTime HD kamera 18 kalitede FaceTime görüntülü görüşmeler
yapılmasını sağladığı gibi kullanıcıların kendi kendilerini çekebilmelerine ve 720p
HD kalitesinde video kaydedebilmelerine imkan veriyor. Apple iPhone 5 akıllı
telefon iCloud'un Shared Photo Streams sistemi sayesinde dijital fotoğrafların
kolayca paylaşılmasını sağlıyor.
7. iOS 6 işletim sistemine sahip olan iPhone 5 akıllı telefon 200'ün üzerinde yeni
kullanım 19 sahip olan bu işletim sistemi ile telefonseverlerin pek çok
beklentisine cevap veriyor. Bu özellikler arasında Apple tarafından kartografisi
tasarlanan yeni Maps uygulaması, adım adım navigasyon, telefon rehberi ve
takvim destekli Facebook entegrasyonu, yeni dil destekleriyle Siri özellikleri, Siri
ve Facebook destekli Photos, Safari ve Maps uygulama entegrasyonu ve iCloud
üzerinden Shared Photo Streams paylaşım olanakları yer alıyor.
8. Beyaz & gümüş ile siyah & arduaz renk seçenekleri ile gelen Apple iPhone 5
akıllı telefonun ABD satış fiyatları 16 GB modeli için 199 USD, 32 GB modeli için
299 USD ve 64 GB bellek kapasiteli modeli için 399 USD olarak belirlenmiş.
Apple iPhone 5 akıllı cep telefonu 21 Eylül tarihinde ABD, Avustralya, Kanada,
Fransa, Almanya, Hong Kong, Japonya, Singapur ve İngiltere'de satışa
sunuluyor. Telefonseverler 14 Eylül Cuma tarihinden itibaren Apple iPhone 5 ön
siparişi verebilecekler. Apple iPhone 5 cep telefonu 28 Eylül tarihinden itibaren
ise dünya çapında 22 ülkede daha 20 sunuluyor.
9. Apple iPhone 5 cep telefonunun test örneği elimize ulaştığında yüksek
çözünürlüklü test fotoğrafları ve HD kalitesinde video görüntüleri eşliğindeki
kapsamlı bir iPhone 5 incelemesini sizlere sunacağız.
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Tekst 5
Kayın Ağacı
1. Bu çalışmanın konusunu; Türk Mitolojisi’nde en önemli ‘köken mitolojileri arasında
yer alan ‘kayın ağacı’nın ‘kutsallaşmasının maddi, kültürel muhtemel nedenlerinin
tespit edilmesi oluşturmaktadır. Bilindiği gibi ‘mitolojiler, özellikle de ‘yaşayan
mitoloji’ler, bir kültürün ve dolayısıyla bir dilin kendini idrakiyle başlayan süreçte
ortaya çıkan dış dünyayı algılama çabasıdır. Kendini onun içinde kendince anlamlı bir
yere oturtur. Bunlar yorumlama alışkanlıkları olarak gelenekselleşen dünya görüşü
veya halk felsefesi doğrultusunda bütün yenilenmelere rağmen tamamen ve kolayca
ortadan kalkmazlar ve bir ölçüde hayatiyetlerini yeni oluşumlarda yer alan izleriyle
devam ettirirler.
2. Bu bağlamda Türk mitolojisinde, Türklerin
ortaya çıkışına dair köken mitlerinden birisi olarak
yer alan ‘ağaçtan yaratılma’ veya ‘kayın ağacı
tarafından doğurulmuş olma’ motifi ele alınacaktır.
Buna bağlı olarak kayın ağacının ‘kutsal’ kabul
edilerek başta ‘adak’ veya ‘dilek bezleri’yle dilek
dilenmesi, kâinatın, kökleriyle ‘yeraltını’,
gövdesiyle ‘yeryüzünü’ ve dal ve yapraklarıyla da
‘gökyüzü’ şeklindeki ‘üçlü’ tasnifini şahsında
birleştiren bir yaşam sembolü ve kutsalı belirleyen, merkezi oluşturan ‘axis mundi’
olarak ‘hayat ağacı’ şeklindeki kabullerin ‘kayın ağacı’ etrafında toplanması
sonucunun nedenleri üzerinde yeterince durulmamıştır.
3. Kayın kelimesinin bütün Türk dillerindeki yaygınlığı, eskiliğinin ve erken dönemden
beri Türk düşüncesindeki öneminin kolay kabul edilebilecek bir göstergesidir. Aynı
şekilde, ‘kayın’ kelimesinin ‘kadın’ anlamına gelmesi de onun doğurganlığının,
dolayısıyla bir köken mitinin kaynağına dönüşmesinin doğal sonucudur. Asıl
cevaplanması gereken soru ise; ‘neden kayın ağacı veya niçin kayın ağacı bu şekilde
adlandırılarak etrafında söz konusu köken mitleri ve buna bağlı olarak çeşitli ritüeller
ortaya çıkmış ve bu ağaç mitik zamanlardan beri gittikçe büyüyen bir kültün objesi
olmuştur?’ şeklindeki soru olmalıdır.
4. ‘Kayın ağacı’ ve ‘kutsallığı’ bağlamında, geçtiğimiz yaz aylarında yaptığımız alan
araştırmasında elde ettiğimiz bilgiler, ‘kayın ağacı’nın mitolojik kimliğinin oluşmasında
son derece önemli bir yere ve role sahip olduğunu düşündüğümüz maddi kültürel
özellikler, bize söz konusu mitsel düşüncenin oluşumu hakkında şu ipuçlarını verir
nitelikte gözükmektedir:
Kayın ağacının kabuğu: Kayın ağacının kabuğu bir bütün olarak kolayca çıkarılabilir
veya soyulabilir. Bu nedenle, ateşte ısıtılır veya kurutulursa oldukça sağlam olan
kayın ağacı dallarının birkaçının yukarıdan çatılmasıyla oluşturulacak çadır iskeletinin
kaplama malzemesi olarak kullanılmış ve ‘deri’ ve ‘keçe’ gibi daha geç dönemlerin
kültürel materyalleri ortaya çıkıp üretilip tüketilinceye dek, yazlık ve kışlık barınak
yapımında kullanılmıştır. Kolay ve ucuz üretilmesi ve kullanışlılığı nedeniyle 20. yüzyıl
başlarına kadar bu tür çadırların Sibirya’daki varlığı bilinmektedir. Sağlam liflerden
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oluştuğundan ıslatılıp suda dövülmesi halinde “ilkel kumaş” diyebileceğimiz esneklikte
bir materyale dönüşebilmekte. Şekillendirilip kurutularak da, en azından çeşitli ilkel
örgü çanta veya sepet yapılabilmektedir. Bu uygulamanın doğrudan olmamakla
birlikte temel fikir olarak çok daha sonra gelişecek olan ‘keçe’ yapımı ve ‘keçecilik’
zanaatının teknik ve pratik olarak öncüsü konumunda olduğu düşünülebilir.
Kayın ağacının dalları: Özellikle ateşte ısıtılıp kurutulma suretiyle başta ‘dayak’,
‘sopa’ ve yukarıda işaret ettiğimiz şekilde ‘çatılarak’ oluşturulan ‘çadır direği’ olmaya
uygun özelliklere ve kullanıma sahiptir. Daha işlenmiş ve gelişmiş şekliyle ‘yay’, ‘ok’
sele sepet ve benzeri araç ve gerecin yapımında da kayın ağacının ince esnek
dallarından yararlanılmıştır. Bunlardan bazıları balık yakalamada kullanılmaktadır.
Kayın ağacının külü ve talaşı: Kayın ağacının külünün geleneksel pek çok ilacın
yapımında kullanıldığı bilinmektedir. Aynı şekilde kayın ağacının talaşı da, başta el,
parmak ve ayaklardaki kesilmelerle oluşan yaraların sağaltılmasında olmak üzere
çeşitli geleneksel halk ilaçlarının yapımında kullanılmıştır.
Kayın ağacının özsuyu veya sütü: Ağacın gövdesinin çizilmesi halinde dışarıya
çıkıp akan ve ağaca saplanacak küçük bir kıymık yardımıyla toplanabilen özsuyudur.
Şorlar ve Teleutlar, buna ‘kaynıng sünezi’ der. Bu ‘süt’ümsü görünümlü ve ‘ağız sütü
kıvamı’ndaki kayın özsuyu, adeta kayın, yani ‘kadın’ ağacının/ananın sütü olarak
tasavvur edilmiş olmalıdır. Özellikle, sosyo-kültürel yapıya kadınların hâkim olduğu
‘anaerkil’ ve bitki ve ağaç köklerini devşirmenin esas geçim kaynağı olduğu
‘toplayıcılık’ döneminde, adeta süte yani ‘süne’ye sahip olan ve bir kadın gibi de akçapakça olması nedeniyle Anadolu’da çoğunlukla ‘akçakavak’ dediğimiz kayın ağacının,
Türk mitolojisinde ‘köken miti’ olacak kadar kutsanmasının belki de en önemli maddi
kültürel nedeni budur.
5. Batı ve Doğu Sibirya’da bir okyanus gibi uzayan uçsuz bucaksız kayın
ormanlarında, yiyecek içecek hiçbir şey bulamayıp aç kaldığınızda, kapısını keskin bir
taşla ‘çal’arak, belki de böylece ‘korkut’arak, ‘süne’sini/sütünü istediğiniz kayın
ananız, sizi esirgeyerek, açlıktan ölmenizin önüne geçecek, hemen her daim hazır,
kolayca ulaşılan en yaygın kaynaktır. Kayın ağacının özsuyu tüketimi ve üretimi bu
bölgede batı kökenli gazlı içecekler yayılıncaya kadar hâkim konumdayken,
günümüzde de daha çok mide hastalıkları başta olmak üzere geleneksel halk ilacı
kimliğine yakın bir şekilde ikincil bir konumda üretilip tüketilmektedir.
6. Sonuç olarak, Türk mitolojisinde ‘köken miti’ olacak kadar merkezî bir yere ve role
sahip ‘kutsal kayın ağacı’nın; Türk mitsel düşüncesinde, özellikle de ‘sütü’ nedeniyle
doğurgan, esirgeyen ve besleyen bir ‘ana’ gibi tasarlandığını düşünmek mümkün
gözükmektedir. Bu bağlamda, Türk Mitolojisi araştırmalarında sadece yakın ya da
uzak geçmişte derlenmiş, yazıya geçmiş metinlerin oluşup şekillendikleri ve sözlü
kültür ortamında saklanılarak nakledildikleri coğrafyayı ve onda yer alan flora ve
faunayı metodolojik bir gereklilik olarak daima göz önünde bulundurmanın önemine
dikkat çekmek yerinde olacaktır.
Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu
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Tekst 6
Büyüyünce Ne Olacaktık Ne Olduk?

1. ‘Büyüyünce ne olmak istiyorsun?' Düşünsenize 4 ila 17 yaşında bir
çocuğa ne meslekle uğraşmak istediğini soruyorsunuz. Cevaplar annebabanın mesleğine, en sevdiği oyunlara – doktorculuk, süper
kahramanların paravan meslekleri, vs… – anne-babanın isteklerine göre
değişiyor. Cevapların ne kadarı çocuğun yetenek ve ilgi alanlarını
yansıtıyor; çoğu zaman çok azı.
2. Zaman değiştikçe toplum kabuk değiştiriyor, değerler farklılaşıyor.
Eskiden çocuklar doktor, itfaiyeci, pilot gibi, insanların iyiliğini amaçlayan
meslekleri istiyordu. Diğerlerine yardım etmek, toplumunun daha iyi
olması için çalışmak, anne-babalarından aldıkları eğitim ve görgünün bir
parçasıydı. Bugün çocuklar görünmek istiyor, dikkat istiyor, tanınmak
istiyor. Dünya görsel bir hâl alıyor. Daha fazla güç ve popülerlik
arayışında çocuklar. Ağlamayana meme yok misali. Ne kadar çok sesin
çıkarsa o kadar iyi oluyorsun. Ne kadar çok insanın dikkatini çeker, ne
kadar göz önünde olursan, o kadar güçlü oluyorsun.
3. Meslekler konusunda çocukların bilgisi yetersiz. Doğru meslek seçimini
küçük yaşlarda yapabilmek için insanın kendini tanıması, yeteneklerini ve
uğraşmaktan keyif aldığı aktiviteleri keşfetmesi önemli. Kendi kendini
bilmek her şeyin başında geliyor. Tabii çocuğun bu kişisel keşfi kendi
kendine yapması oldukça zor. Büyüklerin doğru yönlendirmesi
yeteneklerin keşfi ve geliştirilmesi açısından çok önemli. Mesleklerin
tanıtılması da çocukların hangi mesleği yapabileceğini görmesi için
gerekli. Çocukluk döneminden itibaren hem çocuklara hem de
ebeveynlerine farklı mesleklerin tanıtılması, çocukların kendilerine uygun
mesleklere yönlendirilmesi gelişmiş bir toplumun olmazsa olmazı. Oysa
Türkiye'de gerek çocukların gerek ailelerinin meslekler konusunda yeterli
bilgiye sahip olmadığını görüyoruz. ‘Renkli Ufuklar’ projesi çocukları ve
ailelerini mesleklerle tanıştırmayı ve çocukların bilinçli meslek seçimi
yapmasını hedefliyor. Meslek seçimi yaparken, çocuklar mesleğin ilgilerini
çekmesi üzerinde dururken, ebeveynler mesleğin toplumsal saygınlığına
önem veriyor. Meslek seçimi konusunda sırasıyla çocuklar önce
öğretmenlerini, sonra ebeveynlerini, son olarak ise televizyonu meslek
seçimi alanında rehber olarak görüyor.
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4. Çocuklar meslek seçimi yapmadan daha detaylı bilgiye ulaşma, farklı
mesleklerden profesyonellerle temasa geçme konusunda istekli.
“Meslekler hakkında bilgim yok” diyen çocukların yarısından çoğu,
mesleklerin tüm özellikleri ile tanıtıldığı bir kaynağa ihtiyaç duyduğunu
belirtiyor.
5. 11 bin gencin katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre, çoğunluk hala
klasik meslekleri tercih ediyor. Katılımcılar, içlerinde öğretmenlik,
avukatlık, muhasebecilik, oyunculuk, polislik, danışmanlık, doktorluk,
itfaiyecilik ve psikologluğun bulunduğu 10 meslekle ilgileniyor. Bundan 1020 sene önce var olmayan teknolojilerin ve bilim alanlarının ilerlemesiyle
ortaya çıkan mesleklerde çalışmak istediğini söyleyen gençlerin sayısı çok
az. Dolayısıyla, gelecekte kalifiye elemanlar ve işgücü talebi arasında
uyuşmazlık söz konusu olacak. İşin en kötü yanı, gençler klasikleşmiş
mesleklerde eğitim alacak, okuldan mezun olduklarında belli koltuklar için
kıyasıya bir rekabete girecekler.
6. Çok sayıda mezun göreceli olarak az sayıda iş imkânı olacak. Finansal
krizin ertesinde kimse bankacı olmak istemiyor. Çok az sayıda çocuk
halkla ilişkiler veya insan kaynakları alanında çalışmayı hedefliyor. Kimse
madenlerde ya da çağrı merkezlerinde çalışmak istemiyor. Çoğu genç
daha kalifiye, belli eğitimler gerektiren, beyin gücüne ihtiyaç duyulan işleri
tercih ediyor. Son dönemlerin gözde mesleği aşçılık, araştırmaya göre
artık çok istenen bir meslek değil. Sekreterlik ve kasiyerlik en az rağbet
gören işler arasında.
7. Sadece 100 kişiden 9'u çocukluk hayalini gerçekleştiriyor. Ancak
katılımcıların bir kısmı çocukluklarında yapmak istedikleri işle mevcut
işleri arasında iyi kötü bir bağlantı olduğunu söylüyorlar. Bunun en temel
açıklamasını kişinin küçük yaştan itibaren nelere ilgi duyduğuna,
yeteneklerinin ne yönde olduğuna bağlamak mümkün.
8. Çocukluk hayalinizdeki mesleğe ne kadar yakınsınız? Çocuklukta belli
mesleklerde başarılı ve mutlu olacağını hayal etmek güzel. Ancak
çocukların yaşamda birçok şeyi yaşayarak öğreneceği gerçeğini
atlamamaları lazım. Deneme yanılma yöntemi bazen en etkili yöntem
olabiliyor. Mesleği uzaktan ne kadar araştırsan da okulu bitirsen de bazen
o masaya oturmadan o iş nasıl yapılır anlamak mümkün olmuyor. Kaygan
zeminde yürümekten, kimi zaman tökezlemek kimi zaman düşmekten
korkmamak gerek. Tabi fazla vakit kaybetmeyip ayağa kalkmak şartıyla ...
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Tekst 7
Eski Oyuncak
Mardin'in Kızıltepe İlçesi’nde 2 ay önce höyüklerde yüzey taraması yapan
arkeologlar, pişmiş çamurdan yapılmış oyuncak araba buldu.
Arkeologların yaptığı çalışma sonunda oyuncak
arabanın 7 bin 500 yıl öncesine ait olduğu
ortaya çıktı. Aynı bölgede yapılan yüzey
taraması kazılarında ayrıca dünyanın ilk tapu
senedi olduğu belirtilen çivi yazılı tablet de
bulundu. Bu bulgular, Mardin Arkeoloji
Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.
Tarih Yeniden Yazılmalı
Mardin Müzesi Müdürü Arkeolog Nihat Erdoğan, dünyanın ilk oyuncağı
konusundaki tarihin yeniden yazılması gerektiğini savundu. Daha önce
dünyanın ilk oyuncağının Mısır’da olduğunun belirtildiğini hatırlatan
Erdoğan, şöyle dedi: "Her ne kadar insanlık tarihinin en eski oyuncağının
çamurdan yapılmış toplar ya da kartopu olduğunu iddia eden
araştırmacılar olsa da; oyuncak alanında araştırma yapan arkeolog,
sosyolog ve tarihçilerin elde ettiği bilgilere göre, tarihin en eski
oyuncağının M.Ö. 5’inci yüzyılda Mısır’da yapılan tahta atlar olduğu
sanılıyordu. Son zamanlara kadar müzelerde yer alan verilere göre en
eski oyuncak İskoçya’da bulunmuş 4 bin yıldan daha eski, taştan yapılmış
toplar olarak kayıtlara geçmişti. Oysa dünyanın günümüze ulaşan en eski
oyuncağı bir ay önce Kızıltepe İlçesi’nde bir höyükte yapılan kazılarda
bulundu. 7 bin 500 yıllık oyuncak arabanın Kalkolitik Döneme ait olduğunu
tespit ettik. Bu tarihi oyuncak yapılan analizlerden sonra takriben M.Ö.
5500-3000’li yıllara ait. Dünyanın en eski oyuncak arabası olma ünvanını
taşıyan bu arkeolojik bulgu aynı zamanda dünyanın en eski oyuncağı
ünvanına da sahip oldu."
Oyuncak arabadan sonra dünyanın ilk yazılı arazi tapu senedinin de
Nusaybin İlçesi’ne 4 kilometre uzaklıktaki Gırnavas Höyüğü’nde yapılan
kazı çalışmalarında bulunduğu belirtildi. Asur Dönemi’ne ait çivi yazısı ile
yazılan tableti çözen Mardin Müzesi arkeologları, tabletin bir arazi tapusu
ve satış sözleşmesi olduğunu ortaya çıkardı.
Müzede sergilenen dünyanın ilk oyuncak arabası, tapu senedi ve
sözleşme tableti hakkında bilgi veren Kültür ve Turizm Müdürü, 7 bin 5005 bin yıl önce pişmiş topraktan yapılmış oyuncak arabanın günümüz araba
şekillerine çok benzediğini ve bir traktör görüntüsü verdiğini söyledi.
Müdür bey, oyuncak arabanın yanında farklı kazılarda aynı dönemlere ait
bebek figürleri ve ses çıkaran kuş görünümlü düdüklerin de ortaya
çıkarıldığı bilgisini verdi. Gırnavas Höyüğü’nde bulunan tapu senedi
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tabletinin toprak altında çok iyi korunduğu için üzerindeki yazının
bozulmadığını anlatan Beliktay, çamur üzerine çivi yazısı ile yazı
yazıldıktan sonra o döneme ait özel bir fırında pişirildiğini kaydetti.
Müzede Mardin’in yanısıra, Siirt, Batman ve Şırnak’ta bulunan eserlerin
de sergilendiğini hatırlatan müdür bey, son dönemde yapılan kazılarda
bulunan oyuncak araba ve tapu senedinin dünyada bir ilk olmalarının ayrı
önemi olduğunu söyledi. Mardin’in tarihi geçmişinin yapılan kazılarda
bulunan eserlerle gün geçtikçe daha da eskiye gittiğini ifade eden
Beliktay, "Üniversite kampüsünde yaptığımız arkeolojik kazılarda Mardin
tarihinin ilkel dönemlerinde bile burada yaşam olduğu ortaya çıkarıldı."
diye konuştu.
Arkeolog Mesut Alp ise, son kazılarda ortaya çıkarılan dünyanın en eski
oyuncağı ve tapu senedinin bölgedeki yaşamın ne kadar eskiye
dayandığının işareti olduğunu savunarak, şöyle devam etti: "Mardin, çok
şanslı bir kent. Anadolu ve Mezopotamya insanlığın beşiği. Mardin işte bu
bölgede, yani insanlığın doğduğu ve büyüdüğü merkezde yer alıyor.
Bunun için değişik kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Örneğin burada
sergilenen oyuncak arabanın 7 bin 500 yıllık bir tarihi var ve dünyanın en
eski oyuncağı konumunda. Burada ayrıca küçük çocuklar için pişmiş
topraktan yapılan bebek ve düdükler var. Bunlar da 5-6 bin yıllık
dönemlere ait. Bu çivi yazılı tabletin bizim için önemi şuradan geliyor;
M.Ö. 7-8’inci yüzyıl yani ‘Asur Dönemi’ diye tabir ettiğimiz dönemde bir
meyve bahçesinin satış senedidir. Yani günümüz Türkçesi ile söylemek
gerekirse 3 bin yıl önce bir satış sözleşmesi yapılmış. Bu, Mezopotamya
bölgesinde bulduğumuz dünyanın en eski tapu senedidir. Bu, Sarri
ismindeki baba ve 3 oğluna ait, Nabulu adlı şehrin kuzeyindeki nehirin
kenarında bulunan meyve ağaçları ve içindeki meyvelerle beraber,
İstarnadin isimli bir adama yapılan satışa ait sözleşmedir. Burada 4 başka
adamın mühürleri ile şahitlik yapmaları söz konusudur. Zaten 2 bin 800 yıl
öncesine gittiğimizde Nusaybin’in eski isminin Nabulu olduğunu da
biliyoruz."
İki yıl önce de Kızıltepe İlçesi’nde yapılan bir kanalizasyon kazısında
bulunan ‘Kırk Haramiler’e ait paha biçilmez altın kemer, bilezik, kolye ve
altın sikkelerin olduğu 3 küp dolu hazine de Mardin Müzesi’nde
sergileniyor.
* höyük: çoğu zaman yığma tepe şeklindeki mezar (tümülüs) anlamında da
kullanılır.
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Tekst 8
Türk Halk Çalgıları
Geçmişten bugüne kadar, ta Çin ortalarından Macaristan ovalarına kadar
uzanan bir alanda binlerce yıl varlığını sürdüren Türk toplumunun, müzik
ihtiyacını gidermek için kullandığı çeşitli karakterde birçok çalgısı olması
tabiidir. Anadolu’da bugün ve yakın zamana kadar kullanılmakta olan
çalgıları, yapacağımız listenin daima eksik olacağını unutmamak şartıyla,
şöyle sıralayabiliriz:
Telli Çalgılar
Meydan sazı: Telli çalgılar ailesinin en büyüğüdür. Yanık bir sesi vardır.
Gayet sade çalınır. Tok ve mil iniltili bir ses verir. Bu saz Anadolu’da artık
önemini yitirmiştir. Üçerli, dört grup (on iki) teli vardır.
Divan sazı: Meydan sazı görünümünde, biraz küçük, üçerli üç grup teli
olan olgun ve dokunaklı ses veren bir sazdır. Bugün meydan sazının
yerini almıştır.
Bağlama: Halkımızın en çok sevdiği ve elinde bulundurduğu en yaygın
çalgıdır. Uzun saplı ikişerden üç grup tellidir. Eski bir Türk çalgısı olan,
bugün Altay Türkleri arasında yayla çalınan çeşidinin hala kullanılan
kopuz adlı sazdan türediği biliniyor. Bağlamanın kendine has bir de ses
düzeni (akordu) vardır ki, buna ‘bağlama düzeni’ denilir.
Bozuk: Yine bu aileden 80-90 cm. boyunda, üçerden üç grup telli bir
sazdır. Açık ve berrak bir sesi vardır.
Tambura: Boyca bozuk kadar olup, ikişerden üç grup teli vardır. Akordu
da bozuk sazının akordu gibidir. Yalnız perde bağı bozuğunkinden
fazladır. Tambur gibi çalınmakla beraber, tezene tutan parmaklardan gayrı
parmaklarla bütün tellere vurulup ritim tutularak çalındığı görülür.
Bulgarı: Güney ve Güneybatı Anadolu ile Kayseri yöresinde görülen
curaya yakın bir saz. Eski Volga boylarında yerleşip Müslümanlığı da
kabul etmiş olan Bulgar isimli Türk boyundan bazı oymaklar, Kars yoluyla
Anadolu’ya inerek Toros’lara komşu bazı yaylalarda konup göçer
olmuşlardır. Bulgarı sazının onlardan kalmış olduğu şüphesizdir.
Tar: Doğu Anadolu ve Azerbaycan’da çalınan bir başka halk sazı da
tar’dır. Göğsü diğer telli sazlarda olduğu gibi ahşap olmayıp, deriyle
kaplıdır. İkişerden üç grup teli vardır. Bunlardan başka çalınan ezginin
kalın ve güçlü perdelerine akortlanan dem telleri vardır. Tezene ile tambur
tarzına yakın bir tarzda çalınır.
Yaylı sazlar
İlk çağ medeniyetleri yaylı saz kullanmamışlardır. Yaylı saz Asya’dan
Selçuklular vasıtasıyla Anadolu’ya, oradan da Avrupa’ya geçmiştir.
Yaylı sazlarımızın en eskisi kopuz’dur (yaylı kopuz). Iklığ adı verilen bir
yaylı sazın geçen yüzyıla kadar Doğu Türkleri tarafından kullanıldığı
söylenmekte. Sazın, yarım Hindistan cevizinin kesik yüzüne gerilmiş bir
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deri ve üst tarafına takılmış bir kol ile alt tarafına takılmış bir ayaktan
ibaret olduğu bildiriliyor.
Kabak: Gövdesi kabak veya Hindistan cevizi, göğsü deri, iki veya üç telli
olan bir halk çalgısıdır. Güneydoğu konar-göçerleri aynı saza rubbaba
(rebab) diyorlar. Toroslar’da Güney Türkmenleri arasında yaygın olan
diğer bir yaylı çalgı da eğit’tir.
Kemençe: Orta ve Doğu Karadeniz sahilinde yaygın olan yaylı halk
çalgısıdır. Üç veya dört telli olur. İstanbul kemençesi armudi şekliyle
Karadeniz kemençesinden ayrılır. Bu sazda tellerin yan taraflarına tırnak
yüzeyi ile basılır.
Nefesli Çalgılar
Nefesli sazlarımızdan en yaygını zurnadır. Kaba, orta ve cura olmak üzere
üç boy zurna vardır.
Kaval: Tek veya birbirine geçen üç parçadan meydana gelen 60-70 cm.
uzunluğunda bir nefesli halk çalgısıdır. Dilli veya dilsiz olabilir. Düdük ise
25-30 cm. boyunda dilli veya dilsiz olabilen bir çalgıdır.
Tulum-zurna: Doğu Karadeniz’in dağlık bölgelerinde çalınan bir çalgıdır.
Delinmeden ve bozulmadan çıkarılmış bir koç tulumunun boyun kısmı
tıkanır, kollardan birine bir ağızlık diğerine de bir çifte (nefesli halk sazı)
takılır. Buradaki çiftenin tuluma göre özel bir yapısı vardır.
Mey: Doğu Anadolu illerimizin (Artvin, Erzurum, Kars, Ağrı, Bayburt v.b.)
karakteristik sazıdır. Dilsiz düdüğe benzer. Bir gövde ve ağız tarafına
takılan ses çıkarıcı yassı kamış ağızlıktan ibarettir. Sesi mat ve hafiftir. Bu
özelliği ile küçük ve kapalı yerlerde zurnanın yerini alır.
Vurmalı Çalgılar
Davul: Vurmalı sazlarımızın başında gür sesiyle davul gelir. Kaynağı Orta
Asya olup Selçuklu Türkleriyle Anadolu’ya gelmiş, Osmanlılardan da
Avrupa’ya geçmiştir. Davulun ölçüleri çeşitli yörelere göre değişiktir. 25-30
cm’den 75-80 cm’ye kadar değişir. Büyük davulların tokmak ve çomak
(Metçik) denilen araçlarla çalınmasına karşılık, Kars yöresinde görülen
küçük davullar koltuk altına alınarak parmaklarla çalınır.
Tef: 5-10 cm eninde 30-40 cm çapında bir kasnağın tek tarafına gerilmiş
deri ve kasnak üzerinde takılmış çifter zilden oluşan bir başka vurmalı
çalgımız da tef’tir. Tef’in daha geniş ve zilsizine Anadolu’da kudüm denir
ki, bu da dini müziğimizde yeri olan daireden başka bir çalgı değildir.
Anadolu’nun çeşitli yörelerinde darbuka, deplike, dümbelek, dümbek, küp
diye adlandırıldığını bildiğimiz çalgı, madeni veya toprak olabilir.
Zilli maşa: İki, üç kollu bir maşa ve uçlarına takılı zillerden ibarettir. Bir
elle tutulup diğer elin baş parmağı ile diğer parmakları arasına vurularak
çalınır. Çarpara, şimşirden kesilmiş kaşık büyüklüğündeki dört tahta
parçasından ibarettir. Bunlar birbirine iple veya menteşeyle bağlıdır. Zilli
maşa gibi çalınır.
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Tekst 9
Karız Kanalları
1. Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin doğusunda yer alan Turfan bölgesi,
dünyaca tanınmış kurak alanlardan biri. Kuru hava şartlarına rağmen
Turfan, Xinjiang'ın meyve memleketi olarak bilinir. Turfan bölgesinin
nüfusu dört yüz bindir. Turfan'da bulunan antik sulama sistemi Karız
Kanalları'yla sıkı ilişki içinde. Karız Kanalları, Turfan'ın can damarı
konumunda. Bölgedeki sulama faaliyetlerinin yüzde 75'i Karız Kanalları
sayesinde yapılıyor. Peki, havası bu kadar kuru olan Turfan'da, böylesine
zengin bir sulama sistemi nasıl yapılmış?
2. Turfan'daki su kaynaklarının esasını, Tanrı Dağları'ndaki kar suları
oluşturur. Turfan'ın deniz seviyesinden yüksekliği, Çin'de en düşük ve
dünyada Ürdün'deki Ölü Deniz'den sonra ikinci düşük seviyededir.
Turfan'a 60 kilometre yakın bir mesafede Tanrı Dağları bulunur. Tanrı
Dağları'ndaki kar ve yağmur kaynakları, ‘doğal su deposu’ olarak kabul
edilir. Üstellik Tanrı Dağları'ndan Turfan'a uzanan toprakların yüksekliği
bin 400 metreye kadar ulaşır. Suların alçak yerlere akması kuralı dikkate
alındığında, Turfan'ın Tanrı Dağları'ndaki su kaynakları kullanımı için
elverişli bir ortama sahip olduğunu söyleyebiliriz. Turfan'da Karız
Kanalları'nın kazılması için elverişli bir başka neden de buradaki topraklar.
Çünkü Turfan'daki yeraltı topraklarının çoğu, yapıştırıcı özellik taşıyan
taşlardan oluşur. Dışı son derece sert olan bu taşlar temelinde kurulan
yeraltı kanalları, kolayca yıkılmaz.
3. Karız Kanalları, dik kuyu, yeraltı kanallar, ‘yerüstü kanallar’ ve
barajlardan oluşur. Karız Kanalları'nda her birkaç metre veya onlarca
metre mesafede bir dik kuyu kazılır. Bu kuyular, insanların yeraltı
kanallarının dibine inmelerine geçit sağlamak, yeraltı kanallarının
kazılmasında doğan atık toprakları yerüstüne getirmek ve yeraltı
kanallarında temizlik yapmak gibi fonksiyonlar taşır. Bunun yanı sıra,
insanların veya hayvanların kuyuların dibine düşmesini engellemek için de
kuyunun üstünde betondan yapılmış bir kapak bulunur. Böylece, Karız
Kanalları Turfan halkına ve topraklarına verimli su kaynakları sağlar. Karız
Kanalları'ndaki suyun temizliği korunduğu için, insanın uzun bir ömür
sürmesini sağlar. Kanalların yakınında birçok köyde yaşayan insanlar, yüz
yıl kadar yaşayabilir. Bu nedenle Turfan Çin'de ‘uzun ömürlü insanların
memleketi’ olarak adlandırılır.
4. Xinjianglıların tarihteki önemli eserlerinden biri olan Karız Kanalları,
yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip. Turfan'ın 75 kilometre güneyindeki bir
alanda, Karız Kanalları'nı tasvir eden bir kaya resmi bulunur. Bu resmin
tarihi, 2 bin 300 yıl öncesine uzanır. Karız Kanalları'nın yapılışı, tarihçiler
arasında tartışma konusudur. Kimi uzmanlara göre, Karız Kanalları bölge
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halkı tarafından yapıldı. Kanallar, bölge halkının uzun zamandır süren
kuraklıkla mücadelesi sonucunda ulaşılan bir başarı. Bölge halkının
dilinden düşmeyen bir hikâyeye göre, tarihte bir genç çoban koyunlara su
sağlamak için yeşil bir alan keşfetmiş. Alanda su kaynakları yokmuş.
Ancak çoban yeşil otun olduğu bir alanda mutlaka su kaynağı
bulunduğunu düşünerek, nihayet otun altında su kaynakları bulmuş ve
diğer insanların yardımıyla Karız Kanalları'nı inşa etmeye başlamış.
5. Günümüzde Karız Kanalları Turfan bölgesinde halkın can damarı
olarak kabul edilir. Bölgede kanallara büyük önem verilir. Karız Kanalları,
ilkokullarda ders kitaplarına dahil edildi. Karız Kanalları Müzesi kuruldu ve
müze çok sayıda yerli ve yabancı devlet lideri tarafından ziyaret ediliyor.
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst
zelf raadpleegt.

Tekst 10
Türkiye Koyunları
Bozkırların hayvanıdır. Hafif dalgalı
düzlüklerde iyi yetişir. Türkiye'nin iklim
şartları genelde koyun besiciliğine
elverişlidir. Düşük sıcaklık sebebiyle
Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğusunda
besicilik gelişmemiştir. Ayrıca Doğu
Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde
yüksek nem ve gür çayırlardan dolayı
koyun beslenmez. En fazla koyun
beslenen bölgemiz İç Anadolu'dur.
Bozkırların geniş alan kaplamasından
dolayı. Doğu Anadolu Bölgesi (batısı) ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri’nde
koyun besiciliği gelişmiştir.
Koyun, kısa boylu otların geniş alanlarda yetiştiği bozkırlara uyum sağlamış bir
hayvandır. Türkiye'nin birçok bölgelerinde ve özellikle yarı kurak olan step
sahalarında başlıca yetişme yerini bulmuştur. Koyun, yürüyüşü ağır bir hayvan
olduğundan, dik yamaçlı yerleri değil, düzce veya hafif dalgalı arazi ister. Koyun,
Anadolu'da eskiden beri beslenmiş bir hayvandır. Yeşil otlakların bir süsü olmuş
olan koyun, eti ve sütü, yünü ve derisi ile yaşantımızda önemli yer tutmuştur.
Memleketimizdeki başlıca soyları Kıvırcık, Dağlıç, Karaman (Akkaraman,
Morkaraman), Sakız ve Merinos’tur. Kıvırcık koyun, Trakya ile Güney Marmara
bölgesinde yetişir. Et kalitesi çok iyidir. Bu soy yüksek bir yayla hayvanı olmayıp
iyi otlaklar ister ve soğuğa fazla dayanamaz. Bu nedenle yüksek yaylalar bu cins
koyunun yayılma sınırını çizmiştir.
Dağlıçlar ise, bütün Batı Anadolu'da ve Ege Bölgesi’nin çok dağlık olmayan
bölgelerinde beslenir. Ege Bölgesi’nin bir başka koyun cinsi de Sakız’dır ki, ince
ve az geniş kuyrukludur. Türkiye'nin diğer bütün bölgelerinde iri kuyruklu
koyunlar yetişir. İç ve Doğu Anadolu'nun yaygın koyun soyu ‘Karaman’dır' ki;
bölgesine göre çeşitleri vardır.
Bütün bu yerli koyunlarımızın yünleri çoğunlukla kalın ve kısadır. Bu nedenle, 50
yıl kadar önce yumuşak ve ince kumaş dokumaya daha elverişli olan Merinos
koyunu yetiştirilmesi yoluna gidilmiştir. Bu arada yün dokuma fabrikalarımız için
Merinos yünü ithal edilmiştir. En fazla İspanya'da tutunmuş olan bu cins koyun,
memleketimizde de Karacabey'deki ve Bandırma yakınlarındaki Merinos
istasyonlarında yetiştirilmiş, eski koyunlarımızla melez şekilleri de elde edilmiştir.
Merinosların yünü ince ve uzun olup, et kalitesi yüksek değildir. Bu nedenle
çeşitli ülkelerde kasaplık koyunlarla birleştirilerek melez soylar üretilmiştir.
Merinos soylarının en yaygın olduğu ülkeler Avusturalya, Güney Afrika ve
Arjantin'dir.
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Tekst 11
İtiraf Ediyorum
Çocukluktan itibaren ailede, okulda, sokakta ve
işyerinde hep şiddet görürüz. Görürüz diyorum,
çünkü şiddeti sık sık görmek ve duymak da bir
şiddettir. Haberlerde en çok rastladığımız şey yine
şiddet haberleri değil mi? Ruhunuzun acıması için
mutlaka mağdur olarak seçilmiş olmanız gerekmez.
Başka insanların çektiği acılara şahit olmak da
ruhunuzu acıtır. Kimi dinlesem psikolojik baskı
mağduru, şiddet mağduru. Şaka yollu birkaç kişinin
‘ben zorbayım’ demesinden başka hala zorbaya
rastlamadım. Herkes mağdur; peki bu mağdurların
zorbaları nerede? Psikolojik baskı uygulayıcıları aslında yanı başımızda,
bizlerle birlikte yaşıyorlar. Dürüstlüğü, insan sevgisini, meslek etiğini, dini
ve ahlaki değerleri sınırsızca kullanıyorlar.
Milyonlarca çalışanın büyük çoğunluğu potansiyel psikolojik taciz
(psikolojik baskı) kurbanı olarak inim inim inliyor. Psikolojik baskıya
uğrayanlar arasında eğitimciler ve sağlıkçılar hiç de küçümsenmeyecek
kadar çok. Psikolojik baskının uygulandığı çalışanların inim inim inlediği
çalışma ortamında mutluluk olur mu, huzur olur mu, verimlilik olur mu?
Olmaz tabii ki!
Hemen hemen her sektörde binlerce insan psikolojik baskıya uğruyor,
ruhu acıyor ve bizler de seyrediyoruz. Ülkemizde öğretmenler, öğretim
görevlileri, işçiler, mühendisler, doktorlar, hemşireler, idari memurlar,
askerler ve polisler gibi herkes çalıştığı ortamda psikolojik tacize maruz
kalıyor. Hiç kimsenin, psikolojik tacize maruz kalmasını normal
karşılamıyorum. Hatta bir ülkenin adalet kapısı olan hâkimi, savcısı,
avukatı psikolojik baskıya maruz kalıyorsa ne olacak? Biz neden
birbirimize eziyet ediyoruz? Bize neler oluyor? Kendisi psikolojik baskı
kurbanı olan bir insan başkasına nasıl yardım edebilir? Psikolojik baskı
kurbanları bir bezginlik hali yaşarken kendilerine bile yardım edemezler.
Bir idareci psikolojik baskıya uğrarken çalışanına nasıl yardımcı olabilir
ki? Başkalarına nasıl yardım edebilirler ki…
Psikolojik baskı bir insanlık suçudur. Acizliğin ta kendisidir. Üstünlük
kuramayan, kendisini ifade edemeyen insanların başvurduğu kurtuluş
metodudur. Çalışma arkadaşını veya çalışanını işten çıkartmak, işten
soğutmak için ve işyerinden kaçırtmak için yapılan eziyet alçaklığın en
kötüsüdür. Bir insan başka birine yaptığı iyilik ölçüsünde insandır, yaptığı
kötülük ölçütünde ise insanlıktan uzaklaşır. Psikolojik baskı uygulayıcısını
tarif edecek kelime bulamıyorum. Psikolojik baskıcı, yaptığı fena işlerle
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kendi iç dünyasını, kişiliğini, karakterini, ruh halini ortaya koyar. Psikolojik
baskıya uğrayan yani mağdur olan , esasında çok onurlu çok gururlu ve
çalışkan bir bireydir. Bir insan dürüst, kişilikli, onurlu, cesur, çalışkan zeki,
yenilikçi ve donanımlı ise ya gerçekten mağdur olmuştur ya da potansiyel
mağdurdur.
Ama iki yüzlü, yalancı, korkak, şahsiyetsiz, cahil, donanımsız, kıskanç ve
onursuz ise bu kişi ya psikolojik baskı uygulayıcısı ya da potansiyel
psikolojik baskıcı olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir, yani
psikolojik baskı uygulayıcısı adayıdır.
Her akşam haber bültenlerinde o kadar çok şiddet izliyoruz ki, evet artık
hepimiz psikolojik baskıya maruz kalır olduk. İtiraf ediyorum artık ben de
psikolojik baskı altındayım.
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Correctievoorschrift HAVO

2015

tijdvak 1

Turks

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.
Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en
bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en
Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
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De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Toetsen en Examens.
De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;

HA-1008-a-15-1-c

2

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 256

4

5

6
7

8
9

3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het
is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een
eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening
gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB1 Het College voor Toetsen en Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling
vastgesteld. Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend
voorschrift en valt onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt.
De corrector mag dus niet afwijken van het correctievoorschrift.
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de
scores van de kandidaten.
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in
gezamenlijk overleg keuzes maken.
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NB3 Als het College voor Toetsen en Examens vaststelt dat een centraal examen een
onvolkomenheid bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de
examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
NB
Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een
aanvulling op het correctievoorschrift te laat zou komen.
In dat geval houdt het College voor Toetsen en Examens bij de vaststelling van de
N-term rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 55 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1 Sinema
1

C

2

B

3

A

Tekst 2 Kapı Kapı İstanbul
4

E

5

A

6

maximumscore 1
kern van het antwoord is:
gönüllülerin (hamilerin) desteği (ile) (sağlandı)

7

maximumscore 1
Fakat İstanbul’u … hissetmek gerekir.

Tekst 3 Dalış Merkezleri
8

D

9

C

10

B

11

A

12

C
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Vraag

13

Antwoord

Scores

maximumscore 2
duikcentrum

soort waterdier/vis

1

Bodrum

akya balık sürüleri / süngerler

2

Kaş

mercan resifleri / balık sürüleri

3

Sarıgerme

(Akdeniz fokları) fok balıkları

4

Saros

iri mercanlar

indien vier antwoorden juist
indien drie antwoorden juist
indien twee of minder antwoorden juist

2
1
0

Tekst 4 Apple iPhone
14

D

15

B

16

D

17

A

18

C

19

C

20

D

Tekst 5 Kayın Ağacı
21

A

22

C
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Vraag

23

Antwoord

Scores

maximumscore 1
één van de volgende combinaties:
− geçmiş, günümüz ve gelecek
− kök, gövde ve dallar
− yeraltı, yeryüzü ve gökyüzü
Opmerking
Het scorepunt alleen toekennen wanneer alle drie elementen juist zijn.

24

maximumscore 1
één van de volgende:
− ana(lık)
− doğurganlık
− kadın(lık)
− üreme/ çoğalma

25

maximumscore 1
− çantacılık veya sepetçilik
− keçe yapımı veya keçecilik (zanaatı)
Opmerking
Het scorepunt alleen toekennen wanneer beide ambachten juist zijn.

26

maximumscore 1
esnek(lik) / bükülebilir olması

27

maximumscore 1
anaerkil (toplum)

28

maximumscore 1
(batı kökenli) gazlı içeceklerin yayılmasından dolayı

Tekst 6 Büyüyünce Ne Olacaktık Ne Olduk?
29

maximumscore 1
twee van de onderstaande:
− anne-babanın mesleği
− en sevdikleri oyunlar
− anne-babanın istekleri
indien twee antwoorden juist
indien één antwoord juist
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Vraag

Antwoord

Scores

30

B

31

maximumscore 1
(Yeni) Bilim alanlarında yetişen(lerin) (gençlerin) sayısının az olmasından
(dolayı).

32

B

33

D

Tekst 7 Eski Oyuncak
34

D

35

maximumscore 1
− bebek (figürleri)
− (ses çıkaran kuş görünümlü) düdükler
Opmerking
Het scorepunt alleen toekennen wanneer beide antwoorden juist zijn.

36

maximumscore 1
voorbeelden van een juist antwoord:
− fırında pişirildiği için
− (tapu senedi) tableti (toprak altında) çok iyi korunduğu için (üzerindeki
yazı bozulmadı)

37

maximumscore 1
insanlığın beşiği

38

C

39

C
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 8 Türk Halk Çalgıları
40

maximumscore 2
1 c
2 d
3 e
4 b
5 a
indien vijf antwoorden juist
indien vier antwoorden juist
indien drie of minder antwoorden juist

41

D

42

B

43

C

44

B

45

D

2
1
0

Tekst 9 Karız Kanalları
46

A

47

A

48

maximumscore 2
1 onjuist
2 juist
3 onjuist
4 onjuist
5 juist
indien vijf antwoorden juist
indien vier antwoorden juist
indien drie of minder antwoorden juist

49

B

50

maximumscore 1
Karız kanallarının yapılışı
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 10 Türkiye Koyunları
51

maximumscore 1
Ayrıca Doğu … koyun beslenmez.

Tekst 11 İtiraf Ediyorum
52

maximumscore 1
Hatta bir … ne olacak?

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni naar Cito.
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

www.ifedix.com

tekst 2

www.ogretmenimdergisi.com

tekst 3

AnadoluJet Magazin - Ağustos 2013

tekst 4

28 Temmuz 2013 Pazar - Aksam.com.tr

tekst 5

www.genelturktarihi.net/kayin-agacinin-turk-mitolojisinde-yeri

tekst 6

www.dunya.com/buyuyunce-ne-olacaktik-ne-olduk-188092h.htm

tekst 7

DHA Doğan Haber Ajansı

tekst 8

www.turkuler.com/thm/turkhalkcalgilari.asp
Folklor ve Türkülerimiz M.Ö. Ötüken Yayınları Ankara-1975

tekst 9

http://turkish.cri.cn

tekst 10

www.dunyaekonomi.tv

tekst 11

Erhan Sarica Mart 2013
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Examen HAVO

2014
tijdvak 1
dinsdag 27 mei
13.30 - 16.00 uur

Turks

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 47 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1 Bankalar
Volgens het nieuwe wetsvoorstel moeten banken in staat zijn om goud te
verkopen.
Wat zal hiervan het gevolg zijn volgens Özcan Halaç?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

1

1p

2

Bu parça hangi edebi türde yazılmıştır?
A deneme
B eleştiri
C makale
D sohbet

1p

3

Parçada geçen ‘yastık altı’ deyimiyle anlatılmak istenen nedir?
A altının değeri
B altının eskiliği
C kaybolan altın
D saklanan altın

Tekst 2 Bir Yastıkta 40 Yıl
1p

4

Parçaya göre erkeklerin kadınlarla olan kavgalarının sebebi nedir?
A dikkatsizlik
B emretmek
C küçümsemek
D vurdumduymazlık

2p

5

Noem vier aspecten waarop een goed (lang) huwelijk is gebaseerd
volgens de schrijver.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

6

Rıdvan Oluç’a göre erkekler, genelde eşleriyle hangi şekilde iletişim
kurmayı tercih ederler?
A dikkat çekerek
B ilgi göstererek
C iltifat ederek
D rapor vererek

HA-1008-a-14-1-o
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1p

7

Parçaya göre kadınlar neden erkeklerden daha uzun konuşurlar?
A dostluk kurmak için
B ikna etmek için
C kabul görmek için
D zaman geçirmek için

1p

8

Parçaya göre kadın ile erkek arasında mutlu bir ilişkinin temeli nasıl
atılmalıdır?
Eşlerin,
A birbirlerini iyi ve yeterli hissettirmesiyle
B birbirlerinin gelişimini desteklemesiyle
C kendi yeteneklerini iyi kanıtlamasıyla
D uyumlu bir çift olduklarını göstermesiyle

Tekst 3 Türkan Şoray
1p

9

Parçaya göre Türkan Şoray’ın tek pişmanlığı nedir?
A Altın Portakal Ödülü’nü kabul etmemesi
B Avrupa’dan gelen bir teklifi geri çevirmesi
C çok sevdiği bir aktörle oynayamaması
D sultan ünvanını reddetmesi

1p

10

Mustafa Akaydın parçada geçen ‘Taşıma yok’ deyimiyle neyi ima
etmektedir?
A fazla dedikodu yapılmadığını
B kimsenin zorla getirilmediğini
C konuyla ilgisinin olmadığını
D ulaşım imkanlarının azlığını

1p

11

Türkan Şoray’a göre filmlerde ve dizilerde oynama arasındaki fark nedir?
A dizi filmlerin reyting sorunu olması
B filmlerin daha az süre izlenilmesi
C oyuncuların daha çok kazanması
D seyircilerin karakterleri belirlemesi

1p

12

Türkan Şoray’a göre bir oyuncunun eğitimli olması, kendisini aşağıdaki
zorunlulukların hangisinden muaf tutar?
A çevre kazanma
B kendisini kanıtlama
C rekabete girme
D reklam yapma
E staj yapma

HA-1008-a-14-1-o
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Tekst 4 Kahve Falı Nasıl Bakılır?
1p

13

Fincan kapatıldıktan sonra üzerine metal bir nesnenin konmasının nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A Falda olumlu şeylerin çıkmasını sağlamak.
B Falın çabucak gerçekleşmesini sağlamak.
C Fincanın içindeki telveyi eşit olarak yaymak.
D Fincanın ısısını belli bir sıcaklıkta tutmak.
In de tekst worden twee situaties genoemd waardoor de voorspellingen
van het koffiedik kijken ongeldig worden.
Noem deze twee situaties.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

14

1p

15

Yazıya göre fala bakılırken fincan hayali olarak dört parçaya bölünür.
Hangi parça yakın zamanda gerçekleşecek durumları belirtir?
A diklemesine çizginin sağ tarafındaki semboller
B diklemesine çizginin sol tarafındaki semboller
C enlemesine çizginin üstündeki semboller
D fincanın dibine doğru olan semboller

2p

16

Welk symbool in het koffiedik heeft welke betekenis?
Noteer het cijfer van het symbool met de letter van de juiste betekenis
symbool
1 (een) driehoek
2 (een) krans
3 kleine puntjes
4 (een) rondje
5 twee verticale lijntjes (golfjes)
6 (een) vierkant

HA-1008-a-14-1-o
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Tekst 5 Bütün Mikroplar Zararlı Mıdır?
2p

17

Hieronder staan een aantal eigenschappen van bacteriën en virussen.
Neem de tabel over en zet een kruisje onder de juiste kolom.
eigenschap

bacteriën

1

kunnen zichzelf vermeerderen

2

hebben een lichaam nodig om zich te
vermenigvuldigen
kunnen de kou en hitte overleven

3
4
5

virussen

sommige hiervan zijn goed voor het
lichaam
kunnen zich in de cellen nestelen en
nemen de controle over

2p

18

Noem drie soorten bacteriën die een ziekte kunnen veroorzaken.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

19

‘Mikroplar’ başlıklı bölümde kullanılan anlatım sanatı aşağıdakilerden
hangisidir?
A benzetme
B karşıtlık
C kişileştirme
D soyutlama

1p

20

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi mantarlarla ilgili olarak doğrudur?
A Bazı mantarlar bulaşıcı hastalık ve yaralara sebep olurlar.
B Mantarlar çoğunlukla çok hücreli varlıklardan oluşur.
C Penisilin zararlı mantarlardan elde edilen bir ilaçtır.
D Zararlı mantarlar zararsız mantarlardan daha küçüktür.

Tekst 6 Çocuk Yetiştirmenin Formülü
2p

21

De schrijver noemt een aantal kenmerken van een kind met weinig
zelfvertrouwen. Schrijf er vier op.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

22

Wat is van belang voor de ontwikkeling van zelfvertrouwen en
onafhankelijkheid van het kind in de eerste levensfase volgens de
schrijver?
Schrijf het antwoord kort op.

HA-1008-a-14-1-o
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1p

23

Parçaya göre endişeyle anneye geri dönen bir çocuğa karşı annenin nasıl
davranması tavsiye ediliyor?
A azarlama - yakınlaştırma
B güven verme - uzaklaştırma
C oyun oynama - yalnız bırakma
D şefkatle karşılama - görmezden gelme

Tekst 7 Belediye, Halkı Araba Almaya Mahkum Etti
1p

24

Waarom adviseert de algemeen directeur van de infrastructuur mensen
om op vakantie te gaan?

1p

25

Prof. Dr. Ergun Gedizlioğlu’na göre trafik sorununun asıl nedeni nedir?
ulaşımda
A özel araçların fazlalığı
B ticari araçların azlığı
C toplu taşıma araçlarının kalitesizliği
D ulaşım sisteminin yetersizliği

1p

26

Ergun Gedizoğlu’na göre yol bakım çalışması yapılan bir bölgede yığılma
nasıl önlenir?
A yolun önceden daraltılmasıyla
B yolun önceden genişletilmesiyle
C yolun tek yönlü yapılmasıyla
D yolun yayalara kapatılmasıyla

1p

27

In de tekst staat dat Prof. Dr. Nurettin Sözen en Prof. Dr. Zerrin Bayraktar
dezelfde mening hebben.
Wat is hun mening?

Tekst 8 Balkanlar
1p

28

Parçaya göre Bulgaristan’daki İslami eserlerin ülkedeki Müslümanlara ait
olduğu nasıl kesinlik kazanacak?
A diplomatik ilişkilerle
B ödeme yoluyla
C vakıflarla igili raporla
D yeni bir kanunla
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1p

1p

29

30

Genel Müdür Halit Eren niçin ‘çalışmalarının basılmadan gönderildiğini’
belirtmektedir?
A belediye şart koştuğu için
B kontrolün kolaylaştırılması için
C rekabeti lehine çevirmek için
D zamanından önce başvuru için
Algemeen directeur Halit Eren van IRCICA vertelt dat er twee belangrijke
monumenten zijn gerestaureerd.
Schrijf de namen van deze monumenten op.
Je moet in het Turks antwoorden.

Tekst 9 Genetiğe Uygun Tedavi Geliyor
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
1p

1p

1p

1p

31
A
B
C
D

bilime özgü düşüncelerin
bireye özgü yaklaşımın
kişilerin sağlığının gözetlenmesinin
teknik araştırmaların sıklaştırılmasının

A
B
C
D

biyolojik
fizyolojik
genetik
psikolojik

A
B
C
D

ameliyatta
araştırmada
hastada
tedavide

A
B
C
D

aynı
bilinmez
farklı
görülmez

32

33

34
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1p

1p

1p

35
A
B
C
D

aniden
kısmen
önceden
resmen

A
B
C
D

aile ekonomisinden
araştırma eksikliğinden
bilimsel hatadan
halk sağlığından

A
B
C
D

çevrelerini
paralarını
umutlarını
yaşamlarını

36

37

Tekst 10 Böcek Deyip Geçmeyin
1p

38

Parçaya göre böceklerin hangi özelliği yazarda bir hayranlık duygusu
oluşturmaktadır?
A estetik görünümleri
B haberleşme içgüdüleri
C ilginç sesleri
D kıvrak zekaları

1p

39

İkinci paragrafta geçen 'ıslak bir kağıt' ile 'ayak yastıkları' arasındaki ilişki,
hangi sanatsal anlatımla belirtilmektedir?
A benzetme
B kişiselleştirme
C mecaz
D tanık gösterme

2p

40

Welke van de onderstaande beweringen over insecten zijn juist en welke
zijn onjuist volgens de tekst?
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door 'juist' of 'onjuist'.
1 Insecten gebruiken hun voelsprieten om met andere insecten te
communiceren.
2 Voelsprieten hebben soms de functie van antennen.
3 Voelsprieten kunnen door de chemische stoffen in de lucht worden
vernietigd.
4 Voelsprieten worden gebruikt om het andere geslacht te verleiden.
5 Voelsprieten worden gebruikt om het voedsel te ruiken.

HA-1008-a-14-1-o
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1p

41

Wat is het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke muggen volgens de
tekst?
Je moet in het Turks antwoorden.

Tekst 11 Mangala Oyunu Nasıl Oynanır?
1p

42

Waaruit bestaat de speelruimte van de spelers?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

43

Parçaya göre oyuna kimin başlıyacağı nasıl belirleniyor?
A bir sayı tutarak
B kura çekerek
C yazı tura atarak
D zar atarak

1p

44

Parçaya göre oyunda bir set ne zaman sona erer?
karşı tarafın tüm kuyuları dolduğunda
karşı tarafta çok fazla taş kaldığında
kendi kuyusundaki taşlar bittiğinde
kendi tarafında fazla taş kaldığında

A
B
C
D
1p

45

Parçaya göre oyunun kaderini ne belirler?
A çift sayı
B hamle sırası
C ilk taş
D son taş

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de
bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 12 E-Konsolosluk Pasaportlar

1p

46

Je oom uit Turkije wil graag een paspoort aanvragen om naar Nederland
te komen. Hij werkt bij de overheid als inspecteur en mag het
‘Hususi’ paspoort aanvragen.
Zijn 23-jarige ongetrouwde dochter wil graag meekomen en hetzelfde
paspoort aanvragen.
Mag zij volgens de tekst ook het ‘Hususi’ paspoort aanvragen?
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van het zinsdeel dat
jouw antwoord ondersteunt.

Tekst 13 Türk Ev Tekstili Ürünleri

1p

47

Je oom in Turkije is een ondernemer in textielproducten en graag in China
producten verkopen.
Heeft het volgens de tekst nut om deel te nemen aan de beurs in
Shanghai?
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin waarin dat
staat.

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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HA
AVO Turks
s 2014 tijd
dvak 1 (27
7-5-2014)
Na
aam kandidaat: ______
___________
___________
_______

School:
S
___
_____________________
___________
__

Ex
xamennummer: ______
___________
___________
_______

Instructiie
Meerkeuze
evraag: omcirrkel het goede
e antwoord (zi e voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gema
aakt? Kruis je eerste antwoo
ord door en om
mcirkel een an
nder (voorbeeld 2).
Wéér niet g
goed? Kruis dan
d ook dat an
ntwoord door e
en omcirkel ee
en ander. Is da
at antwoord aal
doorgekruiist, zet dan de
e letter van je keuze
k
vóór he
et vraagnumm
mer (voorbeeld 3)
Open vraa
ag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen
n".

agen
Meerkeuzevra
1

Open vraag

Open vrage
en
1

2 A B C D
3 A B C D
4 A B C D
5

5

Open vraag

6 A B C D
7 A B C D

14

8 A B C D
9 A B C D
10 A B C D

16

11 A B C D
12 A B C D E
13 A B C D
14
4

17

Open vraag

15
5 A B C D
16
6

Open vraag

17

Open vraag

18

Open vraag

18

21

19 A B C D
20 A B C D
21

Open vraag

22

Open vraag

22
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Meerkeuzevragen
23 A B C D
24

Open vragen
24

Open vraag

25 A B C D
26 A B C D
27

27

Open vraag

28 A B C D
29 A B C D
30

30

Open vraag

31 A B C D
32 A B C D

40

33 A B C D
34 A B C D
35 A B C D

41

36 A B C D
37 A B C D
38 A B C D

42

39 A B C D
40

Open vraag

41

Open vraag

42

Open vraag

43 A B C D

46

47

44 A B C D
45 A B C D
46

Open vraag

47

Open vraag

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!
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Bijlage HAVO
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tijdvak 1

Turks

Tekstboekje
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Tekst 1
Bankalar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların Cumhuriyet
Altını ve ziynet altınlarının alım-satımına imkan veren bir taslak hazırladı.
İnternet sitesinde yayımlanan BDDK'nın hazırladığı taslak yürürlüğe girerse,
bankalar, kıymetli madenlerin alım-satımını yapabilecek. Bu kıymetli madenler,
standartları ve nitelikleri açısından Hazine Müsteşarlığı veya İstanbul Altın
Borsası tarafından belirlenen kriterlere uygun olmalıdır. Ayrıca, üretildikleri
rafinerilerin İstanbul Altın Borsası tarafından kabul edilmesi gerekecek.
İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) yönetim kurulu başkanı Özcan Halaç, BDDK'nın
taslağına, "BDDK kime danıştı da böyle bir karar aldı bilmiyorum. Banka ile
kuyumcular arasında savaş çıkaracak." diyerek sert çıktı. Özcan Halaç,
Cumhuriyet Altınları 22 ayar olduğu için para tanımlamasının kullanılmadığını,
bugün Darphane'nin ürettiği bir ziynet altınının yurtdışında bir bankaya
gönderilemeyeceğini ve borsada işlem
yapılamayacağını belirterek: "Bu sebeple
bankaların 24 ayar ziynet satma projesi,
bankacıların kuyumculuk mesleğine soyunması
olarak tabir edilebilir. Ziynet altını 22 ayar, külçe ve
gram altın 24 ayardır. BDDK kime danıştı da böyle
bir karar aldı bilmiyorum. Danışmadıkları ve
araştırmadıkları apaçık belli. Kafalarına göre
bankalara 'Haydi sen de ziynet altını al, sen de
Cumhuriyet Altını al.' derse durduk yerde banka ile
kuyumcular arasında savaş çıkacak. Yani tartışma
ortamı oluşacak." dedi. Bugün bankaların, külçe
altını zaten mevduat olarak kullanabildiğini ve 24 ayar külçe altını alıp sattıklarını
hatırlatan Özcan Halaç; "22 ayar Cumhuriyet Altını’na bu hakkı verirsen 14 ayar
küpeye de vermen lazım. O zaman bankalar, kuyumcu dükkanı açma noktasına
gelecek. BDDK'nın kesinlikle gelip sektöre danışması lazım." şeklinde konuştu.
Ekonomist Kerem Alkin ise BDDK taslağına ilişkin, "BDDK, yastık altındaki altının
Türk finans sistemine bir an önce entegre olması için bu adımı atmış olabilir."
değerlendirmesini yaptı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk
ise taslağı: "Bunun birinci gerekçesi bu konudaki kayıt dışılığını önlemektir. Bu
konuda çeşitli sektörlerde çalışmalar var. Bu çalışmaların piyasaya yansıması
diye düşünüyorum." dedi. Yıldırımtürk, Türkiye'deki uygulamanın hemen kabul
görmesinin veya işlerlik kazanmasının zor olduğunu ifade etti. Taslağın
sektörden çok büyük tepki alacağına dikkat çeken Yıldırımtürk, "Ama
uygulamada başarılı olunacağını sanmıyorum. Döviz büfelerine de daha önce
altın satma müsadesi verildi. Ancak pek tutmadı." diye konuştu.
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Tekst 2
Bir Yastıkta 40 Yıl
Eşinizi seviyorsunuz ama küçük bir sözle başlayan büyük tartışmalar mı
yaşıyorsunuz? Büyük hayallerle başladığınız evliliğinizin sonuna
geldiğinizi mi düşünüyorsunuz?
Eşinizle en az 40 yıl daha birlikte olmanız için hâlâ şansınız var... Uzun ve
mutlu bir evlilik için eşinize merhamet gösterin, sevginizi hissettirin,
üslubunuzu koruyun ve onu dinleyin... Bir de 'ben' değil 'biz' deyin...
Evlilikte uzun yıllar mutlu yaşamış çiftler üzerinde yapılan bir araştırmada,
mutluluğun kaynağının merhamet ve karşılıklı sevgi-saygı olduğu ortaya
çıktı. Araştırmaya göre çiftler arasında özellikle üslup bozukluğu evlilik
ömrünü kısaltırken, eşlerin birbirine karşı olan merhamet ve sevgisi mutlu
evliliğin temel taşları arasında yer alıyor.
Tartışmalarda ise kadınların öz konuşamaması ve eşine sık sık telefon
ederek, 'Neredesin?', 'Ne yapıyorsun?', 'Yanında kim var?' gibi sorgulayıcı
tavırları etkili rol oynuyor. Erkeklerin eşiyle sohbet etmemesi, 'çay koy',
'çocuğu sustur' gibi emir içeren sözleriyle hizmet talep etmesi de
kavgalara davetiye çıkarıyor. Sağlıklı ailelerin temelinde ise paylaşılan
dinî ve ahlâkî değerlerin yanında birbirini kabullenme, iletişim, dinleme ve
espritüel dil yatıyor.
Araştırmasını ‘Bir Yastıkta En Az Kırk Yıl’ adlı kitapta toplayan aile
danışmanı Rıdvan Oluç, en az 40 yıl evli kalmış 16 çiftle yaptığı uzun
röportajlarının sonucunda eşler arası geçimsizliklerin temelinde insanî
zaaflar olduğunu söylüyor. Kadın ve erkeğin psikolojisi, kişilik yapısı ve
ruhî ihtiyaçları arasında belirgin farklar olduğuna dikkat çeken Oluç,
"Erkekler genellikle 'rapor verme', kadınlar ise 'dostluk kurma' şeklinde bir
konuşma tercih ediyor. Her iki konuşma şeklinde amaçlar farklıdır.
Kadınlar ilişki kurmak ve geliştirmek isterken, erkekler genellikle olayları
analiz etmeye ve problem çözmeye odaklanmaktadır. Bu yüzden
kadınların konuşması daha uzun olur, çünkü amacı dostluk kurmaktır ve
dostluklar çabuk kurulmaz. Kadınlar konuşma sürecinde çözüm değil,
yalnızca dinlenilmeyi ve anlaşılmayı bekler." diyor.
Bir erkeğin evliliğine yapacağı en iyi yatırımlardan birinin, eşini dinleme
konusunda ustalaşması olduğunu vurgulayan Oluç, "Erkekler, eleştiri ya
da eleştiri gibi algıladıkları sözlere aşırı hassastır. Kadın, erkek istemeden
öneride bulunursa, bu, güçsüzlük ve beceriksizlik duygusu uyandırır. Bir
erkekte ne yapacağını bilmediği duygusunu uyandıran kadın, onu
anlamıyor demektir. Bir kadın, eşine kendisini iyi ve yeterli hissettirirse,
'kontrol bende' duygusunu yaşatırsa mutlu ve huzurlu yuvalar kurmuş
olmanın en önemli tuğlasını koymuş olur." ifadelerini kullanıyor.
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Evlilikte eşlerin isteklerini elde etmek veya haklı çıkmak için sarf edeceği
enerjiyi kendini geliştirmeye harcaması gerektiğini vurgulayan Oluç, şu
tavsiyelerde bulunuyor: "Enerjinizi eşinizin gelişimine destek olmak için
kullanmayı seçmek, mutlu bir ilişkinin temelidir. Haklı olmak yerine mutlu
olmayı tercih edin. Eşlerin karşılıklı tavırlarını onaylamaları,
desteklemeleri, saygı ve güven duymaları gerekiyor."
Mutluluğun İpuçları
Eşinizi sevdiğinizi ve ona değer verdiğinizi sık sık belli edin. Ara sıra özel
hediyeler alın. Bir arkadaşa ihtiyacı olduğunda mutlaka yanında olun.
Eşinize her zaman için vakit ayırın. Eşinizle aranızdaki özel günleri
mutlaka hatırlayın. Konuşurken tamamen onu dinleyin. Onunla
konuşurken samimi olun. Eşinizin iyi yönlerini keşfetmeye çalışın. Onun
üzüntülerini ve dertlerini dinleyin. Hiçbir zaman ikiniz de aynı anda
sinirlenmeyin. Ufak tefek şeylerden dolayı birbirinize bağırıp kalbinizi
kırmayın. Eleştiriniz varsa onu sevdiğinizi hissettirerek söyleyin.
Geçmişteki hataları gündeme getirmeyin. Birbiriniz dışındaki hiçbir şeyi
kafanıza takmayın. Gününüzü, eşinize hoş bir söz söylemeden bitirmeyin.
Birbirinizi karşılarken şefkat ve sevgiyle tebessüm edin. Problemlerinizi
çözmeden gününüzü bitirmeyin. Hata yaptığınızda eşinizle konuşun ve
özür dileyin. Sıkıntılarınızdan eşinizi sorumlu tutmayın. İşyerinizdeki
problemleri evinize taşımayın. Eve iş getirip günün stresini eşinize
yansıtmayın.
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Tekst 3
Türkan Şoray
49. Uluslararası Antalya Altın Portakal
Film Festivali'nde Türkan Şoray,
'Ustalardan Sinema Dersleri'
kapsamında Akdeniz Üniversitesi'nde
öğrencilerle bir araya geldi. Türk
sinemasının sultanı, "Sinema
kariyerimdeki tek pişmanlığım, Güney
ile bir film yapmamak. Keşke bir şeyleri
zorlayabilseydim." dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV)
işbirliğiyle 6-12 Ekim 2012 tarihlerinde gerçekleştirildi. Yılların birikimi olan
oyunculuğun yanında, yönetmenlik ve senaryo yazarlığı deneyimlerini
genç kuşaklara aktaran Türk Sineması’nın Sultanı’na öğrenciler sevgi
gösterisinde bulundu.
Üniversitede Şoray'ı ağırlamaktan dolayı çok büyük gurur yaşadığını
belirten Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Muharrem Kılıç, "Türk
sinemasında, bir tarih niteliğinde, önünde eğilmemiz gereken bir oyuncuyu
ağırlıyoruz. Bir yıldır bu salon açık. İlk defa bu salonu bu kadar dolu
görüyorum. Bu heyecanı ve coşkuyu yaşattığınızdan dolayı teşekkürlerimi
sunmak istiyorum." dedi.
Kürsüye, belediye başkanı olarak değil, eski bir öğretmen olarak çıktığını
belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AKSAV Şeref Kurulu Üyesi
Mustafa Akaydın ise, "Sultanlık, soydan gelir ya da Türkan Şoray gibi
halkın gönlünde olur. Dün, samimi söylüyorum Antalya'nın beşte biri
sokaklarda, caddelerdeydi. 32 yıldır böyle bir coşku görmedim. Bunlar,
politikacıların sağlayacağı kalabalıklar değil. Taşıma yok!" ifadesini
kullandı.
Moderatörlüğünü İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Başkanı Doç. Dr. Nurdan Akıner'in yaptığı söyleşide, fotoğraf çektirmek
için adeta birbirleri ile yarışan öğrenciler, Şoray'ı ayakta alkışladı.
"Sizden aldığım bu enerji ömrümün sonuna kadar daha fazla sinema
yapmama neden olacak" diyen Şoray, "İyi ki sinemacı olmuşum. Dünyanın
en güzel mesleği sinema sektöründe çalışmaktır. Ayrıca, sinema, sanat
dalları içinde en çağdaşı. Tam hayatı anlatıyor. Çünkü gerçeği yani bizi
anlatıyor. Bir film hayatımızı değiştirebiliyor. Düşünüyorum da sinemanın
insana sağladıkları sonsuz. Bu mesleği, bana seyircimin sevgisini
kazandırdığı için çok seviyorum." diye konuştu.
'Türkan Şoray Yasaları' olarak bilinen kriterin eskiden toplumun değer
yargıları olduğunu belirten Şoray, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçmiş
dönemlere göre bunu değerlendirmek gerekiyor. Toplumun değer
yargılarına çok saygılıyım. Ben o şekilde büyüdüm. Yıllar önce seyircimle
bir bağ oluştu. Filmdeki bir sahne yüzünden, 'Sen nasıl böyle yaparsın?'
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diye seyircilerim telgraflar attı. Huzursuz oldum. Ondan sonra toplum ve
anlayış değişti. Aslında filmlerde yaşam var. Yaşamdaki her şey var.
Sarılma da var. Her şey var. Bunları ben de biliyorum. Bunlar çok doğal,
masum aşkın ifadesi. Diziler çok farklı bir yere geldi. Seyircileri kontrol
ederek, tepkilerini takip ederek, ne gerekiyorsa o kadınları canlandırmaya
başladım. ‘Ada’ filmi, Atıf Yılmaz'ın Mine karakteri...Canlandırdığımız
karakterlerin de değişmesi gerekiyordu. O karakterin ne yaşaması
gerekiyorsa, önemli olan belli bir estetik görüş içerisinde, gerektiği şekilde,
aşırı sahneye kaçmadan, konunun içinde geçiyorsa çok normal. Bundan
sonra da öyle bakıyorum. Oyuncu her rolü oynamalı. Ama bu benim için
en büyük eleştiri oldu. Mesela fettan açık bir kadını oynamayı istemedim."
Kadir İnanır, Güldüğünde Dünya Aydınlanırdı
Şoray, bir öğrencinin "Rol aldığınız erkek oyunculardan en çok hangisi sizi
etkiledi? En çok hangisini beğeniyorsunuz?" sorusuna şöyle karşılık verdi:
"Cüneyt Arkın çok kibardı. Ben geldiğimde hemen bacaklarını indirir,
ceketini düğmelerdi. Ediz Hun filmleri ise çok matraktı. Tarık Akan, bir
çocuk gibi, en ciddi sahnede bile bir şeyler yapardı. Muzipti. Kadir (İnanır)
ise inanılmaz, çok güzel güler. O güldüğünde dünya aydınlanırdı. Böyle
uzun uzun bakışırdık. Onun dışında bir şey olmazdı. Kamera önündeydi
her şey. Kadir'e de Tarık'a da aşık oluyoruz ama onlar da sanırım bana
aşık oluyordu."
Sultanın Tek Keşkesi
Bir seveninin Yılmaz Güney'i sorması üzerine Şoray, "Sinema
kariyerimdeki tek ‘keşke’ pişmanlığım, Güney ile bir film yapmamak.
Keşke bir şeyleri zorlayabilseydim. İnanılmaz; karşılaştığında bu kadar mı
insan etkisinde kalır. Kitabımda da, yazdım. İlk karşılaştığımızda da yaralı,
garip bir bakışı vardı. Sevgi dolu. Uzun uzun iki kez bakıştık. Ne olduysa,
üstünde durmadığım için ben de kendime kızıyorum. Birlikte bir film
yapsaydım!" diye konuştu.
Yanlış yapa yapa doğruyu bulmaya çalıştığını ve yeteneğin olmasının
yanında eğitimin de önemli olduğunu belirten Şoray, sözlerini şöyle
sürdürdü: "O zaman daha baştan kazanıyorsunuz. En önemlisi
kendinizden emin başlıyorsunuz. Eğitim olduğu zaman ispat etmek
aşamalarını geçiriyorsunuz. Gözümü alamıyorum, dünya şaheseri
güzelliklerden. Hepsi de eğitimli üstelik."
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Tekst 4
Kahve Falı Nasıl Bakılır?
Yoruldunuz. Sıkıldınız. Şöyle güzel okkalı bir Türk kahvesini hakkettiniz değil mi?
Hadi kahveyi içtiniz, diyelim. Kahve içildikten sonra fal bakmamak olmaz.
İnsanoğlunun bitmeyen merakı: Geleceği bilmek. Kahveyi fincanın hep aynı
noktasından içmişsiniz. Fincan çoktan ters çevrilmiş bile… Tabii önce bir dilek
tutmuşsunuz. Aman dilek tutarken unutmayın; fincan başınızın üstünde saat
istikametinin tersi yönünde üç kez çevrilmeli… Şimdi ara sıra parmağınızla fincanın
ısısını yokluyorsunuz. Üzerine metal konarak çabuk soğuması da sağlanabilir
fincanın. Ayrıca bu metalin, fincan içinde çıkabilecek kötülükleri uzaklaştırdığına da
inanılır. Bazı falcılara göre de bu metal orada ‘gelecek ile ilgili negatifliği önlesin diye’
fincan üzerine konurmuş.
Tamam sizin fincanınız soğumuş. Işığı arkanıza alarak oturun, fincanı çevirin ve
fincanda kalan telvenin şekillerinden falınıza bakmaya başlayalım artık.










Fincan ya da tabak falında ilk önce telvenin rengine bakılmalıdır. Şayet
telvenin rengi koyu ise ‘dilediğiniz olamayacak’ demektir, fakat bunu fincanın
içindeki şekiller değiştirebilir. Eğer renk açık ise dileğinize kolay
kavuşacaksınız. Ne açık ne de koyuysa, ‘muradınız eninde sonunda olacak’
demektir. Fal bakıldıktan sonra fincan açık bir biçimde bırakılmalıdır; eğer
kapatılır ise fal bozulmuş sayılır. Hem unutmayın, aynı fincana bir kereden
fazla bakılmaz. Yine falı bozarsınız.
Fincanın sapından başlayarak hayali diklemesine bir çizgiyle fincanın içini iki
kısma ayırın. Sonra bu çizgiyi bu kez enlemesine yine hayali bir çizgiyle bölün.
Dört parça elde etmiş olacaksınız. Diklemesine çizginin sağ tarafındaki
semboller pozitif, sol tarafındaki semboller ise negatif yorumlanır. Fincanın
dibine doğru olan semboller uzun bir zaman sonra gerçekleşecektir.
Enlemesine çizginin üstündekiler ise yakın zamanda gerçekleşecektir.
Fincanı elinize aldığınızda hafifçe parmaklarınızın ucunda tutacaksınız.
Fincanı öne arkaya hafifçe eğerek iç çeperlerdeki telve lekelerine, gölgelerine
bütün dikkatinizi vereceksiniz.
Şimdi burada yapılacak ilk şey telve şekillerine yoğunlaşmak. Bunun için
fincanın dibine, orta noktasına bakacaksınız; daha sonra fincana dudaklarınızı
değdirdiğiniz yerden başlayarak saat yönünde ağır ağır bir tur attıracaksınız.
Şekillerden uyarı sinyalleri gelmeye başlar. Yine dudağınızı değdirdiğiniz
yerden başlayarak, kendinizi şekillerin gizli mesajlarına bırakabilirsiniz artık.
(Kahve falına baktığınız kişi hakkında bilinçaltınızdaki mesajları
hatırlamalısınız. Falına baktığınız kişi ile fincandaki şekiller arasında derhal ilgi
kurarak titreşimsel enerji oluşturmalısınız; en kısa zamanda benzetme, sonra
da yorum yapmalısınız. Kendi falınıza bakıyorsanız iç sesinize kulak
vereceksiniz.)
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Semboller ve Yorumları
Hayvan
Hayvanların çeşitlerine bağlı birçok yorum vardır. Bu yorum iyi de kötü de olabilir.
Örneğin; bir yunus görmek çok iyidir. At görmek, asaletle ilgilidir. Kuş, haberdir. Balık,
parasal olarak gelen kısmeti gösterir. Maymun, şüpheciliği; yırtıcı hayvanlar, hırsı
sembolize ederler.
İnsan
İnsan şekilleri kadın olursa dedikoduyu, erkek olursa parayı sembolize eder. Ama
tabii ki daha detaylı şekiller de sembolleri değiştirebilir.
Bitkiler
Kısmet, kader ve gönül işlerini sembolize eder. Bunda da bitki çeşitlerinin yorumları
çok farklı olur. Papatya aşkın, yonca sevginin, gül romantikliğin sembolleridir.
Eşyalar
Taşınır veya taşınmaz eşyalar farklı yorumlara yol açar. Örneğin; bina görmek yer
almayı, hareket eden bir araba görmek, bulunduğun yöreden yer değiştirmek anlamını
taşımaktadır. Buzdolabı görmek evde sert bir hava estiğini,
çamaşır makinesi görmek hane içerisinde işlerin oldukça
karışacağına işaret eder. Soba görmek, hane içerisine
yakın ise, evdeki havanın iyi olacağı anlamına gelir.
Şekillerden Yorumlar
Acaba kahve falında hangi şekiller neyi işaret ediyor?
1. Kısa düz, yatay çizgi
Bu işaret size yük ve eşya geleceğini haber verir.
2. Fiyonk
Yakında mutlu bir olay var, nişan gibi…
3. Daire
Şansınızın açılacağına işaret eder. Evlenme işlerinizin yoluna gireceğini, seviyenizin
yükseleceğini de haber verir.
4. Ortadan çizgiyle ayrılmış dikey çizgi
Devlet veya mahkemedeki bir işinizin isteğinize göre sonuçlanacağını haber verir.
5. Yukardan aşağıya dalgalı iki çizgi
Deniz yolu işaretidir. Yakında deniz yoluyla bir seyahate çıkacağınızı veya iş için
deniz yolu olan bir yere gideceğinizi bildirir.
6. Küçük, serpme noktalar
Parayı haber verir. Bugünlerde elinize para geçecek demektir.
7. Kare
Mutlu bir evliliğe veya aile topluluğu içinde mutlu günlerin başlangıcına işaret eder.
8. Dik kısa çizgi
Karayoluna çıkacağınızı ve dönüşünüzün çok şanslı olacağını haber verir.
9. Çelenk
Başarı işaretidir. Büyük bir gayretle çalışacağınızı ve sonuçta üstün bir başarıya
ulaşacağınızı gösterir..
10. Üçgen
Bir hediye gönderileceğine işarettir. Elinize kolayca geçecek parayı da haber verebilir.
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Tekst 5
Bütün Mikroplar Zararlı Mıdır?
Geçirdiğimiz her ateşli hastalığın, her burun
akıntısının, ağrının, acının, soğuk algınlığının,
gribin arkasında bir mikrop vardır. Bu
rahatsızlıkların tam ortasına düşmüşken
aklımızdan bunların nedeni olan mikropları
çıkarmamız pek mümkün olmaz. Bütün mikroplar
bize zarar vermez. Mikroplar (bakteriler, virüsler,
parazitler ve benzeri gibi.) konusunda daha fazla
bilgi edinerek onlara yakalanma riskinizi azaltmaya
ne dersiniz?
Mikroplar: Bir sürü minik istilacı
Bakteriler, virüsler ve diğer bulaşıcı canlılar, kelimenin tam anlamıyla her
yerdedir. Onları havada, yiyeceklerin üstünde, bitkilerde, hayvanlarda,
toprakta, suda, her türlü yüzeyde hatta kendi vücudumuzda bulmamız
mümkündür. Mikroplar, tek hücreli canlılardan metrelerce uzunluğa
erişebilen parazit kurtlarına kadar değişik büyüklükte olabilirler.
Dediğim gibi, bu canlıların çoğu bize zarar vermez. Bağışıklık sistemimiz,
bizi bu enfeksiyon etkenlerinin birçoğuna karşı koruyacaktır; ancak
bakteriler ve virüsler inanılmaz düşmanlardır, çünkü bağışıklık
sistemimizin savunma hatlarını yarmak için sürekli bir değişim içindedirler.
Bakteriler
Bakteriler, tek hücreli canlılardır. Sadece mikroskopla görülebilirler. O
kadar miniktirler ki binlercesini ucuca dizseniz bir kurşun kalemin
ucundaki küçük silginin büyüklüğüne bile zar zor erişirler. Çubuk, küre
veya sarmal şeklindedirler. Kendi kendilerine yeten canlılardır; çoğalmak
için başka bir canlıda bulunmaları gerekmez ve bölünerek çoğalırlar.
Dünyanın en eski yaşam biçimleri olan bakteriler, birçok ortamda büyüyüp
gelişecek şekilde evrim geçirmişlerdir. Bazıları kızgın sıcağa veya
dondurucu soğuğa bana mısın demez. Bazıları, insanlar için öldürücü
düzeyde radyasyon altında bile hayatta kalabilir; yine de bakterilerin
birçoğu, sağlıklı bir insan vücudunun mutedil ortamını tercih eder.
Bütün bakteriler zararlı değildir. Gerçekte bakterilerin %1’inden daha azı
hastalığa yol açar ve vücudumuzda yaşayan bakterilerin bazıları sağlığa
yararlıdır. Mesela Lactobacillus acidophilus (bağırsaklarımızı mesken
tutmuş, zararsız bir bakteri) yiyecekleri sindirmemize yardımcıdır; hastalık
yaratan bazı canlıları imha eder ve vücudumuza besin maddesi sağlar.
Ama vücudumuza bulaşıcı bakteriler girerse hastalık meydana gelebilir.
Bunlar hızla çoğalır ve ‘toksin’ dediğimiz, bakteriler tarafından istila
edilmiş dokulardaki belli hücrelere zarar veren, güçlü kimyasal maddeler
üretir. Bizi hasta eden, budur. Belsoğukluğuna yol açan mikrop (gonokok),
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istilacı bakteriye güzel bir örnektir. Escherichia coli ya da E. coli olarak
bilinen bakteri, genellikle mikrop bulaşmış yiyeceklerle alınır ve şiddetli
mide-bağırsak hastalığına neden olur. Kendi aramızda kısaca ‘beta’
dediğimiz ve boğaz iltihabı yapan mikrop da bir bakteridir.
Virüsler
En basit şekli ile bir virüs, bir miktar genetik madde (DNA veya RNA) ile
genetik maddenin içinde bulunduğu kapsülden ibarettir. Virüsler,
bakterilerden de küçüktür. Virüsü bir futbol topu olarak düşünürseniz
bakteri onun yanında küçük bir tepe, vücudumuzu oluşturan milyonlarca
hücrenin yalnızca biri de bir stadyum büyüklüğünde olmalıdır.
Bir virüsün başlıca misyonu çoğalmaktır; ancak bakterilerin aksine,
virüsler kendi kendilerine yeter canlılar değildir, yani çoğalabilmek için
içinde konaklayacakları bir eve - bu da bizim vücudumuz oluyor- ihtiyaç
duyarlar. Virüsler vücudumuzu istila ettikleri zaman hücrelerimizin
bazılarına girip denetimi ellerine alırlar ve ‘konakladıkları’ hücreye
ihtiyaçları olan şeyler her neyse, hücreye onu ürettirirler. İçinde
konaklanan hücre, bu süreç içinde parçalanır. Çocuk felci, ‘AIDS’ ve
nezle; virüslerin meydana getirdiği hastalıklardandır.
Mantarlar
Küf, maya ve toprak mantarları gibi tipleri vardır. Bazıları çok hücreli olup
gözle görülebilse de, genellikle tek hücreli olan bu canlılar, bakterilerden
biraz daha büyüktür. Yediğimiz türden mantarlar bizi enfekte edemez;
ama bazı mayalar ve küfler eder.
Mantarlar havada, suda, toprakta ve bitkilerin üzerinde yaşar.
Vücudumuzda da bizi hasta etmeden yaşayabilir. Bazı mantarları gayet
yararlı işler için kullanırız: Mesela vücudumuza girmiş bazı zararlı
bakterileri öldürmek için kullandığımız penisilini bir mantar yapmaktadır.
Ekmek, peynir ve yoğurt gibi bazı olmazsa olmaz yiyeceklerimizin üretimi
için de mantarlara ihtiyaç duymaktayız.
Başka mantarlar yararlı değildir ve hastalık yapar. Enfeksiyona neden
olan Candida isimli mantar, buna örnektir. Candida bebeklerde, antibiyotik
almakta olan kişilerde ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde pamukçuğa ve
ağız yaralarına neden olur. Bebeklerdeki pişiklerin önemli bir kısmının da
nedeni Candida’dır.
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Tekst 6
Çocuk Yetiştirmenin Formülü
Geceleri ebeveyniyle yatmaktan
vazgeçmeyen, arkadaşlarıyla bulunduğu
ortamlarda bile onlarla oynamak yerine
anne-babasının yanında durmayı tercih
eden çocukların güven duygusunun
gelişemediği ve ebeveynine bağımlı
kaldığı konusunda ana babaları uyaran
Uzman Psikolog Yüksel Artar,
“Çocukların sağlam bir kişilik kazanmaları için ‘aile sevgisi ve desteği’
kadar ‘ebeveynlerin tutumları’ da çok önemlidir” değerlendirmesini yaptı.
Kızınız yemeğini sürekli sizin yedirmenizi istiyor, geceleri sizinle
yatmaktan vazgeçmiyor ya da oğlunuz arkadaşlarının doğum gününde bile
onlarla oynamak yerine sizin yanınızda durmayı tercih ediyor, kendisine
bir şey sorulduğunda yanıt vermek yerine arkanıza saklanıyorsa dikkat
edin, size bağımlı ve güvensiz bir çocuk yetiştiriyor olabilirsiniz.
Ayna Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nden Uzman Psikolog
Yüksel Artar, çocuklarda kendine güven ve bağımsızlık duygusunun
gelişiminin önemine dikkat çekerek, “Her çocuğun doğduğu andan itibaren
sevgiye ihtiyacı vardır. Çocuklarda kendine güven ve bağımsız
davranışların gelişimi ilk üç yıldaki anne-çocuk ilişkisiyle yakından
bağlantılıdır. Çocuğun annesinden sorunsuz şekilde ayrılma aşamasına
gelebilmesi için öncelikle gelişiminin ilk evrelerinden itibaren anne-çocuk
arasında sağlıklı bir bağ kurulmalıdır.” uyarısında bulundu.
İlk Üç Yıl Hayati Öneme Sahip
Yeni doğan bebeklerin ilk aylarda içe dönük olarak yaşadığını hatırlatan
Yüksel Artar, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bebeklerin tüm fiziksel ihtiyaçları
yetişkinler tarafından karşılanır. Bebeğe göre anne ile kendisi bir
bütündür. Bu yakınlığın bebek açısından tatmin edici düzeyde yaşanması
önemlidir. Bu evrede anne, bebekten hiç ayrılmamalı ve özellikle araya
duygusal ve fiziksel mesafe girmemelidir. Bebeğin ihtiyaçlarının yeterli
şekilde karşılanması ‘temel güven’ duygusunu geliştirir. Hareketlenme ile
birlikte yürümeye başlayan bebek dünyayı farklı açıdan görür, çevresini
incelemeye ve keşfetmeye çalışır. Ancak, anneyi gözünün önünden her
kaybettiğinde, endişe duyarak anneye geri döner, sonra tekrar uzaklaşır.
Bu arada kendi sınırları ile annenin sınırlarını, kendi içinde oluşturmaya
çalışmaktadır. Annelerin bu dönemde çocuğun endişe ile geri dönüşünü;
sakince, şefkatle karşılaması ve güven vermesinin gerekliliği kadar tekrar
uzaklaşmasına teşvik etmesi de o kadar önemlidir. Üç yaşından sonra
duygusal ve sosyal olgunlaşma artar. Çocuk anneyi zihninde yaşatmaya
başladığından ayrı kalmaya daha fazla tahammül gösterebilir.
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Çocuk, artık evden ayrılarak anaokulu gibi sosyal bir ortama daha kolay
uyum sağlayabilecek düzeye gelir.”
Çocukların bağımsızlığını elde etmesinin önündeki engeller hakkında da
bilgi veren Yüksel Artar, bu engelleri şöyle sıraladı: “Annenin bilinçli ve
bilinçsiz olarak, çocuğun kendisinden uzaklaşmasına izin vermemesi,
çocuğun önemli bir sağlık sorunu nedeniyle bakıma ve desteğe ihtiyaç
duyması, yetişkinlerin kendi kaygı ve korkularını çocuklarına yansıtması,
ebeveynlerin kendi anne-babalarına bağımlılıklarını sürdürmesi.”
Yüksel Artar, ebeveynlere şu önerilerde bulundu:
“Bebeklikte sağlıklı bir güven duygusu geliştirilmeli. Çocuk, yaşına ve
becerilerine uygun sorumluluklar almaya yönlendirilmeli ve
cesaretlendirilmeli. Çocuğun makul olmayan isteklerinin neden yerine
getirilemediği açıklanarak, çocuk ikna edilmeli. Çocuğun kendi başına
oynamasına ve oyalanmasına fırsat vermek konusunda kararlı
davranılmalı. ”
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Tekst 7
Belediye, Halkı Araba Almaya Mahkum Etti
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Haliç Köprüsü’nde bir hafta önce başlayan
bakım çalışmaları İstanbul trafiğini felç etti. Trafik çilesine çare arayan
İstanbullulara, Karayolları Genel Müdürü kenti terk ederek, tatile gitmelerini
tavsiye etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ise “Toplu
taşıma araçlarını kullanın.” çağrısında bulundu. Konuyla ilgili görüştüğümüz
uzmanlar, köprü tadilatının ön çalışma yapılmadan başlatıldığını savunurken,
mega kentteki toplu ulaşım sıkıntısına dikkat çektiler.
“Ulaşım sorunu çözülemeyen bir kentin trafik sorunu çözülemez” diyen ulaşım
uzmanı Prof. Dr. Ergun Gedizlioğlu, “Köprü bakıma alındı, trafik sıkıştı”
yorumlarına katılmadığını belirterek, “Köprü bakımının yol açtığı trafik sorunu,
İstanbullu’nun her gün yaşadığı trafik sorununun yanında devede kulak kalır.”
ifadesini kullandı. Prof. Gedizlioğlu şunları söyledi; “Kış aylarını düşünün; köprü
trafiği sanki çok mu açıktı? Bu şu anlama geliyor: İstanbul’da ciddi bir trafik
sorunu vardır. Belediye
Başkanı “Toplu taşıma aracı
kullanın.” diyor. Peki bu
insanlar hangi toplu taşıma
araçlarını kullansın? Varolan
toplu taşıma araçlarını
kullananlar, hangi şartlarda
yolculuk yaptıklarını bir
düşünsünler? İstanbul’un trafik
sorunu burada başlıyor.
Böylesine büyük bir kentte bir
ulaşım sistemi ağı yok.” dedi.
Yığılma Olmazdı
Toplu ulaşımdaki yetersizliğin İstanbul’da araç sahibi olmayı zorunluluk haline
getirdiğine dikkat çeken Prof. Gedizlioğlu, “İstanbullular mecburen araba alıyor.
İnsanlar paraları olmasa bile, üç kuruşu bir araya getirip derme çatma da olsa bir
şekilde bir araç sahibi oluyor, olmak istiyor. Oysa bir ulaşım sistemi ağı olsaydı,
bu zorunluluk ortadan kalkar ve trafikte böylesine yığılma olmazdı.” diye konuştu.
Çalışmalardaki aksaklıklara da dikkat çeken Prof. Dr. Ergun Gedizlioğlu sözlerini
şöyle sürdürdü; “Bir yolu bakım çalışmasına alacağınız zaman sadece o yolun
girişi kapatılmaz. Bölgenin kapasitesine göre, kilometrelerce önceden çalışmalar
yapılır, yol daraltılır ve o bölgeye yığılma önlenir. Bunu da trafik mühendisleri
yapar. Maalesef köprü tadilatından önce bu çalışmalar yapılmadı. Çünkü
Karayolları’nda işini iyi yapabilen bir trafik mühendisi yok.”
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Planlamadan Yoksun
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Prof. Dr. Nurettin Sözen, Boğaz
Köprüsü’nde yapılan tadilatı ‘çağdaş planlamadan yoksun’ olarak değerlendirdi.
Prof. Dr. Sözen şunları söyledi; “Tabii ki Boğaz Köprüsü’nün tamir edilmesi
gerekiyordu ama daha iyi planlanarak bu tamir yapılabilirdi. 3 ay süreyle İstanbul
halkı sıkıntı yaşayacak. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent hayatını
ilgilendiren böyle bir konuda tek başına karar almamalıydı. Kurumlar arasında bir
diyalog sağlanmalı; Karayolları Genel Müdürlüğü ciddi bir hazırlık yapmalıydı.”
Bilirkişilere Danışılmıyor
Ulaştırma Uzmanı Profesör Dr. Zerrin Bayraktar da İstanbul Belediyesi’nin bir
plan doğrultusunda çalışmadığını ifade etti. Bayraktar, “Akşam yatıp, sabah bir
kararla kalkıyorlar. Sonuçları daha vahim olunca yani insanlar sıkışınca da ani
verilen başka bir kararla farklı bir çalışmaya girişiyorlar. Ortada plan yok program
yok. Bu çalışmaların sonucu da İstanbullu’ya maddi manevi külfet oluyor. Üstelik
bu çalışmaları yaparken bilirkişilere, üniversitelere danışmıyorlar. Teknoloji artık
çok ileri, köprü bakıma alınmadan önce ciddi bir çalışma yapılsaydı, insanlar
mağdur olmazdı.” ifadesini kullandı.
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Tekst 8
Balkanlar

Bulgaristan'da bulunan Osmanlı vakıflarına ait 300 civarında eserin
endeksi çıkarıldı. IRCICA'nın yaptığı bu çalışmadan da faydalanılarak
ülkedeki İslamî eserler azınlık konumundaki Müslüman cemaatine
devredilecek. Vesika olarak Osmanlı tapuları gösterilecek. Benzer
çalışmanın Yunanistan ve Makedonya gibi diğer Balkan ülkelerinde de
yapılacağı açıklandı.
İslam, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Bulgaristan'daki
Osmanlı eserlerinin, Müslüman cemaatine teslimi için önemli bir
çalışmaya imza attı. İstanbul merkezli IRCICA,
Osmanlı vakıflarıyla ilgili 300 civarında vakfiyenin
özetini çıkartıp yayına hazırladı. Birkaç ay
içerisinde basılacak bu çalışma sayesinde,
Bulgaristan'daki İslamî eserlerin ülkedeki
Müslümanlara ait olduğu netleşecek. Bulgaristan
Müslümanları, böylece kendi vakıf eserlerinin
nerede olduğunu rahatlıkla bulabilecek.
Bunun yanı sıra ellerindeki Osmanlı tapuları ve
tarihî vesikalarla vakıf mallarının mülkiyeti
üzerinde hak iddia edebilecek.
2002 yılında Dinler Yasası'nda yapılan değişiklik uyarınca Bulgaristan'daki
Osmanlı eserlerinin Müslüman vakıflarına devredilmesi gerekiyor. Sofya
yönetimi de yıl sonuna kadar azınlık vakıflarının başvurmaları halinde
mülkiyet devriyle ilgili çalışmaya başlanacağını açıkladı. IRCICA Genel
Müdürü Halit Eren, vakıflarla ilgili hazırladıkları envanterin içeriğini
Bulgaristan Müslümanları’na gönderdiklerini söyledi. "Başvuru süresinin
kaçırılmaması için çalışmamızı basılmadan gönderdik." diyen Eren,
benzer faaliyetleri Yunanistan ve Makedonya gibi diğer Balkan ülkelerinde
de yapacaklarını kaydetti.
Bulgaristan Müslümanları’nın temsilcisi konumundaki Yüksek İslam Şûrası
Başkanı Şabanali Ahmet de, IRCICA'nın çalışmalarının bu yılın sonundan
itibaren başlayacakları hukuki mücadelede destek sağladığını doğruladı.
Şabanali Ahmet, "Bu eserlerin Müslüman vakıflarına ait olduğunu
gösteren resmi belgeler, Bulgar mahkemelerinde delil olarak kullanılacak."
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dedi. Ahmet, yasa değişikliğinin yapılmasından bu yana geçen 10 yıllık
sürede 200'e yakın vakıf eseri için dava açtıklarını ifade etti.
Osmanlı vakfiyelerinin yanı sıra imparatorluğun yüzyıllar boyunca tuttuğu
tapular da Bosna-Hersek, Makedonya, Yemen, Etiyopya-Eritre ve
Filistin'de güncel anlaşmazlıkların çözümünde kullanılmıştı.
IRCICA Genel Müdürü Halit Eren, Yıldız Sarayı'nda bulunan merkezin
diğer çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi. Eren, dünyanın değişik
bölgelerinde el sanatları, sanat, tarih, medeniyet konularında uluslararası
kongre düzenlediklerini ve buralarda yapılan tebliğlerin basıldığını anlattı.
Bosna-Hersek'teki Mostar Köprüsü'nü restore ettiklerini belirten Eren,
buradaki tecrübelerini Kudüs'teki İslam eserleri için kullanmak istediklerini
ve Kudüs 2015 projesini başlattıklarını dile getirdi. Eren, Abdülhamit
Han'ın kullandığı Yıldız Sarayı'nda faaliyet göstermelerinin hem
IRCICA'nın bünyesinde bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) için hem
de Türkiye için diplomatik bir avantaj sağladığının altını çizdi. Dünyanın
birçok ülkesinden ziyaretçiyi kabul ettiklerini ve adeta diplomatik bir
misyon üstlendiklerini söyleyen Eren, "IRCICA, İstanbul'a gelen devlet
adamı ve liderlerin uğrak yeri haline geldi. Hiçbir yere gitmeyen Suudi
prensler merkezimizi ziyaret ediyor, görüşmeler yapıyor." diye konuştu.
Eren, İİT ve ABD arasındaki ortak çalışmalar için ABD Dışişleri Bakanı
Hillary Clinton'un da birçok lider ve devlet adamı gibi IRCICA Merkezi’ni
ziyaret ettiğini söyledi. Yıldız Sarayı silahhanesini restore ederek
kütüphaneye çevirdiklerini hatırlatan Eren, halka açık kütüphanede farklı
dillerden 70 binden fazla kitabın okuyucunun hizmetine sunulduğunu
kaydetti.

HA-1008-a-14-1-b

17 / 24

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 293

Tekst 9
Genetiğe Uygun Tedavi Geliyor
Dünyada bile çok yeni bir kavram olan ve kişinin
genetik yapısına uygun tedavinin yapıldığı ‘Bireye
Özgü Tedavi’ üzerine çalışan 36 bilim insanının
çalışmaları, Türkiye'de ilk kez uluslararası nitelikli bir
konferansta tanıtıldı.
Anadolu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen
programla sağlığın geliştirilmesi için onkoloji, psikiyatri, kardiyoloji,
beslenme, bulaşıcı hastalıklar ve yeni genetiğe özel önem verilerek
öngörüsel, koruyucu, bireysel ve katılımcı tedavide 31 önemi ve
uygulamaları vurgulandı.
İnsan Genomik Değişkenlik Projesi 2. Başkanı Prof. Dr. Graham Taylor’un
onursal konuşmacı olduğu program kapsamında 36 ulusal ve uluslararası
tanınmış konuşmacı yer aldı.
Program sonunda yapılan sınavda uluslararası kabul gören Sürekli Tıp
Eğitimi (CME) tarafından kredilendirilen bir sertifika verildi.
Genetik Farklılık
Organizasyon Komitesi Başkanı Dr. Candan Hızel, etkinlikle ilgili Anadolu
Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, öngörüsel ve bireye özgü
tedavinin ‘her hastanın kendine ait özel bir biyolojik yapısı olduğu’
felsefesinden hareketle bireyin sadece 32 yapısına ait bilgilerle değil,
fakat, beslenme, yaşam tarzı ve çevre etmenleri ile birlikte incelenmesine
dayandığını anlattı.
Bireye özgü tıbbın ‘hastalık merkezli tedavi’ kavramından, ‘insan merkezli
tedavi’ kavramına geçişi sağladığına işaret eden Candan Hızel, böylece
rutin tıp ve eczacılık uygulamalarında tedavinin bireysel yaklaşımı
kolaylaştırdığını söyledi.
İnsan Gen Projesi'nin 2003 yılında tamamlanmasıyla birlikte gelişen
genetik bilgilerin genlerdeki farklılıkların ilaçlara verilen tepkiler üzerinde
etkili olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren Candan Hızel, genetik
yapıdaki mutasyonların, ciddi yan etkilere veya 33 başarısızlıklara
neden olabildiğini belirtti.
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Tek Beden Yaklaşımı
Dr. Candan Hızel, genlerdeki farklılıkların sonucu olarak herkesin
vücudunun değişik maddeleri farklı şekillerde kabul ettiğini, bunun da her
bireyin ilaç kombinasyonlarına ve beslenme şekillerine 34 tepkiler
verdiği anlamına geldiğini kaydetti.
Bu yüzden, başka birinde iyi sonuç veren bir ilacın, bir başkası için iyi
olmayabileceği gibi zararlı bile olabileceğini vurgulayan Candan Hızel,
genetik analizlerin, ilaçlara verilecek tepkileri bilimsel verilere dayanarak
35 saptayabileceğini bildirdi.
Modern tıptaki önemli ilerlemelere rağmen doktorların ilaç dozajını
deneme-yanılma metoduyla tespit ettiğini ifade eden Hızel, şöyle devam
etti: ''Herkese uyan tek beden yaklaşımı sistemi uygulanıyor ve bu
uygulama birçok hastada önemli ilaç reaksiyonlarına yol açabilir. Türkiye
ve diğer ülkelerde ilaç kullanımı çeşitli sorunları birlikte getirdiğinden
ilaçların yan etkileri temel bir 36 kaynaklanan problemdir. Aynı
zamanda yetersiz ve yanlış ilaç tedavisi, ülke ekonomisi bakımından
önemli masraflara yol açmaktadır. Ayrıca milyonlarca kişi bu yetersiz ve
yanlış ilaç tedavisi sonucunda ortaya çıkan önemli ilaç reaksiyonları
yüzünden hastanede yatmakta ve hatta 37 kaybetmektedir.''
Dr. Hızel, farmakogenetiğin, kişilerdeki genetik farklılığın ilaçlara karşı
yanıtı üzerinde çalıştığını ve bu konuda dünyanın sayılı araştırmacılarının
Eskişehir'deki programa gelmesinin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.
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Tekst 10
Böcek Deyip Geçmeyin
Yazılı ya da görsel medyada makro
böcek fotoğrafları görmüş müydünüz?
Cevabınız ‘evet’ ise, kimi zaman
tiksindiğimiz bu canlıların detaylarında
ne muhteşem güzellikler bulunduğunu
biliyor olmalısınız. Böceklerin tasarım
olarak estetik görünümleri kadar,
bedenlerindeki sistemler de çok dinamik
bir yapı sergiler.
Massachusetts Üniversitesi’nden Elizabeth Brainerd böcekler konusunda şu
ilginç yorumu yapar:
“Karıncaların ve arıların ayakları hayret verici bir şekilde kompleks yapılardır.
Mikroskopla incelendiğinde, her bir ayak boğanın boynuzlarına benzeyen bir çift
pençeye sahiptir. Bu pençelerin arasında yerleşmiş olan, arolium adı verilen
yapışkan ayak yastıkları vardır. Böcek bir yüzeyde koştuğu zaman pençeler
yüzeyi yakalamaya çalışıyorlar. Eğer pençeler yüzeyi yakalayamazsa geri
çekiliyorlar ve devreye yapışkan yastıklar giriyor. Ayak yastığı hızla açılıyor ve
kanla şişiyor ve pençelerin arasından çıkarak yapışkan yastığın yüzeye
yapışmasını sağlıyor. Daha sonra sönüyor ve geri katlanıyor. Bütün bu işlem
sadece saniyenin on veya yüzde biri kadar bir sürede tamamlanıyor ve böcek
hızla ilerlerken, şimşek gibi, aynı işlem her adımda tekrarlanıyor. Ayrıca ayak
yastığı, ıslak bir kağıt parçasının pencere camına yapışması gibi, böceklerin
yumuşak yüzeylere yapışmasını sağlayan bir sıvı salgılar.”
Böceklerin diğer tüm organları gibi antenlerinin de özel bir tasarımı vardır. Bu
canlılar çevrelerinde olup biten olaylardan antenleri sayesinde haberdar olurlar.
Haberleşmek için kullandıkları kimyasallar antenler tarafından yakalanır ve analiz
edilir. Antenler kimi zaman dokungaç olarak değerlendirilse de asıl görevleri,
böceğe hassas bir koku duyusu sağlamaktır. Antenin üzerinde çok sayıda koku
siniri sıralanmıştır. Bu sayede böcek, yiyecekleri koklar, karşı cinse ait feromon
adı verilen kimyasal habercileri veya koku taşıyan molekülleri tespit eder.
Antenler karınca, balarısı gibi böceklerde, kimlik belirleme ve kimyasal iletişim
için de kullanılır. Bu canlılar karşı tarafa antenleriyle dokunarak aldıkları kimyasal
sinyalleri analiz eder ve karşı tarafın dost mu yoksa düşman mı olduğunu tespit
ederler.
Sivrisinekler antenleriyle sesleri de yakalayabilirler. Ayrıca antenler estetik bir
görüntünün oluşmasında da önemli bir role sahiptirler. Dişi sivrisineklerin
beslenmeleri ve üremeleri için kesinlikle kan emme ihtiyaçları vardır. Erkekleri ise
meyve ve sebze sularını tercih ederler. Çok güçlü koku alma hissi olan bu
böcekler, uzak mesafelerdeki insanların bile kokularını alırlar.
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Tekst 11
Mangala Oyunu Nasıl Oynanır?
Mangala Türk zeka ve strateji oyunu iki kişiyle ve 5 set
üzerinden oynanır. Oyun tahtası üzerinde, karşılıklı
6'şar adet olmak üzere, 12 küçük kuyu ve her
oyuncunun taşlarını toplayacağı birer büyük hazine
bulunmaktadır. Mangala Oyunu 48 taş ile oynanır.
Oyuncular 48 taşı her bir kuyuya 4'er adet olmak üzere
dağıtırlar. Oyunda her oyuncunun önünde bulunan yan
yana 6 küçük kuyu, o oyuncunun bölgesidir. Karşısında bulunan 6 küçük kuyu
rakibinin bölgesidir. Oyuncular hazinelerinde en fazla taşı biriktirmeye çalışırlar. Oyun
sonunda en çok taşı toplayan oyuncu oyun setini kazanmış olur. Oyuna kurayla
başlanır. Oyunda 4 temel kural vardır.
Birinci Kural: Kura neticesinde başlama hakkı kazanan oyuncu kendi bölgesinde
bulunan istediği kuyudan 4 adet taşı alır. Bir adet taşı aldığı kuyuya bırakıp saatin
tersi yönünde, yani sola doğru her bir kuyuya birer adet taş bırakarak elindeki taşlar
bitene kadar dağıtır. Elindeki son taş, kendi hazinesine denk gelirse, oyuncu tekrar
oynama hakkına sahip olur. Oyuncunun kuyusunda tek taş varsa, sırası geldiğinde bu
taşı sağındaki kuyuya taşıyabilir. Hamle sırası rakibine geçer. Her seferinde
oyuncunun elinde kalan son taş oyunun kaderini belirler.
İkinci Kural: Hamle sırası gelen oyuncu kendi kuyusundan aldığı taşları dağıtırken
elinde taş kaldıysa, rakibinin bölgesindeki kuyulara da taş bırakmaya devam eder.
Oyuncunun elindeki son taş, rakibinin bölgesinde denk geldiği kuyudaki taşların
sayısını çift sayı yaparsa (2, 4, 6, 8 gibi) oyuncu bu kuyuda yer alan tüm taşların
sahibi olur ve onları kendi hazinesine koyar. Hamle sırası rakibine geçer.
Üçüncü Kural: Oyuncu taşları dağıtırken elinde kalan son taş, yine kendi bölgesinde
yer alan boş bir kuyuya denk gelirse ve eğer bu boş kuyusunun karşısındaki kuyuda
da rakibine ait taş varsa, hem rakibinin kuyusundaki taşları alır, hem de kendi boş
kuyusuna bıraktığı taşı alıp hazinesine koyar. Hamle sırası rakibine geçer.
Dördüncü Kural: Oyunculardan herhangi birinin bölgesinde yer alan taşlar bittiğinde
oyun seti biter. Oyunda kendi bölgesinde taşlarını ilk bitiren oyuncu, rakibinin
bölgesinde bulunan tüm taşları da kazanır. Oyunculardan herhangi birinin önünde
bulunan kuyularda taş kalmadığı zaman oyun sona erer. Dolayısıyla, oyunun dinamiği
son ana kadar hiç düşmez.
Oyunu kazanan oyuncu 1 puan, kaybeden 0 puan ve berabere bitiren oyuncular yarım
0,5 puan alır.
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst
zelf raadpleegt.

Tekst 12
E-Konsolosluk Pasaportlar
Başvuru Şartları
Umuma Mahsus Pasaportlar
Hizmet Pasaportu, Hususi veya Diplomatik Pasaport başvurusu
için 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nda belirtilen şartları taşımayan
kişiler Umuma Mahsus Pasaport başvurusunda bulunabilirler.
Hususi Pasaportlar
Hususi Pasaportlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski
Bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu
kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip
emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak
çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; Diplomatik
Pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir
resmi vazife ile veya kendi istekleriyle yabancı ülkelere gittikleri
zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli
Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu
derecelerden kesilmesi şartı aranmaz. Bunlardan emeklilik veya
çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu tür pasaport
verilir. Büyükşehir il ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince
Hususi Pasaport verilir. Hususi Pasaport alabilecek durumda bulunanların
eşlerine de aynı tür pasaport verilir. Hususi Pasaport almaya hakkı
bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise
aynı türden pasaport verilmesi mümkündür. Hususi damgalı pasaport
alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi
yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, öğrenimi devam
eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi
yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda
bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli
bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği
sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı
pasaport verilir.
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Hizmet Pasaportları
Hizmet Pasaportları, Hükümetçe, Hususi İdarelerce veya Belediyelerce
resmi vazifeyle dış memleketlere gönderilenlere veya dış
memleketlerde vazifeye alınanlara, Türkiye Cumhuriyeti’nin
üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlarda memur statüsünde
çalışanlara, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyeti’nce
görevlendirilenlere verilir. Hizmet damgalı pasaport alabilecek
durumda bulunanların eşlerine, ergin olmayan veya ergin
olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan,
öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin
olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan,
aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri
nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık
kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına
da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli hizmet damgalı
pasaport verilir.
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Tekst 13
Türk Ev Tekstili Ürünleri
Çin'in finans ve ticaret merkezi Şanghay'da bugün başlayan İntertextile
Şanghay Home Textiles Fuarı’na Türkiye'nin geniş yelpazede sergilediği
ev tekstil ürünleri damgasını vurdu. Fuarı gezen Çinliler, Türk ürünlerinin
sergilendiği stantlara oldukça büyük ilgi gösterdi.
Türkiye, beşinci olarak milli katılım sağladığı bu fuarda 54 firma ve 2500
metre karelik alanda temsil ediliyor. Fuara bakıldığında Türkiye'nin en
düzgün ve katılım olarak en iyi temsili yaptığı gözleniyor. Türkiye'nin
haricinde fuara Belçika, Hollanda, Almanya, İtalya, Portekiz, Güney Kore,
Pakistan ve Hindistan gibi ülkeler de katılıyor. Fuarda Türkiye'nin sunduğu
ürünlerdeki çeşitlilik oldukça ilgi çekiyor.
Uludağ Tekstil İhracaatçıları Birliği (UTİB) organizasyonunda katılımın
sağlandığı Şanghay'daki fuar, Türkiye'nin Çin pazarına girişi için büyük
önem arz ediyor. Fuar aynı zamanda, Türkiye'nin pazara giriş
çalışmalarını sistematik ve istikrarlı yaptığı takdirde, Çin pazarında
başarılı olacağını gösteren önemli bir gösterge olarak görülüyor. Mermerle
birlikte ev tekstili, Türkiye'nin Çin'de katıldığı fuarlarda Çinlilerin en çok ilgi
gösterdiği iki sektör olarak biliniyor.
Çin Pazarının Hacmi 25 Milyar Dolar
Türkiye'nin 2011 yılında Çin'e ev tekstil ihracatı 50 milyon dolar oldu.
Çin'in bu sektördeki toplam ithalatı 3 milyar dolar, iç pazar büyüklüğü ise
25 milyar dolar. Çin'in ev tekstili pazarı çok hızlı gelişiyor ve büyük
potansiyel oluşturuyor. Nedeni ise, Çinlilerin kendi evleri için oluşturduğu
talep ve Çin’deki otellerin gereksinimleri.
Türkiye, bu pazara 2007'den beri özel bir önem veriyor. Türkiye'nin ev
tekstil ihracaatında Çin 2007'de 73. sıradayken şimdi 18. sıraya yükseldi.
Uzmanlar, Türkiye'nin 25 milyar dolara ulaşan Çin pazarından çok daha
büyük pay alacağına inanıyor.
Dünyanın önde gelen 3 tekstil üretici ve ihracatçısından biri olan
Türkiye'nin, bu pazardaki en büyük rakipleri ise Portekiz ve İtalya gibi
ülkelerdir.
Fuara, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı İbrahim Şenel, Türkiye'nin
Pekin Ticaret Başmüşaviri Ender Öncü
ve UTİB Başkanı İbrahim Burkay
katılıyor. Shanghai New International
Expo Centre'de yapılan fuar 30
Ağustos'ta sona erecek.
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Correctievoorschrift HAVO

2014

tijdvak 1

Turks

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Examens.
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
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4

5

6
7

8
9

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB1 Het College voor Examens heeft de correctievoorschriften bij regeling vastgesteld.
Het correctievoorschrift is een zogeheten algemeen verbindend voorschrift en valt
onder wet- en regelgeving die van overheidswege wordt verstrekt. De corrector mag
dus niet afwijken van het correctievoorschrift.
NB2 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de
scores van de kandidaten.
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in
gezamenlijk overleg keuzes maken.
NB3 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid
bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de
examensecretarissen.
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Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
NB
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert
Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.
Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term
rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 53 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1 Bankalar
1

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Bankalar ve kuyumcular arasında savaş çıkacak (tartışma ortamı
oluşacak). bankacıların kuyumculuk mesleğine soyunması olarak tabir
edilebilir

2

C

3

D

Tekst 2 Bir Yastıkta 40 Yıl
4

B

5

maximumscore 2
− merhamet
− sevgi
− dinî değerler
− ahlâkî değerler
− birbirini kabullenme
− iletişim (dil, üslup)
− dinleme
− espritüel dil
indien vier goed
indien drie goed
indien twee of minder goed

6

D

7

A

8

B
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 3 Türkan Şoray
9

C

10

B

11

D

12

B

Tekst 4 Kahve Falı Nasıl Bakılır?
13

A

14

maximumscore 1
− eğer fincan kapatılırsa
− aynı fincana bir kereden fazla bakılırsa

15

C

16

maximumscore 2
1 a
2 f
3 d
4 e
5 c
6 b
indien zes goed
indien vijf goed
indien vier of minder goed
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 5 Bütün Mikroplar Zararlı Mıdır?
17

maximumscore 2

eigenschap

bacteriën
X

1

kunnen zichzelf vermeerderen

2

hebben een lichaam nodig om zich
te vermenigvuldigen

3

kunnen de kou en hitte overleven

X

4

sommige hiervan zijn goed voor het
lichaam

X

5

kunnen zich in de cellen nestelen
en nemen de controle over

X

indien vijf goed
indien vier goed
indien drie of minder goed
18

virussen

X

2
1
0

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste soorten bacteriën:
− (belsoğukluğuna yol açan mikrop) gonokok
− Escherichia coli (ya da E. coli olarak bilinen bakteri)
− beta (ve boğaz iltihabı yapan mikrop)
indien drie goed
indien twee goed
indien één of geen goed

19

C

20

A
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 6 Çocuk Yetiştirmenin Formülü
21

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste kenmerken:
− geceleri anne-babayla yatmak
− yemeğini anne-babasının yedirmesini istemek
− arkadaşlarıyla oynamak yerine anne- babasının yanında durmak
− bir şey sorulduğunda anne-babasının arkasına saklanmak
indien vier goed
indien drie goed
indien twee of minder goed

2
1
0

22

maximumscore 1
De kern van het antwoord is:
de relatie/band tussen het kind en de moeder

23

B

Tekst 7 Belediye, Halkı Araba Almaya Mahkum Etti
24

maximumscore 1
De kern van het antwoord is:
(om de) verkeersdrukte te vermijden

25

D

26

A

27

maximumscore 1
De kern van een goed antwoord is:
dat de renovatie van de brug veel beter gepland en/of gepland had moeten
worden

Tekst 8 Balkanlar
28

C

29

D

30

maximumscore 1
− (Bosna - Hersek’teki) Mostar Köprüsü
− (Yıldız Sarayı) silahhane(si)
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 9 Genetiğe Uygun Tedavi Geliyor
31

B

32

C

33

D

34

C

35

C

36

C

37

D

Tekst 10 Böcek Deyip Geçmeyin
38

A

39

A

40

maximumscore 2
1 juist
2 juist
3 onjuist
4 onjuist
5 juist
indien vijf goed
indien vier goed
indien drie of minder goed

41

2
1
0

maximumscore 1
De kern van het antwoord is:
Dişi sivrisinekler (beslenmek ve üremek için) kan emerler;
Erkek sivrisinekler meyve ve sebze suları içerler.

Tekst 11 Mangala Oyunu Nasıl Oynanır?
42

maximumscore 1
(altı küçük) kuyu(dan)
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Vraag

Antwoord

43

B

44

C

45

D

Scores

Tekst 12 E-Konsolosluk Pasaportlar
46

maximumscore 1
Ja, “Hususi damgalı … pasaport verilir.”

Tekst 13 Türk Ev Tekstili Ürünleri
47

maximumscore 1
Ja, Uludağ Tekstil … arz ediyor.

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per examinator in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 30 mei naar Cito.
De normering in het tweede tijdvak wordt mede gebaseerd op door kandidaten behaalde
scores. Als het tweede tijdvak op uw school wordt afgenomen, zend dan ook van uw
tweede-tijdvak-kandidaten de deelscores in met behulp van het programma WOLF.

6 Bronvermeldingen
tekst 2

RESUL CENGİZ - 28.08.2012

tekst 4

http://www.askturka.com/kahve-fali-nasil-bakilir/

tekst 5

http://www.kocaelide.com/article.php?id=139

tekst 7

Perşembe, 28 Haziran 2012

tekst 8

http://www.zaman.com./haber.do?haberno=1332054&title=balkanlardaki-islam-eserlerimuslumanlara-devrediliyor

tekst 9

12 Eylül 2012 - 08:08, Posta Gazetesi

tekst 10

Fuat Türker

tekst 11

http://www.mangala.com.tr/oyun_kurallari.html

tekst 12

https://epasaport.egm.gov.tr/hakkinda/pasaportlar.aspx

tekst 13

CİHAN
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Examen HAVO

2013
tijdvak 1
donderdag 16 mei
13.30 - 16.00 uur

Turks

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 46 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald
kunnen worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan
één zin, dan wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1 Avis Türkiye
1p

1

Avis Türkiye 2008 yılında hangi başarıyı elde etmiştir?
A Amerika dışında en iyi AVIS acentası olmayı
B dünyanın en büyük araba kiralama şirketi olmayı
C dünyanın en iyi AVIS acentası olmayı
D Türkiye'nin en büyük araba kiralama şirketi olmayı

3p

2

Welke van onderstaande beweringen zijn juist en welke zijn onjuist
volgens de tekst?
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door 'juist' of 'onjuist'.
1 Avis geeft korting aan vaste klanten.
2 Avis maakt gebruik van evaluatieformulieren voor klanten.
3 Avis probeert 100% klanttevredenheid te bereiken.
4 Avis streeft maximale bereikbaarheid na.
5 Avis verhuurt alleen auto's uit de duurdere prijsklasse.
6 Avis ziet een goede service als primaire taak.

Tekst 2 Kokoreç
3p

3

Welke van onderstaande beweringen zijn juist en welke zijn onjuist
volgens de tekst?
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door 'juist' of 'onjuist'.
1 De bereidingswijze van kokoreç is in Griekenland en Turkije praktisch
hetzelfde.
2 De Turken hebben het woord kokoreç van de Grieken overgenomen.
3 Kokoreç is in Turkije ooit het onderwerp van een roman geweest.
4 Kokoreç wordt zowel van de dikke als van de dunne darm gemaakt.
5 Kokoreç wordt gekruid en gepeperd gegeten.
6 Zowel in Griekenland als in Turkije wordt kokoreç vooral op straat
verkocht.
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Tekst 3 Rüzgar, su ve atom enerjisi
1p

4

Wat voor plannen zijn er om in eerste instantie in de energiebehoefte van
Turkije te voorzien?
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin waarin het
antwoord staat.

1p

5

Enerji ihtiyacını gidermek için planlanan barajların inşası neden sorun
oluşturmaktadır?
A atom santrallarının çok güç yapılabilmesinden
B çevre ve kültür varlıklarına zarar verilmesinden
C hidroelektrik santrallerinin pahalı olmasından
D sarp ve yüksek dağların geçit vermemesinden

1p

6

Parçaya göre Nabucco Projesi'nin amacı nedir?
A doğalgazın kalitesini artırmak
B doğalgaz nakil hattını yapmak
C doğalgazı Gürcistan'dan getirmek
D doğalgazı İran'dan temin etmek

1p

7

Enerji politikasında Ceyhan neden önemlidir?
A doğalgaz çevrim santrali için
B elektrik nakil hattı yapımı için
C nükleer santral kurulacağı için
D petrol rafinerisi kurulacağı için

Tekst 4 Köln Karnavalı
1p

8

Köln Karnavalı'na ne zaman ara verilmektedir?
A kasım ayında
B Noel Bayramı'nda
C Paskalya Bayramı'nda
D şubat ayında

2p

9

Welke vier tradities zijn er sinds 1823 bijgekomen waardoor het carnaval
in Keulen wordt gevierd in zijn huidige vorm?
Noteer de juiste volgorde.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

10

Köln Karnavalı programının çokkültürlü bir yanının olduğu, parçada hangi
örnekle anlatılmaktadır?
A çok farklı insanların bir araya gelmesi
B farklı ülkelerden farklı biraların servis edilmesi
C karnavalda İstanbul'la ilgili bir şarkı söylenmesi
D sadece 18 yaşından büyük olanların katılması

HA-1008-a-13-1-o

3/9

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 313

2p

11

Welke van onderstaande beweringen met betrekking tot het carnaval in
Keulen zijn juist en welke zijn onjuist volgens de tekst?
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door 'juist' of 'onjuist'.
1 De donderdag is alleen voor vrouwen.
2 De wandeling wordt begeleid door politie te paard.
3 Het Carnavalmuseum heeft een Innovatieprijs gewonnen.
4 Op Rosenmontag zijn alle winkels gesloten.

1p

12

Parçaya göre, ortaçağdaki insanlar günahlarından nasıl arınmaktadırlar?
A bira ile yıkanarak
B kiliseye para bağışlayarak
C kuklaları yakarak
D suçlarını itiraf ederek

1p

13

Parçaya göre, Köln Karnavalı'nın üç ana figürü nedir?
ayı, horoz, ejderha
korsan, palyaço, keçi
kral, kraliçe, Napolyon
prens, çiftçi, bakire

A
B
C
D
1p

14

Ortaçağdaki eğlenceler dikkate alındığında, Köln Karnavalı'nda giyilen
bazı kostümlerin ve yapılan makyajın asıl amacı nedir?
A dalga geçmek
B eleştirmek
C nostalji yapmak
D takdir etmek

Tekst 5 Öğrencilik ve iş hayatı

1p

15

1p

16

Yazar 2. paragrafta 'Ancak zor olan kısım da bundan sonra başlar'
ifadesini kullanmaktadır.
Parçaya göre 'bundan' sözcüğü hangi sözcüklerin yerine kullanılmıştır?
A iş bulmak
B mezun olmak
C staj yapmak
D üniversiteli olmak
Parçaya göre kişilerin mezun olduktan sonra birkaç iş değiştirmelerinin
nedeni nedir?
A çabuk sıkılmaları
B düşük ücret almaları
C işlerin zorluğu
D motivasyonlarının yeterli olmaması
E yeteneklerinin farkında olmamaları
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1p

17

1p

18

Öğrencilerin iş hayatına atılabilmelerinde kimler yardımcı oluyor?
A iş ve işçi bulma kurumu
B sosyal yardımlaşma kurumu
C şirket danışmanları
D şirket yöneticileri
Parçaya göre öğrenciler nerede staj yapmaktadır?
istihdam bürolarında
meslek okullarında
özel şirketlerde
resmi kurumlarda

A
B
C
D
1p

19

1p

20

Parçaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
A Staj süresi altı aydır.
B Staj süresince bir iş teklifi kabul edilemez.
C Staj yapılacak yer kura ile belirlenir.
D Staj yapmak mecburi değildir.
Burcu staj yaparken
acemiliğini atlatmış.
birkaç iş teklifi almış.
iş ahlakını öğrenmiş.
kendini tanımış.

A
B
C
D

Tekst 6 İstanbullu İzmirliler
1p

21

1. ve 2. paragrafta kullanılan 'rüzgar' sözcüğü hangi anlamda
kullanılmaktadır?
A beklenti
B fırtına
C kader
D sanat

1p

22

"İstanbul'da yaşamak" ile "İstanbul'u yaşamak" arasında nasıl bir yaşam
farkı var?
A bilinçli bir şekilde yaşamak
B doğduğu yerde yaşamak
C doyduğu yerde yaşamak
D rastgele bir şekilde yaşamak

1p

23

Voor welke persoon uit het artikel zijn (de) dure badplaatsen (in/bij
Çeşme) even leuk als gewone?
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1p

24

Uit welke opmerking van de schrijver blijkt dat ook hem duidelijk is
geworden dat Çeşme voor verreweg de meeste mensen uit Izmir een
bijzondere betekenis heeft?
Schrijf het eerste en het laatste woord van die opmerking op.

Tekst 7 Altın Koza bu yıl daha sağlam
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
1p

1p

1p

1p

1p

1p

25
A
B
C
D

belirleneceği
çekileceği
seçileceği
yarışacağı

A
B
C
D

ayaklarının
başının
çizgilerinin
ümitlerinin

A
B
C
D

ağaçlar
dostluklar
sevgiler
umutlar

A
B
C
D

dopdolu
müzikli
tarihi
tekdüze

A
B
C
D

detaylarına
konuklarına
sonuçlarına
uzunluğuna

A
B
C
D

hatırladıkları
görmedikleri
unuttukları
yaşadıkları

26

27

28

29

30
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1p

1p

31
A
B
C
D

düzenlenecek
gösterilecek
ödüllendirilecek
tekrarlanacak

A
B
C
D

ayrıntı
film
kadro
kafile

32

Tekst 8 Tuzlu deniz gözlerimi yakarken...
1p

33

1p

34

Parçaya göre yazar, Antalya'dan sonra Bodrum'a gelmiş olduğu ilk
zamanlarda neyi gözlemlemiştir?
A dağların ve tepelerin yeşil olduğunu
B insanların çok soğuk davrandığını
C insanların yalnız ve karamsar olduğunu
D kurak ve verimsiz arazilerin olduğunu
E tarım arazilerinin çok verimli olduğunu
Parçaya göre Bodrum, yazara neler yaşatmıştır?
çocukluk anılarını
gençlik anılarını
öğrencilik anılarını
tatil anılarını

A
B
C
D
1p

35

Yazar Bodrum'u neye benzetmektedir?
A Antalya'ya
B bozkıra
C kendisine
D rüzgara
E sevgilisine

1p

36

Parçada yazarı ürperten / korkutan şey nedir?
A aniden boğulma ve nefessiz kalma
B eskiden yaşadıklarını bir daha yaşayamama
C gecenin karanlığında tek başına kalma
D sevdiklerinin elinden alınma ihtimali
E yabancıların garip davranışları
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1p

37

Parçaya göre yazarın gözyaşlarını akıtan nedir?
A çok kirlenmiş sahiller
B güneş alerjisi
C kavuşamadığı sevgilisi
D tuzlu deniz suyu
E unutamadığı mazisi

Tekst 9 'Anlamazdın' şarkısı kime yazıldı?
2p

38

Welke van onderstaande beweringen zijn juist en welke zijn onjuist?
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door 'juist' of 'onjuist'.
'Anlamazdın'
1 is de titelsong van een bekende film.
2 is een lied van vroeger dat herondekt is.
3 is het eerste grote voorbeeld van Turkse popmuziek.
4 is in 2008 een enorme hit geworden.

1p

39

Hoe luidt de laatste zin van 'Anlamazdın'?
Schrijf die zin op.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

40

Fikret Şeneş'in 'Kendi şarkılarımı dinlemek sınıfından çıktım artık'
tümcesiyle anlatmak istediği nedir?
A kendi şarkılarından artık sıkılması
B kendi şarkılarının seviyesini aşması
C şarkılarıyla verebileceği bir mesajın kalmaması
D şarkılarından çok daha önemli işlerinin olması

1p

41

Citeer het zinsdeel waaruit blijkt dat Fikret Şeneş koppig is met betrekking
tot het huwelijk.

2p

42

Welke twee uitspraken doet Fikret Şeneş over mannen als het gaat om de
liefde en het huwelijk?
Citeer die twee uitspraken in z'n geheel.

1p

43

Fikret Şeneş'in şarkılarını yazarken hangi duygusu kendisine ilham
kaynağı olmuştur?
A hayali sevgi
B intikam duygusu
C pişmanlık duygusu
D yaşanamamış sevgi
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de
bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 10 Eylül ayında ne yapsak?

1p

44

Je bent een voorstander van artistieke vrijheid.
Welk evenement heeft daarmee te maken?
Je moet in het Turks antwoorden.

Tekst 11 Kayısı

1p

45

Je wilt weten of Turkije de grootste exporteur ter wereld is van gedroogde
abrikozen.
Geeft het artikel daar uitsluitsel over? Zo ja, schrijf dan de eerste twee en
de laatste twee woorden van de desbetreffende alinea op.

Tekst 12 Kitap okuma

1p

46

Je wilt weten of er verschil bestaat tussen de leesgewoonten van
leerkrachten die bewust voor hun vak gekozen hebben en leerkrachten
die zomaar voor hun vak gekozen hebben.
Is er sprake van een groot verschil of niet?
Antwoord met ja of nee en citeer de eerste twee en laatste twee woorden
van de zin waar het antwoord op je vraag te vinden is.

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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Tekst 1
Avis Türkiye
Avis olarak bulunduğumuz tüm ülkelerde
müşterilerimize en iyi hizmeti vermek
kuruluşumuzun temel amacıdır. Bu amaç
doğrultusunda, süregelen kaliteli servis
imajımızı devam ettirebilmenin anahtarının
müşterilerimizin memnuniyetinde olduğuna
inanıyoruz.
Avis Türkiye olarak, İngiltere'deki bağımsız bir kuruluş tarafından yapılan
müşteri memnuniyeti anketinde, 19 Avrupa ülkesi ile birlikte biz de yer
almaktayız. Siz müşterilerimizin kiralamalar ile ilgili değerlendirmelerinizin
de bulunduğu bu araştırmada son 2 yıldır Avrupa birincisiyiz.
Ayrıca, 2008 yılında Avis Türkiye olarak her yıl düzenlenen Avis EAMEA
(Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Asya) toplantısında 'Yılın En Başarılı Ülkesi'
ödülünü alarak başarımızı bir kez daha kanıtlamış olduk.
Bu başarının, siz değerli müşterilerimizden aldığımız her türlü
değerlendirmelere verdiğimiz önemin ve müşteri beklentilerini karşılamak
için göstermiş olduğumuz çabanın, bir göstergesi olduğuna inanıyoruz.
Müşteri Hizmet Bölümü olarak siz müşterilerimizin, şirketimiz ve kiralama
servisimizle ilgili her türlü talep ve beklentilerini yazılı olarak takip eder ve
çözümleriz. Müşteri talep formuna işlenmiş talep ve beklentilerinizin
belirlenen sürede sonuçlanması için gerekli takibi yapar ve süreç boyunca
sizleri konuyla ilgili bilgilendiririz. Ayrıca, Müşteri Hizmet Bölümü olarak
yaptığımız düzenli anketlerle müşterilerimize vermiş olduğumuz hizmeti
mükemmelleştirmenin yollarını ararız.
Avis Müşteri Hizmet Bölümü olarak amacımız sizlerden gelen şikayetleri
çözmek değil, Mutlak Müşteri Memnuniyeti'ni gerçekleştirerek sizlerden
hiç şikayet almamak ve müşterilerimizin beklentilerinden asla taviz
vermemektir.
Şikayet ve önerilerinizi e-posta adresimiz olan cs@avis.com.tr 'e
gönderebilirsiniz.
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Tekst 2
Kokoreç
Kokoreç, Anadolu ve Balkanlar'da koyunun ince ve kalın bağırsağından, şişe sarılıp
kor ateşte kızartılarak yapılan bir çeşit yemektir.
Sözcüğün kökeni
Kokoreç sözcüğünün kökeni Arnavutça kokërroz
sözcüğüdür. Arnavutça kokërroz sözcüğü Yunancaya
kokorótsi şeklinde geçmiştir. Bu iki sözcük de 'mısır
koçanı' anlamına gelir. Kokoreç Türkçe'ye Yunanca'dan
geçmiştir. Ömer Seyfettin, Lokanta Esrarı adlı
hikâyesinde, Atinalı bir Rumun lokantasında ilk kez
kokoreç ile tanışmasını anlatır.
Hazırlanışı
Öncelikle bağırsakların içi ve dışı tamamen temizlenir. Kokorecin iç kısmı kalın
bağırsaktan, dış kısmı ince bağırsaktan yapılır. Uzunca bir şişe kalın bağırsaklar
geçirilerek başlanır. Daha sonra ince bağırsaklar şişin etrafına defalarca dolanır. Ara
ara ince yağ tabakaları yerleştirilir.
Şişler genellikle kokoreç için özel hazırlanmış mangallarda yatay bir konumda asılı bir
şekilde ve döndürülerek pişirilir. Kızartmadan sonra kesit kesit alınarak, bolca
baharatlanır. İki bıçak yardımıyla kuşbaşı büyüklüğünde doğranır. En çok tercih edilen
baharatlar kimyon, kekik ve acı kırmızı pul biberdir.
Servis edilişi
Tabakta veya ekmek arasında tüketilir. Garnitürle servis edildiği de olur. Garnitür
olarak domates, biber turşusu ve salatalık turşusuyla beraber yenir.
Yöresel tercihler
Türkiye
Türkiye'de kokoreç genelde sokakta satılan bir yiyecektir ve restoran menülerinde
çoğunlukla bulunmaz. Kokoreç için özel hazırlanmış mangallı tezgahlarda kömür
ateşinde pişirilir. Sokakta ayaküstü yendiğinden genellikle ekmek arası olarak tüketilir.
Kokorecin yanında en çok tercih edilen içecekler ayran ve şalgam suyudur.
Yunanistan
Yunanlılar kokoreci geleneksel olarak her yıl Paskalya'da tüketirler. Herhangi bir
zamanda da bulmak mümkündür. Çoğu Yunan tavernasında kokoreç bulunur.
Gardouba veya gardoubakia Yunan kokorecinin tavada ya da fırında yapılan bir
çeşididir.
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Tekst 3
Rüzgar, su ve atom enerjisi
Türkiye'nin enerji ihtiyacı gittikçe artıyor.
Bu ihtiyacı karşılayabilmek için çeşitli
enerji kaynaklarından yararlanmak
gerekmektedir. Bunun için öncelikli olarak
ülkede yeni hidroelektrik santrallarının
kurulması planlanıyor. Bu projelerin
bazıları tartışmalara neden olmakta.
Rüzgar santralı kuran Alman şirketi
Nordex, Marmara Bölgesi'nde 40 milyon
euroluk bir bütçeye sahip bir projenin ortağıdır. Alman şirketin kuracağı tesislerde
yılda yaklaşık 145 gigavat enerji üretilmesi bekleniyor. Bilindiği üzere Türkiye,
Çin Halk Cumhuriyeti'nin ardından dünyada en hızlı gelişen ekonomilerden
birisine sahiptir ve ülkenin enerji ihtiyacı gittikçe artmaktadır.
Türkiye'de enerji sektöründe en az 2,6 milyar euroluk yatırım yapılması
gerekiyor. Enerji Bakanı, ülkede 15 bin megavat enerji üretecek santrallerin inşa
edildiğini vurguluyor.
Türkiye'de önümüzdeki yıldan itibaren elektrik dağıtım şebekesinin özelleştirilme
çalışmaları tamamlanmış olacak. Bu konuda Sabancı Holding ile Avusturyalı bir
şirketin ortaklığı gündeme geliyor. Söz konusu şirketler 2008 yılında Ankara'nın
elektrik dağıtım şebekesini 1,225 milyar dolar ödemek suretiyle almışlardı.
Bunun yanı sıra Alman Siemens şirketinin, Gürcistan ile Türkiye arasında bir
enerji köprüsü oluşturmak için büyük bir projeye imza attığı biliniyor.
Türkiye, 2023 yılına kadar ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 30'unun yenilenebilir
enerjiden elde edilmesini hedefliyor. Bu bağlamda, rüzgar enerjisinin yanı sıra,
barajlardan da faydalanılmak isteniyor. Bu barajların, kuvvetli suyu olan nehir
yataklarından gereği gibi faydalanması lazım. Ancak bilindiği üzere hidroelektrik
santrallerinin inşası tartışmalı bir konudur ve birtakım protestolara neden
olmaktadır. AB Komisyonu, Türkiye'yi izlediği sert baraj siyaseti nedeniyle
eleştiriyor. Türkiye'nin çevre ve kültür varlıklarının korunması gibi hususlara
dikkat etmediğini ve Allianoi ve Ilısu baraj projeleri konusundaki anlaşmazlıklar
hatırlatılıyor.
Türkiye'nin izlediği atom santralleri siyaseti henüz gündemde pek fazla yer
almıyor. Mersin yakınlarındaki Akkuyu'da ülkenin ilk nükleer santralının inşası
2014 yılında başlayacak. Bu projede Rusların ortaklığı söz konusudur. İkinci
nükleer santralın ise Sinop yakınlarında kurulması planlanıyor.
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Türkiye, jeostratejik konumu itibarıyla, Avrupa ve Asya arasında bir köprü olması
sebebiyle enerji nakli konusunda da kilit ülke olma durumundadır. Bilindiği üzere
Türkiye, Avusturyalı OMV Şirketi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen Nabucco
Projesi'nde önemli bir ülkedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) petrol boru hattı ve
Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattıyla Hazar'daki enerji kaynaklarının batıya
sevkedilmesinde bir enerji koridoru olarak görev yapabileceğini gösteren
Türkiye'nin, AB açısından mevcut en hayati projesi, Hazar ve Ortadoğu
doğalgazını Avrupa'ya sevkedecek Nabucco'dur.
Bu proje kapsamında Samsun'daki doğalgaz çevrim santralı için doğalgazın
Rusya'dan temin edilmesi öngörülüyor.
Samsun'dan Ceyhan'a yeni bir petrol nakil hattı da kurulması isteniyor. Ülkenin
enerji siyasetinde Ceyhan çok önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle Ceyhan'da
Türkiye'nin en büyük petrol rafinerisi kurulacak.
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Tekst 4
Köln Karnavalı
Her yıl, 11. ayın 11. gününde, saat 11.11'de, Köln'de, Almanya'nın en büyük
şenliklerinden biri başlar: 'Köln Karnavalı', bir diğer adıyla 'Beşinci Mevsim'.
11 Kasım sabahı; şehir kültürünün bir parçası olarak, Köln sokakları birbirinden
farklı karnaval kostümleri giymiş ve Beşinci Mevsim'in başlangıcını kutlayan
insanlarla dolar. Köln, yılın bu döneminde, karnaval coşkusunu yaşamak için yurt
içinden ve yurt dışından gelen turistlerin akınına uğrar. Günlerce süren
karnavala, Noel döneminde ara verilir ve şubat ayında karnaval kutlamaları;
kaldığı yerden daha coşkulu bir şekilde devam eder.
Karnavalın tarihi
Karnaval, düzenlenmeye başlandığından beri Köln'de kutlanır. 1814 yılında
Fransız askerleri Köln'ü terk ettikten sonra organizasyonu Prusyalılar devralır ve
karnavalı organize etmeye başlarlar. Böylece 1823 yılında 'Festival Komitesi'
oluşturulur. Yıllar geçtikçe sokak karnavalı, kapalı festivaller, geçit törenleri ve
Rosenmontag gibi gelenekleriyle Köln Karnavalı ortaya çıkar.
Festival komitesi; 100'ün üzerinde karnaval derneğinin ortak standartlarını temsil
eden ve ´Beşinci Mevsim´ geleneğini sürdüren bir
şemsiye örgüttür. 10 Şubat 1923'te ilk
´Rosenmontag´, yani ´Gül Pazartesi´ kutlanır.
´Rosenmontag´, sadece Köln'de değil,
Almanya'da kutlanan tüm karnavalların en üst
noktası sayılır ve Hristiyan kökleri göz önüne
alınarak, kilise takvimine göre belirlenir.
Karnaval eğlenceleri
Karnavalın ilk günü, geleneksel karnaval şarkıları söylenerek ve Köln'e özgü bir
bira olan Kölsch tüketilerek geçer. Beşinci Mevsim'in resmî açılışının kutlandığı
bu günde; birbirinden farklı kılığa bürünmüş katılımcılar, bazı şarkılarda kol kola
girip çember oluşturur ve şarkıyı bir ağızdan söylerler. Karnavalın klasik
şarkılarından birinin adı da; "18 numaralı tramvay bugün İstanbul'a gider"dir.
Şarkı, tramvayda otururken İstanbul'a gitme hayalleri kuran bir Kölnlünün
hikâyesini anlatır ve aynı zamanda Köln Karnavalı'nın çok kültürlü yanının bir
göstergesidir.
Kutlamalar perhiz başlangıcından önceki perşembe günü Weiberfestnacht,
Kadınlar Karnavalı ile başlar. Kadınlar, şatafatlı elbiselerini giyip Altermarkt'ta
toplanırlar. Gece yarısından sonra, cuma gününün ilk saatleriyle birlikte,
eğlenceli bir atmosferde geçen karnavalda kadınlar, erkeklerin boynuna taktıkları
kravat benzeri şeyleri kesme ve onları öpme hakkına sahiptirler.
Sonraki pazartesi ise, karnavalın en şaşaalı günü olan Gül Pazartesi'dir. O gün
Köln'de tüm iş yerleri kapalıdır. Karnaval geçitleri düzenlenir. 4-5 saat süren 6,5
km'lik büyük bir yürüyüş yapılır. 1,5 milyondan fazla kişinin izlemeye geldiği
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yürüyüşe 350 atlı, 117 bando ve 10 bin kişi katılır. Resmi geçit yapanlar, halka
şeker, çikolata, çiklet, çiçek, oyuncak ve başka hediyeler dağıtırlar.
Aschermittwoch yani Kül Çarşamba, karnavalın son günüdür. Bu günden itibaren
dindar Katolikler perhiz dönemine girer ve Paskalya'ya kadar 40 gün boyunca
yağlı gıdalar ve et ürünleri tüketmezler.
Ortaçağ'da karnaval eğlenceleri lanetlendiği için, karnavalın son günü gece
yarısında; katılımcılar, meyhane kapılarının üstüne ya da meydanlara asılan
kuklaları yakarak ve tüm suçları kuklaların üzerine atarak günahlarından
arındıklarına inanırlar.
Açık ve kapalı alanlardaki yürüyüşler, maskeli balolar ve çeşitli kutlamalarla
geçen karnavalın sloganı ise 'Kölle Alaaf!', yani 'Köln hayatta!'dır.
Karnaval kostümleri
Karnavalın olmazsa olmazlarından biri de yaratıcılıklarıyla dikkat çeken karnaval
kostümleri ve makyajdır. Prens, çiftçi ve bakire; karnavalın üç ana figürüdür. Bu
üç ana figürü festivalde temsil edebilmek için katılımcılar organizasyona belirli bir
ödeme yaparlar. Bunların yanında kral, kraliçe ve Napolyon gibi tarihî kişilik
figürlerine de sıkça rastlamak mümkündür.
Ayrıca, karnaval eğlencelerinin Ortaçağ'da lanetlenmiş olmasını ve Katolik
kilisesinin tavrını; katılımcılar şeytan, korsan, palyaço ve hayvan kostümleriyle
alaya alırlar. Hayvan figürleri de farklı anlamlara sahiptir: Ayı ve domuz iştah,
horoz ve keçi şehvet, eşek tembellik, ejderha kıskançlık anlamına gelir.
Karnaval kostümlerini, karnaval başlamadan günler öncesinde şehirdeki pek çok
mağazadan ya da sokaklarda bulabileceğiniz kostümcü dükkânlarından satın
alabilirsiniz.
Karnaval Müzesi
2005 yılında açılan Karnaval Müzesi, Almanca konuşulan dünyada türünün en
büyük ve modern müzesidir. Başlangıcından günümüze kadar karnaval tarihini
sunan müzede ayrıca, Klasik Antikite'den başlayarak farklı konularda sergiler de
bulunur. 1823 Köln Festival Komitesi arşivlerine kadar giden müzede karnaval
kültürünün farklı şekilleri görülebilir.
Müze, açılışından bir yıl sonra 'Fikir ve Yenilik Yeri' ödülü almıştır.
Adres: Maarweg 134-136 D-50825 Köln
Tel: +49 (0)221 574 00-76
Faks: +49 (0)221 574 00-75
E-posta: info@kk-museum.de
Web: www.koelnerkarnevalsmuseum.de, www.kk-museum.de
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Tekst 5
Öğrencilik ve iş hayatı
Üniversite sınavlarına hazırlanan hemen
her öğrencinin zihninde "üniversiteye
adımımı atayım da gerisi kolay" düşüncesi
hâkimdir. Bir süre sonra sınava girilmiş,
başarı elde edilmiş, artık üniversiteli
olunmuştur.
Ancak zor olan kısım da bundan sonra
başlar. İş bulunur mu, sektörün
mezunlardan beklentisi nedir, teorik bilgiler pratikte nasıl uygulanır? Zira,
üniversite mezunları iş hayatının nasıl bir mezun istediğini bilemiyor ya da
yeteneklerinin farkında olamayabiliyor. Mezuniyet sonrası birkaç iş değiştiren ve
yıllar geçmesine rağmen rotasını belirleyemeyen kişilerle karşılaşabiliyoruz. Fatih
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu da bu tür sorunlara çözüm bulmak amacıyla,
geçtiğimiz yıl ´Sektörel Eğitim Çalışması´ (SEÇ) projesini geliştirmişti. Proje, bu
yıl seçmeli ders oldu. Bu projeyle, öğrenciler bir yıl boyunca bir firmada staj
yapıyor, okulda öğrendiklerini uygulama şansı buluyor. Projenin en önemli
özelliği, uygulama sürecinde öğrencilere büyük şirket yöneticilerinin ya da
müdürlerinin rehberlik etmesi. Yapılan görüşmeler sonucunda da bu imkândan
yararlanacak öğrenciler belirleniyor.
Sektör danışmanlığı projesinde LC Waikiki, Rodi, Memorial Hastanesi, Bank
Asya, NT Mağazaları, Doğan Mali Müşavirlik, Ebru Triko gibi büyük şirketler var.
Bu şirketlerin yöneticileri, mesleğe adım atacak gençlerle tecrübelerini
paylaşıyor. "Okulu bitirdikten sonra nerede iş bulacağım; kariyerime eğitimini
aldığım bölümde mi başlamalıyım?" gibi sorulara cevap arayan öğrenciler, işi
hem merkezinde öğreniyor hem de ileriye dönük kararlarını veriyor. SEÇ
projesine bankacılık ve sigortacılık, bilgisayar programcılığı, dış ticaret, halkla
ilişkiler ve tanıtım, işletme yönetimi, muhasebe ve vergi uygulamaları
programında okuyan öğrenciler katılıyor. Geçtiğimiz yıl 29 öğrenci, firmalarda
danışmanlık alırken bu yılki sayı 36'ya yükselmiş. Gelecek yıl için başvuran
öğrenci sayısı ise 95'i bulmuş.
Meslek Yüksekokulu'nun iş dünyası koordinatörü Metin Sekizkardeş, projenin,
öğrencilerin teorik bilgileri iş hayatından bir rehber aracılığıyla hayata
geçirmelerini, mesleki çevrelerini geliştirmelerini, rotasını belirlemiş ve doğru bir
yerden kariyerine başlamış mezunlar olarak hayata atılmalarını sağladığını
söylüyor. SEÇ dersinin 'gönüllü danışmanlar'la 'istekli öğrenciler' arasında köprü
kurmaya çalıştığını anlatan Sekizkardeş, "Öğrencilerimiz bir yıl boyunca, haftanın
bir günü uygulamalı danışmanlık alıyor. Danışmanlarla sürekli iletişim içindeyiz.
Öğrencilerimiz henüz mezun olmadan firmalardan iş teklifleri alıyor. Hem projenin
ilerleyişinden hem de öğrencilerin gelişiminden çok memnunuz." diyor.
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SEÇ projesi kapsamında, LC Waikiki'de staj gören öğrenciler Burcu Ustabaş ve
Şekernur Sarı. Danışmanlarıysa personel müdürü Turgay Çavdar. Öğrenciler 'dış
ticaret bölümü'nde öğrenim görüyorlar. Burada hem bölümleriyle ilgili
departmanda hem de insan kaynakları, reklam, halkla ilişkiler, pazarlama gibi
birimlerde staj yaparak, farklı tecrübeler ediniyorlar. Birikimlerini ve iş hayatındaki
uygulamaları bütün yönleriyle öğrencilere aktarmaya çalıştıklarını anlatan
Çavdar, öğrencilerin acemiliklerini iş hayatına atılmadan atlattıklarını söylüyor.
Burcu, uygulamalı eğitimde kendisine en uygun departmanın 'halkla ilişkiler'
olduğunu fark etmiş. "Burada bulunmadan önce 'halkla ilişkiler'e ilgimin olduğunu
bilmiyordum. Mezun olduktan sonra bu alana yönelebilirim." diyor. Şekernur ise
stajın kendilerine katkısının çok büyük olduğunu, en önemlisinin de iş ahlakını
öğrenmeleri olduğunu anlatıyor. Ona göre, okulda öğrendikleri teorik bilgi
uygulamada çok farklı.
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Tekst 6
İstanbullu İzmirliler
İzmir'de doğdular, meltem kokusuyla büyüdüler. Sonra 'rüzgar' onları İstanbul'a
savurdu. Yıllar sonra buluştular ve bir dayanışma grubu kurdular.
Bu insanlara, "İstanbullu İzmirliler" diyemeyiz. Tam tersine "İzmirli İstanbullular"
diyebiliriz. İzmir'de doğdular, gençliklerini bu şehrin çeşitli okullarında ve
semtlerinde geçirdiler, sonra 'rüzgar' onları İstanbul'a savurdu, yıllar sonra
birbirlerini fark edip buluştular ve bir dayanışma grubu kurdular. İçlerinde her
meslekten ve yaştan seçkin isimler var.
İlk toplantıları 1995'te merhum Cevat Tuğsavul'un Cihangir'deki mekanı
'Susam'da gerçekleşmiş. Sonra işadamı Cem Bakioğlu ve sanatçı Ali Kocatepe
öncülüğünde derneklerini de kurdular, ama dernek işi yürümedi.
Şimdi yeniden buluşuyorlar ve dayanışma içine giriyorlar. Facebook'ta Fan Kulüp
kurdular.
Aralarında etkin bir zincir bulunmakta. 2010 yılının ilk etkinliği Maçka'da
'Goodmood Lounge'da gerçekleşti. Avrupa Kültür Başkenti'nin çeşitli sanat
etkinlilerine topluca katılıyorlar. Nişantaşı Pasta Presto'daki Mayıs etkinliklerine
ben de katıldım, keyiflerine ve dayanışmalarına vallahi bayıldım doğrusu. Helal
olsun...
Ressam Kamer Batıoğlu, Eşrefpaşalı. Suadiye'de yaşıyor ve atölyesi
Teşvikiye'de bulunmakta. Beyoğlu mekanları favorisi ve İstanbul'u her an dolu
dolu yaşıyor. İstanbul'da yaşamayı değil, İstanbul'u yaşamayı seviyor. Aynı
zamanda Alaçatı ile Çeşme'nin özgür ve rahat yaşamını özlüyor.
Şevki Figen, 33 yıl bulunduğu İzmir'i ve eşini gördüğü Alaçatı'yı her an
yaşamakta. İzmirli dostları, iş arkadaşları burnunda tütmekte. Nişantaşı ve
Teşvikiye'de yaşıyor, evlat ve torun sevgisi ile teselli oluyor.
Karşıyaka Spor Kulübü'nün unutulmaz Başkanı merhum İsmail Özerk'in kızı Lale
Çiçeker, Alsancak'taki gençlik günlerini özlüyor, Disko Saffet'i, Mogambo'yu
anıyor. Ulus'ta yaşayan Lale Hanım, Bebek, Nişantaşı hayranı.
Hafız Salih torunu ve Yahudi Yüksel'in oğlu Karataşlı işadamı Varol Kargıoğlu,
Mecidiyeköy'de yaşamakta. Göztepe takımını, Urla, Foça, Çeşme ve Karşıyaka'yı
özlüyor. İstanbul'un tarihi her köşesi onu çekiyor.
TRT'nin ünlü produktörlerinden Güzelyalılı Sebla Özveren, İzmir'in havasını,
suyunu, her şeyini özlemekte. Çocukluğunun geçtiği Çeşme ve İzmir Fuarı özlemi
içinde. Bahçeşehir'de sessiz sakin bir yaşamda, torun sevgisi içinde mutlu.
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"İstanbullu İzmirliler" grubunun öncülerinden Amerikan Kız Koleji 71 mezunu
Alsancaklı Necla Ünsal'a soruyorum:
-İzmir'in nesini özlüyorsunuz?
-Varsa yoksa Çeşme, diyorum... Yazlık evimi hep özlerim. Yıldızburnu favorimdir,
Ilıca'nın halk işi yaşantısı, Alaçatı'nın seçkin havasını solumaktan vazgeçemem.
Alaçatı'da lüks bir restoranda aldığım keyfi, Ilıca'da bir halk kahvesinde kağıt
oynarken de yaşayabilirim. Çeşme Belediyesi'nin düzenlediği kitap şenliklerindeki
konferansları kaçırmam.. İstanbul'da, Pera'yı, Etiler tarafını ve Nişantaşı
kaldırımlarını hep arşınlarım.
Yine grubun sempatik üyelerinden Dış İşleri eski Hukuk Müşavirlerinden, İzmir'de
Mezarlıkbaşı ve atlı tramvaylı Karşıyaka'dan yetişmiş Elvend Kantar'a soruyorum:
-Siz de mi Çeşme diyorsunuz?
-Evet… Ben Ildırı'da küçük bir balıkçıda balık yemeyi, Alaçatı'da bir kafede kafa
dinlemeyi ve dostlarımla buluşup hasret gidermeyi çok severim. Çeşme,
hayatımızın en alımlı sevgilisidir. Gümüşsuyu'nda yaşıyorum. Boğaz, Haliç,
Adalar, tarihi yarımada favorimdir.
YAŞAR AKSOY
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Tekst 7
Altın Koza bu yıl daha sağlam
ALİ KOCA İSTANBUL
Bu yıl 18. kez düzenlenecek olan Adana Altın Koza Film Festivali, geçtiğimiz yıla
nazaran daha 'sağlam' bir programla sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
14 filmin 25 festivalde ayrıca Cannes'dan iki film, "Bir Zamanlar Anadolu'da"
ile "Paris'te Geceyarısı", Türkiye'de ilk kez Adana'da gösterime girecek.
42 yıllık geçmişine rağmen bu yıl 18.si düzenlenecek olan Adana Altın Koza Film
Festivali, dolu bir programla sinemaseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. 1969'da
büyük umutlarla yola çıkan festival, uzun aralarla bugüne geldi. 1973'ten sonra
verilen 18 yıllık aranın ardından tam da 26 üzerinde durdu derken, bu kez
depremle kesintiye uğradı. 1998'de Adana; ertesi yıl da tüm Türkiye'yi sarsan
Marmara depremleriyle festival, yedi yıllık meçhul bir
yolculuğa çıktı. 2005'ten bu yana kesintisiz devam
eden Altın Koza, geçtiğimiz yıl belediyenin, yaşadığı
bazı sorunlar nedeniyle; Mavi Marmara baskını sebep
gösterilerek erteleme kararı alması üzerine akıllara
"Uzun bir ayrılık daha mı?" sorusu gelmişti. Ancak kısa
süre sonra 'eylülde gel' haberiyle 27 yeşermişti.
Yine de aylar öncesinde yapılan tüm hazırlıkların iptal
edilmesi, bir ay gibi kısa bir sürede hazırlanan yeni
program da 'eh işte' dedirtince geçtiğimiz yılki festival
pek tat vermemişti. Bu yıl da eylül ayında karar kılan
festival ekibi, yarışma filmlerinden jüri ekibine, festival
programından "Bir Zamanlar Anadolu'lu" ilk
gösterilerine kadar 28 bir Altın Koza vadederek şimdiden sinema çevrelerinin
ağzını sulandırıyor (Tabii ki bunda Adana kebabının da etkisi var!).
Altın Koza ekibi, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 17-25 Eylül tarihleri
arasında düzenlenecek festivalin tanıtımı için dün İstanbul Hilton Otel'de basının
karşısına çıktı. Festival kapsamında, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Akdeniz
Ülkeleri Kısa Film Yarışması ve Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması
gerçekleştirilecek. Ayrıca dünya sineması seçkisi, özel gösterim bölümleri,
belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları ve sergiler de
sinemaseverlerle buluşacak. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili
Aldırmaz, programın 29 dair bilgi verdi. Festivalin genel koordinatörü Ozan
Aksu ve festival sinema programları koordinatörü Kadir Beycioğlu'nun da hazır
bulunduğu toplantıda Aldırmaz, festivalin Türk ve dünya sinemasının en seçkin
örneklerini Adana'da buluşturmaya hazır olduğunu söyledi. Toplantıda, Cannes
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ödüllü film 'Bir Zamanlar Anadolu'da'nın ilk kez Altın Koza'da gösterileceğini
belirtti.
Dünya sinemasının seçkin örneklerinin bulunduğu festival programının 'Ben
Asyalıyım, Afrikalıyım' bölümü ayrıca dikkat çekici. Aldırmaz'ın da belirttiği gibi
nitelikli bir film festivali, yaşadığı coğrafyaya, hatta uzak komşularına ve onların
30 gerçeklere karşı duyarlıdır. Geçtiğimiz yılki Filistin Sineması da bu açıdan
önemliydi. Festival ertelenmeseydi, Filistinli sinemacıların katılımıyla belki de
daha etkili olacaktı. Bu yıl da gayet uygun bir kararla Asya ve özel olarak da
Afrika seçilmiş. Toplantıda, Adana Sinema Müzesi'nin açılış müjdesi de verildi.
"Müzemizin açılışını festivalimiz sırasında yapacağız." diyen Aldırmaz, müzenin
Adana'nın en eski yerleşim yeri olan Seyhan Nehri kıyısındaki Tepebağ
bölgesinde olacağını söyledi. Adana ve sinema denilince akla gelen ilk isim
Yılmaz Güney, müzeye damgasını vuracak. Ona ait özel eşyalar, belgeler ve
dokümanlar ile çok sayıda Adanalı sinema sanatçısının film afişleri ve filmleri yer
alacak.
Festival ekibi, yönetmenleri film çekmeleri için Adana'ya davet etti ve bu konuda
her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti. Senaryosunun bir bölümü ya da
tamamı Adana'da geçen filmlere maddi ve manevi destek sözü de verildi. 17-25
Eylül tarihleri arasında 31 Altın Koza Film Festivali'nde ulusal uzun metraj,
Akdeniz Ülkeleri Kısa Film ve ulusal öğrenci filmleri yarışmalarında toplam
936.000 TL para ödülü verilecek.
Derviş Zaim'in başkanı olduğu ulusal uzun metraj jürisine Beste Bereket'in
katılımıyla 32 tamamlandı. 14 filmin Altın Koza için yarışacağı ulusal
yarışmada Özcan Alper'in 'Gelecek Uzun Sürer', Onur Ünlü'nün 'Celal Tan ve
Ailesinin Aşırı Acıklı Hikâyesi', Ali Özgentürk'ün 'Beni Sev' filmleri de var.
Adana'da Cannes Film Festivali'nden iki film de ilk kez Türkiy'de gösteri yapacak.
Cannes'ın açılış filmi olan Woody Allen'ın "Paris'te Gece Yarısı" ve büyük jüri
ödülü alan Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi "Bir Zamanlar Anadolu'da" ilk kez
festivalde gösterilecek. Yönetmen Ceylan ve filmin oyuncuları da festival
kapsamında sinemaseverlerle buluşacaklar.
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Tekst 8
Tuzlu deniz gözlerimi yakarken...
Size bu ayki yazımı yazmaya karar verirken
gerçekten Bodrum'un o buz gibi suyunun
içindeydim. Gözlerime kadar dibe batmış,
karayı seyrediyordum. Suyun o diriliği,
kavuran güneşe rağmen içimi titreten
serinliği adeta beynimde 'flashback'
depremleri yaratıyor.
Sahilde güneşlenen insanları seyrettikçe, aklım
geçmişe doğru yola çıktı. Ne günler geçirmiştim Bodrum'da, ne anılar... Kafamı
şöyle biraz daha sudan çıkarıp daha yukarılara baktım; dağcıklara, tepelere...
Bütün bir koyu seyrettim. İlk kez geldiğim zamanı hatırladım. "Burası mıymış o
meşhur Türkbükü?" dediğim zamanları hatırladım. Çok da beğenmemiştim ilk
zamanlar. Antalya'dan sonra çok kurak, yeşil yerine kahverengi tepeler itici
gelmişti; suyu da çok soğuktu. Gel zaman, git zaman unutturdu çabucak bana ilk
gözlemlerimi. Bir rüya gibiydi yaşananlar, dönüp arkama baktığım zaman. Bütün
bir gençlik anıları; heyecan, aşk, adrenalin ve hüzün... Hepsini yaşatmıştı bana
burası. Suda kafamı çevirdiğim her tarafa gözüm takılır oldu. Her bir girinti çıkıntı
bile bir şeyler hatırlattı. Ne çok eğlenmişiz, ne çok gülmüşüz. Ne maceralar, ne
debdebeler atlatmışız. Yazlarım bir bir gözümde canlandı. Eski dostlar, eski
aşklar... "Neler yapmışız neleeer" dedirtti bana dudaklarımı sıyıran, ince ama
keskin rüzgar. Hatırladıkça bir yenisi daha eklendi anıların üstüne. Yaş 18: deli
zamanlarım, yaş 20: rüzgâr zamanlarım... O, estikçe ben gürlerdim. Her sevdalı
gibi ben de sahiplenirdim sevdiğimi. 'Benim' derdim 'Bodrum', öyle de sanırdım.
Belki de hâlâ sanıyorum. Sevmezdim benden eskileri, istemezdim burada
olsunlar. Her yanını, her anını yaşamak isterdim. Aynı anda on ayrı yerde
olmayı... Kıskanırdım başkalarını, hiç bitmeyecekmiş, hiç eskimeyecek ve biz de
hiç değişmeyecekmişiz gibi gelirdi burası. Ama işte yanılıyordum; her sene aynı
şeyleri yapıyormuşum gibi gelirdi, ama aslında değildi. Belki benzerdi, ama aynısı
değildi. Her şey olduğu gibi kalsa bile, değişen bendim; ama bunu kabul
edemeyen, bunu inkar eden yine bendim. Suda hareket ettikçe, gecelerdeki
hareketlerim aklıma geldi. Bir aralar en şık, en havalı olmam gerektiği zamanların
kumun üstünde duran varillerin etrafında balık istifi gibi dizildiğimiz anlar
olduğunu düşünürdüm. Saatlerce hazırlanırdım kapkaranlık bir ortam için.
Giydiklerimi görebilmesi için üstüme ancak birinin fener tutması lazımdı!
Kendimizi bir kıza beğendireceğiz diye neler yapmadık ki. "Şimdi ne oldu acaba o
kızlar?" diye düşünüp iki kulaç atıyorum, daha da uzaklaşıyorum sahilden. Daha
geniş açıyla bakıyorum sahile, teknelere. Gözüme yeni yeni insanlar takılıyor;
"Vay be, bunlar mı şimdiki sahipleri?" diye soruyorum kendi kendime bu koyların.
Hüzünleniyorum, gözlerim doluyor. Aynı zamanda tatlı bir gülümseme var
dudaklarımda, engel olamadığım.
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Belki bir meydan okuyuş "Daha bitmedik, biz varken siz kimsiniz, size ne oluyor?"
diyen bir ifadeyi anlatıyor suratım.
Düşünüyorum keyifle yediğim dondurmayı, gizli gizli öpüştüğüm sokağı. Kaç balık
yedim, kaç kahkaha attım, kim bilir! Saymadım sayamadım ama şimdi birer birer
geçiyorlar aklımdan. Tekrar yaşanır mı bilmem. Bir daha olmayacak gibi geliyor.
Ürperiyor insan üzülüyor. Aynı olmasa da aynı tatta olsun diye dua ediyorum.
Sahilden gelen sesler yankılandıkça, zamanında aşkı, şehveti anlatan sözler
çınlıyor bir an. Suda çırpınıyorum, dönüp duruyorum sağa sola. Bakıyorum sanki
yanımda, boynuma üflediği nefesini hissediyorum, "Seni seviyorum" diye
kulağıma fısıldayan o sesin sahibini arıyorum. Artık üşüdüğümü hissediyorum,
derin bir nefes alıp dalıyorum dibe, sonra bir hışımla tekrar çıkıyorum yüzeye.
Açıyorum gözlerimi. Dalgalar yüzüme çarptıkça siliyorum tuzu ama acısı hâlâ
yerinde; bir türlü gitmiyor. Çarptıkça çarpıyor inadına sanki yandıkça yanıyor.
Yaşlar süzülmeye başlıyor artık ve o an fark ediyorum gerçeği. Tuz değil ki
yakan, boşuna siliyorum; koskoca bir maziymiş aslında o acı yaşı akıtan.
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Tekst 9
'Anlamazdın' şarkısı kime yazıldı?

(Fikret Şeneş, 1921 doğumlu)

(Ayla Dikmen, 1944 – 1990)

ŞENGÜL BALIKSIRTI
Çağan Irmak'ın 'Issız Adam film'i konusuyla olduğu kadar müzikleriyle de
konuşuluyor. Filmin final sahnesine damgasını vuran rahmetli Ayla
Dikmen'in 'Anlamazdın' şarkısı (Söz: Fikret Şeneş) ise herkesin dilinde.
Çağan Irmak sayesinde Ayla Dikmen'i genç kuşak tanıdı, sevdi. Şimdi
herkes bu billur sesin diğer şarkılarının peşinde... Ayla Dikmen'in billur
gibi sesi herkesi bir yerlere götürdü. Beni de, babaannemle geçirdiğim
çocukluk günlerime... Öğleden sonraları radyoda 'Türkçe Sözlü Hafif
Müzik' saati olurdu. Babaannem, o saatte şarkıları dinlemem için radyoyu
mutlaka açardı. (70'li yıllarda televizyon haftada iki gün yayın yapardı).
Yani bizler, Ayla Dikmen ve daha nicelerinin güzel seslerini dinleyerek
büyüdük. Çağan Irmak, filmiyle yüreklere dokunurken, seçtiği müziklerle
de bir dönemin yıldızlarını taçlandırmış.
Çoğu insan 2008 yılında Çağan Irmak sayesinde Ayla Dikmen'in sesini
tanıdı. Dikmen'le ilgili internet sitesindeki mesajları okudum baştan sona.
Onun hâlâ yaşadığını sanıp, güzelliğine övgüler yağdıranlar da var (Sizi
çok seviyorum, gerçekten güzel bir bayansınız, sizin gibi sanatçılar az
kaldı. Ben sizi örnek alıyorum her şeyimle), onun sesiyle geçmişlerine
doğru yolculuğa çıkanlar da... Tanımayanlar, Dikmen'in sesine övgüler
yağdırıp, "Ne yazık ki günümüzde böyle bir ses yok" diyorlar.
Ayla Dikmen'in sesinden, sözlerini Fikret Şeneş'in yazdığı 'Anlamazdın'
şarkısı hepimizin yüreklerinde bir yerlere dokundu. Peki bu şarkı neyi
anlatıyor? Niçin herkesi bu kadar etkiliyor?
Benim bildiğim Fikret Şeneş, şarkılarının çoğunu aşkının yıllarca devam
ettiği, ama bir inat uğruna birlikte olmadığı bir beyefendiye yazmıştır. Kim
bilir, belki bu şarkı da, bu büyük aşkın sonrasında evlenip çoluk çocuğa
karışan, o Bey'e yazılmıştır.
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Fikret Hanımı aradım ve sordum:
"Bu nasıl bir şarkı Fikret Hanım? İnsanlar ne buldular bu şarkıda?"
dedim... Tuhaf gelebilir ama şarkının sözleri aklında değil. Sadece en son
satırını hatırlıyor; 'Ağlayan bir çift göz bıraktın ardında...' "1 milyon yıl
önce yazmıştım" diyor. Kendi şarkılarını dinlemezmiş zaten... Kim bilir,
belki de zamanında yaşayıp tükettiği için her şeyi, bıkmış, nitekim kendisi
de buna benzer şeyler söyledi: "Kendi şarkılarımı dinlemek sınıfından
çıktım artık. Mezun oldum. 300 şarkıda aşkın her türlü halini anlattım,
kendi hissettiklerimi ve size hissettirdiklerini yazdım."
Sonrasında da Ayla Dikmen'in söylediği şarkıya ilham veren duyguyu şu
cümleyle özetledi: "Güzellik olmayınca ağlayan bir çift göz bırakıyorsun
ardında..." İşte hikaye buradan başlıyor... Aşk şarkılarının hikayesi yani...
Dediğim gibi, bütün bu şarkılar gerçek bir aşka yazılmış. "O bir aşktı. O
aşk yazdırdı bana bütün bunları" dedi.
"Karşındaki senin gibi hissetmediği sürece işte böyle 'Anlamazdın' diye
şarkılar yazıyorsun" diyen Fikret Hanım da gül bahçesinde yaşamamış
anlayacağınız. Şu meşhur sözle de durumu özetledi zaten: "Aşk kadının
bütün hayatıdır, erkeğin ise hayatının parçası..."
Gelelim, muhteşem aşk şarkıları yazdıran o büyük aşka... Fikret Hanım
aşık oluyor. Ama aldatılınca çok kızıyor ve inat uğruna bir başkasıyla
evleniyor. Bedi Çapa ile 18 yıl süren bir evlilik yaşıyor. O evlenince aşık
olduğu adam da ona kızıp evleniyor. Ama Fikret Hanım evliliğini bitirince
aşkın alevleri yine yüreğini yakıyor. Nitekim, "Bitmiyor" diyor,
"Dayanamayıp yine barışıyorsun." Ama sevdiği erkek çoluk çocuğa
karışmış, biraraya gelmeleri mümkün değil.
Doya doya yaşanamamış bir aşk? Ve koskoca bir 48 yıl... Pişmanlık var
mıdır peki? İnsan "İyi ki yaşadım." diyebilir mi? "Tabii ki... Aşk hiçbir
zaman pişman olmamaktır..." dediğinde, "Ya evlenseydiniz? Bu aşk
devam eder miydi bunca yıl?" diye soruyorum. "Hayır, aşk biterdi.
Evlenince erkeğin malı oluyorsun çünkü. Zaten bir şarkı yapmıştım, "Ne
de olsa karın" diye. Ayla Algan okudu. Onu dinleyin, ne olduğunu
anlarsınız" dedi Fikret Hanım...
Ajda Pekkan'ın şarkılarına da bir bakarsanız; 'Bir Günah Gibi', 'Sardı
Korkular', 'Kimler Geldi, Kimler Geçti', 'Haykıracak Nefesim Kalmasa
Bile'...
Fikret Hanım'ın aşkının her halini, her duyguyu, bütün iniş ve çıkışları
şarkılarında görebilirsiniz. Belki de hepsi gerçek duygular olduğu için bu
kadar çok sevilmiştir bütün bu şarkılar...
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst
zelf raadpleegt.

Tekst 10
Eylül ayında ne yapsak?
Yaz bitti, tatil bitti. Üstelik bugün pazartesi! Ama depresyona girmeye gerek yok.
Şehirde yapılacak yüzlerce güzel etkinlik var.
'Eylülde ne yapmalıyız?' diye düşündük ve
konserden defileye, yürüyüşten yemek
kursuna kadar farklı bir etkinlik listesi
hazırladık. Biz hepsine gideceğiz, sizi de
bekleriz.
Mutfak Sanatları Merkezi'nde Peynirli Kek
Kursu
Lezzetli peynirli kek yapımının sırlarını ve
tekniklerini Mutfak Sanatları Merkezi
şeflerinden öğrenebilirsiniz. Farklı peynirli kek tarifleri arıyorsanız, Beyoğlu'ndaki
bu etkinlik tam size göre!
Şam fıstıklı, damla sakızlı, beyaz çikolatalı, vişneli… Siz seçin!
7 Eylül, Çarşamba, Beyoğlu
İstanbul Fashion Week (İFW)
Geçen yıldan farklı olarak, bu yıl Zeynep Tosun ve Günseli Türkay programda
yok. Geçen sene İFW'de defile yapmayan Hatice Gökçe ise nihayet en çok merak
edilen defilelerden birini yapacak.
Deniz Kaprol, Özgür Masur ve Gamze Saraçoğlu defileleri kaçmaz!
7 Eylül - 10 Eylül
TRT Tepebaşı Binası Otoparkı'nda
Orhan Pamuk'un 'Saf ve Düşünceli Romancı' kitabı çıkıyor!
Orhan Pamuk'un yeni kitabı "Romanlar ikinci hayatlardır" cümlesiyle başlıyor.
9 Eylül'de İletişim Yayınları'ndan çıkacak 'Saf ve Düşünceli Romancı' kitabında
Orhan Pamuk, romanları neden ve nasıl okuduğumuzu sorguluyor.
Pamuk'un 2009 yılında Harvard Üniversitesi Charles Norton Kürsüsü'nde verdiği
halka açık konferanslarının metinlerinden oluşan kitabı heyecanla bekliyoruz. Bu
etkinlikle yazarın yeni kitabı okurlarıyla buluşacak.
10 Eylül, Kültür Merkezi, Kadıköy
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Müzik her yerde
Yıllardır Beyoğlu'nun vazgeçilmez renklerinden biri olan, dünyayı sokaklarımıza,
sokaklarımızı da dünyaya taşıyan müziğimiz ve müzisyenlerimiz, birilerine fazla
geliyor artık. Sizce de buna bir 'dur' deme vakti gelmedi mi?
Beyoğlu'nun özgür ruhunun kirlenmesine izin vermemek için 'müzik her yerde'
diyerek toplanacak olan müzikseverler enstrümanlar çalıp, eğlenecek ve 'sokak
müzisyenime dokunma' diyecek.
10 Eylül, Cumartesi, İstiklal Caddesi girişi
12. İstanbul Bienali Açılış Partisi
İstanbul, bir sonbahar daha sanatla dopdolu. Türkiye ve yurtdışından güncel
sanat çevrelerinin buluştuğu partide, bu yıl yine eğlenceli ve dinamik setleriyle
beğeni toplayan DearHead'in DJ seti olacak. Bienal sergilerini herkesten önce
gezme fırsatını kaçırmayın!
16 Eylül Cuma, Beyoğlu
Polonezköy ormanlarında yürüyüş-koşu
Nefis bir orman. Üstelik İstanbul kalabalığından uzakta; sessiz, sakin bir parkur.
Polonezköy parkuru, Adampol Alinda Dinlenme Tesisi'nden başlıyor. Yanınıza
mutlaka bir harita alın, çok büyük bir parkur olduğu için kaybolma ihtimali söz
konusu.
En güzeli hafta içi iş çıkışı. Üstelik hava henüz kararmamış oluyor, ama o
saatlere yetişemiyorsanız hafta sonu da çok keyifli. Üstelik hafta sonu tüm bir
gününüzü Polonezköy'de geçirebilirsiniz.
Polina Polonezköy
Jamiroquai Konseri
Sonbahara hızlı bir başlangıç yapmak için mükemmel bir alternatif: Yaz başında
grubun solisti Jay-Kay'in sakatlığı nedeniyle iptal edilen Jamiroquai konseri
bugün. Grubun 1996'da ve 2005'te çıkardığı albüm tüm dünyada çok satmıştı.
Uzun bir aradan sonra Jamiroquai yine sevenleriyle buluşuyor.
5 Eylül, Turkcell Kuruçeşme Arena
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Tekst 11
Kayısı
Kayısı ağacı (Prunus armeniaca), 2-10 m yüksekliğinde, dikensi ve tüysüz bir ağaçtır.
Yapraklar uzunca ve mızraksı, kenarları dişli, ucu sivri veya küttür. Çiçekler beyaz
veya pembe renkli olup, yapraklardan daha önce meydana gelirler. Meyvelerin üzeri
tüylü olup, sarımsı-turuncu renkte eriksidir.
Kayısı, coğrafik olarak dünyanın hemen hemen her yerine dağılmış olsa da daha çok
Akdeniz'e yakın olan ülkelerde Avrupa, Orta Asya, Amerika ve Afrika kıtalarına
yayılmış ve burada yetişme alanları bulmuştur. Dünya yaş kayısı üretiminde Türkiye
birinci sıradadır. Türkiye'yi İspanya, İtalya, İngiltere, İran, Fransa, Yunanistan ve ABD
izlemektedir. Bu birinci grup ülkelerin yaş kayısı üretimleri 100 bin tonun üzerindedir.
Birinci grubu Fas, Pakistan, Suriye, Çin, Güney Afrika, Macaristan, Romanya ve
Avustralya takip etmektedir.
Dünya yaş kayısı üretiminin yaklaşık % 10-15'inin yapıldığı Türkiye'de 8 kayısı bölgesi
bulunmaktadır.
Bu
•
•
•
•
•
•
•
•

bölgeler;
Malatya,
Baskil, Elazığ
Erzincan
Marmara Bölgesi
Ege Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Kars, Iğdır
Akdeniz (Mersin, Mut, Antakya) bölgesi

Bu bölgeler içerisinde Malatya dışındaki
bölgelerin üretimleri sofralık tüketime yöneliktir. Malatya kayısısı, Türk ekonomisinin
önemli ihracat kalemlerinden biridir. Malatya dışında Erzincan ve Elazığ'da da
ihracata yönelik kayısı üretimi yapılmaktadır.
Kars, Iğdır, Mersin, Hatay gibi bölgelerde yetişen az miktarda kayısı ise, miktar
yetersizliği ve kalite açısından ihraç edilme şansı taşımamaktadır.
Malatya bölgesindeki kayısıların çoğunluğu kurutulmakta ve bu bölge dünya kuru
kayısı ihracatının yaklaşık % 85'ini karşılamaktadır.
Türkiye'de en erken hasat Mut'ta yapılır. İlk ürünler mayıs ayının ikinci ya da üçüncü
haftalarında olgunlaşır. Haziran sonuna kadar devam eder.
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Tekst 12
Kitap okuma
Ankara - Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi
ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent
Yılmaz'ın ''Ankara'daki İlköğretim Öğretmenlerinin Okuma
ve Halk Kütüphanesi Kullanma Alışkanlıkları'' üzerine
yaptığı araştırma kapsamında, Ankara merkez ilçelerinde
görev yapan 83'ü kadın 127 öğretmene anket uygulandı.
Araştırmada, cinsiyetin öğretmenlerin okuma alışkanlığını
etkileyen bir unsur olmadığı saptandı.
Öğretmenlerin okuma sıklıklarının incelendiği
araştırmada, öğretmenlerin yüzde 30,7'sinin iki ayda bir kitap ve daha az, yüzde
22,8'inin ayda 1 kitap, yüzde 8,7'sinin ayda 2 kitap ve daha fazla okuduğu, yüzde
37,8'inin ise hiç kitap okumadığı belirlendi.
Genç öğretmenlerin (21-35 yaş) ise yüzde 20,7 ile en sık okuyan (ayda 2 kitap ve
daha fazla) grup olduğu tespit edildi. Bu oranın orta yaş öğretmenlerde (36-50 yaş)
yüzde 5,5'e düştüğü, 51-64 yaş öğretmen grubunda ise 'sık kitap okuyan' olmadığı
ortaya çıktı. Araştırmada, 'hiç okumama' oranının en düşük olduğu grubun yüzde 27,6
ile genç öğretmenler, en yüksek olduğu grubun ise yüzde 41,8 ile orta yaş grubu
öğretmenler olduğu saptandı. 51-64 yaş arasındaki öğretmenlerin de yüzde 28,6'sının
hiç kitap okumadığı tespit edildi. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 59,1'i mesleğini
'sevdiği ve istediği için', yüzde 18,1'i 'sınav puanı buna uygun geldiği için', yüzde
22,8'inin de 'rastlantı sonucu' seçtiğini belirttiği bildirildi.
Öğretmenlerin yarıdan çoğunun mesleğini isteyerek seçtiğine işaret edilirken, buna
karşın 'mesleğini isteyerek ve bilinçle seçen öğretmenler'le 'rastlantı sonucu seçen
öğretmenler'in okuma sıklıklarında anlamlı farklılıklar olmadığı belirlendi.
Okumama nedeni 'zaman azlığı'
'Mesleki deneyim'le 'okuma alışkanlığı' arasındaki ilişkinin değerlendirildiği
araştırmada, sık okuma oranının 1-10 yıl arasında mesleki deneyime sahip
öğretmenlerde yüzde 18,8, meslekte 11-20 yıl arasında olanlarda yüzde 16,7 iken, 21
yıl ve üzerindeki öğretmenlerde ise yüzde 8,7'ye kadar düştüğü tespit edildi.
Hiç okumama oranının ise az deneyimli öğretmenlerden, çok deneyimli öğretmenlere
doğru arttığı ortaya çıktı. Bu oranın 1-10 yıl arasında deneyime sahip olanlarda yüzde
12,5, 11-20 yıl arasındaki öğretmenlerde yüzde 31 ve çok deneyimli öğretmenlerde
yüzde 37,8 olduğu saptandı.
Öğretmenlerin yüzde 44,9'u ise yeterince okumamalarının nedenini 'zaman azlığı'
olarak gösterdi. Ayrıca ilgisizlik, planlı olmamak, ihmal gibi konular da okumama
nedeni olarak belirtildi.
Öğretmenlerin yüzde 95,3'ünün ise halk kütüphanesi kullanma alışkanlığının
bulunmadığı tespit edildi.
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Correctievoorschrift HAVO

2013

tijdvak 1

Turks

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Examens.
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
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5

6
7

8
9

3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB1 Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de
scores van de kandidaten.
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in
gezamenlijk overleg keuzes maken.
NB2 Als het College voor Examens vaststelt dat een centraal examen een onvolkomenheid
bevat, kan het besluiten tot een aanvulling op het correctievoorschrift.
Een aanvulling op het correctievoorschrift wordt zo spoedig mogelijk nadat de
onvolkomenheid is vastgesteld via Examenblad.nl verstuurd aan de
examensecretarissen.
Soms komt een onvolkomenheid pas geruime tijd na de afname aan het licht. In die
gevallen vermeldt de aanvulling:
NB
a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector
deze aanvulling op het correctievoorschrift toe.
b. Als de aanvulling niet is verwerkt in de naar Cito gezonden WOLF-scores, voert
Cito dezelfde wijziging door die de correctoren op de verzamelstaat doorvoeren.
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Een onvolkomenheid kan ook op een tijdstip geconstateerd worden dat een
aanvulling op het correctievoorschrift ook voor de tweede corrector te laat komt.
In dat geval houdt het College voor Examens bij de vaststelling van de N-term
rekening met de onvolkomenheid.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 54 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1 Avis Türkiye
1

A

2

maximumscore 3
1 onjuist
2 juist
3 juist
4 onjuist
5 onjuist
6 juist
indien
indien
indien
indien

zes goed
vijf goed
vier goed
drie of minder goed

3
2
1
0

Tekst 2 Kokoreç
3

maximumscore 3
1 onjuist
2 juist
3 onjuist
4 juist
5 juist
6 onjuist
indien
indien
indien
indien

zes goed
vijf goed
vier goed
drie of minder goed

3
2
1
0

Tekst 3 Rüzgar, su ve atom enerjisi
4

maximumscore 1
Bunun için … kurulması planlanıyor.
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Vraag

Antwoord

5

B

6

B

7

D

Scores

Tekst 4 Köln Karnavalı
8

B

9

maximumscore 2
1 sokak karnavalı
2 kapalı festivaller
3 geçit törenleri
4 Gül Pazartesi (Rosenmontag)
indien vier goed
indien drie goed
indien twee of minder goed

10

C

11

maximumscore 2
1 juist
2 onjuist
3 juist
4 juist

2
1
0

indien vier goed
indien drie goed
indien twee of minder goed
12

C

13

D

14

A

2
1
0

Tekst 5 Öğrencilik ve iş hayatı
15

D

16

E
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Vraag

Antwoord

17

D

18

C

19

D

20

D

Scores

Tekst 6 İstanbullu İzmirliler
21

C

22

A

23

maximumscore 1
Necla Ünsal

24

maximumscore 1
Siz ... diyorsunuz (?)

Tekst 7 Altın Koza bu yıl daha sağlam
25

D

26

A

27

D

28

A

29

A

30

D

31

A

32

C

Tekst 8 Tuzlu deniz gözlerimi yakarken...
33

D
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Vraag

Antwoord

34

B

35

E

36

B

37

E

Scores

Tekst 9 'Anlamazdın' şarkısı kime yazıldı?
38

maximumscore 2
1 onjuist
2 juist
3 onjuist
4 juist
indien vier goed
indien drie goed
indien twee en minder goed

2
1
0

39

maximumscore 1
Ağlayan bir çift göz bıraktın ardında

40

A

41

maximumscore 1
bir başkasıyla evleniyor

42

maximumscore 2
• Aşk kadının bütün hayatıdır, erkeğin ise hayatının parçası
• Evlenince erkeğin malı oluyorsun çünkü

43

D

1
1

Tekst 10 Eylül ayında ne yapsak?
44

maximumscore 1
Müzik her yerde

HA-1008-a-13-1-c

8

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 348

Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 11 Kayısı
45

maximumscore 1
Ja, Malatya bölgesindeki ... % 85'ini karşılamaktadır.

Tekst 12 Kitap okuma
46

maximumscore 1
Nee, Öğretmenlerin yarıdan … olmadığı belirlendi.

5 Inzenden scores
Verwerk de scores alle kandidaten per school in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

www.avis.com.tr/Sayfalar/46/Musteri-Iliskileri.aspx

tekst 3

Financial Times Deutschland, december 2010 Salı

tekst 5

Zaman Pazar

tekst 6

Haber Hürriyeti, juni 2010

tekst 7

Ali Koca İstanbul, augustus 2011

tekst 9

Sabah, november 2008

tekst 10

www.pudra.com, september 2011

tekst 11

Vikipedi

tekst 12

AA

HA-1008-a-13-1-c

9

lees verdereinde
►►►


Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 349

Examen HAVO

2012
tijdvak 1
vrijdag 1 juni
13.30 - 16.00 uur

Turks

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 45 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1 Altınımız yer altında mı kalsın?
1p

1

Artvin’deki altın madeninin çıkarılması neden önemli?
A Artvin’e ve Türkiye’ye fayda sağlayacağından
B bu durumun altın kaçakçılığını önleyeceğinden
C Türkiye’deki altınların hepsi orada olduğu için
D Türkiye’nin çoğu yerinde altın çıkarılmadığı için

1p

2

Waarvoor wordt ‘siyanür’ gebruikt?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

3

Türkiye’nin yer altı zenginlikleri ile ilgili esas sorun nedir?
A yeraltı madenleri çıkarılırken çevrenin zarar görmesi
B yeraltı maden rezervlerinin yeterince olmaması
C yeraltı madenlerinin yeterince kullanılamaması
D yeraltı madenlerinin oldukça zor çıkarılması

1p

4

Volgens de tekst zijn de Duitsers tegen goudwinning in Turkije.
Noteer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin waarin dat staat.
Je moet in het Turks antwoorden.

Tekst 2 “Hep şarjdayım; deşarj olmam lazım, olamıyorum”
1p

5

Metne göre eskiden insanlar evlerinde en çok hangi tür müzik dinlerlerdi?
A Klasik Batı Müziği
B Türk Hafif Müziği
C Türk Halk Müziği
D Türk Pop Müziği
E Türk Sanat Müziği

1p

6

Ajda Pekkan’a göre günümüz müziğinde yanlış olan nedir?
A hep aynı tarz müzik yapılıyor olması
B insanların yerel müziklerine az ilgi göstermeleri
C müziğin kalitesinin çok düşük olması
D yeni şarkıcıların popstar programlarından gelmeleri

1p

7

Ajda Pekkan’a göre günümüzde popüler kalabilmenin yolu nedir?
A albüm satışlarının yüksek olması
B düzenli olarak albüm yapabilmek
C sürekli dikkat çekmeye çalışmak
D şarkılarının internetten indirilmesi
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1p

8

Ajda Pekkan yeni bir şarkısının başarılı olacağını nasıl anlıyor?
A eğer şarkısı Doğu ve Batı elementleri içeriyorsa
B eğer şarkısı üzerinde çok çalıştıysa
C eğer şarkısının konusu güncel ise
D eğer şarkısıyla tamamen bütünleşebiliyorsa

1p

9

De titel verwijst naar een antwoord op een vraag. Welke vraag is dat?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

10

Ajda Pekkan’a göre ne ya da kim onun stresli hayatından kurtulmasına yardımcı
olabilir?
A bir ilişki
B bir psikolog
C iyi uyuyabilmek
D şarkı söylemek

2p

11

In welke alinea’s legt Ajda Pekkan uit dat er verschil is tussen de ster Ajda
Pekkan en de persoon Ajda?
Schrijf tenminste twee kopjes (vragen) van de desbetreffende alinea’s op.
Je moet in het Turks antwoorden.

Tekst 3 12 günde kekemelikten kurtuldular
1p

12

Parçaya göre akademisyenler, konuşma merkezlerindeki terapiler hakkında ne
düşünüyorlar?
A terapiler sayesinde birçok kişinin konuşmayı başardıklarını
B terapilerde bilimsel yöntemlerin kullanılması gerektiğini
C terapilerin daha çok tanıtılması gerektiğini
D terapilerin daha kısa süreli olmasını

1p

13

Bij welke instantie wordt stotteren in 12 dagen verholpen, volgens de tekst?

1p

14

Parçaya göre Buse Bulmuş, üniversite sınavını kazanmasına rağmen neden çok
üzülmüştür?
A arkadaşlarından ayrılacağı için
B başka bir şehirde üniversiteye gideceği için
C güzel ve akıcı konuşması gerektiği için
D istediği bölümü kazanamadığı için
E yabancı bir dilde eğitim göreceği için

1p

15

Haşim’in babasının diğer ailelere tavsiyesi nedir?
A Geç kalmayınız.
B Hastaneye gidiniz.
C Herkese inanmayınız.
D Şikayetçi olunuz.
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1p

16

Parçada Mustafa, Haşim ve Buse’nin şiir gibi konuştuklarını belirtiliyor. ‘Şiir gibi
konuşmak’ ile kastedilen nedir?
A çok hızlı konuşmak
B çok yavaş konuşmak
C konuşurken kekelememek
D rahat ve akıcı konuşmak

Tekst 4 Türkiye’nin rüzgârgülleri: yel değirmenleri
1p

17

Bodrum’un simgesi olarak satılan yeldeğirmenleriyle ilgili ‘ironik’ olan şey nedir?
A beklenilenden daha abartılı olmaları
B otantik şekilleriyle korunmaları
C şehrin simgesiyken gerçekte harabe olmaları
D taş yerine ağaçtan yapılmış olmaları

3p

18

Waarvoor worden de vervallen windmolens tegenwoordig gebruikt?
Geef aan welke van onderstaande bestemmingen juist en welke onjuist zijn.
1 café
2 hooizolder
3 hotel
4 museum
5 opslagruimte
6 stal
7 winkel

1p

19

Datça değirmenlerinin restore edilmesinin amacı nedir?
A ev olarak kullanmak
B restoran olarak kullanmak
C tahıl öğütmek için kullanmak
D turistik amaçla kullanmak

1p

20

Şamlı’daki değirmenlerin diğerlerinden en önemli farkı aşağıdakilerden
hangisidir?
A ahşaptan yapılmış olmaları
B diğerlerinden büyük olmaları
C hâlâ kullanılıyor olmaları
D kulübe biçiminde olmaları

1p

21

Yazılı kayıtlara göre ilk yeldeğirmeni hangi yılda kullanılmaya başlanmıştır?
A M.Ö. 2800
B M.S. 644
C M.S. 1890
D M.S. 1900
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1p

22

Metne göre yeldeğirmenlerinin yok olmasına hangi olay sahne hazırlamıştır?
A buhar gücünün kullanılmaya başlaması
B petrolün kullanılmaya başlaması
C rüzgar türbinlerinin yapılması

Tekst 5 Ankara Kale İçi
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
1p

1p

1p

1p

1p

1p

23
A
B
C
D

dışlamayı
eleştiriyi
hayranlığı
kararsızlığı

A
B
C
D

alet
emanet
lanse
mahküm

A
B
C
D

büyük
stratejik
uzak
yüksek

A
B
C
D

bakıyor
benziyor
dayanıyor
karışıyor

A
B
C
D

artırdığını
gördüğünü
gösterdiğini
yarattığını

A
B
C
D

dolu
karışımı
olmayan
ülkesel

24

25

26

27

28
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1p

1p

29
A
B
C
D

ayakta
genç
gölgede
yalnız

A
B
C
D

bağlı
doğru
ilişkin
yakışır

30

Tekst 6 Siyah Türkler fark edilmek istiyor
1p

31

Metne göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa Olpak için doğrudur?
Mustafa Olpak
A Kenya kökenli bir Türktür.
B Kenya’da doğmuş bir Türktür.
C köle olarak yaşamıştır.
D köle ticareti yapmıştır.

1p

32

Mustafa Olpak metinde bahsedilen kitabı neden yazmıştır?
A babası vasiyet ettiği için
B geçmişini araştırmak için
C haklarını aramak için
D ona bu görev verildiği için

2p

33

Welke van onderstaande beweringen over de Osmaanse slavenhandel zijn
volgens de tekst juist en welke zijn onjuist?
1 De slavenhandel werd in 1908 afschaft.
2 Op slaven werd net zo gejaagd als jaagdieren.
3 Slaven werden na een bepaalde tijd vrijgelaten.
4 Slaven waren praktisch leden van het gezin.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’.

1p

34

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Olpak’ın kurduğu derneğin asıl amacıdır?
A diğer azınlıklarla eşit haklara sahip olmak
B ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı çıkmak
C Türkiye’de yaşayan siyah Türkleri bir araya getirmek
D Türkiye’deki bütün azınlıkların seslerini duyurmak

1p

35

Waarom krijgt Mustafa Olpak in eerste instantie geen toestemming om een
vereniging op te richten?

1p

36

Kunnen volgens de tekst ook anderen lid worden van de nieuwe vereniging?
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin die hier antwoord
op geeft.
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1p

37

Mustafa Olpak dördüncü nesil siyah Türkleri nasıl bir geleceğin beklediğini
düşünüyor?
A Geçmişlerinden utanacaklarını düşünüyor.
B Geçmişlerini unutacaklarını düşünüyor.
C Herhangi bir değişikliğin olmayacağını düşünüyor.
D Toplumla daha iyi ilişkiler kuracaklarını düşünüyor.

Tekst 7 Takvim-i Vekayi
3p

38

Welke van onderstaande beweringen zijn juist en welke zijn onjuist?
De Takvim-i Vekayi
1 bevatte zowel officiële mededelingen als nieuwsberichten.
2 is de allereerste Turkse krant ooit gepubliceerd.
3 is slechts één keer in zijn bestaan gesloten/verboden geweest.
4 verscheen aanvankelijk in Izmir.
5 verscheen dagelijks.
6 verscheen in meerdere talen.
7 was bedoeld als spreekbuis van de overheid.
8 werd opgericht in opdracht van Mahmut de Tweede.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’.

Tekst 8 Girit fâtihinin acı sonu
1p

39

Wat is de naam van het fort dat door sultan Ibrahim terugveroverd is op de
Russen?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

40

Parçada geçen ‘vak’a-yı vakvakiye’ ifadesi aşağıdakilerden hangisine bir
örnektir?
A atasözü
B benzetme
C deyim
D fıkra

1p

41

Sultan İbrahim’in tahttan indirilme kararı nasıl alındı?
A halkın onayıyla
B sahte bir fetvâyla
C sipahilerin onayıyla
D yeniçerilerin onayıyla

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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1p

42

Şehzade Mehmet’in tahta çıkışında dikkat çeken durum neydi?
A ağır hasta olması
B çocuk yaşta olması
C çok yaşlı olması
D deli olması

2p

43

Schrijf de vier belangrijkste eigenschappen van sultan Ibrahim op.
Je moet in het Turks antwoorden.

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende
tekst raadpleegt.

Tekst 9 Telefon faturası
1p

44

Je hebt de indruk dat de laatste telefoonrekening niet klopt en je hebt daar
schriftelijk over geklaagd. Mag je met het betalen van deze rekening wachten
totdat je antwoord hebt gekregen?
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin die daar uitsluitsel
over geeft.

Tekst 10 Türkiye’deki yüksek hızlı tren setleri

1p

45

Je wilt graag internetten in de hogesnelheidstrein.
Maakt het uit of je in een VIP class of in een eersteklas wagon reist?
Zo ja, waarom?

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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HAVO Turks 2012 tijdvak 1 (1-6-2012)
Naam kandidaat: ________________________________

School: _________________________________

Examennummer: ________________________________

Instructie
Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3)
Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen
1 A B C D
2

Open vragen
2

Open vraag

3 A B C D
4

Open vraag

4

5 A B C D E
6 A B C D
7 A B C D

9

8 A B C D
9

Open vraag

10 A B C D
11

11

Open vraag

12 A B C D
13

Open vraag

13

14 A B C D E
15 A B C D
16 A B C D

18

17 A B C D
18

Open vraag

19 A B C D
20 A B C D
21 A B C D
22 A B C
23 A B C D
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Meerkeuzevragen
24 A B C D

Open vragen
33

25 A B C D
26 A B C D
27 A B C D

35

28 A B C D
29 A B C D
30 A B C D

36

31 A B C D
32 A B C D
33

Open vraag

38

34 A B C D
35

Open vraag

36

Open vraag

39

37 A B C D
38

Open vraag

39

Open vraag

43

40 A B C D
41 A B C D

44
42 A B C D
43

Open vraag

44

Open vraag

45

Open vraag

45

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!
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Turks

Tekstboekje
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Tekst 1
Altınımız yer altında mı kalsın?
Behçet Fakihoğlu
Artvin kamuoyu, son günlerde, Artvin-Cerattepe’de altın madeni çıkarılmasını
veya çıkarılmamasını tartışıyor. Çoğu kişi, mevcut bölgenin konumu ve çevresel
hassasiyetlerden dolayı madene karşı çıkıyor. Bir kısmı da, yabancı sermayenin
madeni çıkarmasından dolayı eleştirilerini sıralıyor. Madenin çıkarılmasını
isteyenler ise, Türkiye’deki altın madeni rezervlerinin 1/3’ünün ArtvinCerattepe’de olduğunu göz önüne alarak, bu madenin işletilmesinin ülke
ekonomisine ve Artvin’e katkı sağlayacağını, yer altında kalan madenin hiçbir
faydasının olamayacağını düşünerek, çevrenin korunması kaydıyla madene
‘evet’ diyor.
Kuyumculuk, altın kaplama ve süsleme, elektrik /
elektronik, diş hekimliği, dekoratif kullanım,
madalya yapımı, resmi para, külçe stokları gibi
kullanım alanları da göz önüne alınarak, altın
madenine karşı çıkılamayacağı düşünülmeli. Hem
madenciliğe savaş açmak hem de madencilik
nimetlerinden faydalanmanın dürüstlük olmadığı
bilinmelidir.
Kaldı ki, Artvin-Cerattepe’deki maden, siyanür kullanılarak çıkarılmıyor. Altın
araması sırasında siyanür kullanılmaz. Siyanür, altın cevherinin işlenmesi ve
cevherden altın elde edilmesi sırasında kullanılan bir kimyasaldır.
Artvin’de altın madeninin çıkarılmasına karşı çıkanların ve çıkarılmasından yana
olanların tamamının Artvin’i çok sevdiğini düşünüyorum. Buradaki ana farklılık,
Artvin’in ekolojisinin bozulacağına inananlar ile, olaylara daha geniş açıdan
bakıp, altının çıkmasının hem Artvin’e hem de Türkiye’ye katkı sağlayacağının
görülmesi meselesidir. Olaya sadece ideolojik açıdan bakmak, ne Artvin’e, ne de
ülkeye yarar sağlar. Temel mesele, yer altı zenginliğimizi ve bunlardan nasıl
faydalanacağımızı bilmememizden kaynaklanıyor.
Evet, Türkiye’de altın var, ama değerlendirme safhasında ‘sıfır’ noktasındayız.
Eğer birileri “Vatan elden gidiyor!” argümanıyla hareket ederse ve birileri “Çevre
elden gidiyor!” deyip, taraf olanları çevre katili ilan ederse, hem birbirimizi kırmış
oluruz hem de yer altındaki zenginliklerimizi atıl bırakmış oluruz. Bu durumda,
maden sektöründen geçimini sağlayan on binlerce insanı zor durumda bırakmış
olmaz mıyız?
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Kaldı ki biz, ne Artvin-Cerattepe bölgesinde doğal olarak oluşan altın madenini
bir başka yere yerleştirebiliriz ne de Bergama’dakini. Bu da Allah’ın o bölgelere
has olarak yarattığı bir değer. Ya bu bölgelerdeki altını çıkaracağız ya da yer
altında bırakacağız.
Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletme Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfi Kulaksız’ın, Türkiye’deki yer altı
zenginliklerinin çıkarılmasını istemeyen uluslararası gücün bulunduğunu
hatırlatan şu sözlerini unutmamak gerek:
“Altın ithalatının büyük bir kısmı Almanya’dan yapıldığı için pazarı kaybetmek
istemeyen Alman ihracatçılar, Alman Vakıfları aracılığı ile çevrecileri finanse
ediyorlarmış. Amaç, altın arama faaliyetlerini sabote etmekmiş.”
Yüksel Kantar-ARTVİN
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Tekst 2
“Hep şarjdayım; deşarj olmam lazım, olamıyorum”
MEHMET TEZ

Ajda Pekkan, Arnavutköy’deki evinin
salonunda masanın ucunda yeni
albümündeki şarkılarını anlatıyor.
iPhone’unun kulaklığını uzatıyor ve
şarkılarını dinlememi istiyor. Benim için
şahane bir an.
Siz ne tür müzik dinliyorsunuz?
Genelde ben caz ve klasik dinliyorum. Bir de
Türk Sanat Müziği’ni çok seviyorum.
Nostaljik biri misiniz?
Ben hatıralarımla yaşamayı çok seviyorum. Hep o zaman, ailelerimizin dinlediği
müzik olarak görüyorum sanat müziğini.
Evde çalınan müzik mi?
Aynen öyle. Çünkü şimdi müzik çok farklı bir yere gitti.
Nereye gitti?
Şöyle anlatmaya çalışayım. Yunanistan’a gittim yakın zamanda. Ne kadar
istedim orijinal Yunan müziği dinlemeyi. Sonunda bir gece Anna Vissi’ye gittik.
Ama o gece Anna Vissi dahil bütün çıkanlar rock müzik yaptı. Orijinal müzik
bulamadım.
Türkiye’de olan şey de bu mu sizce?
Türkiye’de bizim Türk Sanat Müziği’nin peşine düşmemiz lazım. Türk Sanat
Müziği sadece TRT olarak biliniyor. Böyle kalmaması lazım. Bugün büyük
solistleri gazinolarda dinleyemediğimiz için o tarz şarkıları söyleyen
arkadaşlarımızı dinlemeye gidiyoruz.
Müzik dünyasının durumu hakkında karamsar mısınız?
Şu anda bütün dünyada bir çöküş yaşanıyor. Şarkılarınızı internetten indiriyorlar,
bütün emeğiniz bir günde yok oluyor. Ve sizin var olmanız, satsın satmasın, bir
albüm yapmanıza bağlı oldu. Güncel kalmanız, popülerliğinizi muhafaza etmeniz
eskiden satışla eşdeğerdi. Şimdi albüm yapmanızla eşdeğer.
Sizin de albüme ihtiyacınız var mı gündemde kalmak için?
Benim bir farkım var. Eskiden “Ajda Pekkan ne yapmaya çalışıyor?” derlerdi. Bu
tarz bir pop müziği yoktu. Etnik müzikler vardı veya Barış Manço, Ersen ve
Dadaşlar, Moğollar vardı. Ben onların arasından böyle bir anda ´İki Yabancı´ ile
falan çıktım. Sonra pop müziğinin bir anlamda başlangıcı oldum. Ve bu yüzden
farklı bir yerde olduğumu düşünüyorum.
Söylerken hangi şarkının hit olacağını anlıyor musunuz?
O şarkıyı taşıyabiliyorsam, benimle bütünleşiyorsa hit oluyor.
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Sizin sırrınız nedir? Sizin kadar batılı tarzda bir imaj çizen, ama bütün
memleketin kabul ettiği başka sanatçı yok gibi.
Batılı olmakla Doğulu olmak arasında bir denge yakalamakla ilgili herhalde. Ben
böyle biriyim zaten. Bunun için uğraşmam gerekmiyor. Kendi hislerimle hareket
ettiğimde bu gerçekleşiyor.
En son ne zaman tatile çıktınız?
Çıkamıyorum. Çıktım mı tatil bana yaramıyor. Hiçbir şey yapmadan durmak
istiyorum. Şarjdayım hep, deşarj olmam lazım, ama yapamıyorum.
Neden?
Vallahi sürmenaj olacağım sonunda. Gece uyanıyorum mesela. Geceleri
okuyorum ben gazeteleri. Gündüz ne var ne yok diye bakıyorum, gece içeriğini
okuyorum. Gözüme takılanlar en çok olup biten facialar. O yüzden ilaç alıyorum
uyumak için her gece. Her gün sekiz saat uyumam lazım bu yorgunluğa.
Bu durum değişmeyecek mi peki sizce?
Değişmesi için büyük bir değişiklik olması lazım hayatımda. Deli olmadığıma ve
yalnız yaşamak istemediğime göre. Ama şaka bir yana hayatımda kimse yok,
keşke şöyle kafama uygun birisi olsaydı. O yüzden cevap vermek çok zor.
Siz dünyada tanınan birisiniz. Yabancı isimlerle düet yapmayı düşünmüyor
musunuz?
Neden yapayım ki? Herkes bu tip şeyleri kanıksadı, eskiden zordu. Bana ancak
iyi hazırlanmış bir proje geldiğinde, bunun üzerine uğraşan birileri olduğunda
ilgilenebiliyorum.
U2 geliyor. Mesela U2 ile düet yapmak ister miydiniz?
Ben U2’yi çok kötü kaçırdım 20 yıl önce. Bana teklif getirdiler. Onlarla bir
projede şarkı söylememi istediler.
Neden olmadı peki?
O kadar önemsizdi ki benim için bütün bunlar o zaman. Ben zaten yurtdışından
kaçıp geldim ülkeye. Oralarda var olmanın zorluklarını gördüm. Daha doğrusu
ben bunları bu şekilde yaşadım. İstediğim şeyleri bulamayınca ve yalnız
kaldığımı görünce dönmeye karar verdim. Burayı, ailemi çok özledim bir kere.
Hiç tereddüt etmediniz mi?
Nereye gidiyorum ben, ne yapıyorum bu insanlarla, diye düşündüm. Şartlar da
farklıydı. Yani insanların Türkiye’ye göre çok marjinal olduklarını gördüm. Biz
Türkiye’de aile hayatından çıkmış insanlarız.
Ne açıdan marjinal?
Yaşam tarzları açısından. Yani ‘drug’ (İngilizcesi uyuşturucu) diyeyim açık açık.
Ve bunlar bana uymayan şeyler.

HA-1008-a-12-1-b

5

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 364

Yurtdışında bir yere gelebilmek için bütün bunların içine mi girmek
gerekiyor?
Oranın Ajda Pekkan’ı olsaydım bütün bunlardan etkilenmezdim. Türkiye’de bir
numaralı starım, ama orada tekrar sıfırdan başlamak zorundayım. Bu ağrıma
gitti belki de. Türkiye’de bir şeysin, orada hiçbir şey. İkisinin arasını
yakalayamadım yani.
‘Süperstar Ajda Pekkan’ ile gerçek hayattaki Ajda arasında çok fark var mı?
İnsanın kendini tanımlaması çok zor. Ajda Pekkan acaba nasıl bir şey, diye sen
sorunca düşünmeye başladım. Nasılım acaba?
Fazlaca titiz gibisiniz. Doğru mu?
Çok titizim ve disiplinliyim. Evet doğru. Bir taraftan da bunların hepsine karşıyım.
Kendime çok izin de veririm kafamı toparlayayım diye.
Ulaşılması zor biri misiniz?
Öyle mi diyorlar? Ulaşılmaz mıymışım?
Hayır. Ama öyle olabilir mi?
Tabii ki mecburen öyle olmak durumundasınız. Sanatçı dediğiniz biraz ulaşılmaz
olmalı çünkü. Giz olmadan sanatçı olunmaz ki. Ben sahneye çıkmadan önce
mesela kendi içimde boyut atlamam lazım ki o insanlarla iletişim kurayım. Aksi
takdirde buradaki “ben” ile çıkarsam sahneye bir şey yapamam.
Gerçekten o kadar farklı mı?
Gerçekten öyle. Ben başka bir şeye girmek mecburiyetinde kalıyorum. Kendi
içimde bir meditasyon yapıyorum. Bir şeyler oluyor. İnsanları etkilemeliyim,
etkileyemezsem ben de havaya giremiyorum.
Sahneden inince?
Kendi vasıflarımla yaşamayı, kendi kalıplarım içinde olmayı tercih ediyorum.
Hiçbir zaman bir artist, bir sanatçı, bir süperstar falan gibi bir hava yaratmadım
hayatımda. Ne arabamla, ne evimle, ne yaşam tarzımla, ne dostlarımla, ne de
giyim tarzımla. Bunlar sadece sahnede var.
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Tekst 3
12 günde kekemelikten kurtuldular
Mustafa, Haşim, Buse ... Yıllarca kekemelikle mücadele ettiler, aileleriyle birlikte
çalmadık kapı bırakmadılar. Sonunda başardılar ve kendi deyimleriyle artık ‘şiir’
gibi konuşuyorlar.
İSTANBUL - Kekemelik, bazı ses, hece ve sözcüklere başlayamama, takılma,
tekrarlama, duraklama ve bazen de burun kırıştırma, kafa sallama, el vurma gibi
ikincil davranışların eşlik ettiği ‘konuşmanın kesintiye uğraması’ olarak
tanımlanıyor.
Nedeni kesin olarak bilinmeyen, erkek çocuklarda kız çocuklarından daha fazla
görülen kekemelik terapisiyle ilgili tartışmalar yıllardır sürüp gidiyor. Kekemelik
terapisinin bilimsel yöntemlerle yapılması gerektiğini belirten akademisyenler,
konuşma merkezlerindeki terapilere sıcak bakmıyor, kısa sürede kekemeliği
düzelttiğini iddia eden merkezlere şiddetle karşı çıkıyor.
Terapi şekli ve süresiyle ilgili tartışmalar devam
ediyor ama giderilemeyen kekemelik sorununun,
hem çocuğun, hem de ailenin hayatını önemli
ölçüde etkilediği de bir gerçek. Ntvmsnbc haber
kanalı, yıllarca bu sorunla mücadele ettikten
sonra akıcı konuşmayı başaranların hikayesini
dinledi, kekemeliği 12 günde tedavi ettiğini
söyleyen Ankara Konuşma Eğitim Merkezi yetkilileriyle görüştü ve ‘Kekemelik 12
günde tedavi edilebilir mi?’ sorusunu, Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma
Bozuklukları Merkezi (DİLKOM) Direktörü Prof. Dr. Seyhan Topbaş’a yöneltti.
YILLARCA ‘KONUŞMA MÜCADELESİ’ VERENLER NE DİYOR?
12 günlük terapiyle kekemelikten kurtulduklarını söyleyenlerin hikayesi ortak
noktalar içeriyor. İşte onlardan birkaçı:
(Buse Bulmuş, 19 yaşında)
Buse Bulmuş, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı bölümünde okuyor. 4 yaşından 18 yaşına kadar kekemelik sorunu
yaşamış, kekemelikten kurtulmak için her yolu denediğini, ancak sonuç
alamadığını söylüyor. Buse Bulmuş, üniversite sınavında edebiyat bölümünü
kazanınca hem çok sevindiğini hem de çok üzüldüğünü belirtiyor ve
kekemelikten nasıl kurtulduğunu şöyle anlatıyor: “Türk dili ve edebiyatı,
konuşmaya yönelik bir bölüm. Kekemelik zaten hayatımı yeterince
zorlaştırıyordu, ama üniversitede o bölümü kazanınca, kekemelik benim için çok
daha önemli bir sorun haline geldi. Bu durumdan kurtulmam gerektiğini
biliyordum, ama nasıl kurtulacağımı bilmiyordum. Çünkü yıllarca uğraştım,
değişik tedaviler gördüm, doktorlara gittim, ama değişen bir şey olmadı. Burada
gördüğüm eğitim ise hayatımı değiştirdi. Şu anda, gördüğünüz gibi, hiç bir
sorunum yok, artık rahatlıkla ve akıcı şekilde konuşabiliyorum.”
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(Mustafa Kadir Arıkan, 14 yaşında)
“6 yaşından beri kekemelik sorunuyla yaşıyordum. Burada aldığım eğitimden
sonra normal ve akıcı konuşmayı başardım. Önceden kekemeydim ve çok
zorlanıyordum. Arkadaşlarıma çok kısa bir şey söyleyeceğim zaman yarım
saatte söyleyemiyordum, arkadaşlarım da ben de bu duruma sinir oluyorduk.
Ama şimdi öyle değil; ben de artık onlar gibi konuşuyorum, bu sıkıntıdan
kurtuldum. Hem daha rahat ve güzel konuşuyorum hem de derslerimde daha
başarılıyım. Buraya gelinceye kadar çok uğraştık, ailemle birlikte neredeyse
gitmediğimiz hastane kalmadı; ama hiç birinden sonuç alamadık. Burada hem
ben çalıştım, hem merkezlerdekiler çalıştı ve bu işi sonunda bitirdik. Kekemelik
her alanda bana zorluk ve sıkıntı yaşatıyordu. İnanmak başarmanın yarısıdır, bir
şeye inanırsak o şey gerçekleşir. Ben de burada kekemelikten kurtulacağıma
inandım ve kurtuldum. Şimdi artık şiir gibi konuşuyorum, çok mutluyum.”
(Dursun Kaynak, Haşim’in babası)
“Haşim, 3 yaşından beri kekemeydi, şimdi 14 yaşında. Yıllarca çocuğumu
üniversitelere, üniversite hastanelerine ve uzmanlara götürdüm; ama konuşması
düzelmedi. 12 günlük eğitimden sonra çocuğum rahatlıkla konuşmaya başladı.
Eğitmenlerin verdiği egzersizleri tam olarak yaptığı için konuşabiliyor. Şu anda
çok memnununuz; kekemelik düzeldikten sonra dersleri de düzeldi. Çünkü
önceden kendisini ifade edemediği için dersleri de, çevresiyle ilişkileri de iyi
değildi. Ailelere önerim; çocuklarında kekemelik veya başka bir konuşma
bozukluğu varsa geç kalmasınlar ve çaresini bulsunlar. Çünkü bu hem çocuğun
hem de ailenin hayatını zorlaştıran bir durum.”
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Tekst 4
• OYA BERK • AHMET ESMER

Türkiye’nin rüzgârgülleri: yel değirmenleri
1

Tahılları öğüterek un haline getiren yel değirmenleri rüzgârlı tepeleri mekân
edinirler. Deli esen rüzgârlar, o koca çarkı döndürmeye başlayınca, içerideki değirmen
taşı çevrilir usul usul. Dönen değirmen taşının içine dökülen tahıl taneleri öğütülür,
sofralara-pazarlara bereket gelir.
Anadolu’da asırlarca yaşayan bu gelenek, günümüzde yerini modern yöntemlere
bıraktıysa da, yel değirmenleri hâlâ varlığını koruyor. Gelin, Türkiye’deki yel
değirmenlerinin izini süreceğimiz yolculuğa birlikte çıkalım.

2

Bodrum, kuşkusuz ülkemizde yel değirmenlerinin
en çok bulunduğu yöredir. İlçeye bağlı hemen her
köyde, kaderine terk edilmiş bu tarihi anıtlara
rastlayabilirsiniz. Bodrum Yarımadası’nın rüzgârlı
tepelerinde çeşitli büyüklüklerde, en eskisi yaklaşık
dört yüz yaşına ulaşmış seksene yakın yel değirmeni
var.

3

Gümüşlük Sahili’ni tepeden seyreden değirmenler, kuyruğu kesilmiş aslanlar gibi
heybetli ama mahzun dururlar öylece. Ucundan bir bez parçası sarkan çarkları kırılmış,
içleri viran haldedir.

4

Gümbet Köyü’ndeki değirmenlerin çarklarıyla birlikte çatıları da yok olmuş.
Sanırsınız ki o güzelim silindirik gövdeleri de birazdan yıkılıp dağılacak. Bir zamanlar
inci bir gerdanlık gibi tepeleri süsleyen değirmenlerin bazıları ahır, bazılarıysa samanlık
olarak kullanılmakta şimdi. Bodrum’un turistik çarşısında Bodrum’un simgelerinden biri
olarak satılan ve her tür hediyelik eşyada suretlerini gördüğümüz değirmenlerin
asıllarının böyle harap bir halde olması ne ironik değil mi?

5

Ancak Yalıkavak’taki ‘Yel Değirmeni Müzesi’ insanın içini açacak güzellikte.
Yalıkavak’ın simgesi haline gelmiş yel değirmeni, özel bir işletmeci tarafından onarılıp
kafe olarak turizme kazandırılmış. Yazın yakıcı sıcağında her daim esen rüzgârlı bir
tepedeki eski yel değirmeninin gölgesinde oturup çay içmenin keyfine doyum olmaz.
Umut verici gelişmeler de var elbette. Bodrum Yarımadası’nı Tanıtma Vakfı, ilçedeki tüm
yel değirmenlerinin restore edilmesi ve kültür turizmine kazandırılarak ticarete açılması
için uğraş veriyor.

6

Alaçatı, değirmenlerin peşinde dolaşıyorsanız, yolunuz rüzgârıyla ünlü Alaçatı’ya da
düşer mutlaka. Alaçatı’nın bereket sembolü taş gövdeli değirmenleri şimdi restoran
olarak hizmet vermekte. Modern yel değirmenleri sayılan elektrik üreten rüzgâr türbinleri
ise, Alaçatı kıyılarında sörf yapanlara güzel bir fon oluşturur arka tepelerde uzanan
bembeyaz siluetleriyle. Onlarcası bir arada rüzgârı bekleyerek sessizce çalışıp dururlar
gün boyu. Rüzgâr kesilince sanki hayat durur Alaçatı’da, değirmenler de durur.
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7

Datça, sonra bir de Datça’nın yel değirmenleri var. Sayıları 19’u bulan değirmenlerin
aslına uygun olarak restore edilmeleri için Datça Kaymakamlığı tarafından çalışmalar
başlatılmış. Onarılarak turizme kazandırılacak değirmenlerin girişinde, köylülerin ürettiği
el sanatları ürünleri ve dünyaca ünlü Datça bademi de satışa sunulacak. Datça
değirmenleri üç katlı. En üst katta tahıl öğütülürken, orta kat depolama amacıyla, en alt
kat ise ağırlama ve teslimat için kullanılırmış. Eşeklerle değirmenlere taşınan tahıllar
sırayla öğütülüp çuvallara doldurulurmuş. Balıkçı nasıl denize dönerse, değirmenci de
rüzgâra dönermiş yüzünü. Rüzgârın değirmenden yana esmediği zamanlarda beklemek
sıkıcı bir hal almasın diye sabahlara kadar türküler söylenirmiş. Kuşaktan kuşağa miras
kalarak yüzlerce yıl boyunca dönüp durmuş pervaneleri, değirmenlerin.

8

İstanbul’un bir semti, adını onlardan almış: Yeldeğirmeni. Evlerin arasına sıkışıp
kalmış yel değirmenleri zamanla çok katlı apartmanlara yenik düşmüşler. Rengârenk
çiçeklerle birlikte baharı karşılayan bembeyaz gövdeleri, şimdi ne olduğu bile
anlaşılamayan harabelere dönüşmüş.

9

Şamlı, ülkemizdeki yel değirmenlerini sayarken Bozcaada, Göynük, Ayvalık ve
Balıkesir-Şamlı’dakileri de anmadan geçmeyelim dilerseniz. Şamlı’daki yel değirmenleri,
kulübe biçimindeki gövdesiyle geleneksel silindirik yapılı yel değirmenlerinden ayrılır.
Kanatları kırık, duvarları yıkık dökük hale gelmiş ve artık sadece yalnızlığı çağrıştıran bu
taş kuleler insanoğlunun duyarsız ellerinde yok olacakları günü bekliyorlar. Şehre
yukarıdan bakan tepelerde esen rüzgâra dönük yüzleri gülmüyor uzun süredir. Bir
zamanlar neşeli ama bir o kadar da yorucu geçen günlerin ardından, kapanan kocaman
ahşap kapılarını artık kimseler çalmıyor. Nice aşklara ve ayrılıklara tanık olan soluk
duvarlarında, kanatlarından yüzyıllardır geçmekte olan rüzgârın fısıltısından başka hiçbir
şey duyulmuyor şimdi.

10

Tarihteki ilk yel değirmenlerine, MÖ 2800 yıllarında Mısır’da ve Çin’de rastlıyoruz.
Yazılı belgelerde rastlanan ilk yel değirmeni, MS 644 yılında İran-Afganistan sınırında
yer alan Seistan’da görülmeye başlamıştır.

11

Modern yel değirmeni olarak nitelendirebileceğimiz ilk rüzgâr türbini, 1890 yılında
Danimarka’da üretilerek rüzgâr gücünün elektrik enerjisine çevrilmesinde kullanılmış.
Böylelikle yel değirmenlerinin tarihe karışmasına ilk adım atılmıştır. 20. yüzyılla birlikte
buhar gücünün ortaya çıkması ve kentlerin elektriğe kavuşması, klasik yel
değirmenlerinin zamanın tozlu raflarındaki yerlerini almalarına yardımcı olmuştur.
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Tekst 5
Ankara Kale İçi
Ankara Kalesi koca duvarları ardında; konakları, hanları, hamamları, sepetçileri,
bakırcıları ve ilginç müzeleri ile başka bir Ankara saklıyor.
Bazı şehirler vardır insanı kendiliğinden büyüleyiverir, İstanbul gibi, Venedik gibi.
Herhangi birinin böyle bir şehrin güzelliği hakkında yanılgıya düşmesi neredeyse
imkânsızdır. Oysa kimi şehirler kendiliğinden değil, ancak dikkatli bakışlarla yücelirler.
Kendini hemen ele vermeyen bir güzelliğin büyüsü vardır onlarda ve Ankara böyle bir
şehirdir. Kentin umarsız bakışlara pek de çekici gelmeyen doğası üzerine ilginç
anekdotlar bile vardır; şair Yahya Kemal Beyatlı’nın “Ankara’nın en çok, İstanbul’a
dönüş yolunu severim” sözü, bu tür bir 23 yansıtır örneğin. İstanbul’dan gelip bu
şehre yerleşmiş öğrencilerin dillerinde de, henüz bu şehri keşfetmemişlikten kalan acı
sözler dolaşır durur, içinde ‘çorak’, ‘bozkır’ kelimeleri geçen kırıcı ifadeler taşır bu
sözler...
Ankara’yı keşfetmekle kastettiğim, bildik müzelerini, çay bahçelerini, örneğin bir dönem
dillerde dolaşan Tunalı Hilmi gibi caddelerini bulmak, bu şehri, zihinlere hemen
geliveren yönleriyle tanımak değil elbette.
ÇOK RENKLİ VE SESLİ BİR KÖŞE
Ankara Kale İçi’ni bilmeyen yoktur kuşkusuz, hatta burası özellikle de turistlerin
gözdesidir. Yerleşim bakımından At Pazarı olarak bilinen mevkide, şehre hâkim bir
konumda yer alır. Pek çok han, bedesten, dini yapılar ve eski kale konaklarıyla turistik
bir mekandır. Ama Kale İçi, şehir broşürlerine 24 edilmeyecek kadar renkli, ezbere
bilgiler döken rehberlerden dinlenmeyecek kadar çok sesli bir köşe, anlaşılmayı
bekleyen sır dolu bir kapalı kutu gibidir.
Tarihçi İlber Ortaylı ‘Ankara Kalesi’ başlıklı yazısında bu eski ve küçük şehrin tarihini
birkaç cümleyle şöyle özetler: “Galatyalılar’ın başkenti, Roma ordusunun toplandığı bir
merkez, Şark’a yürüyen Bizans’ın, Bağdat ve Suriye’ye yürüyen Osmanlı’nın
soluklandığı 25 bir nokta.” Aynı yazıda Ortaylı, şehrin Bizans devrinde restore
edildiğini de söyler ve devam eder: “Koca Ankara vilayetinin merkezi 25-30 bini ancak
bulan nüfusuyla kaledeki konaklardan Hacettepe eteklerine yayıldı. Mütevazı bir eyalet
başkentiydi. Mütevazıydı ama renkliydi … Koca konaklarına ve hoş avlulu evlerine pek
tutkundular. 1970’lerde eski Ankaralılar apartman hayatına pek gönülsüz geçtiler”. Eski
Ankaralılar apartman hayatına geçerken, şehrin artık terk edilen bu kesimi ise yeni ev
sahiplerini bulacaktı.
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BİR MÜZE MAHALLE
Şimdiki Kale İçi yukarıda çizilen tarihsel arka planın bir sonucu elbette. Bakırcılar,
sepetçiler, rehber çocuklar, okuldan dönen çocuklar, el işlerini kapı önlerine seren
kadınlar, ilgili entelektüel bakışlar, bu bakışlara karşılık veren Romanlar, Malatyalılar ...
Kale İçi’nin dokusu, birden fazla ilginç ayrıntıya 26 aslında. Muhit sakinlerinin eski
şaşaalı günlerini kaybeden harikulade kerpiç konaklarını terkettiğinden beridir burası,
göç alan bir büyük şehrin sığınma evi âdeta. Büyük konakların sivil müzelere, şık
restoranlara dönüştüğü muhitin yeni sakinleri, bu görkemli konakların etrafında
kümeleşen eski Ankara evlerine, sırf şehrin merkezinden çok daha ucuz diye
yerleşmişler. İlginç olan ise, Ankara üzerine araştırmalarıyla tanınan Özer Ergenç’in ‘16.
Yüzyılda Ankara ve Konya’ başlıklı kitabında o zamanlar Kale İçi’ndeki, yani ‘yukarı
şehirde’ki evlerin, ‘aşağı şehir’dekilere nazaran daha çok rağbet 27 öne sürüyor
olması. Şehrin ileri gelenleri, örneğin Ankara müftüsü gibi muteber kimseler Kale İçi’nde
oturmayı tercih ederlermiş o dönemlerde; şimdi ise Kale İçi birbirine karşıt iki kesimi de
barındırıyor içinde. Bir tarafta şehirde tutunamayanların evidir Kale İçi, öte yandan
yüksek sınıfın entelektüel ihtiyaçlarını karşıladığı bir müze mahalle.
TATLI TUHAFLIKLAR MEKÂNI
Kale İçi’ndeki müzeler, sivil müzelerdir. Çünkü bildik müze tanımlarının ötesinde,
restoran-cafe-müze-antika dükkânı 28 mekânlardır bu sivil müzeler. Kınacızade
Konağı’nın şu sıralar, ülkenin belki de gelmiş geçmiş en önemli tarihçilerinden birinin,
Halil İnalcık’ın söyleşilerine, Yurdusev Arığ gibi bir hanımefendinin Osmanlı kıyafetleri
müzesine ev sahipliği yapması, Kale İçi’ne turistik bakıştan öte bir derinlik kazandırıyor.
Üzerindeki kitabeden 1522-23 yıllarında yaptırıldığı anlaşılan dönemin işlek hanlarından
Çengelhan da bugün bambaşka bir kimliğe bürünmüş olarak, 29 kalmayı sürdürüyor.
Aradaki yüzyılları atlarsak, Rüstem Paşa evkâfından Rahmi Koç evkâfına doğru ilginç
bir dönüşüm gözlemlenebilir burada. Çengelhan artık bir teknoloji ve teknolojik maket
müzesi. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma silah parçaları, lokomotifler, buharlı
gemi maketleri, el yapımı kayıklar, Rus denizaltı başlıkları, mermiler, sürat teknesi
maketleri ...
AYNI ANDA FARKLI ZAMANLAR
Öyleyse artık üst üste binmiş zamanları Kale İçi’nde yaşadığımızı iddia etmenin tam da
sırası. Kınacızade Konağı içinden Osmanlı tarihine yön vermiş Halil İnalcık, elinde
kitapları sallana sallana devşirme taşlı kale duvarları önünden iniyor yokuş aşağı; iki
sevgili ellerinde defter, kalem not alıyorlar, Ayaş şivesiyle konuşan Bakırcı amcanın
ağzından Kale İçi’ne 30 birkaç cümle alabilmek için, belki de şu yazının kaleme
alınabilmesi için ... Her şeyin her zamanın aynı anda olabildiği bir yerde, Kale İçi’nde, bu
tuhaf saklı ülkede ...
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Tekst 6
Siyah Türkler fark edilmek istiyor
Onlar Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı. Yüz yıldan
fazladır bu topraklarda yaşıyorlar. Dışlanmışlığa dur
demek için bir araya geldiler.

1

ERDEM KOCA
Mustafa Olpak, Ayvalık’ta yaşayan kendi halinde bir
usta. Yaşamında hep dürüst ve iyi bir vatandaş
olmaya çalışmış, bugüne kadar iki kitap yazmış, dernek kurmuş bir Egeli. Evet, doğma
büyüme Egeli ama bu aslında eksik bir tanımlama. Çünkü Olpak’ın dedesi ve ninesi 19.
yüzyılın sonlarında vatanları Kenya’dan koparılıp köle yapılmış, ilk önce Girit’e sonra
Anadolu’ya getirilerek Osmanlı’nın zenginlerine hizmet etmiş siyahlar. Bu konuda resmi
bir rakam bulunmamasına rağmen sayılarının yüzbinlerce hatta milyonlarca olduğu
tahmin edilen, çevremizde karşılaştığımızda ‘Herhalde Afrika’dan yeni gelmiştir’ diye
genelleyerek görmezden geldiğimiz, Osmanlı zamanında siyah kıtanın kıyı ülkelerinden
tacirler tarafından kaçırılarak zenginlere satılan Afrikalı kölelerin torunlarından biri.
Geçen yıl çıkardığı ‘Köle Kıyısından İnsan Biyografileri’ adlı kitabıyla bugüne kadar
tarihimizin gözden kaçan sayfalarından birini aralayan Olpak, şimdi de Ayvalık’ta
‘Afrikalılar Dayanışma ve Kültür Derneği’ni kurdu. Mustafa Olpak ile Türkiye’de siyah
olmak üzerine konuştuk.

2

Ülkemizde birçok siyah vatandaşımız var ancak ilk olarak siz öne çıktınız.
Kitabınızı neden yazma gereği duydunuz?
“Benim bir deyimim var; birinci kuşak yaşar, ikinci kuşak reddeder, üçüncü kuşak
araştırır. Ben üçüncü kuşağım ve çocukluğum birinci kuşakla yani kaçırılanlarla geçtiği
için ülkemizdeki birçok siyah insana nazaran şanslıyım. Dedem ve ninemden aldığım
cevaplardan yola çıkarak bir nevi misyon yüklendim. Osmanlı’dan beri hiçbir siyah insan
köklerini, atalarının nereden geldiğini merak edip araştırmamış. Ben toplumsal bir görev
yapmaya, tarihçilerin ve toplumbilimcilerin her nedense görmek istemediği bir konuyu
göstermeye çalışıyorum.”

3

Ne gibi manzaralarla karşılaştınız?
“Osmanlı köle ticareti diğerlerinden farklılıklar gösteren bir sistemdi. Köleler bir anlamda
evdeki insanlar gibi muamele görüyorlardı, en önemlisi de yedi ile dokuz yıl arasında
azad ediliyorlardı. Diğer ülkelerdeki, istendiği zaman kölenin kafasının kesilmesi veya
avlanması gibi şeyler Osmanlı’da yok. Ama herşeye rağmen herkes yerini bilmek
zorundaydı, köle köledir, sahip de sahip. Ben Osmanlı köle ticaretinin ne olup ne
olmadığıyla değil, bunun sonuçlarının sosyal yaşama etkileriyle ilgileniyorum. Köle
ticareti bindokuzyüzyirmilerde bitti ama sonuçları bitmedi, kuşaklar boyu sürdü. Köle
ticaretinin sonuçlarının bitmesi için kuşakların değişmesi lazım.”

4

Geçmişiyle hesaplaşmayı pek sık yapmayan bir toplumuz galiba.
“Atatürk’ün de dediği gibi ‘Geçmişini bilmeyen, geleceğini kuramaz.’ Biz geçmişimizden
neden korkuyoruz ki? Ne var geçmişimizde? Her ulus gibi iyisi de var kötüsü de var.
Anadolu’nun gücü değişik toplumlara hoş görüyle bakmasından gelir. Farklı kültürler
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içinde yaşamak, farklı masallar dinlemek bulunmaz bir zenginliktir. Bunun kıymetini
yeterince bilemiyoruz. ‘Bu siyahlar da nereden çıktı?’ gibi sözler bazen kulağımıza
geliyor. Bu siyahlar bir yerden çıkmadı, zaten buradaydı, sadece görülmek istenmiyordu.
5

Afrikalılar Derneği’ni kurarken, özellikle adını koyarken zorluklar yaşamışsınız.
Derneğin kuruluş amacını ve hikayesini anlatır mısınız?
“Bu derneği ‘Afrikalılar Dayanışma ve Kültür Derneği’ adı altında ancak 120 yıl sonra
oluşturabildik. Geçen ay İzmir Torbalı’da derneğimizin açılışı vardı. İki yüze yakın siyah
insan katıldı. O manzarayı görmenizi isterdim, gözlerindeki ürkekliği fark etmemek
imkansızdı, titriyorlardı resmen. Toplumun en yoksul kesimini oluşturan, topluma bu
kadar yabancı insanlar ne zaman salona girdiler, ne zaman kendileri gibi birçok insanı
gördüler, kendilerine güven geldi. Anadolu’da Çerkezler, Gürcüler, Boşnaklar,
Çingeneler veya aklınıza kim gelirse herkesin bir derneği vardır. Ama biz siyahlar
derneği dediğimiz zaman karşımızdakiler durdu, ‘Bir dakika’ dedi.”

6

Neden olduğunu anlamadım, neden bir dakika?
“Ben de anlamadım. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, askerliğimi yaptım, bu
ülkenin bütün sorunları benim sorunlarımdır. Ama ben kökleri Afrika’ya dayanan bir
siyahım, atalarımı, köklerimi nasıl inkar edebilirim? Bu saatten sonra aslımı inkar edip
kafir mi olayım? Neticede ‘Anadolu Siyahileri’ adıyla yaptığımız ilk başvurumuz
reddedilince adımızı değiştirdik. Herhalde daha önce de kendimizi yeterince
anlatamamıştık. Zaten Türkiye’de siyahlar dernek kuramaz diye bir yasa yok. Sonuçta
yetkililer derneğimizin amacını anlayınca bize yardımcı oldular, yol gösterdiler ve biz de
süreci tamamlayarak Afrikalılar Dayanışma ve Kültür Derneği’mizi kurduk. Bir ayrımcılık
da gözetmiyoruz aksine birleştirici yapıyı hedefliyoruz, sadece siyahlara açık değiliz;
tüzük ve çalışmalarını benimseyen herkes derneğe üye olabilir.

7

Kitabın çıkışından ve derneğin kurulmasından sonra size nasıl bir geri dönüş
oldu?
“Özellikle siyahların büyük bir bölümü şaşırdı. Diğer kesimlerden de farklı tepkiler geldi,
bazı üniversite hocaları beni arayıp ‘Sen bunları nereden uyduruyorsun, Osmanlı’da
böyle şeyler yok, sen tarihi bilmiyorsun’ dediler. Benim kitabım zaten bir tarih
araştırması değil. Ben atalarımın gerçek yaşam hikayesini yazdım, bunu yaparken de
Osmanlı’da köle ticareti ile karşılaştım. Bana kızanların asıl niyeti ‘Sen neden
Osmanlı’yı kötülüyorsun?’ demek. Koskoca imparatorluğu kötülemek bana mı kalmış,
benim böyle bir niyetim yok, ben Ayvalık’ta doğdum, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım,
ülkemi ve insanlarımı çok seviyorum, bu uğurda yıllarca ‘Bağımsız Türkiye’ diye
bağıranlardanım. Ama bu gerçeği görmekten, üstüne gitmekten neden korkuyoruz?

8

Sizin çocuklarınızı yani dördüncü nesili nasıl bir yaşam bekliyor?
“Bu noktada dernek önem kazanıyor. Amaç bu insanların torunlarına daha iyi ilişkiler
kurdurmak, yardımlaşmayı sağlamak, atalarımızın örf ve adetlerini ortaya çıkarmak,
toplumun değişik kesimlerine siyahlar konusunda bilgilendirme çalışması yapmak.
Bundan sonraki siyah çocuklar atalarının nereden gelip nasıl yaşadıklarını bilecek.
Bundan hiçbir utanç duymayacaklar çünkü atalarımız bu yaşamı seçmedi, bunda bir
utanç varsa bile biz duymayacağız.”
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Tekst 7
Takvim-i Vekayi
Takvim-i Vekayi, Mısır hariç Osmanlı Devleti sınırları dahilinde 1831’de yayımlanmaya
başlanan bir Osmanlı-Türk gazetesidir (11 Kasım 1831 – 4 Kasım 1922).
Haftalık olarak yayımlanan ve Osmanlı Türkçesi dışında Arapça,
Ermenice, Farsça, Fransızca ve Rumca baskıları da olan bir
gazeteydi. Resmî ilânlar ve duyurular dışında, iç ve dış gelişmelere
ilişkin haberler de bu gazete içinde yer almaktaydı.
1828’de Mısır’da Vekayi-i Mısriyye ilk Osmanlı-Türk gazetesi olarak
yayımlanmaya başlamıştı. Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa
tarafından Türkçe ve Arapça olarak bastırılan bu yayın organı
Mısır’ın Osmanlı Devleti’ne karşı etkin bir propaganda aracı olarak
meydana çıkmıştı.
Sultan II. Mahmut ve Bab-ı Âli, yürütmekte oldukları merkeziyetçi
reformlar çerçevesinde devlet idaresinin sesini daha etkin olarak
duyurabilmek amacıyla resmî bir gazetenin yayımlanmasını gerekli
bulmaktaydılar. Bu amaçla, daha önceden İzmir’de yerel Fransızca
gazete yayımlamış olan Alexandre Blacque ile anlaşmak suretiyle
resmî bir gazete çıkarma kararı alındı. 11 Kasım 1831’de İstanbul’da Takvim-i Vekayi
yayın hayatına girdi.
Takvim-i Vekayi resmî bir gazete olması dolayısıyla, içindeki makaleler esas olarak
devletin görüşlerini yansıtıyordu. 1860’tan itibaren sadece resmî duyurular ve kabul
edilen yasa metinleri yayımlanır oldu.
II. Abdülhamit (1876-1909) devrinin büyük bir kısmında Takvim-i Vekayi yayımlanmadı.
İlk yayın kesintisi 2119. sayısından sonra 1878 yılında oldu ve bu ara 1891’e kadar
sürdü. 1891’de yeniden çıkmaya başlayan Takvim-i Vekayi’nin basımı 1892’de yeniden
durduruldu. 1908 Jön Türk darbesi sonrasında yeniden yayın hayatına girdi.
Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Takvim-i Vekayi’nin görevini Resmî Gazete
devraldı.

HA-1008-a-12-1-b

16

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 375

HA-1008-a-12-1-b

17

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 376

Tekst 8
Girit fâtihinin acı sonu
Ekrem Buğra Ekinci

Sadrâzam Kemankeş Mustafa Paşa ve Şeyhülislâm Yahya
Efendi’nin vefatıyla Sultan İbrahim’in çevresi
entrikacılarla çevrildi.
Sultan İbrahim, Osmanlı padişahlarının en talihsizlerindendir.
Evet, ağabeyi Sultan IV. Murad kadar güçlü değildi, ama
heybetli idi. Heybetinden huzuruna çıkan Rus elçisinin
ödünün patladığını tarihler yazar. Zamanında Azak Kalesi
Ruslardan geri alındı. Almanya içlerine akınlar yapıldı. Girit’in
Venediklilerden fethine başlandı. Uzun ve zorlu bu
kuşatmadan evvel padişah her gün tersânedeki hazırlıklara
nezaret ederdi. Osmanlı hanedanı kendisinden devam ettiği
için Sultan İbrahim “Elhamdülillah bir ocağın başı oldum”
derdi. Şiddetli migrene yakalanan, memleketin en buhranlı zamanlarında, felâketleri üst
üste görüp, elinden bir şey gelmemesinin ızdırabıyla zaman zaman asabi buhranlar
geçiren, üstelik hislerini saklamayı bilmeyen ve haksızlığa da tahammül edemeyen
padişahın iyi niyeti istismara uğradı.

MAHPUS BİR PADİŞAH!
Girit fethi uzayıp, Venedik donanması Ege’de dolaşırken, şiddetli bir kış İstanbul’u kasıp
kavuruyordu. Haliç ve Boğaz donduğu için şehre iâşe getiren gemiler yanaşamamış;
pahalılık artmıştı. Memnuniyetsiz bir kitle, olup biteni padişahın uğursuzluğuna yükledi.
Yeniçeri ağaları sadrâzamla takışıp, sonra da padişahı tahttan indirmeye karar verdiler.
Fatih Câmii’nde toplanıp âdetleri üzere sadrâzamı istediler. Sadrâzam kaçıp
saklandıysa da âsîler kendisini bulup öldürdüler. Cesedini paramparça yapıp etlerini
Sultanahmed Meydanı’ndaki bir ağaca astılar. Bu sebeple Ahmed Paşa, tarihe
Hezarpâre (binparça) diye geçti. Bu feci hâdiseye de Vak’a-yı Vakvakiye denir. Vakvak,
Şark mitolojisinde meyvesinin insan olduğu bir ağaçtır.
Âsiler daha sonra saraya yürüyüp padişahı ayak divanına çağırdılar. Padişah kabul
etmeyince, âsilerin yanındaki bazı ulemâ padişahın yanına çıkıp azledildiğini bildirdi.
Heyetin başındaki Karaçelebizâde Abdülaziz padişaha ağza alınmayacak hakaretlerde
bulundu. Padişah da kendisini hıyanet ve huruc alessultan (padişaha isyan) ile suçladı.
Bu arada âsîler sarayı basıp padişahı iki câriyesiyle beraber bir odaya hapsetti. Tarihte
emsaline rastlanmayacak biçimde penceresi örülüp, kilidine kurşun akıtılarak, tabak
girecek bir delik bırakıldı. Böylece padişah diri diri mezara gömüldü.
Ertesi günü, isyana katılmayan sipahiler vaziyeti işitip padişahı tekrar tahta çıkarmak
üzere harekete geçince, âsiler padişahın intikamından çekinerek dehşete kapıldı.
Şeyhülislâm Abdürrahim Efendi’den düzmece bir fetvâ alındı. Sadrâzam, şeyhülislâm ve
yeniçeri ağası padişahın hücresine geldi. Tarihçi Nâimâ’nın tasvirine göre padişah bu
esnada üzerinde gül kurusu bir entâri olduğu halde Kur’an-ı Kerim okuyordu. Kararı
işitince, “Beni bu fetvâdaki hangi hükme göre öldürüyorsunuz?” dedi. ‘Yüzünde neûzü
billah nur kalmamış’ Cellat Kara Ali bile vaziyete dayanamayıp kaçmaya çalıştı ise de
yeniçeri ağası mâni oldu. 33 yaşındaki padişah, feryadlarına aldırılmaksızın gözü yaşlı
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saraylıların önünde boğduruldu. Sene 1648 idi. Tahta yedi yaşındaki oğlu Şehzâde
Mehmed çıkarıldı. Osmanlı hanedanının sonraki nesli hep Sultan İbrahim’in
soyundandır. Padişahın kanını dava eden sipahiler kanlı biçimde sindirildi. Sultan IV.
Mehmed, babasını öldüren 70 kişinin isimlerini bir deftere yazıp saklamış; zamanı
gelince hepsinin icabına bakmıştır.

“Ben de padişahım!”
Sultan İbrahim, cömert ve merhametli idi. Fakirlere çok ihsanları vardır. Hazine
gelirlerinin muntazam toplanıp, yerli yerince sarfına, maaşların gecikmeden ödenmesine
dikkat ederdi. Tebdil-i kıyafetle şehirde dolaşır, halkın ihtiyaçlarını yerinde gözlerdi.
Sadrâzama verdiği şu fermanı meşhurdur: “Sen ki lalamsın; şehirde gezerken fırın
önünde ekmek almak için bekleyenler gördüm. Teb’a-yı şâhânemden hiçbirinin ekmek
almak için bir an beklemesine rızam yoktur. Bir hoşça mukayyed olasın. Ve illâ başın
keserim!”
Bir defasında padişah Edirne’de iken halktan biri ileri çıkıp padişahı selâmladıktan
sonra, “Padişahım! Benim şikâyetim vardır” deyince, Sultan; “Söyle de tedbir edelim.
Haklıysan haksızı cezalandıralım” dedi. O adam; “Padişahım! Kerim Ağa denen eşkıya
bana zulmetti. Malımı, mülkümü alıp çoluk çocuğumla sokaklara attı. Memleketin varlıklı
ailelerinden iken, bir lokmaya muhtaç oldum” dedi. Padişah şahitleri dinledikten sonra,
Kerim Ağa’yı getirtti. “Ağa! Hakkında şikâyet var. Mazlumları soyar, mallarını alarak
sokaklara atarmışsın. Doğru mudur?” diye sordu. Ağa özür dileyeceği yerde, ileri geri
konuşmaya başladı. “Ben yeniçeriyim” diye diklendi. Bunun üzerine padişah hiddetle
yerinden kalkıp adamın yakasından tutarak yere çarptı. “Bre densiz! Sen yeniçeri isen,
ben de padişahım!” dedi. Ağa cezalandırılıp haklıya hakkı teslim edildi.
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf
raadpleegt.

Tekst 9
Telefon faturası
ÖDEMEYE İLİŞKİN BİLGİLER
Fatura borç bilgilerinizi, 163 Telekom Borç Sorma Servisi ve internet web adresimizden
öğrenebilir ve borçlarınızı yandaki tabloda yer alan tahsilat noktalarının herhangi birini
kullanarak ödeyebilirsiniz.
Yaptığınız ödemeye ilişkin olarak verilen belgede yer alan ad, soyad, ödeme tutarı ve hizmet
numarasının doğru olup olmadığını kontrol ediniz.
Fatura ödemelerinizi, Posta Çeki hesabınızdan, bankadaki cari hesabınızdan otomatik
ödeme talimatı vermek suretiyle yapıyorsanız, ödemelerinizde bir aksaklık olmaması için
haberleşme aracınıza ait numara değişikliğini posta çeki hesabından ödemeler için PTT Bank
İşlem Müdürlüğü’ne, cari hesaptan ödemeler için ise bankanıza bildiriniz.
Borcunuzun süresi içerisinde ödenmemesi halinde mevzuatımıza göre gecikme bedeli
tahakkuk ettirilir ve hattınız haberleşmeye kapatılır. Kapatılma sonrasında da borcunuzun
ödenmemesi durumunda aboneliğiniz iptal edilerek yasal işlem başlatılır.
Adresinize gönderilen fatura / tebligat gibi bildirimler, aynı zamanda şahsınıza da yapılmış
sayılır.
Bu faturanın alındığı tarihten itibaren sekiz gün içinde bir itirazda bulunmadığınız takdirde
faturayı kabul etmiş sayılırsınız.
Fatura tutarına yapılacak itirazlar ödemeyi durdurmadığından, itiraza konu olan borcunuzun
zamanında ödenmesini rica ederiz. Faturanıza ilişkin inceleme talebiniz şirketimizin ilgili
birimlerine ulaştıktan sonra gerekli incelemeler yapılarak tarafınıza yazılı cevap verilir.
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Nakil Ücreti

√

Devir Ücreti

√

Hat Kirası

√

No Değişikliği

√
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√
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ÇAĢRI

KIRALIK DEVRE

İNTERNET

TURPAK

NOKTADAN

√

TTVPN

√

YAPA

Özellik Ücreti

TES

√

ISDN

Uyandırma

TELEKS TELETEKS

KALEMLERİ

NMT MOBIl

ÜCRET

TELEFON

HİZMET TÜRLERİNE GӦRE ÇEŞİTLİ BORÇLAR TABLOSU

√

√

√

√

√

√

√

Çağrı işareti

√

√

Değişikliği
IP No Değişikliği

√

Kullanıcı Kimlik
Değişikliği
Unvan Değişikliği

√

Kıst Aylık Ücretleri

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Görüşme ayrıntıları verilemeyen santrallerden numara alan abonelerimizin yaptıkları
görüşmelere ait kontörlerin tamamı ‘Şehiriçi’ bölümünde gösterilmektedir.

AÇIKLAMALAR
Aylık / Yıllık Ücret: Aylık/Yıllık olarak tahakkuk ettirilen sabit ücret tutarını;
Kapatılma Ücreti: Hattın haberleşmeye kapatılması nedeniyle tahakkuk ettirilen
ücreti,
Gecikme Bedeli: Borcun süresi içinde ödenmemesi halinde tahakkuk ettirilen
ücreti,
İndirimler: Türk Telekom tarafından yapılan kampanyalar kapsamında kazanılan
tutarlar ile diğer indirimlerin toplamını,
Ücretler Toplamı: Hizmete ilişkin ücret kalemleri toplamından indirim
tutarlarının düşümü sonucu bulunan tutarı,
Fatura Tutarı: Ücretler toplamına vergi tutarlarının eklenmesi sonucu oluşan
tutarı,
Ödenecek Tutar: Tahsilat birimlerine ödenmesi gereken tutarı gösterir.
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Tekst 10
Türkiye’deki yüksek hızlı tren setleri

İspanya’da yerleşik CAF firmasından temin edilen hızlı tren setleri 6 vagondan oluşuyor.
Bu setlerde, yüksek teknolojiye sahip güvenli hatlarda yolculuk yaparken yolcular için
maksimum konfor sağlanmıştır. 250 km hızla gidecek olan Hızlı Tren’de klima, video,
TV, müzik sistemi, engelliler için donanım, kapalı devre görüntü kayıt sistemi, vakumlu
tuvaletler bulunmaktadır. Her sette business class ve first class olarak ayrı ayrı dizayn
edilmiş vagonlar vardır. Tek seferde toplam 419 yolcuyu taşıyabilen trenin koltukları 55
business class, 362 first class, 2’si özürlü için monte edilmiştir. Business class
bölümümdeki koltuklar deri, diğer bölümlerdeki koltuklar ise kumaşla kaplanmıştır.
VIP Class Vagon:












2+1 düzeninde deri kaplı, 940 mm aralı koltuklar,
4 ayrı kanaldan müzik yayını yapabilecek ses sistemi,
4 ayrı kanaldan yayın yapacak görsel yayın sistemi,
Yolcu bölmesi başına bir bagaj rafı,
Koltukların arkasına entegre edilmiş olanların haricinde her yolcu bölümünde iki
katlanabilir masa,
Laptop için güç kaynağı, kablosuz internet bağlantısı ve her koltuk arkasında
müstakil LCD ekran,
Kabin görevlilerini çağırmak için ışıklı sinyal,
2 adet vakumlu tuvalet,
Vagon zeminleri halı kaplı,
Vagon koltuklarında 3 konumlu ayak dayama yeri, koltuk başlıkları, kol dayanakları,
dergi tutucu, çöp kutusu, ses girişleri,
Her salonda 2 adet temperli imdat penceresi bulunmaktadır.
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First Class Vagonları:













2+2 düzeninde kumaş kaplı, 940 mm aralı koltuklar,
4 ayrı kanaldan müzik yayını yapabilecek ses sistemi,
Görsel yayın sistemi,
Laptop için güç kaynağı,
Pencereler modern jaluziler ile donatılmış,
Uçak tipi kapalı bagaj bölmesi,
Koltukların arkasına entegre edilmiş olanların haricinde her yolcu bölümünde iki
katlanabilir masa,
1 adet vakumlu tuvalet,
Vagonlardan birinde yeme / içme hizmeti sağlamak amacıyla kafeterya,
Vagon zeminleri halı kaplı,
Vagon koltuklarında 3 konumlu ayak dayama yeri, koltuk başlıkları, kol dayanakları,
dergi tutucu, çöp kutusu, ses girişleri,
Her salonda 2 adet temperli imdat pencereleri mevcuttur.

Yolculukta maksimum konforun sağlanması amacıyla hızlı trenin ses yalıtım düzeyi
yükseltilerek, dışardan gelen gürültü seviyesi düşürülmüştür.
Yolcu Bilgi Sistemi:

Trenin bulunduğu yer ve kalkış zamanı ile ilgili sesli / görsel ileti gönderilmesi,

Makinist ve / veya personel tarafından yolculara anons yapılması,

Engelli kişilere yönelik alanlarda bulunan dahili telefonlar vasıtasıyla personel ile
yolcular arasında iletişim kurulması,

Yolcu alanlarında bulunan yolcu acil durum alarmı vasıtasıyla yolcu ve personel
arasında iletişim sağlanması amacı ile kullanılır.
TCDD, Uluslar arası Demiryolları Birliği (UIC) üyesi olup, bu birliğin uygun gördüğü
teknik özelliklere ve standartlara uymaktadır. Bu itibarla halen Avrupa’da kullanılan en
son teknolojik sistemler ülkemizde de kullanılmaktadır.
Bu sistemlerin en gelişmişi olan ERTMS (Avrupa Demiryolları Tren İşletim Sistemi) ve
ETCS-level 1 (Avrupa Tren Kontrol Sistemleri Seviye 1’e uyumlu Sinyal Sistemi) hızlı
tren hatlarımızda da uygulanmaktadır.
Böylece hem emniyetli hem de hızlı bir işletmecilik mümkün kılınacaktır. Hızlı tren
hatlarında kurulan sinyal sistemi ETCS-level 1 ve ERTMS’ye uyumlu olduğundan sınır
geçişlerinde lokomotif değiştirmeye veya vagonları aktarmaya gerek duymadan, aynı
sinyal bildirimleri ile diğer ülkeleri geçerek Avrupa’ya ulaşabilecektir.
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Correctievoorschrift HAVO

2012

tijdvak 1

Turks

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Examens.
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de
scores van de kandidaten.
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in
gezamenlijk overleg keuzes maken.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 52 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
HA-1008-a-12-1-c
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1 Altınımız yer altında mı kalsın?
1

A

2

maximumscore 1
altın cevherinin/madeninin işlenmesinde

3

C

4

maximumscore 1
Altın ithalatının … finanse ediyorlarmış.

Tekst 2 “Hep şarjdayım; deşarj olmam lazım, olamıyorum”
5

E

6

B

7

B

8

D

9

maximumscore 1
antwoord: En son ne zaman tatile çıktınız?

10

A

11

maximumscore 2
twee van de volgende:
− Hayır. Ama öyle olabilir mi?
− Gerçekten o kadar farklı mı?
− Sahneden inince?
per juist antwoord
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 3 12 günde kekemelikten kurtuldular
12

B

13

maximumscore 1
Ankara Konuşma Eğitim Merkezi

14

C

15

A

16

D

Tekst 4 Türkiye’nin rüzgârgülleri: yel değirmenleri
17

C

18

maximumscore 3
1 juist
2 juist
3 onjuist
4 juist
5 juist
6 juist
7 onjuist
indien
indien
indien
indien

19

D

20

D

21

B

22

C
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 5 Ankara Kale İçi
23

A

24

B

25

B

26

C

27

B

28

B

29

A

30

C

Tekst 6 Siyah Türkler fark edilmek istiyor
31

A

32

B

33

maximumscore 2
1 onjuist
2 onjuist
3 juist
4 juist
indien vier goed
indien drie goed
indien twee of minder goed

2
1
0

34

C

35

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
vanwege de naam “Anadolu Siyahileri”

36

maximumscore 1
Bir ayrımcılık ... üye olabilir.

37

D
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 7 Takvim-i Vekayi
38

maximumscore 3
1 juist
2 onjuist
3 onjuist
4 onjuist
5 onjuist
6 juist
7 juist
8 juist
indien
indien
indien
indien

acht of zeven goed
zes of vijf goed
vier of drie goed
twee of minder goed

3
2
1
0

Tekst 8 Girit fâtihinin acı sonu
39

maximumscore 1
Azak Kalesi

40

B

41

B

42

B

43

maximumscore 2
vier van de volgende:
− adil bir padişahtı
− cömert ve merhametliydi
− fakirlere çok ihsanda bulunurdu
− haksızlığa tahammül edemezdi
− halkın ihtiyaçlarını yerinde gözlerdi
− hazine gelirlerini muntazam toplatırdı
− heybetliydi
− hislerini saklamayı bilemezdi
− maaşları gecikmeden ödetirdi
− tebdil-i kıyafetle şehirde dolaşırdı
indien vier goed
indien drie goed
indien twee of minder goed
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 9 Telefon faturası
44

maximumscore 1
Fatura tutarına … rica ederiz.

Tekst 10 Türkiye’deki yüksek hızlı tren setleri
45

maximumscore 1
Ja, in de VIP class is er een draadloze internetverbinding / in de eersteklas
wagon is er geen draadloze internetverbinding.

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 5 juni naar Cito.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

Çarşamba

tekst 4

SkyLife, oktober 2009

tekst 5

www.tekplatform.com

tekst 6

Cumhuriyet, Hafta Sonu

tekst 7

Vikipedi, özgür ansiklopedi

tekst 8

Çarşamba, bijlage

tekst 10

www.hizlitren.tcdd.gov.tr
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Examen HAVO

2011
tijdvak 1
dinsdag 31 mei
13.30 - 16.00 uur

Turks

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 53 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1 Türk romanındaki “Ecinniler”

1p

1

1p

2

1p

3

Orhan Pamuk was enthousiast over het boek ‘In de schaduw van de djinns’?
Citeer zijn mening.
“Ecinniler’in Gölgesinde” adlı yapıtın türü aşağıdakilerden hangisidir?
A anı
B biyografi
C inceleme
D tiyatro oyunu
Dostoyevski neden siyasi bir roman yazmıştır?
bilgin kişi olduğunu kanıtlamak için
felsefi ve insani meselelerden dolayı
Rusya’daki siyasi ihtilali desteklemek için
siyasi liderlerin isteğinden dolayı

A
B
C
D
1p

4

1p

5

Welke van onderstaande auteurs heeft welke roman geschreven, volgens de
tekst?
Noteer de letters met de juiste cijfers.
1 Dostoyevski
a İntihar
2 Kaan Arslanoğlu
b Ecinniler
3 Leyla Erbil
c Kar
4 Orhan Pamuk
d Mektup Aşkları
Bu yazıda yazarın vermek istediği mesaj nedir?
insanlarla ilgili soruların değişmediği
romanlardaki fikirlerin değişmediği
sorulara verilen yanıtların değişmediği
yaşam problemlerinin değişmediği

A
B
C
D

Tekst 2 Sahneye çıkmam tam bir çılgınlık
1p

6

1p

7

Wat bedoelt Yıldız Kenter met ‘çılgınlık’ (dwaasheid)?
Je moet in het Turks antwoorden.
Başta Yıldız Kenter’in konservatuvara gitmesine neden izin verilmedi?
İngilizce eğitim verildiği için
kız/erkek beraber okuduğu için
özel bir okul olduğu için

A
B
C
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1p

8

Yıldız Kenter ‘sille tokat’ ifadesiyle ne anlatmak istiyor? (2. paragraf)
A dayak yiyerek
B herkesi döverek
C rahat bir şekilde
D zor bir şekilde

1p

9

Wat is de oude naam van het conservatorium in Ankara?

1p

10

Metne göre Yıldız Kenter en çok kimlerden etkilenmiştir?
A ailesinden
B meslektaşlarından
C öğrencilerinden
D seyircilerinden

1p

11

Yıldız Kenter yaşamın bir tiyatro sahnesinden farklı olmadığını hangi paragrafta
söylüyor?
A 1. paragrafta
B 2. paragrafta
C 3. paragrafta
D 4. paragrafta

Tekst 3 Yaşam döngüleri
1p

12

Üç aşamaya ayrılan hayat döngüsünün ilk aşaması neye benzetilmektedir?
A bir erken yaş krizine
B bir test sürüşüne
C bir tiyatro oyununa
D bir tür yarışa

1p

13

Metne göre kişiler hayattan ne istediklerini sorgularken hangi yaş
aralığındadırlar?
A 30-40
B 40-50
C 50-60
D 60-70

1p

14

Aşağıdaki orta yaş grubunun (40-42) özelliği hangisidir?
fırsatları kullanma dönemidir
genel bir denge kurma yaşıdır
kariyer ve yenilenme dönemidir
test ve gerginlikler yaşıdır

A
B
C
D
1p

15

İnsanlar 50 yaşına geldiğinde neyin farkına varmaktadırlar?
A cahilliğinin
B gençliğinin
C ölümlülüğünün
D yaratıcılığının

HA-1008-a-11-1-o

3

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 393

1p

16

Emeklilik sonrası hayat başlarken bazı insanlarda hangi olgu beklenebilir?
A bocalama
B canlanma
C durgunlaşma
D yozlaşma

Tekst 4 Aşk
1p

17

Wat is het belangrijkste verschil tussen ‘aşk’ en ‘normal sevgi’?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

18

Welke drie factoren zouden in geval van verliefdheid een rol spelen bij de
aanmaak van hormonen?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

19

Aşkla ilgili tıbbi deneylerin amacı nedir?
A aşkın beyindeki merkezini saptamak
B aşkın fizyolojik belirtilerini ölçmek
C aşkın sadece duygusal bir olgu olduğunu ispatlamak
D aşkta hangi hormonların etkili olduğunu saptamak

1p

20

Waarom bestaat er geen duidelijke definitie van het begrip verliefdheid?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

21

Yazara göre ‘kavuşamayınca aşk olur’ deyimi neden doğru değildir?
A Aşk olması için önce bir şekilde kavuşma olması gerekir.
B Aşk olması için önce kavuşup sonra ayrılmak gerekir.
C Halk arasında aşk sadece kavuşulamayınca fark edilir.
D Toplum aşkı yanlış tanımlamaktadır.

1p

22

Noteer de namen van twee liefdesparen uit de klassieke liefdesverhalen.

Tekst 5 Gezmeye, görmeye değer Karadeniz
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
1p

23
A
B
C
D
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1p

1p

1p

1p

1p

1p

1p

1p

24
A
B
C
D

gitarın
kemanın
kemençenin
sazın

A
B
C
D

aktaran
belirten
düzenleyen
yansıtan

A
B
C
D

cahil
genç
tahsilli
yaşlı

A
B
C
D

evlerde
köylerde
şehirlerde
yaylalarda

A
B
C
D

bakındığı
barındığı
düzenlediği
uğraştığı

A
B
C
D

araştırmacılar
gazeteciler
seyirciler
yıldızlar

A
B
C
D

aranan
beğenilen
gözde
meşhur

A
B
C
D

sahnede
sinemada
televizyonda
tiyatroda

25

26

27

28

29

30

31
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Tekst 6 Çorba
Volgens de tekst kenmerkt de opkomst van soep een grote verandering in de
geschiedenis van de mensheid.
Om wat voor verandering gaat het?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

32

1p

33

Eskiden ana yemek olarak sunulan çorbanın şu anda mönülerin ilk yemeği
olarak sunulmasının ana nedeni metne göre nedir?
A doyurucu olması nedeniyle az yemeyi sağlaması
B iştah açıcı ve sindirim sistemini uyarıcı olması
C sıvı yiyecek olduğu için mideyi yormamas ı
D su içinde çözülen minerallerle diğer yemeklerden daha sağlıklı olması

1p

34

Çorbanın Farsça daki karşılığı olan ‘shorba’nın anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?
A aroma
B hafif yemek
C ıslatma
D tuzlu haşlama

1p

35

Welke techniek hebben de Fransen verder ontwikkeld om daarmee heldere soep
(consommé) te maken?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

36

Metinde geçen ‘çorba yüzlüğü’ kelimesi hangi anlama gelmektedir?
A çorba kreması
B çorba malzemesi
C çorba sosu
D çorba tarifi

Tekst 7 ‘Dünya yetmez’ dedi, uzay için özel …
1p

37

Karou Iida’yı şaşırtan ilk olay aşağıdakilerden hangisidir?
A uzay saatinin zaten üretilmiş olması
B uzayda saatin gerekli olmaması
C uzay yürüyüşünde astronotların saat takmamaları
D uzayda zaman kavramının olmaması

2p

38

Waaraan moet een horloge voldoen om in de ruimte te kunnen werken? Geef
aan welke van onderstaande vereisten juist zijn en welke onjuist zijn.
1 basınca dayanıklı
2 dijital
3 güvenli
4 hava geçirmeyen
5 küçük
Noteer het nummer van elke vereiste, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’.

HA-1008-a-11-1-o
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1p

39

Uzay saatinin dizaynı kim tarafından yapılmıştır?
A Hiroshi Kamiyo
B Karoi Iida
C Kazunori Hoshino
D Richard Garriot

1p

40

Waarom zijn de in de tekst genoemde horloges zo duur?
Je moet in het Turks antwoorden.

Tekst 8 İbrahim Tatlıses Hayatı
1p

41

1p

42

İbrahim Tatlıses ne mezunudur?
A eğitim almamıştır
B ilkokul
C lise
D ortaokul
Kimin tavsiyesiyle İbrahim Tatlıses soyadını Tatlı’dan Tatlıses’e değiştirmiştir?
Arif Sağ
Nuri Sesigüzel
Orhan Gencebay
Yılmaz Tatlıses

A
B
C
D
1p

43

İbrahim Tatlıses’in başlangıç yıllarında söylediği hangi türkü çok popüler
olmuştur?
A Ayağında Kundura
B Olmaz Olsun
C Sevdim de Sevilmedim
D Zeyno

1p

44

İbrahim Tatlıses’in ikinci eşinin adı nedir?
A Adalet Durak
B Derya Tuna
C Perihan Savaş

1p

45

İbrahim Tatlıses televizyona ilk olarak hangi yılda çıkmıştır?
A 1976
B 1978
C 1979
D 1987
E 1989

HA-1008-a-11-1-o
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Tekst 9 Sağlıklı sahur
1p

46

Ramazanda özellikle şeker ve su ihtiyacını karşılamasından dolayı tavsiye
edilen yiyeceğin adı nedir?
A kahvaltılık
B komposto
C meyve
D yoğurt

1p

47

Hazırlanması kolay olduğu için sahurda en çok tercih edilen yiyecek hangisidir?
A börek
B çorba
C makarna
D patlıcan közleme

1p

48

Et, sebze ve peyniri çok seviyorsun. Bunun yanında çorba yersen hangi yemek
tavsiyecisinin önerisi senin için iyi bir seçenektir?
A Ayşe Tüter
B Ender Saraç
C Hasan Açanal
D Nadire İçkale

Tekst 10 Değerlerimiz – Misafirperverlik
2p

49

1p

50

In de Turkse cultuur neemt gastvrijheid een belangrijke plaats in.
Schrijf vijf voorbeelden van Turkse gastvrijheid op.
Je moet in het Turks antwoorden.
‘Tanrı misafiri’ diye kime denir?
aniden gelen misafire
inançlı misafire
müjde getiren misafire
uzun süre kalan misafire

A
B
C
D
1p

51

‘Misafir nasibiyle gelir.’ atasözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Misafir ev sahibine yardım eder.
Misafir eve bereket getirir.
Misafir kendi masraflarını öder.
Misafir yiyeceklerini yanında getirir.

A
B
C
D
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende
tekst raadpleegt.

Tekst 11 Alsancak Garı

1p

52

Je hebt van iemand gehoord dat het station van Alsancak vroeger anders
heette.
Hoe luidde die vroegere naam? Noteer die vroegere naam.

Tekst 12 İsmet İnönü (1884-1973)

1p

53

Je bent geïnteresseerd in het leven van İsmet İnönü. Zo wil je bijvoorbeeld
weten hoe hij aan zijn achternaam gekomen is.
Zegt de tekst daar iets over? Zo ja, citeer de eerste twee en de laatste twee
woorden van de zin waarop je je antwoord baseert.

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
HA-1008-a-11-1-o
HA-1008-a-11-1-o*

9

lees verdereinde
►►►


Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 399

HAVO Turks 2011 tijdvak 1 (31-5-2011)

Naam kandidaat: ________________________________

School: _________________________________

Examennummer: ________________________________

Instructie
Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3)
Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen
1

Open vraag

Open vragen
1

2 A B C D
3 A B C D
4

Open vraag

4

5 A B C D
6

Open vraag

1

3

2

4

6

7 A B C
8 A B C D
9

Open vraag

9

10 A B C D
11 A B C D
12 A B C D

17

13 A B C D
14 A B C D
15 A B C D

18

1
2

16 A B C D

3
17

Open vraag

18

Open vraag

20
19 A B C D
20

Open vraag

22

1

21 A B C D

2
22

Open vraag
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Meerkeuzevragen
23 A B C D

Open vragen
32

24 A B C D
25 A B C D
26 A B C D

35

27 A B C D
28 A B C D
29 A B C D

38

30 A B C D

Open vraag

4

2

5

3

31 A B C D
32

1

40

33 A B C D
34 A B C D
35

Open vraag

49

36 A B C D

Open vraag

4

2

5

3

37 A B C D
38

1

52

39 A B C D
40

Open vraag

53
41 A B C D
42 A B C D
43 A B C D
44 A B C
45 A B C D E
46 A B C D
47 A B C D
48 A B C D
49

Open vraag

50 A B C D
51 A B C D
52

Open vraag

53

Open vraag

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!
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Tekst 1

Türk romanındaki “Ecinniler”
BÜLENT USTA

Yeşim Dinçer, ‘Ecinniler’in Gölgesinde’ adlı yapıtında, Orhan Pamuk, Leyla Erbil
ve Kaan Arslanoğlu’nun romanlarını araştırıyor.
Ünlü Rus anarşisti ve nihilisti Neçayev’ín; “Devrimcinin adı bile yoktur.” diyerek,
devrime adanmışlığı en üst noktaya taşıyan, skandallar ve entrikalarla dolu
yaşamı, pek çok edebiyatçıya ve devrimciye esin kaynağı olmuştur.
Dostoyevski’nin ‘Ecinniler’ adlı romanına da esin kaynağıdır.
Dostoyevski, o yıllarda adım adım devrime yaklaşan
Rusya’daki siyasi tartışmaların özüne inerek, oldukça
karmaşık gözüken felsefi ve insani meselelerden
olağanüstü bir siyasi roman ortaya çıkarmıştı.
Orhan Pamuk, İletişim Yayınları’ndan ‘Cinler’ adıyla
da çıkan romana yazdığı önsözde, kitabı
“İnsanoğlunun yazabildiği en sarsıcı yedi-sekiz
romandan biri.” diyerek alkışlamıştı.
Albert Camus gibi pek çok yazarı ve düşünürü
derinden etkilemiş bu romanın Türk edebiyatındaki
izini süren bir çalışma yayımlandı bugünlerde.
Yeşim Dinçer’in, Yordam Kitap’tan çıkan ‘Ecinniler’in
Gölgesinde’ adlı yapıtı, bu türden incelemelerin azlığı
yüzünden ayrıca dikkate değer özellikler taşıyor. Özellikle, batılılaşma,
liberalizm, siyasal şiddet ve muhafazakârlık tartışmalarının hiç bitmediği bu
topraklarda, hâlâ canlı bir gündeme sahip olan ‘Ecinniler’in, bizim
romancılarımızı nasıl etkilediği merak uyandırıcı.
Yeşim Dinçer’in; geniş roman özetleriyle, alıntı çeşitliliğiyle, akıcı ve anlaşılır bir
anlatımla kaleme aldığı, ‘Ecinniler’in Gölgesinde’; Orhan Pamuk, Leyla Erbil ve
Kaan Arslanoğlu’nun romanlarını araştırıyor.
Kaan Arslanoğlu’nun ‘İntihar’ romanındaki ‘Erdem’ ile Dostoyevski’nin ‘Ecinniler’
adlı romanındaki ‘Stavrogin’ arasındaki benzerlikler, Leyla Erbil’in ‘Mektup
Aşkları’ adlı romanında ‘intihar’a yüklediği anlam ile ‘Ecinniler’deki Kirillov’un
‘intihar’a yaklaşımı arasındaki paralellikler ya da Orhan Pamuk’un ‘Ecinniler’ ile
aynı atmosferi paylaşan ‘Kar’ adlı romanının satır aralarındaki gizler, romanlar
arası keyifli bir yolculuğun rotasını oluşturuyor.
İlk olarak 1872’de yayımlanan ‘Ecinniler’in izini sürerken, insana dair soruların
gerçekte değişmediğini daha iyi anlıyor insan. Değişen sadece yanıtlar ve
romanlar ...
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Tekst 2

Sahneye çıkmam tam bir çılgınlık
Yıldız Kenter, adı tiyatroyla özdeşleşmiş, sahnedeki duruşuyla yıllar yılı
herkesi kendine hayran bırakan bir tiyatrocu. Yaşsız bir kadın. Yıllar
geçiyor, o yılları eziyor, “Kimse zamana hükmedemiyor.” dese de zamanla
savaşında hep o galip. Biz de sanatta 60 yılını deviren Kenter’le sadece
tiyatroyu konuşmadık, yaşama dair ne varsa hepsine dokunduk. “Sille
tokat girdim” dediği konservatuvar günlerinden, 80 yaşında sahnelediği
‘Ben Anadolu’nun nasıl bir çılgınlık olduğuna kadar ...
Zuhal Aytolun

1
- Sanatta 60. yılınızı doldurdunuz. Dünden
bugüne bir bakacak olursak 60 yılda neler
yaşandı?
- Hep bir mücadele ve çekişme yaşadım. Hatta
15-16 yaşlarımdayken konservatuvara girmek
istediğimde ailem karşı çıkmıştı. En büyük abim ve
İngiliz annem başta olmak üzere. Babam sessiz
kaldı. Ama sonra yardımcı oldu kaydolmama.
2
- Karşı çıkmalarının nedeni neydi?
- Türk insanı yetenekli diyorsunuz. Yetenekli, peki neyi eksik? Desteği eksik
olmuştur hep; mahalle desteği. İşte ben de o sıkıntıyı çektim. Kız erkek beraber
okuyormuş, konservatuvarlı kızların çocukları oluyormuş, tuvaletlerde
düşürüyorlarmış. Bunun gibi bir çok dedikodu. Hele ki bizim oturduğumuz
muhitlerde. Ama çok istiyordum konservatuvara girmeyi. İçinde bulunduğumuz
ekonomik koşullardan dolayı çok ev değiştirdik Ankara’da. En son taşındığımız
ev konservatuvara çok yakındı. Okul çıkışı hemen oraya gider, dinlerdim sesleri.
Sonra sille tokat girdim konservatuvara. Hayatımın en mutlu dönemlerinden
biriydi. Atatürk, Türk gencinin sanatta, özellikle de çok sesli sanatlarda bu kadar
başarılı olabileceğini nasıl öngördü hala şaşıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nde
müzik öğretmeni yetiştiren ilk kurum olan Ankara Musiki Muallim Mektebi’ni
konservatuvara dönüştürdüğünde Avrupa’dan da pek çok değerli sanatçı geldi.
Çok şanslı bir dönem yaşandı konservatuvarda. Baktığınızda sinema, tiyatro
oyuncularının bazılarını çok daha ileride görebiliyorsunuz. Bu mutluluk verici.
3
- Sonra da sahne ... Yıllar içinde pek çok şeye tanık oldunuz. Türk
Tiyatrosu bu süreçte hangi noktaya geldi?
- Türkiye’de tiyatro hala çok genç. Atatürk’ün Türk Gençliği’ne emaneti boşuna
değildi. Bir ateş, inanç gördü. Yanılmadığını da gördük. Tiyatroda her zaman az
olmuştur seyirci. İnsanlar en küçük bir ekonomik, politik gelişmede ilk olarak
sanattan çeker elini eteğini, evine kapanır, küser, korkar. Her şey bir alışkanlık
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sonuçta. Gençlerin yeni ve güzel fikirleri var. Başka türlü tavırlar, davranışlar
doğuyor. Yeni oluşumlar ortaya çıkıyor. Bunlar ileride başka türlü bir ağaç
olacak, meyveler verecek. Binlerce yıldır gelen o büyük ulu çınara katkıda
bulunacak, yaşamasını sağlayacak bir güç oluşturacak. Hiçbir çaba boşa
değildir. Aşkla, severek, inanarak, aldatmaca olmadan yapılıyorsa tabii.
4
- Yüzlerce oyuncu yetiştirdiniz. Bundan sanatsal anlamda da beslenmiş
olmalısınız.
- En çok beslendiğim kaynaklardan biridir öğrencilerle beraber olmak. Her yeni
nesil karşıma çıktığında başka bir tavır ve davranış biçimi görüyorum.
Anadolu’nun her yerinden gelen o mozaikte tanıyorum onları. Çok şey alıyorum
onlardan ve sürekli onlara ne vermem gerektiğini etüd ediyorum. Her biri bir saz
onların. Ben de kendi malzemelerinden en iyiyi çıkarmaları için çalışıyorum.
Flütsen flütsündür, keman olamazsın. Sesiyle, bakışıyla, sesinin derinliği ve
duruşuyla, kendisi olarak, neler yapabileceğini anlatmaya çalışıyorum. Çok farklı
bakış açıları tanıyorum. Sonuç olarak yaşam da bir sahnedir, tiyatrodur.
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Tekst 3

Yaşam döngüleri
Ağır hareket eden gezegen döngüleri hayatımızda önemli dönüşümlere ve
kararlara işaret ediyor.
H. Kırkoğlu

Hayatımız, eğer dikkatle bakarsak, birbiri içine
geçmiş, bizi geliştiren döngülerle örülüdür. Döngü
doğum haritamızdaki bir gezegenin, belirli bir
periyotla, yeniden doğum anındaki pozisyona
dönüşüdür ki, bu kritik geçişte, hayatımıza yeni
düğümler atarız.
Tahmin edeceğiniz gibi bu döngülerin en bilineni 29,5 yılda kendi yerine dönen
Satürn’ündür ve genel olarak hayatımızı üç aşamaya ayırır. Hayatımızın ilk 30
yılı, araba kullanmaya başlamadan önce gerçekleşen bir test sürüşüne benzer.
Pek çoğumuz bu dönemde (27-30 yaş arası) “Eyvah 30 oldum bile” diyerek
kendi içimizde çatışmaya girebiliriz.
Genel olarak 30-40 yaş arası olgunlaşma yaşıdır ve bu dönemde kişiler hayattan
ne istediklerini ve kuşkusuz hayatın da onlara neler sunduğu konusunu
sorgulayarak önemli bir muhasebe sürecinden geçerler. Aslında bu geçiş
hayatımızın bir sonraki dönemini de belirleyecek düğümlerin atıldığı zamandır.
Orta yaş krizleri
Döngülere baktığımızda, bir dizi önemli döngünün 36 yaşından 42 yaşına kadar
bizi önemli bir dönüşüme uğrattığını görürüz. 36 yaşında gerçekleşen üçüncü
Jüpiter dönüşü kariyer hayatına yenilenme ve fırsatları kullanma şansı getirir. 38
yaşında Satürn kendi yerine üçgen açıda kalarak kişinin kazanımlarını daha da
somutlaştırmasına ve genel bir denge kurmasına yardımcı olur.
42 yaşına doğru geldiğimizde ise pek çok ağır gezegen döngüsü ardı ardına
devreye girerek son derece kritik gelişim sürecine işaret eder. Bu dönemde
Satürn kendi konumunun karşısında yer alır, Neptün kendi yerine kare açı
yaparken, Uranüs de yarım döngüsünü tamamlayacaktır. Neptün bu dönemde
(40-42 yaş arası) bize ruhsal arayış ve kurduğumuz hayalleri test eden
gerginlikler de getirir.
Bu gerginlikler son derece yapıcı olacak ve hayata bakışımızı
zenginleştirecektir. 42 yaşındaki Uranüs karşıtlığında ise güçlü bir özgürlük
rüzgarı, şimdiye kadar yapamadıklarımızı bize hatırlatır. Çoğunlukla hayata
başkaldırırız. Kariyerimiz, evlilik ya da bizim için önemli olan konularda
sarsıntılar vardır.
50 ve 60 yaş
50 yaş ise yine önemli bir tamamlanmaya ve Kiron’un kendi yerine dönüşüne
işaret eder. Kiron dönüşü kişinin kendi doğal dürtülerini, çocukluğundan bu yana
taşıdığı doğallığını olgunlaştırmasını ve alışılmış kurallardan ne ölçüde ayrılarak
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yaratıcı bir sentez oluşturabileceğini gösterir. Bu dönem bize bedenin
yaşlandığını ve ölümlü olduğumuzu da hatırlatacaktır.
60 yaşında artık Satürn dönüşünün üçüncü bölümüne girilir. Bu dönemde kişiler
birikimlerini başkalarına aktarırlar. Emeklilik sonrası hayat başlar. Eğer 80’lerin
sonrasına kadar yaşarsak, 84 yaş civarında Uranüs’ün tam dönüşünü
yaşayabiliriz. Bu kimilerimiz için canlanma ve yeni ilgiler geliştirme dönemi
olacaktır. Bazı ihtiyar delikanlı ve kızlar için bu çok yaratıcı bir yaş olabilir.
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Tekst 4

Aşk
Aşk veya Sevda1), tutku ve bağlılık düzeyinde sevme olayı2). Olağan sevmeden
kişinin duygularını yönetememesi durumu ile ayırt edilebilir.
Sevginin fizyolojik belirtileri
Sevginin bir başka belirtisi ise meydana getirdiği fizyolojik değişmelerdir. Aslında
bu fizyolojik değişmeler sevginin varlığı konusunda en temel göstergelerdir.
Bunların farkedilmesi sevginin fark edilmesinden, tanılanmasından başka bir
anlama gelmez. Nitekim İbni Sina’nın bu fizyolojik hareketleri saptayarak
Horasan yöresindeki bir gencin kara sevdasını tanıladığı bilinmektedir. Ünlü
hekim bu tanılamadan sonra hastanın iyileşmesi için sevdiği kızla evlenmesi
gerektiğini öğütlemiştir.
Bilimsel tanım
Aşkın ve sevginin hormonlarla da ilgili
olduğu kanıtlanmıştır. Örneğin, annenin
çocuğuna duyduğu karşılıksız, sonsuz
sevginin kaynağı doğum sonrası salgılanan
hormonlardır. Bu hormonlar yalnız
kadınlarda (ve memeli hayvanların
dişilerinde) bulunur ve yalnız doğum sonrası
salgılanmaya başlar. Ancak aşk olarak
tanımlanan ve karşı cinse duyulan tutkulu
sevgide farklı hormonlar görev yapar. ‘Aşk hormonu’ olarak tanımlanabilen tek
bir hormon henüz bulunamasa da, yapılan çalışmalarda bir deneğe aşık olduğu
kişi gösterilince kanında mutluluk hormonu, cinsel istek hormonu, stres hormonu
ve adrenalinin arttığı tesbit edilmiştir. Aşk olgusunda birden çok hormonun rol
oynadığı ve bu hormonların görsel, işitsel veya psikolojik etkilerle salgılandığı
öne sürülmüştür.
Bazı deneysel çalışmalarda PET (Position Emission Tomography) ve MRI
(Magnetic Resistant Imaging) yardımıyla beyindeki aktif bölgeler gösterilerek
aşkın beyindeki merkezi gösterilmeye çalışılmıştır. Bazı veriler olmasına karşılık
hala tam olarak bir fikir bütünlüğüne varılamamıştır.
Türleri
Aşk, tüm dillerde ortak olmak üzere bir erkeğin bir kadını, bir kadının bir erkeği
tutkuyla sevmesine gönderme yapmaktadır. Ancak, gene başka dillerde olduğu
gibi, Türkçe’de de aşk sözcüğü; bilimi, tanrıyı, şiiri vb. tutkuyla sevmeye de
gönderme yapabilmektedir. Bu bağlamda bilim aşkı, tanrı aşkı, şiir aşkı
denebilmektedir. Sözcüğün bu tür kullanımları onun zaman içinde anlam
genişlemesine uğramış olduğu konusunda bir belirti olarak değerlendirilebilir.
Bu sözcük ileride belki de taşımakta zorluk çekeceği ölçüde çok anlamla yüklü
olacaktır. Belki de şimdiden böylesine anlam yüklü bir duruma gelmiştir.
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Kavramın uzlaşılabilir bir tanımının bir türlü yapılamaması, belki böyle bir
duruma ulaşmış olduğu konusunda bir kanıttır.
Yukarıda değinilen cinslerüstü örnekleri de olabilmekle birlikte aşk denildiğinde
daha çok Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Romeo ile Juliet gibi
kişilerin birbirlerine kavuşma çabaları anlatılmak istenmektedir. Bu yaklaşımın
nedeni belki de halk deyişleri arasında “Kavuşamayınca aşk olur” gibi ünlü bir
sözün bulunmasıdır. Ne var ki, bu yaklaşım çok hoş görünmekle birlikte doğruya
yaklaşmamaktadır. Aslında kavuşamayınca aşk olmamaktadır, çünkü birbirlerini
seven kişilerin geçmişlerinde bakışmayla sınırlı kalsa da en az bir kez kavuşma
vardır. Bu da demektir ki, aşkın başlama anı aslında bir çeşit kavuşma anıdır. Bu
kavuşmanın şu ya da bu nedenle bir ayrılığa dönüşmesi ise aşkı acılı bir duruma
getirir ve onun toplumsal bir ilgi konusu olmasını sağlar. Dolayısıyla bir
topluluğun bir aşkı fark edebilmesi için onun bu acılı aşamaya varması gerekir.
Ancak bir noktayı belirtmek gerekir ki, topluluğun bir aşkı fark etmesini sağlayan
acılı ayrılık sona erip de bakışmanın ötesindeki kavuşma yaşantısı
gerçekleşince aşkın sona ermesi gerekmez (Kavuşamayınca aşk olur sözü aşkı
değil, aşkın toplulukça farkedilmesini anlatan bir söz olarak değerlendirilebilir.).
Bu bağlamda denebilir ki, aşkın işlevi karşıt cinsler arasındaki birlikteliği kurmak
ve bu birlikteliğin bozulmasını önlemektir. Dolayısıyla yukarıda değinilen bu
işlev, birlikteliğin oluşturulması ölçüsünde sürdürülmesini de içerir. Öyleyse aşk
varlığını kavuşamamaya borçlu olan bir tutku değildir; yalnızca kavuşmama
durumunda varlığını en çok duyuran bir itici güçtür.

noot 1 TDK Büyük Türkçe Sözlük
noot 2 Oxford Illustrated American Dictionary (1998) + Merriam-Webster Collegiate Dictionary (2000)
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Tekst 5

Gezmeye, görmeye değer Karadeniz
Ruhunuzu yeşile doyuran, çılgın Karadeniz ... Bir anda başlayan yağmurla sizi ıslattığı gibi,
dağların ardından göz kırpan güneşle içinizi ısıtan, gönlünüzü alan Karadeniz. Gezmeye,
görmeye, yaşamaya değer ...
Huzur ve coşkunun bir araya geldiği sayılı yerlerden biridir Karadeniz ... Karadeniz’e
geldiğinizde bir yanınız yeşille bütünleşip, miskince 23 isterken, diğer yanınız bölge
insanının coşkusuna eşlik etmek arasında gider gelir. Dizi filmlerden çıkıp gelmiş gibi
gözüken yöre insanı sizi sıcaklığı ve samimiyetiyle kucaklarken, uzaklardan gelen 24
sesi kanınızı kaynatmaya başlar. İşte, kanınız kaynamaya başlayıp, kemençenin kıvrak
ritmine ayak uydurduğunuz zaman Karadeniz ruhunu yaşamaya başlamışsınız demektir …
Karadeniz’in güzelliklerini en iyi şekilde
25 şehirlerden biri de Doğu Karadeniz’in
incisi konumundaki Rize’dir. Kalesi,
yaylaları ve termalleriyle ziyaretçilerini
kendine hayran bırakan şehrin insanları
uzun yaşamın sırrını çözmüş gibi gelebilir
sizlere ki, bu da yanlış bir saptama olmaz.
Şehrin şirin ilçesi İkizdere’ye gidildiğinde
dikkat çeken 26 nüfus sizlere uzun
ömrün sırrını verebilir. Ama bunun için tek
bir şart vardır, o da İkizdere’yi terk
etmemek, ilçenin yaylalarındaki o tertemiz
havayı ciğerlerinize çekmektir.
Rize’nin şirin ilçesi İkizdere’ye giden yolu tırmanırken doğa bütün ihtişamıyla ayaklarınızın
altına serilecektir. Özellikle büyük 27 yaşayan insanların ağızları açık kalabilir. Yeşilin
her tonunu içinde barındıran dağlar göz alabildiğine uzanırken önünüzde, yolun kenarından
akan dere sizin kendinizi harikalar diyarında hissetmenizi sağlayacaktır …
Son zamanlarda Ekşioğlu ailesinin 28 Ovit Yaylası Şenlikleri’yle adını daha sık duymaya
başladığımız İkizdere’de bulunan Ovit, Anzer, Mahura, Kabahor, Calvados, Legiş, Koylav
yaylaları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bu yıl 14.’sü düzenlenen şenliklere ev sahipliği yapan
Ovit Yaylası 2 bin 600 rakımıyla en yüksek yaylalar arasında bulunmakta. Karadeniz’in
birçok yaylasını ayrık otu gibi saran betonlaşmaya Ovit’te izin verilmemesi oldukça
sevindirici …
Bu arada yol boyunca ‘hidroelektrik santrallere (HES) hayır’ yazıları da dikkatinizden
kaçmayacaktır. Bölge halkı, ‘HES’lere karşı tutumunu dağa taşa yazarak belli etmeye
çalışıyor. Yetkililerin bu tepkiyi ne kadar önemsedikleri ise şüpheli.
1991 yılında kurulan Ekşioğlu Vakfı’nın aile bireylerini bir araya toplamak amacıyla
başlattığı Ovit Yaylası Şenlikleri zamanla daha da geniş kitlelere hitap ederek, yerli ve
yabancı ziyaretçilerin ilgisini kazanmaya başladı. Bu sene zorlu hava şartlarına rağmen
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büyük coşkuyla geçen şenlikte dünya çapında 29 da sahne aldı. Şenliklerin ilk günü
kemençeye merakı ile tanınan ‘Albannach’ adlı İskoç grup sahne alırken, ikinci gün tüm
dünya listelerinde 1 numaraya çıkmış ‘Till There Was You’ isimli şarkısıyla ve son sıralarda
David Vendetta ile ‘Bleeding Heart’ parçasındaki vokali ile uzun süre zirvede kalan Rachael
Starr izleyicileri coşturdu. Sanatçıya, İngiltere’nin en büyük gösteri gruplarından biri olan
Divine Company eşlik etti.
Uluslararası sanatçıların yanı sıra şenlik kapsamında Seda Sayan, İsmail YK gibi yerli
sanatçılar da sahne aldı.
Adını İskoçya’da bir bölgeden alan grup, yaptıkları müziğin, orduların savaşa giderken
cesaret kazanmalarını sağlamak amacıyla yapılan bir tür olduğunu belirtti. Müzik
tarzlarının kullandıkları kemençe ve tulum haricinde Karadeniz müziğinden daha uzak
olduğunu belirten grup üyeleri, kendi ritimlerinin Karadeniz müziği kadar hızlı olmadığını
belirttiler.
Ovit’in soğuk ve sisli havasında üzerlerinde 30 kiltleri ile sahne alan İskoç grup, sahneye
adım attıkları andan itibaren izleyiciyle ortak bir frekans buldular. Bölge halkının çok da
uzak olmadığı tulum ve kemençe gibi müzik aletlerini kullanan grup, alışılmış Karadeniz
temposundan daha yavaş ritimdeki müzikleriyle beğeni topladılar.
Karadeniz’in bir açıp bir kapayan, başına buyruk havasıyla kendi ülkelerine çok benzediğini
ifade eden grup üyeleri, incecik sahne kıyafetleriyle 31 kalabilmelerinin izleyicilerden
aldıkları elektrik sayesinde olduğunu söyleyerek, verdikleri konserden büyük bir keyif
aldıklarını açıklamaları arasına eklediler.
Uzun yıllar Amerika’da yaşamış olan grup üyeleri Türkiye’de başka etkinliklerde de yer
almak istediklerini belirterek, Türk dinleyicilerine kendilerini takip etmeleri çağrısında
bulundular.
12 Ağustos 2009
Damla Yılmazkaya
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Tekst 6
Çorba
Su ile aromanın mucizesi
VEDAT BAŞARAN/ÖNDER DURMAZ
Mönülerin baş köşesine yerleşen çorba, dünyanın
dört bir yanında binlerce çeşidiyle içleri ısıtıyor.
Bu nedenledir ki, her damak tadına hitap eden
evrensel bir lezzet olarak her ülkenin mutfağında
ayrı ve özel bir yere sahip çorba …
Çorba, ortaya çıktığı tarihten günümüze kadar, her dönemde sofraların aranılan
lezzeti olmuştur. İlk ne zaman ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemesine karşın
gerek pişirme tekniklerinin gelişmesi, gerek doğadaki beslenme kaynaklarının
genişletilmesi açısından insanlığın kaderinin en önemli dönüm noktasıdır.
İnsanlığın avlayıcı ve toplayıcı kültüründen tarım kültürüne geçişinin önemli bir
sembolü olarak da tanımlanabilir.
İnsanoğlu, ateşe dayanıklı pişirme kaplarını icat edinceye kadar, suyu ısıtıp
kaynatmak için birçok girişimde bulundu. Araştırmacılar, bu girişimlerin en ilginç
olanını şöyle açıklıyorlar: Taş ve tuğlalarla döşenmiş bir çukurun içine
doldurulan suya, sürekli olarak ateşte kızdırılmış taşlar atılarak suyun
kaynaması sağlanmış; sebzeler, et ve bakliyatlar bu yöntemle pişirilerek
çorbanın çok uzak atası keşfedilmiştir. Özellikle bakliyatlar veya tahıl ürünleri
gibi yıl boyunca saklanabilen gıdaların pişirilebilmesi mümkün olmuştur.
ÇORBANIN KEŞFİ
Bu yöntemin kolay olmayacağı kesindir. İnsanoğlu, taşları oymuş ve zamanla
toprak pişirme tekniğini bularak ateşe dayanıklı pişirme kaplarını icat etmiş ve
mutfakta büyük bir devrim yaratmıştır. Çorba, insanlık tarihi kadar eski değildir,
fakat insanlık tarihini ‘çorbadan önce’ ve ‘çorbadan sonra’ olarak iki bölümde
incelemek çok ilginç olacaktır.
Aslında çorba, yukarıda ima edildiği üzere, insanların hayatta kalabilme
çabalarından dolayı keşfedildi. Ancak bu zorunlu keşif, pişirdikleri yiyeceklerin
dayanılmaz lezzetlerini tattırdı insana. Çünkü ilk kez yavaş ve uzun sürede pişen
yiyeceklerin içinde bulunan mineraller, suda çözülen aromalar ve proteinler,
daha önce insanların hiç şahit olmadıkları derecede iştah açan kokular saçtı
ortaya. Geçmişte ana yemek olarak tüketilen çorba, mönülerin ilk yemekleri
olarak sunuluyor artık. Amaç; iştahı açmak, sindirim sistemini uyararak daha
sonra tüketilecek yemeklerin sindirimini kolaylaştırmak.
HEM FAKİR HEM KRAL SOFRASINDA
Çorba, besin değeri yüksek, dolgun, hazmı kolay, lezzetli ve iştah açan bir
yemektir. Toplumun tüm kesimlerine hitap eder. Dünyanın her bölgesinde
kendisine özgü bir yapıyla ortaya çıkar. Hatta, restoran endüstrisinin
kuruluşunun sebebi olmuştur.
Sözcük olarak çorbanın kökeni Farsça ‘tuzlu haşlama’ manâsını taşıyan
‘shorba’dır. Orta Asya, Ortadoğu Avrupa (Transilvanya) ve Kuzey Afrika
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bölgelerinde ‘shor ‘tuzlu, ‘ba’ ise haşlama anlamına gelir. Avrupa kıtasında
çorbanın karşılığı olan ‘soup’ kelimesi, German dilinde ‘suppa’dan türemiştir.
Hemen hemen tüm Avrupa ülkeleri çorbaya Latince ‘suppare’ kökünden gelen
isimler vermiştir. Özellikle 18.y.y. Avrupası’nda akşamları hafif yemek olarak
tüketilmiş çorba. Doğu toplumlarında ise çorba kelimesi ‘shorbağ’ kelimesinden
türetilmiştir. Çorba zaman içinde farklı şekillerde hem fakir sofralarında kendine
yer bulmuştur, hem de kral ve sultan sofralarında …
BERRAKLAŞTIRILMIŞ ÇORBA
20. yüzyılda, özellikle Batı’da; çorbanın içine krema, yaprak altın gibi sıradışı
katkılar eklenerek yemek kültüründeki statüsünü yükseltme eğilimi doğmuştur.
Osmanlı usulü şerbet yapım tekniğinden etkilenen Fransız aşçılar ‘consomme’
(berraklaştırılmış çorba) tekniğini geliştirerek yeni, fakat şık sofralara yakışır bir
çorba türü ürettiler. Fransızların berrak çorbayı (consomme) geliştirmesi, Fransız
mutfak tarihinin en önemli zaferlerinden biri olarak kabul edilir. Aslında,
dünyanın her ülkesinde binlerce çeşit çorba üretildi. Bu durum, çorbanın tüm
dünya damak tatlarına hitap ettiğini gösteriyor.
Sıcak çeşitlerden soğuk versiyonlara kadar; süt, yoğurt, meyve suyu, et, balık ve
tavuk suyu ile yapılan birçok çorba hazırlama tekniği bulunur mutfağımızda.
Her türlü sebzeden, çeşitli bakliyattan ve deniz mahsulünden çorba yapılır
ülkenin dört bir yanında. Sadece çorbaların üzerine yakılan, adına kimi yörelerde
‘çorba yüzlüğü’ adı verilen çorba üstü sosları bile, çorba kültürünün Türkiye’de
ne denli önemli olduğunun bir göstergesi.
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Tekst 7
‘Dünya yetmez’ dedi, uzay için özel saat üretti
Demet CENGİZ BİLGİN

Seiko’nun kol saati pazarlama birimindeki
yöneticilerden Kaoru Iida’nın aklına bir gün çılgın
bir fikir gelir: Neden uzay için saat üretmeyelim?
Uzay turistlerini hedef alan ve birkaç yıl süren
projede, babası astronot olan Richard Garriott ile
anlaşır. Garriott’un, geçen Ekim’deki uzay
yürüyüşünde kullandığı Seiko’nun Spring Drive
Spacewalk saatleri birkaç yıl sonra sınırlı sayıda
üretilecek.
SEIKO’nun Epson şirketinin kol saati pazarlama birimindeki yöneticilerden biri
olan Kaoru Iida, bir gün “Seiko için dünya yeterli değil. Evrenin saat markası
olabilir mi?” diye çılgınca bir fikre kapılmış. “Çocuklarımız ya da torunlarımız
uzay yolculukları yapacaklar, uzay turizmi gelişecek. Space walk (uzay
yürüyüşü) yaparken insanlar neden Seiko saat takmasın?” diye düşünen Iida,
hemen konuyla ilgili araştırmaya girer. İlk şaşkınlığını NASA’daki astronotların
uzay yürüyüşlerinde saat takmadıklarını öğrenince yaşar. Fakat bu şaşkınlık,
yeni hedefi daha belirginleştirmiş: Uzay.
Uzayda zaman kavramının nasıl olduğunu merak eden Iida ve ekibi NASA ile
iletişime geçmiş. 2005’ten sonra NASA’daki astronotlarla direkt ve dolaylı bir
şekilde görüşülerek uzaydaki şartlar ve ihtiyaçlar belirlenmiş. Daha sonra Space
Adventure isimli uzay turizmi yapan şirketle konu paylaşılmış. Bilgisayar oyunları
tasarımcısı Richard Garriott, uzay yürüyüşü esnasında özel bir saat takmak
fikrini benimsemiş.
Richard’ın astronot olan babası Owen ise 1973’te ve 1983’te yaptığı iki uzay
yolculuğunda, uzay gemisinde Seiko saat takmış. Biri dijital olan bu saatleri
oğluna hediye etmiş. Roket fırlatılırken oluşan yoğun basınç, sarsıntı, nem ve ısı
nedeniyle yer yüzünde çalışan saatler zarar görebiliyor ve yer çekiminin
olmadığı uzayda saatler çalışmayabiliyor.
Richard Garriott ile tasarlanacak saatin özellikleri üzerine uzun araştırmalar
yapıyorlar. Güvenli, zamanı doğru gösteren, hava geçirmeyen, büyük, hafif,
kullanımı kolay bir saat ihtiyacı tespit ediliyor. Yüksek ve alçak basınca ve
sıcaklık değişikliklerine (eksi 20 ile artı 70) karşı dayanıklı olan Spring Drive
saatlerinin uzaya en uygun teknoloji olduğuna karar verilir. Hiroshi Kamiyo en
sonunda arzulanan ürünü hayata geçirir. Saatin tasarımını yapan ise Kazunori
Hoshino isimli genç bir saat tasarımcısı. Seiko’nun tüm dünyasını sadece 10
gazeteciye açtığı özel etkinlikte Spring Drive Spacewalk saatini hayata geçiren
üç ismi de bize tanıtıyorlar. Ekip çalışmasına uygun Japon kültürünün en önemli
özelliklerinden biri de kuşkusuz ufacık da olsa katkısı olan herkesin
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onurlandırılması. Bu yüzden 6 gün boyunca teknoloji, ürün geliştiren, tasarım
yapan, küçük de olsa katkısı olan hemen herkesi alkışlayıp duruyoruz.
Ekim’de yaptığı uzay yürüyüşünde Richard Garriott uzay için tasarlanmış ilk saat
olan Seiko’nun Spacewalk ismini verdiği saati kolunda taşıdı ve 24 Ekim’de
dünyaya döndü. Nisan 2008’de Basel’deki meşhur saat fuarında tanıtılan Spring
Drive Spacewalk’a asla uzaya gidemeyecek insanlar da büyük ilgi gösteriyor.
Seiko, üzerinde uzun yıllar harcadığı bu özel saati ticarileştirmeye karar verdi.
Birkaç yıla kadar bu saatlerden sadece 100 adet üretilecek.
Seiko’nun diğer ürünleri
SEIKO’nun en özel, pahalı saatlerinin üretildiği, tamamen el işçiliğinin
kullanıldığı Micro Artist Studio’da saat işinin en muhteşem adamları olarak
anılan 9 kişilik bir ekip bulunuyor. Bu kadar muhteşem adamların stüdyosu ise
merdivenlerin altında. Stüdyolarının küçüklüğünden ve konumundan şikayetçi
olmayan ekip, lüks segmente hitap eden Credor’un Sonerie (2006) ve Eichi
(2008) modellerini üretti. Fiyatları 100 milyon TL’den başlayan bu saatlerden
yılda sadece 5 tane üretiliyor. Japon mütevazılığıyla kaç kişinin bulunduğunu
söylemedikleri bir bekleme listesi bile var. Saatler, üzerindeki değerli taşlar veya
madenlerden dolayı pahalı değil. Kullanılan yüksek teknoloji ve el işçiliği fiyatı
belirliyor. Japonların kutsal çanının çok küçültülmüş hali saatin içinde yer alıyor
ve isteyen saat başı bu sesi duyabiliyor.
DAHA çok orta gelir grubuna hitap eden Seiko, alt markalar ve özel
koleksiyonlar ile yüksek gelir grubunu hedef alıyor. Seiko Watch Corporation’ın
üst düzey yöneticilerinden Takashi Wakuyama, ‘elit’ koleksiyonları ‘hero’
(kahraman) olarak nitelendiriyor. Dünya pazarlarında Actura, Velatura, Sportura
ve Premier diye 4 elit koleksiyon sunan Seiko’nun ana pazarı Japonya’da ise
Credor, Grand Seiko, Galante, Brightz, Lukia isimli 5 elit koleksiyonu bulunuyor.
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Tekst 8

İbrahim Tatlıses Hayatı
Kardeşlerin en büyüğü İbrahim, 1952 yılında Leyla ve ciğerci Ahmet Tatlı’nın ilk
çocuğu olarak Urfa’da dünyaya geldi. Doğduğunda, babası hapiste olduğu için
ilk kez demir parmaklıklar arasında gördü babasını. Tatlıses ilk evliliğini Urfa’da
3 çocuğunun annesi Adalet Durak’la yaptı. Sıra gecelerinde okuduğu türkülerle
Urfa’da tanınır hale geldi ve 15 yaşından itibaren amatör olarak Urfa’da,
Elazığ’da ve çevre illerde bant doldurmaya başladı.
Resimlerini kaset kapaklarında gören İbrahim Tatlı, İstanbul’a geldiğinde
müzisyen Yılmaz Tatlıses’le tanıştı ve Tatlı olan soy ismini Yılmaz Tatlıses’in
tavsiyesiyle Tatlıses olarak değiştirdi. Kara Kız ve Beni Yakma Gel Sevdiğim
şarkılarının yer aldığı 45’likle de profesyonel müzik hayatının ucundan tuttu.
Kapıyı Çalan Kimdir, Niye Çattın Kaşlarını, Olmaz Olsun, Maden Dağı, De Get
Bayburt, Hadice, Eyvallah, Kurban Olam Ben O Kaşı Karaya, Tükendi Nakti
Ömrüm, Zeyno, Seven Bahtiyar Olmaz, Erzurum Dağı’nda, Ayağında Kundura,
Doyulur mu, Sevdim de Sevilmedim, İnan Arkadaş, Züleyha ve Ağlama Cananım
da yaptığı diğer 45’liklerde yer alan şarkılarıydı.
Urfa ve çevre illerdeki amatör stüdyolarda söylediği şarkılar da bu süre içinde
çeşitli isimlerle piyasaya sürüldü, ki bunlar arasında en bilinen kasetleri Veremli
Kız, Batsın Bu Dünya, Huzurum Kalmadı, Yağmurun Sesine Bak ve Neden
Saçların Beyazlamış Arkadaş isimleri ile yayınlanan albümler oldu.
Sevdim de Sevilmedim Tatlıses’in ilk longplayi oldu. Hemen arkasından Doldur
Kardaş İçelim longplayi yayınlandı. Aldırma Gönül albümü ise kaset olarak
sadece Almanya’da piyasaya sürülürken daha önce Ömer Plakçılık’ta 45’likte
okuduğu Ayağında Kundura ve aynı firmada okuduğu diğer şarkılar Ayağında
Kundura kasetinde toplandı.
Plaklardan pek para kazanamayan, Adana’da, Antep’te, Ankara’da ve de Kilis’te
pavyonlarda sesini konuşturan Tatlıses, dışarıdan bitirdiği ilkokul diplomasını da
yine Kilis’ten 30 Haziran 1976 tarihinde Kartalbey İlköğretim Okulu’ndan aldı. Bu
arada Tatlıses’in inşaatlarda şarkı söyleyerek ünlü olması, anlaşılacağı üzere
yalan. Ancak Tatlıses’in ünlü olana kadar yapmadığı işin kalmadığı, tıpkı Nuri
Sesigüzel gibi Urfa’da İstanbul’da inşaatlarda da çalıştığı ayrı bir gerçek. Zira
gençliğinde soğuk demirci ustası olan Tatlıses, İstanbul’daki Behçet Kemal
Çağlar Lisesi’nin yapımında bile çalışmıştır. Hatta Sezer Güvenirgil’le çevirdiği
Sevdalandım filminde de soğuk demirci rolünde oynadı.
77 yılının sonlarına doğru Türküola’nın da desteğiyle Tatlıses, Ayağında
Kundura’yı yeniden okudu. Arif Sağ ve Orhan Gencebay’la birlikte çalışarak
Ayağında Kundura longplayini çıkarttı. Artık hem Tatlıses adı duyulur oldu hem
de türküleri. Öyle ki Urfalı Babi’nin yüzünü güldürmeyen Mukim Tahir’in
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Ayağında Kundura türküsü Selda’dan Zeki Müren’e, Müzeyyen Senar’a kadar
uzanan yelpaze içinde okundu. Ayağında Kundura bir süre radyolarda çaldı.
Tatlıses 1978’de ‘Ayağında Kundura-Ceylan’ filmiyle de sinemaya girdi. 1979’da
oynadığı ‘Kara Yazma’ filminde Perihan Savaş’la tanıştı. Birlikteliğin sonucunda
Melek Zübeyde adında kızları olurken bu birliktelik 1983’teki ‘Günah’ filmine
kadar sürdü. Daha sonra Tatlıses yeni hayat arkadaşı Derya Tuna’yla tanıştı ve
bu birliktelikten de İbrahim adında bir oğlu dünyaya geldi.
Ticarete atılmasıyla birlikte bittiği iddia edilen Tatlıses 1 Mayıs 1987’de kendi
plak şirketi olan Tatlıses Müzik’i kurdu. Tatlıses sonraları benzin istasyonundan,
hamburgere, otobüs şirketinden, radyoculuğa, televizyonculuktan lokantalar
zincirine kadar bir çok iş kolunda hizmet verdi.
Özal’ın “Madem en çok bunlar dinleniyor, TRT’ye çıkabilirler” demesiyle 1989
yılbaşı günü daha önce hiçbir albümünde okumadığı ve özel klip çektiği Beyaz
Gül Kırmızı Gül şarkısıyla TRT’ye ve televizyon dünyasına adımını resmen attı.
Şimdi Tatlıses filmleriyle, dizileriyle, show programlarıyla, aşklarıyla hala
hayatımızda ...
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Tekst 9
Sağlıklı sahur
Sahur için uykusunun ortasında kalkıp, bir
şeyler yiyip, ardından tekrar yatağına dönenler,
ne yediklerine çok dikkat etmeli. Yeme-içme
uzmanlarından oluşan jüri üyelerimize
“Sahurda neler yemek gerekir?” diye sorduk.
BÖREK
(Aldığı oy: 5)
Sebzeli, kıymalı, tavuklu çeşit çeşit börekler sahur vaktinin en büyük keyfi.
Yufkayı bir de evde açarsanız lezzeti iyice artıyor. Üstelik önceden hazırlanıp
gece hızla ısıtılan börekleri sahur vakti ezandan önce afiyetle yemek de çok
pratik oluyor. Jüri üyelerimizden Semih Somer, Esra Düzdağ ve Ayşe Tüter
hafif yağsız böreği tavsiye ederken, Ender Saraç, ıspanaklı kol böreğini, Vedat
Başaran ise Boşnak böreğini öneriyor. Tadına doyum olmayan böreklerin hafiflik
tüyosu ise yağını az koymak.
KOMPOSTO
(Aldığı oy: 5)
Hem susatmaz hem de tatlı; üstelik yaz aylarında bol bulunan taze meyvelerle
hazırlanabilmesi çok kolay olan komposto, sahur vaktine tatlı bir lezzet katıyor.
Ramazan’da sağlıklı beslenmek isteyenler için şeker ve su ihtiyacını karşılaması
bakımından da sahur vakti tercih edilmesi gereken bir besin. Jüri üyelerimizden
Gamze Bursa elma kompostosunu tavsiye ederken, Vedat Başaran ve Semih
Somer taze vişne ve çilek kompostosunu öneriyor. Ayşe Tüter ve Esra Düzdağ
ise kompostonun sağlığa ne kadar faydalı olduğunu belirtiyorlar.
KAHVALTILIK
(Aldığı oy: 4)
Sahur vakti kahvaltı etmek, herkesin ilk aklına gelen en pratik çözümlerden biri.
Ama 30 gün boyunca aynı çeşitlerden oluşan kahvaltı sıkıcı gelebilir. Örneğin
kendi ellerinizle yapacağınız reçellerle sahurunuzu şölene dönüştürebilirsiniz.
Jüri üyelerimizden Banu Kazanç, peynir, bal, reçel ve yanına 5-10 tane zeytin
öneriyor. Ayşe Tüter hafif bir kahvaltı yapmanızı tavsiye ederken, Esra Düzdağ
peynir ve yumurtayı, Yasemin Soysal ise kekikli, naneli zeytinyağını ve peyniri
kahvaltı mönüsüne alıyor.
ÇORBA
(Aldığı oy: 3)
Sağlıklı yemek denilince akla ilk gelen besinlerden biri tabii ki çorba. Hem
doyurucu hem de hazırlanması kolay olduğu için sahurda da çok fazla tercih
ediliyor. Sahurda içeceğiniz çorba, sizi uzun süre tok tutacağı gibi sıcak bir
şeyler yeme ihtiyacınızı da karşılar. Mis gibi çorbanın en hası Gamze Bursa’ya
göre ezogelin, Hasan Açanal’a göre mercimek, Vedat Başaran’a göre ise
paparalı tarhana. Kendi beğeninize göre kaşarlı domates, yoğurt veya tavuk
suyuna çorba da yapabilirsiniz.
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MEYVE
(Aldığı oy: 3)
Gün geçmiyor ki yeni bir meyvenin faydasını öğrenmeyelim. Ramazan ayında
canlı kalmak istiyorsanız sahurda meyve tüketmekte fayda var. Jüri
üyelerimizden Ayşe Tüter karpuzu, Yasemin Soysal çileği, Banu Kazanç ise
her türlü meyveyi tavsiye ediyor.
TOST
(Aldığı oy: 3)
Sahur vakti evde yiyecek hiçbir şey yok, üstelik uykulusunuz ve tok tutacak bir
şeyler lazım. Öyleyse iki dilim ekmek, biraz peynir yeter sıcacık bir tost için ...
Jüri üyelerimizden Nadire İçkale, Ayşe Tüter ve Ender Saraç, sahurda tost
yemeyi öneriyor.
ERİŞTE
(Aldığı oy: 1)
Erişte hem tok tutar hem de oldukça besleyicidir. Ama gereğinden fazla
tüketmemekte fayda var; çünkü sonrasında yatacaksanız, uyumakta
zorlanabilirsiniz. Erişte, jüri üyelerimizden Semih Somer’in önerisi olarak
listemize girdi.
Hasan Açanal (Gastronomi uzmanı)
Çorba (Mercimek)
Aya köftesi (Bulgurlu ve etli)
Dövmeç (peynir, kuru yufka ekmeği, soğan, yeşil biber)
Patlıcan közleme
Vedat Başaran (Feriye Lokantası’nın işletmecisi ve şefi)
Boşnak böreği
Paparalı tarhana
Haşlanmış yumurtalı kahvaltı
Taze vişne kompostosu
Nadire İçkale (İşkadını)
Yağsız kepek ekmeğine tost
Çay
Ender Saraç (Diyetisyen)
Ispanaklı yağsız kol böreği
Sebzeli krep
Bol yulaflı müsli
Çavdar ekmeğine kaşarlı tost
Ayşe Tüter (Yemek yazarı)
Kızarmış ekmek-peynir, tost
Karpuz
Komposto
Hafif yağsız börek
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Tekst 10
Değerlerimiz – Misafirperverlik
Bizi biz yapan birçok özelliğimiz vardır. Diğer toplumlardan ayırır bizi bu özelliklerimiz.
Her zaman yabancıları şaşırtır ve hayran bırakırlar.
Bu özelliklerimizden birisi de
misafirperverliktir. Misafirlik bizim için çok
önemlidir. Misafir, kendi ikametgahı dışında
bir yerde kısa süreliğine kalan yabancı kişiye
denir. Yani misafir kendi evinden uzaktadır.
Ailesinden uzaktır. Memleket hasreti ile
yanmaktadır. Merak ve endişe içindedir.
Böyle bir durumda ne kadar rahat ve huzurlu
olabileceğinizi düşünün. Her koşulda evden
uzak olmak o diyarda yabancı olmak
demektir.
Ama bizim toplumumuzda misafir ağırlamak bir şereftir, bir onurdur. Herkesin sahip
olamayacağı bir şandır. Misafir kendisini hiç bir zaman yabancı hissetmez. Çünkü Türk
milleti her zaman misafirini en iyi şekilde ağırlamıştır. Ona evinin en güzel odasını ayırır.
En iyi yemekleri yapar. En ufak bir ihtiyacını giderir. Misafiri el üstünde tutar. Kendi
ailesinden asla ayırmaz, hatta daha iyisini yapar onun için.
Kültürümüze baktığımız zaman misafirlikle ilgili birçok atasözü, deyim ve gelenek gibi
özellikleri görebiliriz.
Örnek:
1 Misafir Odası: Mutlaka her evin bir odası gelecek misafirler için ayrılır. Oda en güzel
şekilde düzenlenir. Misafir dışında kimse giremez o odaya.
2 Tanrı Misafiri: Aniden gelen bu kişinin kim olduğu önemli değildir. Çünkü o Allah
tarafından gönderilmiş bir misafirdir. Misafire hizmet Allah’a hizmettir. Misafir asla
geri çevrilmez.
3 Misafir Nasibiyle Gelir: Misafir sıkıntı getirmez. Misafir ev halkını zor duruma
sokmaz. Çünkü o kendi bereketi ile gelir.
Peki şimdi?
Bu güzel özelliğimizi hala koruyabiliyor muyuz? Yoksa iş stresi içinde bunları unuttuk
mu?
Misafir geldiği zaman seviniyor muyuz? Yoksa bir an önce gitmesi için dua mı ediyoruz?
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf
raadpleegt.

Tekst 11
Alsancak Garı
1
Alsancak Garı, Osmanlı’nın ilk demiryolu olan
İzmir-Aydın demiryolu hattının yapılması için imtiyaz,
İngiliz girişimci Wilkin ve dört arkadaşına verilmişti.
İmtiyaz 1857 yılında “İzmir’den Aydın’a Osmanlı
Demiryolu” kumpanyasına devredilmiş.1857 yılında
Vali Mustafa Paşa döneminde temeli atılan
demiryolunun başlangıcında yer alan Alsancak Garı,
1858 yılında hizmete açılmıştır.Tarihi gar bugün hala
hizmet vermektedir.
2

Alsancak Garı, İzmir’in Alsancak semtinde bulunur. İzmirde yetiştirilen üzüm,
incir, pamuk, tütün vb tarım ürünlerinin İzmir’e taşınmasında vasıta olan gar, ilk
demir yolunun başlangıç noktası olma özelliğine de sahiptir. İlk adı Punta Garı
olan bu garın, ray döşeme işine 1857 yılında başlanmıştır ve gar 1858 yılında
hizmete girmiştir. O dönemde Alsancak Garı sadece sundurmaları ve etrafındaki
birkaç küçük işletme binalarından ibaretti. Deve kervanları ile güneyden gelen
yüklerin şehir içi ve limana olan dağılımları burada yapılırdı. Birçok insan,
Anadolu’daki ilk istasyonun Alsancak Garı olduğunu düşünür fakat Anadolu’daki
ilk istasyon, İzmir-Kemer istasyonudur. Günümüzde de kullanılmaya devam
ediliyor.

3

Anadolu topraklarındaki demiryolu tarihi 23 Eylül 1856 yılında ilk demiryolu
hattı olan 130 km’lik İzmir-Aydın hattının imtiyaz verilmiş bir İngiliz girişimci
Wilkin ve dört arkadaşının firmasının ilk kazmayı vurmasıyla başlar. İmtiyaz
İzmir Valisi Mustafa Paşa zamanında, 1857 yılında “İzmir’den Aydın’a Osmanlı
Demiryolu” kumpanyasına devredilmiştir.
130 km uzunluğundaki bu hattın seçilmesinin nedeni bu tarihte Aydın ve İzmir
yöresinin diğer yörelere göre daha kalabalık olması ve bundan ötürü de ticari
potansiyelinin daha yüksek olmasıdır. Aynı zamanda bu yöre İngiliz pazarı
olmaya uygun etnik unsurların yaşadığı bir bölgedir ve İngiliz sanayisinin
gereksinim duyduğu hammaddeler açısından da stratejik bir öneme sahiptir.
Böylece Anadolu topraklarındaki ilk demiryolu hattı olan 130 km’lik bu hat tam
10 yıl süren bir çalışmayla 1866 yılında Sultan Abdülaziz zamanında
tamamlandı.
İngilizler açısından bu bölge özellikle de Süveyş Kanalı’nın 1869 yılında açılmış
olması sonrasında İngilizlerin stratejik açıdan Hindistan yollarını denetim altına
alması yönünden de önemliydi. Osmanlı’da demiryolu imtiyazı verilen İngiliz,
Fransız ve Almanların ayrı ayrı etki alanları olmuştur. Fransa, Kuzey
Yunanistan, Batı ve Güney Anadolu ile Suriye’de; İngiltere, Romanya, Batı
Anadolu, Irak ve Basra Körfezinde; Almanya, Trakya, İç Anadolu, ve
Mezopotamya’da etki alanları oluşturmuştur. Hatta bazı tarihçiler İngilizlerin
demiryolu imtiyazını almasını ve İzmir-Aydın hattını inşa etmeye başlamasını
emperyalizmin Osmanlı’ya ilk girişi olarak kabul etmektedirler.
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Tekst 12
İsmet İnönü (1884-1973)
İsmet İnönü, 1884 yılında İzmir’de doğdu. 1906’da Erkân-ı Harbiye Mektebi’ni
birincilikle bitirerek kurmay yüzbaşı rütbesiyle Edirne’deki 2. Ordu’nun 8.
Alay’ında bölük komutanlığına atandı.
Birinci Dünya Savaşı sırasında Kafkas Cephesi’nde Kolordu Komutanı olarak
Atatürk’le birlikte çalıştı ve yıllardır süren dostlukları ile devletin geleceği
hakkında ortak fikirleri gelişti. Suriye Cephesi’nde savaştı; Milli Mücadele
sırasında Atatürk’ün en yakın silâh arkadaşı olarak çalıştı.
23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Edirne milletvekili olarak
katılan İsmet Bey, 3 Mayıs’ta İcra Vekilleri Heyeti’nde Erkân-ı Harbiye-i
Umumiye Vekili oldu.
Albay İsmet Bey, mebusluk ve bakanlık yapma hevesindeyken, Garp Cephesi
Komutanlığı görevine getirildi. Ocak ve Nisan 1921’de I. ve II. İnönü
savaşlarında Yunan ilerlemesini durdurdu. Sakarya Meydan Savaşı ve Büyük
Taarruz’dan sonra kazanılan zafer üzerine Mudanya Ateşkes toplantısında
Büyük Millet Meclisi’ni temsil etti. 24 Temmuz 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin
bağımsızlığının ve egemenliğinin tanınmasını sağlayan Lozan Antlaşması’nı
imzaladı.
Cumhuriyetin ilânından sonra 1923 yılında ilk hükûmette Başbakan oldu, aynı
zamanda Halk Fırkası Genel Başkan Vekilliği’ni üstlendi.
1934’te Soyadı Yasası çıktığında Atatürk’ün verdiği İnönü soyadını alan İsmet
Paşa, Başbakanlık görevini 1924-1937 yılları arasında da sürdürdü.
İnönü, Atatürk devrimlerinin gerçekleştirilmesinde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
sağlam temeller üzerine oturtulmasında Atatürk’ün en yakın çalışma
arkadaşıydı. Atatürk’ün ölümünden sonra 1938 yılında Türkiye’nin ikinci
Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Ayrıca kendisine ‘Milli Şef’ sıfatı verildi.
1950 genel seçimlerinden sonra CHP iktidarı Demokrat Parti’ye bırakırken,
İsmet İnönü de Cumhurbaşkanlığı’ndan ayrıldı ve 1960 yılına kadar Ana
Muhalefet Partisi Genel Başkanı olarak siyasi yaşamını sürdürdü.
27 Mayıs harekâtından sonra Kurucu Meclis üyeliğine seçildi ve 10 Kasım 1961
tarihinde Başbakanlığa atandı. 1965 yılında bu görevden ayrıldıktan sonra
milletvekili olarak siyasi yaşamını sürdürdü. 1972’de Parti Genel Başkanlığı ve
milletvekilliğinden istifa ederek, 25 Aralık 1973’te ölünceye kadar Anayasa
gereğince Cumhuriyet Senatosu tabii üyeliği görevinde bulundu.
25 Aralık 1973’te ölen İnönü 27 Aralık’ta devlet töreni ile Anıtkabir’de toprağa
verildi.
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Correctievoorschrift HAVO

2011
tijdvak 1

Turks

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.
Voorts heeft het College voor Examens (CvE) op grond van artikel 2 lid 2d van
de Wet CvE de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen
vastgesteld.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Examens.
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling
van het College voor Examens van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
Evenmin is er een standaardformulier voorgeschreven voor de vermelding van de
scores van de kandidaten.
Het vermelden van het schoolexamencijfer is toegestaan, maar niet verplicht.
Binnen de ruimte die de regelgeving biedt, kunnen scholen afzonderlijk of in
gezamenlijk overleg keuzes maken.
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3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 55 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Tekst 1 Türk romanındaki “Ecinniler”
1

maximumscore 1
“İnsanoğlunun yazabildiği en sarsıcı yedi-sekiz romandan biri.”

2

C

3

B

4

maximumscore 1
2-a
1-b
4-c
3-d
indien vier goed
indien drie of minder goed

5

1
0

A

Tekst 2 Sahneye çıkmam tam bir çılgınlık
6

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
İleri yaşta hala sahneye çıkması

7

B
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Vraag

Antwoord

8

D

9

maximumscore 1
Musiki Muallim Mektebi

10

C

11

D

Scores

Tekst 3 Yaşam döngüleri
12

B

13

A

14

D

15

C

16

B

Tekst 4 Aşk
17

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Kişinin duygularını kontrol gücünü yitirmesi / veya kontrol edememesi /
veya duygularını yönetememesi

18

maximumscore 1
− görsel (faktörler)
− işitsel (faktörler)
− psikolojik (faktörler)
indien drie goed
indien twee of minder goed

1
0

19

A

20

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Çok fazla anlamla yüklü olması/anlamının çok geniş olması

21

A
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Vraag

22

Antwoord

Scores

maximumscore 1
Twee van de volgende liefdesparen:
− Leyla ile Mecnun
− Kerem ile Aslı
− Ferhat ile Şirin
− Romeo ile Juliet
indien twee goed
indien één of nul goed

1
0

Tekst 5 Gezmeye, görmeye değer Karadeniz
23

A

24

C

25

D

26

D

27

C

28

C

29

D

30

D

31

A

Tekst 6 Çorba
32

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
avlayıcı ve toplayıcı kültüründen tarım kültürüne geçiş

33

B

34

D

35

maximumscore 1
Osmanlıların şerbet yapma tekniğini
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Vraag

36

Antwoord

Scores

C

Tekst 7 ‘Dünya yetmez’ dedi, uzay için özel …
37

C

38

maximumscore 2
1 juist
2 onjuist
3 juist
4 juist
5 onjuist
indien vijf goed
indien vier goed
indien drie of minder goed

2
1
0

39

C

40

maximumscore 1
Kullanılan yüksek teknoloji ve el işçiliğinden dolayı

Tekst 8 İbrahim Tatlıses Hayatı
41

B

42

D

43

A

44

C

45

E

Tekst 9 Sağlıklı sahur
46

B

47

B

48

C
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 10 Değerlerimiz – Misafirperverlik
49

maximumscore 2
Vijf van de volgende:
− misafir en iyi şekilde ağırlanır
− evinin en güzel odası ona ayrılır
− en iyi yemekler ona yapılır
− en ufak bir ihtiyacı giderilir
− misafir el üstünde tutulur
− aileden biri gibi görülür
− her şeyin daha iyisi onun için yapılır
indien vijf goed
indien vier goed
indien drie of minder goed

50

A

51

B

2
1
0

Tekst 11 Alsancak Garı
52

maximumscore 1
Punta Garı

Tekst 12 İsmet İnönü (1884-1973)
53

maximumscore 1
Ja.
1934’te Soyadı ... (arasında) da sürdürdü

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito.
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6 Bronvermeldingen
tekst 1

Milliyet, Kitap, 13.08.2009

tekst 2

Cumhuriyet, Hafta sonu, 18.04.2009

tekst 3

Milliyet, 07.04.2006

tekst 7

Hürriyet, 02.11.2008

tekst 8

www.bakterim.com

tekst 9

Sabah Cuma Yaşam, 28.08.2009

tekst 10

Ekim 29, 2007

tekst 12

www.biyografi.info
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Examen HAVO

2010
tijdvak 1
donderdag 20 mei
13.30 - 16.00 uur

Turks
tevens oud programma

Turks 1,2

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 46 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1 Van’da hayatın ritmi farklı
Metne göre tarihte Van’ı pek çok farklı grup yönetmiş.
Aşağıdakilerden hangisi bu grupların kronolojik olarak doğru sıralanmış halidir?
A Urartular – Araplar – Selçuklular – Osmanlılar
B Urartular – Osmanlılar – Araplar – Türkler
C Urartular – Osmanlılar – Persler – Araplar
D Urartular – Persler – Osmanlılar – Bizanslılar

1p

1

1p

2

1p

3

Aşağıdakilerden hangisi Van’daki en eski tarihi eserdir?
A Güzelsu Kalesi
B Hüsrev Paşa Külliyesi
C Kaya Çelebi Camii
D Van Kalesi

1p

4

Aşağıdakilerden hangisi yazarın bu metni yazmaktaki amacını en iyi şekilde
anlatır?
A İnsanları Van’ın tarihini araştırmaya yönlendirmek
B İnsanları Van’ı ziyarete teşvik etmek
C Van’daki değişiklikleri gözler önüne sermek

In de tweede alinea staat dat de schrijver ergens heel verbaasd over is.
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin waarin dat wordt
aangegeven.

Tekst 2 Beni sokmaya çalıştıkları…
1p

5

Yasemin Kozanoğlu’nun şimdiki oturduğu evi seçmesinin nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A ailesinin baskısından kurtulmaya çalışması
B kalabalıkta olmayı sıkıcı bulması
C müziğe daha fazla ağırlık vermek istemesi
D şehrin trafik probleminden kaçmak istemesi

2p

6

Noteer twee dingen die volgens Yasemin Kozanoğlu in de film wel romantisch
zijn en twee dingen die niet romantisch zijn.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

7

Yasemin Kozanoğlu vindt dat ze goed heeft geacteerd in de film “Romantik”.
Ze geeft hier verschillende redenen voor.
Noteer er twee.
Je moet in het Turks antwoorden.
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1p

8

Yasemin Kozanoğlu içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulmak için ne yapmış?
A Başka bir klüpte DJ’lik yapmış.
B Gece yaşantısını sınırlamış.
C Paparazziyle bir anlaşma yapmış.
D Yanlış arkadaşlarla ilişkisini kesmiş.

1p

9

Yasemin Kozanoğlu hangi paragrafta kendisinin geçmişteki ve şimdiki düşünce
şekli hakkında yorum yapıyor?
A 4. paragrafta
B 5. paragrafta
C 9. paragrafta
D 12. paragrafta

Tekst 3 Yeni sözcükleri kolayca öğrenmenin yolu
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
1p

1p

1p

1p

1p

10
A
B
C
D

Çok ağır
Her seferinde
Oldukça hızlı
Zaman geçtikçe

A
B
C
D

anlamı
okunuşu
tanıtımı
yazılışı

A
B
C
D

çözüm
deney
strateji
yorum

A
B
C
D

akıcı
aynı
çeşitli
zor

A
B
C
D

belirlenecektir
gerçekleşecektir
uzayacaktır
zorlaşacaktır

11

12

13

14
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1p

1p

1p

15
A
B
C
D

duygusal
görsel
mantıksal
zihinsel

A
B
C
D

anlatabilmektir
belirlemektir
ilişkilendirmektir
örtebilmektir

A
B
C
D

açıkladığını
andırdığını
aşındırdığını
ayırdığını

16

17

Tekst 4 Sulukule’ye ne oluyor?
1p

18

Şükrü Pündük, Sulukule mahallesinin harabeye dönüşmesini suçu neye
bağlıyor?
A belediyenin Romanların kendi evlerinin onarımını yapmalarına müsaade
etmemesine
B belediyenin Romanların mahallesinin bakımını üstlenmeyi reddetmesine
C Romanların birbirleriyle birleşerek mahalleyi kurtarma konusunda aktif
olmamalarına
D Romanların evlerinin bakımlarını düzenli olarak yapmamaları sonucu
yıkılmasına

1p

19

Wat is het doel van “Kentsel Dönüşüm Projesi” volgens Şükrü Pündük?
Geef dat doel in één zin weer.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

20

5. ve 9. paragraflar arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi açıklıyor?
A Beşinci paragraftaki düşünce dokuzuncu paragrafta çürütülüyor.
B Dokuzuncu paragraf beşinci paragrafın kısa bir özetini içeriyor.
C Her iki paragrafta da aynı problem değişik kişiler tarafından aktarılıyor.
D İki paragrafta da iki ayrı düşünce, farklı açılardan irdelenerek dile getiriliyor.

1p

21

8. paragrafın fonksiyonu nedir?
A yıkımın doğuracağı hukuksal problemleri ortaya koymak
B yıkımların Romanlara açacağı ekonomik problemleri sıralamak
C yıkımlar sonucu ortaya çıkacak toplumsal sorunları belirtmek
D yıkımlar sonucu Romanlarda açılacak duygusal yarayı anlatmak
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1p

22

Tüm metin gözönüne alındığında, yazar ne anlatmak istiyor?
Romanların
A İstanbul’dan sürülmek istendiklerini
B pasif bir tutum içinde olduklarını
C yerlerinde kalmaları gerektiğini

Tekst 5 İzmir’deki köprüler ‘beton kanseri’ oldu
1p

23

1p

24

İlk kez hangi tarihte ASR-beton kanseri tespit edildi?
A 1980
B 1995
C 2002
D 2003
ASR-beton kanserine aşağıdaki kumlardan hangisi sebep olmaktadır?
doğal kum
ıslak kum
kırma kum

A
B
C
1p

25

Yetkililer beton kanseri problemi ile ilgili olarak ne demektedirler?
A Bütün her şey yalnızca panikten ibarettir.
B Hayati bir problem söz konusudur.
C Problemi şu anda araştırmaktayız.
D Yapılan onarım planı uygulamaya konuldu.

1p

26

Welke externe factor veroorzaakt ook ASR-betonrot?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

27

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
ASR-beton kanserini engellemek
A çok zaman alır.
B çok zordur.
C oldukça kolaydır.
D oldukça pahalıdır.

Tekst 6 İşte İstanbul’un toplu taşımayla katettiği yol

1p

28

Metinde yazarla arkadaşının yaptığı bir testten bahsediliyor.
Bu testin amacı nedir?
A İstanbul’un trafik problemini gözler önüne sermek
B metrobüs hattının trafiğe etkisini ölçmek
C otobüs ve metro sistemlerini karşılaştırmak
D özel araçların daha hızlı olduğunu ispatlamak
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1p

1p

1p

29

30

31

De schrijver van het artikel zegt dat de busritten hem helemaal niets hebben
gekost.
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin waarin staat hoe
dat komt.
Metinde metrobüslerin konforlu olmasını sağlayan birtakım özelliklerden
bahsediliyor.
Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biridir?
A engelliler için uygun
B fazla kalabalık değil
C klimaları iyi soğutuyor
D koltukları geniş
Je studeert in Istanbul en maakt vaak gebruik van het openbaar vervoer. Je
denkt erover om een Akbil-maandkaart te kopen.
Wat kost die kaart volgens de tekst?

Tekst 7 İşte Türkiye’nin peynir haritası
4p

32

Wat zijn volgens de tekst de eigenschappen van de volgende kaassoorten?
Noteer de letters met de juiste cijfers.
Kaassoorten:
a Edirne (beyaz peyniri)
b Ezine (beyaz peyniri)
c
d

Eigenschappen van de kaas:
1 heeft een scherpe smaak
2 is geregistreerd bij het Türk Patent
Enstitüsü
3 heeft landelijke bekendheid
4 heeft plaatselijke bekendheid
5 is vervaardigd van geiten-,
schapen- en koeienmelk
6 is vervaardigd van geitenmelk of
geiten- en schapenmelk
7 is vervaardigd van koeienmelk
8 wordt alleen thuis gemaakt

Kars (karın kaymağı peyniri)
Karaburun (kopanisti peyniri)

Tekst 8 Karagöz için UNESCO yol haritası çizildi
1p

33

Mahmut Hazım Kısakürek kimdir?
Karagöz’ü ilk kez oynatan kişi
Kültür Bakanlığı görevlisi
meşhur bir Karagöz oynatıcısı
UNESCO görevlisi

A
B
C
D
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1p

34

1p

35

Mahmut Hazım Kısakürek’in amaçladığı şey nedir?
Karagöz oyununun
A bir an önce uluslararası üne kavuşmasını sağlamak.
B kültürel miraslar listesine alınmasını sağlamak.
C modernleşmesini sağlamak.
D popülerliğinin devamını sağlamak.
Metinde “yol haritası” hangi anlamda kullanılmıştır?
kampanya planı
karayolları haritası
şehir planı
tavsiye edilen yol

A
B
C
D

3p

36

1p

37

Mahmut Hazım Kısakürek heeft een aantal concrete plannen in gedachten.
Welke van de onderstaande plannen heeft hij in gedachten en welke niet?
1 de bekendheid van Karagöz via de media vergroten
2 de Karagöz-toneelstukken in het Engels laten vertalen
3 een aantal Karagöz-toneelstukken digitaliseren
4 een gedenkteken voor Karagöz oprichten
5 een paar straten naar bekende Karagöz-spelers vernoemen
6 Karagöz als vak op de universiteit invoeren
Noteer het nummer van elk plan, gevolgd door “wel” of “niet”.
Karagöz bazı alışveriş merkezlerinde nasıl tanıtılıyor?
bir komedyen olarak
bir marka olarak
bir sihirbaz olarak

A
B
C

Tekst 9 Tuvalet kapılarındaki sembollere…
1p

38

Nazlı Eda Noyan’ın aklına tuvaletlerdeki sembolleri inceleme fikri nerede
geliyor?
A gezdiği bir fotoğraf sergisinde
B gittiği bir dinlenme tesisinde
C okuduğu üniversitede
D sıhhi malzemeler satan bir mağazada

1p

39

Metnin yazarının Nazlı Eda Noyan ile röportaj yapmasına sebep olan durum
nedir?
Nazlı Eda Noyan’ın
A açtığı sergi
B aldığı tepki
C sunduğu bildiri
D yazdığı kitap

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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1p

40

Welke afbeeldingen en symbolen worden er volgens de tekst gebruikt om een
damestoilet aan te geven?
Noteer er twee.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

41

Yazarın teyzesinin tuvalete “mühim yer” demesinin ardında yatan sebep nedir?
A onun kelime oyunlarına meraklı olması
B onun şakacı bir insan olması
C tuvaletin büyük bir önem taşıdığını düşünmesi
D tuvalet sözcüğünü kullanmaktan çekinmesi

1p

42

Türkiye’deki tuvaletlerde erkekler için şapka sembolünün yaygın olarak
kullanılmasına yol açan durum nedir?
A halkın okuma-yazma seviyesinin düşük olması
B siyasi bir devrimin bu şekilde reklamının yapılması
C turistlerin bu sembolü diğerlerinden daha kolay tanıması
D zengin kesimin bu sembolü tercih etmesi

1p

43

In wat voor soort gebouwen bevinden zich de meeste openbare toiletten in
Istanbul?
Noteer er twee.

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende
tekst raadpleegt.

Tekst 10 “Windows Vista’ya geçsem mi geçmesem mi?”

1p

44

1p

45

Je hebt Windows XP op je computer en je wilt weten of je volgens de tekst
probleemloos kunt upgraden naar Windows Vista.
Kan dat upgraden probleemloos?
Noteer het nummer van de paragraaf waarin het antwoord staat.
In de tekst staat ook de mening van de auteur over Windows en Microsoft.
Noteer het nummer van de paragraaf waarin die mening staat.

Tekst 11 www.e-konsolosluk.net

1p

46

Je gaat je Turkse paspoort via internet verlengen. Je vult het elektronische
formulier in en je betaalt de kosten ook via internet.
Ben je dan klaar, volgens de tekst?
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin die daarover
informatie geeft.

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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HAVO Turks 2010 tijdvak 1 (20-5-2010)

Naam kandidaat: ________________________________

School: _________________________________

Examennummer: ________________________________

Instructie
Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3)
Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen
1 A B C D
2

Open vragen
2

Open vraag

3 A B C D
4 A B C

6

5 A B C D
6

Open vraag

7

Open vraag

7

8 A B C D
9 A B C D
10 A B C D

19

11 A B C D
12 A B C D
13 A B C D
14 A B C D
15 A B C D
16 A B C D
17 A B C D
18 A B C D
19

Open vraag

20 A B C D
21 A B C D
22 A B C
23 A B C D
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Meerkeuzevragen
24 A B C

Open vragen
26

25 A B C D
26

Open vraag

27 A B C D

29

28 A B C D
29

Open vraag

30 A B C D
31

Open vraag

32

Open vraag

33 A B C D

31

32

34 A B C D
35 A B C D
36

Open vraag

36

37 A B C
38 A B C D
39 A B C D
40

40

Open vraag

41 A B C D

43
42 A B C D
43

Open vraag

44

Open vraag

45

Open vraag

46

Open vraag

44

45

46

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!
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Tekst 1

Van’da hayatın ritmi farklı
Urartuların eski başkenti Van’dayım. İçimden
"Edremit Van'a bakar, içinden Şamran akar"
türküsü geçiyor. Kalesini, gölünü, kahvaltı
salonlarını turluyorum. Yürüyorum,
yürüyorum; bitiremiyorum...
1

Sadece gezdikçe öğreniyor insan. Edremit,
Van'ın sayfiyesiymiş. Urartuların neredeyse 3
bin yıl önce yaptıkları su kanalının adı da
Şamran'mış...
"Edremit Van'a bakar içinden Şamran akar, öyle bir yar sevdim ki her gören ona bakar"
türküsünün ne anlama geldiğini anlamak için Van'a gitmek lazımmış.

2

4 bin yıl önce Semiramis tarafından kurulmuş
Rivayete göre şehir, günümüzden 4 bin yıl kadar önce, Asur Kraliçesi Semiramis
tarafından kurulmuş. Urartulara başkent olmuş. Önce Araplar, Bizanslılar ve Persler
tarafından yönetilmiş. Daha sonra da Selçuklular ve Osmanlılar tarafından.
Rusların 1915 yılında eski şehri işgal etmesiyle Van'ın rengi değişmiş. İşgal iki yıl
sürmüş. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla da eski şehrin 4 kilometre doğusunda yeni
bir Van kurulmuş.
Bugün şehir ve göl arasındaki yol, bir zamanların meşhur ‘İpek Yolu’. Artık neredeyse
bir otoban...
Şehir büyümüş. Göç almış; büyümüş, ilerlemiş, gerilemiş...
Tatvan'dan gemiyle yaklaştığımda gördüğüm manzaraya ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin
şehre kattığı canlılığa şaşırdım kaldım.

3

"Kaçak çay bulunur" tabelalı kahvaltı salonları
Beş Yol'da yürüdüm. Önümde bir adam, elinde telefon, ilerliyor. Bir süre sonra ister
istemez konuşmalarına kulak kabarttım.
- Bak güzelim, hayal kur, onda bir şey yok. Sadece hayal kurarken yapacağın işleri de
ihmal etme. Sen bir güzel derslerine çalış da, yine hayallerini kur!
Böylesine ağır ve yapıcı bir terapi cümlesiyle tersim döndü. Bu şehirde, yerel şiveli ve
giysili bir adamdan beklemiyordum...
Günün geri kalanında ve ertesi gün hep aynı mutluluğu duydum. Oh be! Hayal kurmak
ne güzelmiş meğer! Akdamar Adası'nı, müzeyi, kaleyi, kedileri, gümüşçüleri "lay lay lom"
dolaştım. "Boş ver be!" deyip korkusuzca yedim, "yürünmez" dedikleri her yere
yürüyerek gittim. Çavuştepe'nin arkeologlara taş çıkartan bekçisi Mehmet Kuşman'ı
ağzım açık dinledim. Eski camileri, hayatımda ilk kez görüyormuşçasına bir coşkuyla
gezdim.
Van'da hayatın ritmi farklı. "Kaçak çay bulunur" tabelaları ile süslü kahvaltı salonları ve
kahveler, enfes ballar ve peynirlerle birlikte havada bir dinginlik var sanki. Bir bilgelik, bir
her şeyi olduğu gibi kabullenirlik vardı havada.
Ya da bana öyle geldi...
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Ne yapılır?
Müzeyi görmeyi ihmal etmeyin. Biraz vakit
ayırıp gezmek çok akıllıca olur. Yolculuk
MÖ 9000'de başlıyor. Başınız dönebilir...
Van Kalesi’ni mutlaka gezin. İlk surları MÖ
840'ta inşa edilmiş.
Van Gölü ülkemizin en büyük gölü. 3 bin
700 kilometrekarelik bir alana yayılmış.
Bana çok romantik geldi.
Çavuştepe'de Urartuların sarayını görün.
1662'den kalma Kaya Çelebi Camii'ni ziyaret etmenizi öneririm.
Hüsrev Paşa Külliyesi 1567'de yapılmış. Onarılmış haline ağzım açık kaldı.
Muradiye Şelalesi ve Akdamar Adası'nı mutlaka ziyaret edin. Acıklı "Ah Tamara"
hikayesini anlatmayacağım, malum yerim dar. Ama mutlaka orada öğrenin, geziye
romantizm katması açısından önemli bir efekt.
Güzelsu Kalesi 1600'lü yıllarda yapılmış. Uzaktan bir ejderhayı andırıyor. Kesinlikle
gitmeye değer. Çok masalsı, çok "1001 Gece"!
Sütçü Feyzi Erol Kardeşler'de kahvaltı edip Balcı Behçet'ten de bal alabilirsiniz. Bir
de otlu peynir olayı var; ihmale gelmez!
Göl kenarında inci kefali yemeden olmaz.
Gümüş işçiliği çok ilgi çekici. Özellikle Atasoy Gümüş'e bir göz atmakta fayda var.
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Tekst 2

Beni sokmaya çalıştıkları delikten çıkıp buraya geldim
ELİF BERKÖZ
1

2

3

4

5

Sinan Çetin'in yıllar önce çektiği ve gösterimini sürekli ertelediği "Romantik" vizyona
girdi. Filmin başrol oyuncularından Teoman, ne kadarı espridir bilinmez, konuyu
unuttuğunu söylüyor. Filmin bazı sahneleri internette dolaşıyor. Biz de filmin kadın
başrol oyuncusu Yasemin Kozanoğlu ile röportaj yapmaya karar veriyoruz.
Kozanoğlu ile Riva'daki evinde buluşmak için sözleşiyoruz. Herhalde bir villada
oturuyordur diye düşünürken Kozanoğlu telefonda bana "Köy meydanına gelince evimi
sorun, gösterirler." diyor. Tarif edilen adreste çimlerle kaplı bir bahçe ve bir kütük ev
çıkıyor karşımıza. Burası bir zamanlar Kozanoğlu'nun da yarışmacı olarak katıldığı
‘Ünlüler Çiftliği’ programındaki ahşap evin neredeyse aynısı.
İçerisi daha hoş ve konforlu tabii. Bir odalı evde iki Macintosh
bilgisayar, bir televizyon, küçük bir buzdolabı var.
Kozanoğlu dört köpeği ve bir kedisiyle birlikte Kanlıca'daki
evini bırakıp buraya taşınmış. Nedeni de müziğe konsantre
olmak istemesi. "28 yaşındayım ve tam da tek başına kalıp
bir şeyler yaratma devresindeyim. Geceleri müzik yaparken
komşuların tak tak diye duvara vurmayacağı bir yere gitmek
istedim." diyor. Ayrıca doğayı da çok sevdiği için burada
olduğunu söylüyor.
Söyleşimiz bitince, ricası üzerine onu bakkala götürüyoruz,
sonra da evine bırakıyoruz. Çünkü arabası yok. Bisikletle
gidince de köydeki tüm köpekler peşine takılıyor...
Yaşadığınız yer insanların kafasındaki sosyetik güzel Yasemin Kozanoğlu imajına
oldukça aykırı. Kanlıca'daki evinizi bırakıp böyle bir hayat seçmenize, buraya
taşınmanıza ne sebep oldu?
Geceleri müzik yaparken komşuların ‘tak tak’ diye duvara vurmayacağı bir yere gitmek
istedim. İş konsantrasyonum bozuluyordu şehir içinde. Gelen giden oluyordu, telefon
çalıyordu. Özgür kalmak için buraya geldim. Zamanı daha iyi kullanıyorum burada.
İstediğim saatte müzik yapıyorum. Köpeklerim çok mutlu. Bisiklete biniyorum. Dağlara
tırmanıyorum.
Anneniz şehre geri dön baskısı yapıyor mu?
Hayır. Doğayı sevdiğimin ve burada ne kadar mutlu olduğumun farkında. Arada sırada
beni görmeye geliyor ya da ben ona gidiyorum. Yemek yapamadığım zamanlarda ondan
yemek taşıyorum evime.
İlk kez tanıştığınız biri mesleğinizi sorduğunda cevabınız ne oluyor?
İngiltere'de video prodüksiyon okudum. Audio ve elektronik müzik dersi aldım. Keşke
müzik okuluna girseydim diyorum şimdi. DJ'im ben. Neredeyse Türkiye'nin her yerinde
çaldım.
Bu evde gerçekleştirmek istediğiniz projeler var mı?
Şu sıralar DJ'liği minimuma indireceğim. Evde çalışmak istiyorum çünkü. Beste
yapıyorum. Beğendiğim Türkçe şarkıları kulüplerde çalınacak hale getirmeye
çalışıyorum. Mesela Sezen Aksu ve Nil Karaibrahimgil'in şarkılarını.
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Şimdi de "Romantik"le gündeme geldiniz. Teoman geçenlerde şakayla karışık
"Yasemin filmde kardeşim miydi, sevgilim miydi hatırlamıyorum" demiş. Sizin hafızanız
Teoman kadar zayıf mı? Filmin konusunu sorsam hatırlayabilecek misiniz?
Ben de neredeyse konuyu unuttum. Gazetelerde yazılanları okuyunca hatırlayabiliyorum
ancak. Hem yıllar geçti üzerinden hem de senaryosu çok değişti. Mesela bir yıl önce bile
filme ek yaptık. Ama hatırladıklarımı sayayım. Teoman çocukluk arkadaşımı oynuyor.
Sonra aşk yaşıyoruz. Mafya muhabbetleri, aksiyon yer alıyor filmde. Bir yandan da aşk
hikayesi giriyor işin içine. Aynı kıza aşık olan iki erkek var. Onları da Teoman ve Okan
Bayülgen canlandırıyor.
7
"Romantik"te kim romantik?
Baş kahramanlar ve sahneler çok romantik. Fakat filmin tümüne bakıldığında romantik
bir film değil. Film karakterleri baktıkları dünyanın gördükleri gibi bir yer olmadığını,
hayatın romantik olmadığını fark ediyorlar.
8
"Romantik"in tamamlanmış halini izlediniz mi?
Bitmeden izlemiştim. En son halini iki kere gösterdiler oyunculara ama benim izlemeye
zamanım olmadı. İzlediğim kısımda oyunculuğumu çok beğendim nedense. Doğal
buldum. Sinan Çetin'le elektriğim tuttu diye oldu herhalde. Karakteri de çok sevmiştim.
9
Genel olarak kendi oyunculuğunuzu nasıl buluyorsunuz? Sizce rol yapmakta başarılı
mısınız?
Oyuncu olmayı hiç düşünmezken beni televizyon dünyasına sokan kişi Sinan Çetin'di.
Ne yazık ki "Romantik"ten sonra onunla bir daha çalışma fırsatım olmadı. "Çilekli Pasta"
adlı televizyon filminde oyunculuğumu beğenenler çıktı, ben hiç beğenmedim.
Karakterime yakın bir rol değildi çünkü. Zaten oyuncu değilim, değişmemi gerektiren
rollerin altından kalkamam. Oysa "Romantik"te oynamak hem kolay hem de eğlenceli
olmuştu benim için. Çünkü rolüm bana benziyordu. Kendi karakterime yakın teklifler
gelirse tekrar oyunculuk yapabilirim.
10
Sizin şöhretiniz işinizdeki başarınızdan çok, ortalarda ne kadar gözüktüğünüzle ilgili.
Bunun farkına varıp işinize konsantre olmaya mı karar verdiniz?
Eğer orada DJ'lik yapmıyorsam ve güzel bir etkinlik yoksa gece kulüplerine
uğramıyorum. Geç yatıp geç kalkarken, şimdi erken kalkıp erken yatıyorum. Gece
çalışıyordum, geceye endeksli yaşıyordum bu yüzden. Ve ister istemez kameralara
yakalanıyordum. Şimdi yaşam tarzım değişti. İşime kafa yoruyorum. Magazin basınının
beni sokmaya çalıştığı delikten çıkmayı başardım. Bir daha asla yanıma yaklaşmalarına
izin vermeyeceğim.
11
Geçtiğimiz günlerde oyuncu Seda Akman uyuşturucu kullandığı için gözaltına alındı.
Siz de uyuşturucu olaylarında en sık adı geçen ünlülerdendiniz.
Ünlüleri afişe etmek onlara özenen gençlere kötü örnek oluyor bence. Her insan her şeyi
denemiş olabilir. Ama denemek başka şey, bağımlı olmak başka şey. Uyuşturucunun
yanında değil, karşısındayım. Kötü maddelere ihtiyacım yok. Gençlere tavsiyem şu:
Uyuşturucuya ihtiyaçları yok. Tek ihtiyaçları olan şey akılları ve kalpleri.
12
Kimileri sizi bir çocuk kadar saf buluyor. Belki de fazla içinizden geldiği gibi
konuştuğunuz için böyle düşünülüyor...
Beni saf olarak tanımlayanlar akıllı mı acaba? Son yıllarda insanların gözüne baktığım
zaman ne olduklarını anlayabiliyorum. Daha akıllandım. Eskiden beceremiyordum bunu.
Şimdi daha iyi tanıyorum karakterleri. Büyümenin alametleri bunlar.
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Yeni sözcükleri kolayca öğrenmenin yolu
Alan Pritt

yapardım. 10
unutuyordum.

Okuldayken İspanyolca ve Fransızca öğrenmek zorunluydu; ama ben
bir türlü beceremezdim. En başarısız olduğum dersler yabancı dillerdi.
Üç yılın sonunda İspanyolca sınavına girip 100 üzerinden yalnızca 2,5
aldığımı hatırlarım. Bütün o üç yıl boyunca aslında hiçbir şey
öğrenmemiştim. Ve sorun, elimden geleni yapmamak değildi. Ev
ödevime saatlerce çalışır; ama hiçbir yere varamazdım. Beş ya da daha
az yeni sözcük öğrenmek için, bir saat tekrarlama alıştırmaları
ilerliyordum ve bu kadar uzun sürede öğrendiğim şeyleri de çabucak

Aradan on yıl geçti ve çok şey değişti. Sözcük öğrenmeye yönelik bir strateji, son zamanlarda
ilerleme kaydetmeme gerçekten yardımcı oldu. Artık, sözcük başına bir dakikadan az zaman
harcıyorum ve gittikçe hızlanıyorum.
Sözcükleri ezberlemek özellikle zordur; çünkü son derece soyuttur ve sözcük ile 11
arasında çok az bağlantı vardır. Bağlantı gerçekte yoktur; sadece bizim kafamızda
yaratılmıştır. Bu da onu ezberlemeyi zorlaştırır. Ama biraz yaratıcı hayalgücü ve net bir
12 ile, bu işi daha kolay hale getirebiliriz.
Sözlükteki tanım kullanılarak sözcüğün gerçekten iyice anlaşılamayacağını bilmek önemlidir.
Sözlükler yararlıdır; ama sözcükler, farklı durum ve bağlamlarda kullanılmak suretiyle gelişir.
Öyleyse, yeni bir sözcüğü gerçekten anlamadan önce, onu 13 bağlamlarda kullanmanız
gerekecektir.
Ama bu kısım, siz sözcükleri daha çok kullanmaya başladıkça, doğal olarak
durumda temel kaygımız, orijinal bellek tohumunu ekmektir.

14 . Bu

Bunun için iki şey yapmalıyız. İlk önce, sözcüğü gayet iyi anladığımızdan emin olmalıyız.
İkincisi, halihazırda bildiğimiz birşey ile arasında bir bağ kurmalıyız.
Sözcüğü Anlamak
Yeni bir sözcüğün üstünden geçip onu gerçek anlamda anlamamak kolaydır. Bir sözcüğü
daha sonra tanıyacak kadar bilmek yeterli değildir; kulağa nasıl geldiğini ve nasıl
hecelendiğini gerçekten bilmemiz gerekir.
Bu iki şekilde yapılır: işitsel ve

15

olarak.

İşitsel kısım için:
−
−
−

Sözcüğü okuyun.
Gözünüzü sayfadan ayırın ve sözcüğü yüksek sesle söyleyin.
Doğru söyleyip söylemediğinizi kontrol edin.
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Görsel kısım için:
−
−
−
−
−
−

Nasıl hecelendiğine bakın.
Gözlerinizi kapayın.
Her harfi gözünüzde canlandırın.
Yüksek sesle harf harf söyleyin.
Yeniden harf harf söyleyin; ama bu kez tersten yapın. (Bu, sözcüğü yalnızca fonetik
olarak değil, görsel olarak da öğrendiğinizi doğrular.)
Gözlerinizi açın ve sözcüğün harflerini doğru söyleyip söylemediğinizi kontrol edin.

Bunu yapabilirseniz, sözcüğü gayet iyi öğrenirsiniz.
Belleğe Havale Etmek
Artık, sözcüğü bildiğinize göre, bir sonraki işiniz, sözcüğü halihazırda bildiğiniz birşeyle
16 . Bunu yapmak için, sözcüğü hayalgücümüz dahilinde bulunan ve kolayca hatırlanan
bir imgeye dönüştürmemiz gerekir.
Bunu en iyi, bir örnekle açıklayabiliriz. Diyelim, İngilizce “shell” (“kabuk” anlamına gelen bir
isim) sözcüğünü öğrenmeye çalışıyorsunuz.
İmgeler düşünün
Yeni sözcüğün görsel anlamda size neyi hatırlattığını düşünün. Aklınıza gelen ilk şeyi
seçmeye çalışın; çünkü sözcükle yeniden karşılaştığınızda, muhtemelen aynı biçimde
düşüneceksiniz.
“Shell” sözcüğünü ilk gördüğümde benim aklıma gelen ilk şey “kel” oluyor. Yazım ve ses
olarak birbirlerini andırıyorlar. Böylece, ilk bağlantı kurulmuş oluyor.
Şimdi sözcüğü çevirisine bağlamak gerekiyor: kabuk. Bunu yapmak için, “kel” ile “kabuk”
arasında benzerlik olduğunu, kel bir kafanın beynin çevresindeki kabuğu 17 hayalimde
canlandırıyorum.
Bunu gözünüzde yeterince canlandırırsanız, daha kolay hatırlarsınız.
Kavram basit olsa da ustalaşmak zaman alabilir. Diğer sözcükleri bir imgeye dönüştürmek
daha zor olacaktır. Ama bu, her sözcükle yapılabilir. Ne kadar çok pratik yaparsanız, o kadar
gelişirsiniz ve her şey o kadar kolaylaşır.
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Sulukule’ye ne oluyor?
BERİVAN TAPAN
1

Sulukule ve Hacıhüsrev, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce (İBB) başlatılan
“Kentsel Dönüşüm Projesi” ile tarihe karışıyor. Sulukule’nin kendilerine dedelerinden
miras kaldığını anlatan Sulukule Roman Kültürünü Geliştirme ve Dayanışma Derneği
Başkanı Şükrü Pündük, “Bizleri tarihimizden sürmek istiyorlar. Başka tarihimiz, gidecek
yerimiz yok.” dedi.

2

Roman mahalleleri olarak
belleklerimizde yer edinen Sulukule ve
Hacıhüsrev, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'nce (İBB) başlatılan “Kentsel
Dönüşüm Projesi” ile tarihe karışıyor. Evleri
yıkılacak olan 3 bin 500 Roman, müzikleri,
kahkahaları, düğünleri, göbek danslarıyla
doldurdukları 1150 yıllık semtlerini terk
etmek istemiyor, “zoraki göçe hayır” diyor.

3

Sulukule’nin kendilerine dedelerinden miras kaldığını anlatan Sulukule Roman
Kültürünü Geliştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Şükrü Pündük, “Ninelerimizin,
dedelerimizin evlerinin, mezarlarının bulunduğu bu semtten sürülüyoruz. Tarihimizden
sürülüyoruz . Başka tarihimiz, gidecek yerimiz yok. Bizlerin oralarda yaşama imkânı yok.
Bizler, müzisyen, at arabacısı, esnaf, seyyar satıcı, kâğıt toplayıcı, hurdacı, çalgıcı,
dansöz ve çiçekçiyiz. Öncelikli olarak iş teminatı verilmeli. Buraların çöküntü haline
gelmesi bizim değil, Fatih Belediyesi'nin ayıbıdır. Evlerimizi biz restore etmek istedik,
izin verilmedi.” diyor.
‘Eğlenceyi bitirdiler’

4

İstanbul’da elindeki hortumla gözaltındaki bir sanığı döverken kameraya yansıyan
görüntüleriyle gündeme gelen “Hortum” lakaplı Başkomiser’in Sulukule’deki eğlenceyi
bitirdiğini dile getiren Pündük, o dönemdeki mağduriyetlerinin şimdi de Kentsel
Dönüşüm Projesi ile sürdüğünü dile getirerek “Bizim fikrimiz hiç sorulmuyor. Sanki
taşınacak olan bizler değiliz. 50 yıldır bize verilen sözler tutulsun artık.” dedi.

5

Derneğin Yönetim Kurulu üyesi Erdoğan Dalkıran ise 45 yıllık Sulukuleli bir
müzisyen. Evlerinin 2-3 katlı turistik evler haline getirileceği ve kendilerine teslim
edileceği sözünün Fatih Belediye Başkanı tarafından verildiğini anlatan Dalkıran, şunları
söyledi:
“Evlerin ruhsatları için müracaat etmemizi söylediler. Biz de ruhsata tabi olduk. Evler
restore edilecekken zenginlere peşkeş çekilmek için yıkıldı. Sulukule'nin bu hale
gelmesine neden olan emniyet ve belediyedir. Ne zaman Fatih'e hacılar, hocalar
gelmeye başladı o zaman Sulukule karanlığa gömüldü.”
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6

Ulaşılabilir Yaşam Derneği’nden Hacer Foggo, Romanlar üzerinde yaptığı
çalışmalarla tanınıyor. Sulukule, Kâğıthane, Küçükbakkalköy projelerinde göz önüne
alınmayan tek şeyin ‘insan’ olduğuna dikkat çeken Foggo, Küçükbakkalköy'de 256 evin
yıkıldığını ve 200 ailenin açıkta yaşadığını ifade etti.
“Ölümler yaşanacak”

7

Foggo, “15-20 tane tapusu olan ev de yıkıldı. Evleri yıkılanlar barakalar yapmışlardı.
Bu barakalar da yıkıldı. Havalar soğudukça ölümler yaşanacak. Zaten Zeynep bebek
öldü. Acil Sadabad Viyadüğü’nün altında kamyonlarıyla beraber 15-20 aile yaşıyor.
Çocuklar okullarını bu yıl bitirene kadar bari orada yaşamalarına izin verilmeli.” dedi.

8

Avrupa Roman Hakları Merkezi Programlar Direktörü Claude Cahn, Roman
mahallelerine yönelik yıkımlar gerçekleştiği taktirde, bunun yerel yetkililerce
gerçekleştirilecek en büyük ve sistemli yıkımlardan biri olacağını belirterek “Bu durum,
Türkiye’nin uluslararası hukuk karşısındaki tavrını ve yükümlülüklerini de tartışmaya
açacak.” dedi.

9

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri Tayfun Kahraman da “mağdur edici
ve yerleşimciyi yerinden eden” diye nitelendirdiği kentsel dönüşüm projesiyle kent
merkezlerindeki alt grupların sürülerek üst sınıf için steril binalar yapılmasının
planlandığını savundu. Sulukule’deki evlerin yüzde 61’inin ruhsatlı ve tapulu olduğunu
belirten Kahraman, “Proje mevcut yerleşimci profilini korumaktan çok uzak” diye
konuştu.

10

Romanlar hakkında daha geniş bilgi almak isteyenler “www.cingeneyiz.org” adlı
internet adresinden yararlanabilir.
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İzmir’deki köprüler ‘beton kanseri’ oldu
“Betondaki bu hastalığın betonda
kullanılan kumdan kaynaklandığı
anlaşılınca, köprü ve viyadüklerde
doğal kum kullanılması yasaklandı.
Karayolları Genel Müdürlüğü bir
genelge yayınlayarak inşaatlarda
kırma kum kullanılmasını istedi. O
günden beri kırma kum kullanıyoruz.
Eski köprüler ise sürekli olarak
denetleniyor. Denetimler sonucu
gerekli onarımlar projelendiriliyor. Bu
hastalığın görüldüğü Bayraklı Turan ve
Zafer Payzın Köprüleri bu tür
onarımdan geçirildi. Ancak İzmir
Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen
köprülerde durum nedir onu
bilmiyoruz.''

Turan GÜLTEKİN/İZMİR, (DHA)

Deprem açısından Türkiye'nin birinci
dereceden riskli bölgeleri arasında
bulunan İzmir'in ana ulaşım yolları
üzerinde 1980 ile 1995 yılları arasında
yapılan köprü ve viyadüklerde ‘Beton
kanseri’ denilen çatlaklar oluştu. Devlet
Karayolları'na ait olan viyadük ve
köprüler onarılırken, İzmir Büyükşehir
Belediyesi’ne devredilen Hilal 1 ve 2,
Halkapınar ve DGM Köprüleri’nde ise
şu ana kadar bir onarım yapılmadı.
Gözle görülebilen çatlak ve hasar, halk
arasında korkuya neden oldu.

Karayolları'nca yapılıp Büyükşehir
Belediyesi'ne devredilen Hilal 1-2,
Halkapınar, DGM Köprüleri’nde ise şu
ana kadar bir onarım yapılmadı.
Köprülerin ayakları, kirişleri ve
kolonlardaki çatlaklar görenleri
korkuturken, İzmir Büyükşehir
Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı
yetkilileri köprü ve viyadüklerde kısa
vadede bir sorun bulunmadığını belirtti.
Karayolları 2'nci Bölge Müdürlüğü’nün
uyarıları doğrultusunda köprü ve
viyadüklerde inceleme başlatıldığını
kaydeden yetkililer, yıl sonuna kadar
tamamlanacak inceleme sonucunda
üniversiteden destek alınarak bir
onarım projesi hazırlanacağını
açıkladı.

‘Beton Kanseri’ denilen Alkali Silika
Reaksiyonu'nun (ASR) ilk kez 1995
yılında köprülerde görülmesinin
ardından Karayolları Genel Müdürlüğü
Japon uzmanlara inceleme yaptırdı.
İnceleme sonucunda bu köprülerde
kullanılan betondaki Gediz Nehri'nden
alınan doğal kumların, çatlaklara
neden olduğu belirlendi. İncelemenin
ardından Bayraklı Turan Köprüsü
2002, Zafer Payzın Köprüsü ise 2003
yılında onarımdan geçirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Yapı Malzemeleri Ana Bilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent
Baradan, “Alkali Silika Reaksiyonu'nun
(ASR) ilk kez 1995 yılında Karayolları
2'nci Bölge Müdürlüğü mühendisleri
tarafından Naldöken, Hilal 1-2, Buca,

Karayolları 2. Bölge Müdürü Erol Altun,
köprülerin betonda böyle sorun ortaya
çıkabileceğinin bilinmediği yıllarda
yapıldığını, sorunlarla karşılaşılınca da
önleminin alındığını belirtti. Altun
şunları söyledi:
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kaplama malzemeleri ile kaplı olduğu
ve havayla temas etmediği için bu
reaksiyon görülmeyebiliyor ya da daha
az olabiliyor. Ancak kaplanmayan
köprüler ve viyadüklerde başlayıp
gelişebiliyor.”

Turgutlu köprülerinde görüldüğünü ve
ilk çalışmaların Dokuz Eylül
Üniversitesi tarafından yapıldığını
söyledi. Prof. Dr. Baradan şöyle dedi:
“Derelerden alınan doğal kumun
kullanıldığı çimentoyla imal edilen
betonlarda fazla miktarda bulunan
alkalioksidin, hava ve nem sayesinde
aktif silis ile birleşmesi sonucu ortaya
çıkıyor. Yüzeyde çatlaklar şeklinde
başlayan bu reaksiyon, müdahale
edilmezse içerilere doğru ilerliyor,
betonun geçirimliliğini arttırıp,
dayanıklılığı arttıran malzemelerde
korozyon meydana getirerek, dış
etkilerden daha fazla etkilenmesine
neden oluyor. Böylece yapının ömrü
kısalıyor. Binaların dış yüzeyleri çeşitli
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ASR’nin önlenmesinin çok kolay
olduğunu anlatan Prof. Dr. Baradan,
“Betonda doğal kum yerine kırma kum
kullanıldığında zaten önlem alınmış
olabiliyor. Son yıllarda beton
yapımında zaten doğal kumdan çok
kırma kum kullanılmaya başlandı.
Ayrıca buna ek olarak da betonun hava
ile temasını kesen kaplama
malzemeleri geliştirildi.” dedi.
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Tekst 6

İşte İstanbul’un toplu taşımayla katettiği yol

Taksim’e otobüs, metrobüs ve metro
hattını kullanarak gideceğim. Ulaştırma
Servisi’nden arkadaşımız Fedai Özder
de, benimle aynı anda yola çıkarak ve
aynı güzergâhı kullanarak Taksim’e
ulaşacak. Beylikdüzü İETT Otobüs
Durağı’ndan Avcılar’a gitmek üzere
saat 17.28’de hareket ettiğimde, Fedai
de otomobiliyle yola çıktı. Tek şart,
trafik canavarlığı yapmadan, trafik
kurallarına uygun seyretmesi.

Size bir matematik problemi:
İstanbul’da, Beylikdüzü ile Taksim
arasındaki 35 kilometrelik yolda bir
kişi otobüs, metrobüs ve metroyla,
diğeri özel otomobille yolculuk
ediyor. Hangi yolcu daha hızlı gider,
ne kadar öder? İşte problemin
ayrıntılı yanıtı.
Avcılar-Zincirlikuyu metrobüs hattının
İstanbul trafiğine ve toplu taşımaya
yaptığı katkıyı test etmek için
Beylikdüzü’nden Taksim’e, otobüs,
metrobüs ve metroyu kullanarak gittik
ve hedefimize 79 dakikada ulaştık.
Özel otomobil ise aynı mesafeyi 100
dakikada katedebildi. Üç araç
değiştirerek yaptığımız yolculuğun
maliyeti ise 2.6 TL...
Metrobüs hattının etkisini ölçmek için
yola çıkıyoruz. İstanbul’un hızla
büyüyen ilçelerinden Beylikdüzü’nden
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İşte yolculuk
Okulların açılışı nedeniyle ilk üç gün
toplu taşıma araçları bedava
olduğundan 1.3 TL’lik Akbil’i
kullanmadım. 9 kilometre uzakta
bulunan Avcılar metrobüs durağına
17.48’de ulaştım. Metrobüse binmem
ve hareket etmem 17.52’yi buldu. İki
dakikada bir sefer olduğu için durakta
fazla beklemedim. Metrobüs bedava
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kuruştu. Ulaştırma’dan arkadaşım
Fedai’yi aradım, Harbiye trafiğinde
boğuştuğunu söyledi. Taksim’e
ulaştığında da saat 19.08’i
gösteriyordu. Kendisine 21 dakika fark
atmıştım.
Sabah ve akşam, trafiğinin yoğun
olduğu saatlerde ise bu fark daha da
artacak.

olmasaydı aktarma yaptığım için bilet
bedeli olarak 65 kuruş ödeyecektim.
İETT’nin geçici olarak kullanıma aldığı
bu otobüsler oldukça konforlu.
Süspansiyonları bir otomobili
aratmayacak kadar yumuşak. Klima iyi
soğutuyor. Koltuk araları da oldukça
geniş. Seyir alışık olmadığımız bir
hızda. Şoförler 50 ile 70 kilometre hızla
gittikleri için duraklar peşi sıra
geçiliyor. Güzergâh belli olduğundan
şoförü meşgul eden sorular da yok,
“durak atladın” tartışmaları da... İETT
şoförleri metrobüsü çok sevdiklerini
söylüyor. Normalde binbir güçlük ve
eziyetle kat edilen Avcılar-Topkapı
arasını 19 dakikada alıyorum.
Konuştuğumuz yolcular da memnun.
Topkapı’dan sonra sistemin hızlı
devreye girişi nedeniyle Mecidiyeköy’e
kadar olan durakların henüz bitmemesi
dikkat çekiyor.

Özel otomobille maliyetli
Beylikdüzü’nden Taksim otomobille 35
kilometre. Fedai’nin aracı dizel bir
araç. Yaklaşık 7-8 TL’lik yakıt
tükettiğini söyledi. Fedai, benzinli bir
aracın da bu mesafede 10-15 TL’lik
yakıt kullanacağını hesap etti. Dönüş
için tüketilecek yakıt ve Taksim’de
otoparka verilecek parayla birlikte bu
yolculuğun gidiş dönüş maliyeti
benzinli araçlar için yaklaşık 30 TL
civarında oluyor. Saç baş yolduran
trafikte çekilen çile de cabası...

‘21 dakika fark attım’
Yolculuğum 18.32’de Mecidiyeköy
durağında son buldu. Saatime baktım,
Avcılar-Mecidiyeköy yolculuğum 40
dakika sürmüş. Mecidiyeköy
durağından metro istasyonuna
yürüdüm. Bu yürüyüş de 10 dakikamı
aldı. Mecidiyeköy’den metroya bindim,
saatim 18.42’yi gösterdiğinde de
hareket ettim. Saat 18.47’de Taksim
Meydanı’ndaydım.
Yolculuğum 79 dakika sürdü. Üç toplu
taşıma aracı değiştirdim ve bunlara
ödemem gereken toplam para 2 TL 60
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2 saat içinde 5 aktarmaya kadar 65
kuruş
Büyükşehir Belediyesi, kendisine bağlı
tüm toplu taşıma araçlarında tek fiyat
uyguluyor. Otobüs, metrobüs, tramvay,
vapur fark etmiyor, hangisine
binerseniz binin ilk seferde 1 TL 30
kuruş veriyorsunuz. Sonraki 2 saat
içinde 5 farklı araç aktarımına kadar 65
kuruş bilet ücreti ödüyorsunuz.
Öğrenciler ise 85 kuruşla başlıyor, 42
kuruşla aktarmaya devam ediyor. Aylık
Akbil 105, öğrenci Akbil ise 55 TL.
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Tekst 7

İşte Türkiye’nin peynir haritası
Türkiye, dört bir köşesinde evlerde, modern tesislerde
üretilen onlarca peynir türü ile adeta bir "peynir
cenneti"... Her biri farklı lezzetler barındıran, değişik
yöntemlerle hazırlanan, adına festivaller düzenlenen
peynir, Türk mutfağında da önemli besin kaynakları
arasında yer alıyor. İşte Türkiye'nin peynir haritası...
KAYSERİ’NİN ÇÖMLEK PEYNİRİ
Çömlek peyniri, taze koyun veya inek peynirinin süzülüp daha sonra çömleklere basılmasıyla
üretiliyor. Kalıplar halindeki taze peynir, önce bez torbalara konulup üzerine taş parçalarıyla
baskı yapılarak içerisindeki peynir suyunun dışarı akması sağlanıyor. Suyunu kaybeden taze
peynir, daha sonra elde ufalanıp bir bez üzerine serilerek tuzlanıyor. Ufalanan peynirin
içerisine bir miktar çörek otu katılıyor. Tuzlanıp bir gün bekletilen peynir çömleklere basılıyor.
Üzerleri donmuş yağ ile kaplanan çömlekler daha sonra kayadan oyma mağaralarda veya
evlerin zemin katında hazırlanan nemli kumlara gömülerek olgunlaşmaya bırakılıyor. Yaklaşık
3 ay sonra peynir tüketilmeye hazır hale geliyor.
ERZİNCAN TULUM PEYNİRİ
Erzincan’da birkaç yıl öncesine kadar evlerde, son yıllarda ise modern tesislerde üretilen
tulum peyniri, ülkede en çok tüketilen peynir türleri arasında. Koyun sütünün ısıtılıp
mayalandıktan sonra oluşan pıhtısı, bez torbada sudan ayrışması için 3 gün bekletiliyor.
Daha sonra pıhtı parçalanarak yüzde 3 oranında tuz ile karıştırılıp 18 saat havayla temasa
bırakılıyor. Peynirde istenen aromanın oluşması için bu işlem birkaç kez tekrarlanıyor ve
hava almayacak şekilde bir tulum ya da bidonda 4 ay gün bekletilerek tüketime hazır hale
getiriliyor.
KARIN KAYMAĞI PEYNİRİ
Kars’ta yapılan bir önemli peynir türü Sarıkamış ilçesinde ev koşullarında üretilen ‘karın
kaymağı’ peyniri. 24-34 derecede mayalanan inek sütü, pıhtı haline gelmesinin ardından bez
torbalarda baskıya alınarak suyu süzülmeye bırakılıyor. Yaklaşık 18 saat süren bu işlemin
ardından açılan torba içerisine yüzde 3 oranında tuz ilave edilerek pıhtı ufalanıyor ve belli bir
oranda krema veya tereyağı katılıp yoğruluyor. Daha sonra temizlenmiş ve kurutulmuş
hayvan işkembesi içerisine konuluyor. Ağzı sıkıca kapatılarak ve düz bir yerde bırakılarak
120 kilogramlık baskı uygulanıyor. Baskı işlemi 3 gün devam ediyor ve sonra iplere asılarak
serin odalarda 3 ay gibi bir süre olgunlaşmaya bırakılıyor.
EZİNE BEYAZ PEYNİRİ
Türkiye’nin en lezzetli beyaz peynirleri arasında yer alan, adı Çanakkale ile özdeşleşen
‘Ezine peyniri’nin en önemli özelliği, üretimde kullanılan sütün belirli bir bölgeden
sağlanması. Ezine peynirine 2006 yılında Türk Patent Enstitüsünce, coğrafi (bölgesel) işaret
tescil belgesi verildi. Ezine peynirinin yapımında, Kaz Dağları’nın kuzey ve batı
kesimlerindeki Ezine, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerinin doğal bitki örtüsü ve su kaynaklarıyla
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beslenen koyun, keçi ve ineklerden elde edilen sütler kullanılıyor. Mevsime göre yüzde 40
oranında keçi sütü, yüzde 45-55 oranında koyun sütü ve yüzde 15 oranında inek sütü
karıştırılarak hazırlanıyor.
İZMİR’İN YÖRESEL PEYNİRLERİ
Farklı kültürlerinin bir araya geldiği İzmir ve ilçelerinde, bu medeniyetler buluşması kendisini
yöresel peynir çeşitlerinde de gösteriyor. En fazla tanınan İzmir tulumu, halen İzmir’in
yanında Ödemiş, Menemen, Tire ve diğer ilçelerdeki mandıralarda yapılıyor. Süt pastörize
edildikten sonra mayalama sıcaklığına kadar soğutuluyor. Daha sonra "pıhtı kırımı" yapılıyor
ve baskı tenekelerinde bekletiliyor. İzmir tulum peynirinde kullanılan salamura ise peynir altı
suyundan elde ediliyor. Kesilen ve süzülen telemenin konulduğu teneke ya da deri, salamura
ilave edilerek hava almayacak şekilde kapatılıyor.Tulum peyniri için kullanılan deriyse 1,5 yıl
öncesinden hazır hale getiriliyor. Özel keçi derisi tuzlanarak 3-4 ay tuzlama süresi sonrası 8
ay kadar bekletiliyor. Hazırlanan teleme, tulumun içine çaprazlama yerleştirilerek boş kalan
bölümler lor ile kapatılarak tulumun ağzı kendir ipiyle bağlanıyor. Tulum peyniri, tadını
kazanması için 18-20 ay kadar soğuk havada bekletiliyor.
EGE’NİN ORTAK MİRASI: KOPANİSTİ PEYNİRİ
İzmir’in Karaburun Yarımadası’nı çevreleyen ilçe ve beldelerinde yapılan kopanisti peyniri de
özgün yapım şekli, tadı ve tüketim şekliyle ilginç özellikler barındırıyor. Karaburun başta
olmak üzere Çeşme, Dikili ve Foça’da sadece evlerde üretilen kopanisti peyniri, keçi sütü
veya keçi-koyun sütü karışımının yaklaşık bir ay her gün yoğrulmasıyla yapılıyor. Yapımı
süresince oda sıcaklığında bırakılan lordaki acımsı tat, kimi bölgelerde bu peynirin "acı
peynir" olarak adlandırılmasına neden oluyor. Kendine has kokusu ve tadı bulunan peynir,
bölgede kahvaltının yanında içki mezesi ve börek içi olarak da değerlendiriliyor.
EDİRNE’NİN BEYAZ PEYNİRİ
Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından tescil edilen Edirne peyniri, Anadolu’nun her
yanından rağbet gören bir lezzet olarak öne çıkıyor. Edirne’nin değişik türdeki otlarıyla doğal
beslenen inek, keçi ve koyunların sütünden lezzetini alan Edirne peynirinin imalat
aşamasındaki lezzetine lezzet katan diğer unsurlar da tuz ve maya. Edirne beyaz peynirinin,
yapımında kullanılacak sütün en çok 30 dakika içinde mayalanıp peynir haline getirilmesi,
olgunlaştırma sürecini tamamlayan peynirin, havayla ilk temasından itibaren (teneke
açıldıktan sonra) 3 ay içinde tüketilmesi gerekiyor. Edirne ve Trakya’ya özgü peynir, tam
yağlı ve doğal olması özelliği ile tanınıyor.
CEVİZLİ KAŞAR PEYNİRİ
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, tamamen doğal kaynaklarla beslenen inek ve mandaların
sütünden, cevizli kaşar peyniri üretiliyor. Kapalı bir havzada doğal ortamda beslenen inek ve
mandaların sütünden elde edilen peynir, standart kaşar peynirlerden farklı olarak bir
kilogramı için 9 kilogram yerine 15 kilogram süt kullanılarak yapılıyor. Endüstriyel kaşar
peynirlerin 10 saat kuruduktan sonra satışa sunulmasına karşın yöreye özgü cevizli kaşar
peyniri, tadının daha iyi olması için 2 gün süreyle kurutuluyor.
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Tekst 8

Karagöz için UNESCO yol haritası çizildi
Türk gölge oyunu klasiklerinden olan Karagöz'ün, UNESCO'nun kültürel miras
listesine alınması için bir süre önce başlatılan çalışma kapsamında 5 yıl süresince
yapılması gerekenlerle ilgili yol haritası çizilerek Kültür Bakanlığı'na sunuldu.
Uluslararası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği (UNIMA) Türkiye üyesi, Türkiye'deki sayılı
Karagöz ve kukla ustalarından Mahmut Hazım Kısakürek yaptığı açıklamada, Karagöz
kültürünün unutulmaya yüz tuttuğunu, buna sahip çıkanların ise iki elin parmaklarını
geçmediğini vurguladı.
Kısakürek, Karagöz'ün yaşatılması ve Türkiye'ye özgü kültür olduğunun belirlenmesi için
UNIMA Türkiye Milli Merkezi ile Kültür Bakanlığı işbirliğinde Karagöz oyununun
UNESCO tarafından kültürel miras listesine alınması için çaba gösterildiğini belirtti.
Kısakürek, temmuz ayında "Karagöz Çalıştayı" gerçekleştirdiklerini, çalıştaya İçişleri
Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TRT Genel Müdürlüğü, Bursa
Büyükşehir Belediyesi, Folklor Araştırmacıları Vakfı'ndan temsilcilerin yanı sıra öğretim
üyeleri ve Karagöz sanatçılarının katıldığını anımsattı.
Türkiye'nin gelecek yıl
UNESCO'nun kültürel mirasın
listesine sunacağı Karagöz için
eylem planı hazırladıklarını
ifade eden Kısakürek, şöyle
konuştu:
''Burada çizilen yol haritasında
birkaç önemli unsura değindik.
UNESCO'nun listesinde
Karagöz'ün de yer alması ve
Türkiye adına tescillenmesi için
yerine getirmemiz gereken
unsurlar var. UNESCO,
başvuru yapılan konu
gerçekten o ülkenin kültürel
mirası mı, o ülkede bu mirasa
sahip çıkılan çalışmalar
yapılıyor mu, diye 5 yıl
boyunca gözlem yapıyor. Bu
süreç sonunda listede yer
alabiliyorsunuz. Bu nedenle
yapılması gerekenleri bir liste
olarak Kültür Bakanlığına sunduk.''
Karagöz logosu hazırlanarak, Karagöz ve ünlü Karagöz ustalarının adlarının sokaklara
verilmesinin öngörüldüğünü anlatan Kısakürek, "Karagöz konulu televizyon programları
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ve yayınlar yapılması için teşvik edilecek, üniversitelerin sahne sanatları bölümlerinde
ve ilgili diğer alanlarda Karagöz öğretilecek. Bunun yanı sıra Karagöz araştırma merkezi
veya enstitüsünün kurulması, Karagöz tasvir kataloglarının hazırlanması gerekecek."
dedi.
Kısakürek, Osmanlı döneminde buradan Yunanistan'a giden Rum asıllı hayalilerin bu
ülkeye Karagöz sanatını getirdiğini, bugün komşu ülkede Karagöz gösterilerine büyük
ilgi gösterildiğini anlattı.
Yunanistan'da hayali ve yardakların gördükleri talep doğrultusunda ekonomik açıdan da
rahat bir hayat sürdüğünü dile getiren Kısakürek, şöyle devam etti:
''Ramazan'ın vazgeçilmez ögelerinden olan Karagöz'e sahip çıkmalıyız. Bunu iyi
başaran Yunanistan'da Karagöz gösterilerinde biletler 400 euroya satılırken biz de 5
YL'ye seyirci bulamıyoruz. Yunanistan'da yaklaşık 40 Karagöz ustasının her biri yılda
250 oyun sergiliyor. Biz de 50 oyun sergileyebilirsek, mutlu oluyoruz.”
Kısakürek, tasvir farklılıkları olarak Yunanistan'daki Karagöz'ün bir elinin uzun olduğunu,
hırsız bir tipi canlandırdığını, Türkiye'de ise dürüst, doğrucu, halktan biri olduğunu
vurguladı.
Kısakürek, Karagöz'ün Ramazan'da yanlış tanıtım uygulamalarının bu kültüre yarardan
çok zarar getirdiğini söyledi. Karagöz'ün mağazalarda, alışveriş merkezlerinde
animasyon malzemesi olarak kullanıldığını ifade eden Kısakürek, "Karagöz, palyaço
malzemelerinin benzerlerini kullanarak tanıtılacak bir kültür değil. Maalesef Karagöz
günümüzde animasyon malzemesi olarak mağaza önlerinde birtakım soytarıların para
kazancı oldu. Çocuklar, Karagöz'ü palyaço gibi görüyor. Bu tip bir tanıtımla Karagöz
yaşatılmaz, öldürülür. Karagöz kültürünü gerçek anlamda tadabilmek için hayal
perdesinde izlettirilmesi, izlenmesi gerekir. Ayrıca, birçok ürünün tanıtımında Karagöz
adı altında yanlış tasvirlerle tanıtımlar yapılıyor." diye konuştu.
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Tekst 9

Tuvalet kapılarındaki sembollere bak, Türkiye’yi anla

işaretleri), kamusal tuvaletler üzerine
derlenen bilgileri kapsıyordu.
Kaçırmadık, elindeki portföyü bir de
bizim için yorumlamasını istedik.

Sibel ARNA
Her şey 2002 yılında İstanbul-İzmir
arasında yapılan bir yolculuktan sonra
başlıyor. Bahçeşehir Üniversitesi
öğretim görevlisi Nazlı Eda Noyan,
Susurluk civarında durdukları bir
dinlenme tesisinde tuvalet işaretlerine
dikkat ediyor. Kadın tarafında kara
çarşaflı bir kadın, erkek tarafında ise
sarışın, oldukça modern görünümlü,
takım elbiseli bir adam. İşte o günden
sonra kendine bir dijital fotoğraf
makinesi edinip, her gittiği tuvalette
sembollerin fotoğraflarını çekmeye
başlıyor.

BURASI URFA’DA BİR CAMİ
Türkiye’nin doğusunda umumi
tuvaletlerde insanlar "resimsel"
işaretleri tercih ediyor. "Göze çarpan"
imgeleri arıyorlar. Genelde oteller ve
lüks restoranlarda, erkekler için şapka,
kadınlar için ayakkabı figürleri
kullanılmış. Ancak bazen bu çeşit
işaretler, bulundukları kültürle
tamamen zıtlık da gösterebiliyor.
Urfa’daki bir caminin tuvaletinde
rastladıklarım gibi.

Şu anda koleksiyonunda 300’e yakın
fotoğraf var. Geçtiğimiz hafta İTÜ’deki
3. Ulusal Tasarım Kongresi’nde bu
konu ile ilgili bir tebliğ sundu: "Tuvalet
İşaretleri: Türkiye’de Modernleşme
Süreci ve Yerel Kimliğin İnşası Üzerine
Bir Okuma." Araştırma, Türk grafik
tasarım tarihi, tuvalet işaretleri
üreticileri, piktogramlar (yönlendirme
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Ayrıca İTÜ’de sanat tarihi alanında
doktora yapıyor. Tez konusu:
"Türkiye’deki film jenerikleri". Noyan,
bu konuda herkesten yardım bekliyor.
İnternet sitesi, www.girlsawthesea.net.

erkekler için tıraş bıçağı iliştirmişlerdi.
Bence bunlar toplumsal cinsiyet
temelli, basmakalıp tuvalet işaretleri.
EŞCİNSELLER AYRIM SEVMEZ
Eşcinsel barlarda, bir işaret
koymayarak veya üniseks resimyazılar ve işaretler kullanılarak cinsel
farklılık dikkate alınmıyor. Başka türlü
bir örneğe İngiltere’de rastlamıştım. Bir
gece kulübünde, bir tuvalet kapısının
üzerinde "Erkekler" yazarken,
diğerinde "Erkekler için Değil"
yazıyordu. Bu noktada en azından
"öteki"ne ait olan grup daha
genişliyordu.

İLK AYRI TUVALET 1739’DA
PARIS’TEYDI
Teyzem terbiyesi elvermediği için
tuvalete "mühim yer" der. Tuvalet
güzel ve çirkin ile özel ve kamusal
olanın yan yana durduğu, insanlığın
medeniyet tarihi için kritik bir yerdir. Dr.
Bindeswar Pathak’ın elindeki belgelere
göre, erkek ve kadın için ayrı tuvalet
uygulaması ilk olarak 1739’da Paris’te
uygulandı. Bir lokanta, düzenlediği
dans partisi için "erkek tuvaleti" ve
"kadın tuvaleti" tabelaları astı.
Türkiye’de ise bu ayrım 1925’e
uzanıyor. Atatürk, şapka devrimi
yüzünden yaşanan isyanlara karşı,
tuvaletlerde şapka takan erkek ve
kadın imgelerini kampanyanın bir
parçası olarak kullandı ve her yere
yaydı. Tuvalet işaretlerini
gördüğümüzde genelde telaşlıyızdır.
Kapılardaki işaretler hızlı karar
verebilmemizi sağlarken daha onları
görür görmez üzerimizde hızlı bir
rahatlama etkisi yaratırlar. Ortaçağ’dan
beri İstanbul’da 1400’den fazla tuvalet
bulunuyordu, bugün 3000 tanesi
camilerde ve iş merkezlerinde olmak
üzere 3500 umumi tuvalet var.

ŞAPKALI MODERNİZM
Yeşilköy, İstanbul’dan dikkat çekici bir
örnek. Tuvalet yenileniyor. Kadın ve
erkek piktogramlarına şapka ekleniyor,
tuvaletin ismi "modern tuvalet" oluyor.
İŞTE TARİHİ BİLİNÇ
Bergama Müzesi’ndeki tuvalet, geçmiş
zamanı yansıtıyor. Müzenin ortamıyla
birebir uyumlu.
ROCK BAR VE SEKS
Rock barların, cinsel ilişkiye gönderme
yapan, alternatif ve esprili bir tavrı var.
Örneğin Mojo Bar. Erkeği sert, kaba,
siyah görünüşlü bir ’cıvata’, kadını ise
bir ’somun’ temsil ediyordu.
ŞİMDİKİ KONU FİLM JENERİKLERİ
Nazlı Eda Noyan, 9 Eylül Üniversitesi
Grafik Tasarım Bölümü mezunu.
Ardından Bilkent ve Florida
Üniversiteleri’nde iki ayrı mastır yaptı.
Bahçeşehir Üniversitesi’nde sanat
tarihi ve grafik tasarım dersleri veriyor.
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf
raadpleegt.

Tekst 10

“Windows Vista’ya geçsem mi geçmesem mi?”
Yeryüzündeki pek az ürün tanıtımı Windows’un yeni
sürümleri kadar abartıya sahne olabilir. Her yeni
sürüm bütün bilgisayar dertlerinin çözümüymüş gibi
lanse edilir. Windows Vista da daha fazla
performans sunuyor ama sistem gereksinimleri hiç
de azımsanacak gibi değil. Acaba Windows Vista’ya
terfi etmeye değer mi? Karar vermeniz için Vista’nın
iyi ve kötü yanlarını sıraladık.
1. İYİ YANLARI
1.1. Yenilik
Windows XP’nin yerini alacak sistemi geliştirmek
Microsoft’un beş yıldan fazla zamanını aldı.
Yenilenen arabirim tasarımı, yeniden tasarlanan
simgeler ve masaüstünde dolaşmayı kolaylaştıran
bazı kullanışlılık özellikleri dikkatleri çekiyor.
1.2. Güvenlik
Güvenlik, her zaman Windows’un önde gelen
sorunlarından biri olmuştur. XP SP2’nin yayınlanması sorunları biraz olsun azaltmıştı.
Vista’da işler çok daha sıkı tutulmuş. Microsoft’un güvenli yazılım geliştirme yaklaşımı
Vista’da ciddi biçimde uygulanmış. Vista, Kullanıcı Hesabı Denetimi (UAC) ve Windows
Defender gibi güvenlik özellikleri içeriyor. UAC, sistemde bir değişiklik yapılmak istendiğinde
kullanıcının iznini alıyor. Windows Defender ise bütünleşik bir anti-spyware aracı.
1.3. Performans artışı
Vista kullanıcıları belirgin bir performans artışına şahit olacaklar. Tabii bu artışın sebebi
Vista’yı çalıştırmak için yeni satın aldıkları donanımlar olabilir! Yine de hakkını yemeyelim,
bazı yeni ve geliştirilmiş özellikler XP’den daha iyi performans veriyor gibi görünüyor.
1.4. Daha fazla seçenek
Eskiden Windows’un ev ve ofis kullanımına yönelik sadece iki ürün serisi vardı. Vista’nın ise
dört farklı sürümü var: En ucuz, en basit sürüm olan Home Basic, düşük bütçeli kullanıcılara
yönelik. Home Premium sürümü Windows Media Center ve Aero arabirimiyle ev
kullanıcılarına gerçek Vista deneyimini yaşatıyor. Business, yedekleme ve ağ bağlanılabilirliği
gibi iş odaklı işlevleriyle dikkat çekerken Ultimate ise mevcut bütün Vista özelliklerini
bünyesinde barındırıyor.
1.5. Görev çubuğunda küçük resimler
Mouse imlecini görev çubuğundaki herhangi bir öğenin üzerine getirdiğiniz zaman o
pencerenin küçültülmüş bir görüntüsü açılıyor.
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1.6. Windows Gezgini
Bilgisayarınızda gezinmeyi sağlayan Windows Gezgini bir hayli geliştirilmiş. Bütünleşik
arama alanı ve gezintiyi kolaylaştıran yeni adres çubuğuyla Windows Gezgini dosyalarınızı
bulmayı ve klasörler arasında gezinmeyi oldukça kolaylaştırıyor.

2. KÖTÜ YANLARI
2.1. Farklı ama daha iyi değil
Herhangi bir programı yükseltmenin en can sıkıcı yanlarından biri, zaten yapmayı bildiğiniz
işlerin nasıl yapılacağını yeniden öğrenmeniz gerekmesidir. Bu durum hala geçerliliğini
koruyor.
2.2. Sistem gereksinimleri
Windows Vista’yı çalıştırmak için gereken minimum özelikler şöyle: 800 MHz işlemci, 512 MB
bellek, 800x600 çözünürlüğü destekleyen grafik kartı ve CD-ROM sürücü.
Biz size Home Premium, Business ve Ultimate sürümlerinin gerçek gereksinimlerini
söyleyelim: 1 GHz işlemci, en az 1 GB bellek, 15 GB boş olmak üzere 40 GB sabit disk,
DirectX 9 destekli ve 128 MB bellekli grafik kartı, DVD-ROM sürücü ve geniş bant internet
erişimi.
2.3. Kısıtlı yükseltme seçenekleri
Eski bir Windows sürümünüz varsa Vista’nın yükseltme sürümlerine daha ucuz bir fiyata
sahip olabilirsiniz. Yükseltmenin kötü yanıysa Microsoft’un bazı durumlarda verileri koruyarak
yükseltme yapmayı mümkün kılmamış olması. Örneğin Windows XP Professional’dan Vista
Home Premium’a doğrudan yükseltme yapılamıyor. Ayrıca bazı kullanıcılar uyumluluk
hataları nedeniyle yükseltmeyi bir türlü gerçekleştiremediklerinden yakınıyor.
2.4. Yeni Windows maliyeti
Sistem gereksinimlerini karşılayacak PC’ye sahip olmakla iş bitmiyor, bir de Windows’un
kendi maliyeti var. 200 dolar civarındaki fiyatıyla en ucuz Vista sürümü olan Home Basic,
XP’den daha az özellik vaat ediyor. 250 ve 315 dolara satılan Vista Home Premium ve Vista
Business sürümleriyse daha yüksek fiyata daha fazla Vista deneyimi sunuyor, ama Vista’nın
bütün özelliklerine sahip olmak isteyenler 435 dolar karşılığında Ultimate sürümünü satın
almak zorunda.
2.5. Yedekleme
Microsoft, yeni yedekleme aracının çok yetenekli olduğunu iddia ediyor ama aracın tüm
özelliklerini sadece Business ve Ultimate kullanıcıları kullanabiliyor. Home Basic kullanıcıları
otomatik yedekleme yapamıyor, Home Premium sahipleriyse sürücü imajı alma özelliğini
kullanamıyor.
2.6. Microsoft
Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, Windows’u hala Microsoft geliştiriyor. Küçük hataları ve
zayıflıkları olmasına rağmen Windows Vista yüksek kaliteli bir ürün. Bu da demek oluyor ki,
Windows kullanıcıları büyük ihtimalle alışkanlıklarından vazgeçmeyerek Microsoft’un tekelci
sayılabilecek uygulamalarını kabullenmeye devam edecekler.
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Tekst 11

www.e-konsolosluk.net
İnteraktif başvuru hakkında sıkça sorulan sorular
e-Konsolosluk nedir?
e-Konsolosluk, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın
memnuniyetini esas alarak daha hızlı, daha güvenilir ve daha
etkin hizmet sunmayı amaçlayan, vatandaşlarımıza ve
yabancılara konsolosluk hizmetlerinin yanı sıra ülkemiz ile ilgili
pek çok konuda beş ayrı dilde bilgi sunan ve yasaların izin
verdiği ölçüde pek çok konsolosluk işlemi için İnternet
üzerinden interaktif başvuru imkanı sağlayan çok amaçlı bir
İnternet sayfasıdır.
Doğum ve nüfus işlemlerinden, pasaport yenileme, pasaport
süresi uzatma, vatandaşlık işlemleri, vize başvuruları gibi
çeşitli konulardaki bilgi notlarına ve her işlem için ne kadar
harç ödenmesi gerektiğine ilişkin ayrıntılı bilgilere eKonsolosluk sayfalarından erişilebilmektedir.
Konsolosluk işlemlerine ilişkin başvuru sitesi ve bilgi bankası olma özelliğinin yanında,
e-Konsolosluk dinamik bir yapıya sahiptir. e-Konsolosluk sayfaları, yurtdışındaki Türk
derneklerinin etkinliklerine ilişkin bilgilerden, dış basında yayınlanan Türkiye ile ilgili haber ve
yorumların depolandığı bölüme kadar, her gün hatta her an güncellenen sayfaları ile zengin
bir referans kaynağı olma özelliğini de taşımaktadır.
e-Konsolosluk ile kullanıma sunulan; konsolosluk işlemleri için interaktif başvuru yöntemi,
başvuru izleme sistemi, soru bankası, Türkiye’yi tanıtan malzemelere online erişim gibi pek
çok yenilik hem konsolosluklarımızın, hem de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın işlerini
ve hayatlarını kolaylaştırmaktadır.
Kısacası, e-Konsolosluk ile konsolosluklar mümkün olduğu ve yasaların izin verdiği ölçüde
evlerinize taşınmaktadır.
e-Konsolosluk'a nasıl üye olabilirim?
e-Konsolosluk üyesi olmak için üyelik kayıt sayfasına girerek kişisel bilgilerinizi ilgili alanlara
yazarak üyelik başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.
Üyelik başvurusunda bulunduğunuz temsilcilik başvurunuzu inceleyecek ve üyeliğinizi
onaylayacaktır.
Üyelik onayınız yapıldıktan sonra, sistem size özel üyelik şifrenizi otomatik olarak üretecek
ve üyelik başvurusu yaptığınız sırada bildirdiğiniz e-posta adresinize otomatik olarak
gönderecektir. Sözkonusu işlem şifresini aldıktan sonra, e-Konsolosluk üzerinden
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konsolosluk işlem başvurusu yapma ve dilerseniz işlemle ilgili ödemeleri de kredi kartıyla
yapma imkanına kavuşmuş olacaksınız.
Bu aşamadan sonra e-Konsolosluk'a bağlandığınızda, e-posta adresinizi ve şifrenizi ilgili
kutulara yazdığınızda artık başka bir işleme gerek kalmayacak, e-Konsolosluk kullanıcı
adınızı ve şifrenizi tanıyarak, sizi sisteme alacaktır.
İnteraktif başvuruda hangi hususlara dikkat etmem gerekiyor?
İnteraktif başvurularda aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
− İnteraktif başvuru yapabilmek için öncelikle e-Konsolosluk üyelik başvurunuzun
onaylanmış olması ve size özel üyelik şifrenizi almış olmanız gerekmektedir. Üyelik
başvurunuz ilgili temsilcilik tarafından onaylanmakta ve bunun üzerine işlem şifreniz
sistem tarafından otomatik olarak üretilmekte ve üyelik başvurunuz sırasında bildirdiğiniz
e-posta adresinize gönderilmektedir.
− Size verilen üyelik şifrenizi başkalarına vermemeli ve gizliliğine özen göstermelisiniz. Bu
gibi bilgileri başkalarına vererek zarara uğrayabileceğinizi lütfen her zaman aklınızda
tutunuz.
− e-Konsolosluk her işlem adımında sizi bilgilendirmektedir. Karşınıza çıkan işlem
açıklamalarını dikkatle okumalısınız.
− İnteraktif başvuru yapmak istediğinizde ilgili kutucukları tam ve eksiksiz doldurmalısınız.
− e-Konsolosluk’un sizin için hazırladığı işlemle ilgili formları bir yazıcı (printer) kullanarak
basmalı, ilgili yerlerini imzalamalı ve işlem için gereken diğer belgelerle birlikte görev
bölgesinde yaşadığınız konsolosluğa postayla veya güvenli bir özel kargo şirketi
kanalıyla en kısa zamanda göndermelisiniz. Aksi takdirde işleminiz yapılamayacaktır.
− İşleminizin tamamlanması için yatırmanız gereken harç ve diğer masrafları, işlem
adımlarında e-Konsolosluk’un size bildireceği yöntemlerden birini kullanarak
ödemelisiniz.
− İşleminizin bulunduğu aşamayı, “Başvuru İzleme Sistemi”ni kullanarak öğrenebilirsiniz.
İnteraktif başvurumun durumunu nasıl takip edebilirim?
Başvuru İzleme Sistemi, e-Konsolosluk’ta interaktif olarak yaptığınız işlem başvurularının
bulunduğu aşama hakkında düzenli olarak bilgi edinmenizi sağlayan sistemdir.
İnteraktif işlem başvurularınızda herhangi bir gelişme olduğunda e-posta adresinize otomatik
olarak gönderilen mesajlarla bilgilendirilmektesiniz. Ayrıca başvurunuzun bulunduğu aşamayı
e-Konsolosluk’un ilgili sayfasına girerek de sorgulayabilirsiniz.
Başvuru İzleme Sistemi, başvuruda bulunan vatandaşlarımızı süratli bir şekilde bilgilendirdiği
için, telefonla veya başka bir yolla bilgi talebinde bulunma ihtiyacınızı da ortadan
kaldırmaktadır.
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Correctievoorschrift HAVO

2010
tijdvak 1

Turks
Turks 1,2

tevens oud programma

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o.
Voorts heeft de CEVO op grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling
centraal examen vastgesteld (CEVO-09.0313, 31 maart 2009, zie www.examenblad.nl).
Deze regeling blijft ook na het aantreden van het College voor Examens van kracht.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van
het Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Examens.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door het College voor Examens.
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de Regeling
beoordeling centraal examen van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
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4

5

6
7

8
9

3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Examens. Het is niet
toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 52 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

Tekst 1 Van’da hayatın ritmi farklı
1

A

2

maximumscore 1
Tatvan'dan gemiyle … şaşırdım kaldım.

3

D

4

B

Tekst 2 Beni sokmaya çalıştıkları…
5

C

6

maximumscore 2
De kern van het goede antwoord is:
romantik olan:
− baş kahramanlar (Teoman, Okan ve kız)
− sahneler
romantik olmayan:
− olayların akışı (filmin tümü)
− dünya
Indien vier goed
Indien drie goed
Indien twee of minder goed

7

2
1
0

maximumscore 1
Twee van de volgende redenen moeten genoemd worden:
− Sinan Çetin’le elektriğinin tutması
− karakteri (rolü) sevmiş olması
− karakterin kendine benziyor olması
− hem kolay hem de eğlenceli olması
Indien twee goed
Indien één of nul goed

8

1
0

B
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Vraag

9

Antwoord

Scores

D

Tekst 3 Yeni sözcükleri kolayca öğrenmenin yolu
10

A

11

A

12

C

13

C

14

B

15

B

16

C

17

B

Tekst 4 Sulukule’ye ne oluyor?
18

A

19

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Romanları tarihlerinden sürmek.

20

C

21

A

22

C

Tekst 5 İzmir’deki köprüler ‘beton kanseri’ oldu
23

B

24

A

25

C

26

maximumscore 1
hava ve nem / hava / nem
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Vraag

27

Antwoord

Scores

C

Tekst 6 İşte İstanbul’un toplu taşımayla katettiği yol
28

B

29

maximumscore 1
Okulların açılışı ... Akbil’i kullanmadım.

30

C

31

maximumscore 1
55 TL

Tekst 7 İşte Türkiye’nin peynir haritası
32

maximumscore 4
a Edirne: 2, 3 en 5
b Ezine: 2, 4 en 5
c Kars: 7 en 8
d Karaburun: 1, 6 en 8
per goed antwoord

1

Tekst 8 Karagöz için UNESCO yol haritası çizildi
33

C

34

B

35

A

36

maximumscore 3
1 wel
2 niet
3 niet
4 niet
5 wel
6 wel
Indien
Indien
Indien
Indien
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Vraag

37

Antwoord

Scores

A

Tekst 9 Tuvalet kapılarındaki sembollere…
38

B

39

C

40

maximumscore 1
Twee van de volgende:
− ayakkabı
− kara çarşaflı kadın
− ruj
− somun
− şapka
Indien twee goed
Indien één of nul goed

41

D

42

B

43

maximumscore 1
in moskeeën en kantoorgebouwen

1
0

Tekst 10 “Windows Vista’ya geçsem mi geçmesem mi?”
44

maximumscore 1
(Nee), paragraaf 2.3

45

maximumscore 1
paragraaf 2.6

Tekst 11 www.e-konsolosluk.net
46

maximumscore 1
e-Konsolosluk’un sizin … zamanda göndermelisiniz.
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5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 28 mei naar Cito.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

fturkmenoglu@milliyet.com.tr

tekst 2

Milliyet-Pazar

tekst 3

http://www.ozmena.com

tekst 4

Cumhuriyet

tekst 5

Milliyet

tekst 6

http://www.arkitera.com

tekst 7

Milliyet

tekst 8

http://www.stargazete.com

tekst 9

Hürriyet-Pazar

tekst 10

PC Net

HA-1008-a-10-1-c
HA-1008-a-10-1-c*

8

lees verdereinde
►►►


Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 474

Examen HAVO

2009
tijdvak 1
vrijdag 29 mei
13.30 - 16.00 uur

Turks
tevens oud programma

Turks 1,2

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 42 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1 10 yaşında yazmaya başladım, bir yıl herkesten gizledim
1p

1

Waarom heeft Hilal Dikmen haar roman niet in één keer af kunnen krijgen?
Sommige vriendinnen van Hilal Dikmen vonden het maar niks dat ze een boek
aan het schrijven was.
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin waarin staat wat ze
daarover zeiden.

1p

2

1p

3

1p

4

Aşağıdakilerden hangisi Hilal Dikmen’in yazdığı konular hakkında doğrudur?
A Denemelerinde çevresinde oluşan durumları da işliyor.
B Denemelerinde hüzünlü durumlardan da örnekler sergiliyor.
C Romanında gerçekten yaşanmış bir olayı anlatıyor.
D Romanında her insanın yaşayabileceği bir durumu yansıtıyor.

1p

5

Hilal Dikmen yazı yazma konusunda ne diyor?
Kitap yazmanın
A dil kullanımını daha bilinçli hale getirdiğini söylüyor.
B duygularını oldukça olumlu etkilediğini belirtiyor.
C kendisine kişilik kazandırdığını söylüyor.
D kendisini daha çok tanınır hale getirdiğine inanıyor.

Ze vergelijkt haar werk met de Harry Potter boeken.
In welk opzicht vindt Hilal Dikmen dat haar karakters anders zijn dan die in de
wereld van Harry Potter?

Tekst 2 Denizli’nin doğa ve tarih hazineleri…
1p

6

1. paragraftaki “Anadolu Kaplanları” sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır?
A Anadolu’yu fethedenler anlamında
B Anadolu’yu kurtaranlar anlamında
C Sanayi alanındaki gelişmeler anlamında
D Üretim alanındaki girişkenlik anlamında

1p

7

1. paragrafa göre ekonomideki başarının ölçüsü nedir?
A Deneyimli işverenlere sahip olma
B Yapılan ihracatlar
C Yapılan ithalatlar
D Zengin doğa ve tarihi hazinelere sahip olma

2p

8

Noem drie sectoren waarin Denizli succesvol is.
Je mag in het Turks antwoorden.
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Over welk vreemd “natuurverschijnsel” wordt in alinea 7 gesproken?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

9

1p

10

Pamukkale’yi benzerlerinden ayıran en önemli özelliği nedir?
A Travertenlerin etkileyici görünümüyle geniş bir alana yayılıyor olması
B Travertenlerin etrafında fazla sayıda otellerin bulunmaması
C Travertenlerin etrafında onlara zarar verebilecek diğer unsurların
bulunmaması
D Yöredeki olumsuzluklardan dolayı travertenlerin beyazlığını kaybetmiş
olması

1p

11

Günümüzde tarihi bir kent olarak tanınan Hierapolis kentinin burada
kurulmasının sebebi neydi?
A Bir çok hastalığa iyi gelen şifalı suların bulunması
B Bölgede Hıristiyan halkların yaşıyor olması
C Kentin kültürel açıdan gelecek vadetmesi
D Kentin stratejik özelliğe sahip olması

1p

12

18. paragraf ile 19. paragraflarda dikkat çeken çelişki aşağıdakilerden
hangisidir?
A Gelen turist sayısının artması
B Gelen turist sayısının azalması
C İnşa edilen otellerin ortadan kaldırılması
D Yapımı durdurulan otellerin inşaatının bitirilmesi

1p

13

Wat heeft men gedaan om te zorgen dat de originele witte kleur van de
kalksteenterrassen behouden is gebleven?
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin die hierover
relevante informatie geeft.

Tekst 3 Plastik 100 yaşında
1p

14

Naylon çorap kim tarafından icat edildi?
A James Swinburne
B Leo Baekeland
C Wallace Hume Carothers

1p

15

Hangi maddenin eksikliği plastik üretimini güçleştirir?
A kömür
B krom
C petrol
D toprak
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2p

16

Welke van onderstaande beweringen met betrekking tot plastic zijn volgens de
tekst juist en welke zijn onjuist?
1 Het houdt warmte vast.
2 Het is slijtagegevoelig.
3 Het kan bewerkt worden.
4 Het smelt als het enigszins opgewarmd wordt.
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”.

1p

17

Wat hoopt autofabrikant Hyundai met het vervaardigen van auto’s met plastic
bumpers en motorkappen te bereiken?

Tekst 4 Anne-babası gibi polis olacaktı
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
1p

1p

1p

1p

1p

18
A
B
C
D

halkın
medyanın
moda dünyasının
müzik dünyasının

A
B
C

empati
hayal
planlar

A
B
C
D

kültürlü
şanslı
terbiyeli
yetenekli

A
B
C
D
E

gazeteci
oyuncu
öğretmen
polis
psikolog

A
B
C
D

büyük bir evde
erkeklerle
kız olarak
sakin bir ortamda

19

20

21

22
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1p

1p

1p

23
A
B
C
D

dokümanter
seçmeli
Türk
yabancı

A
B
C

değerlendirilmediğinde
hazırlanmadığında
olmadığında

A
B
C
D

gerçekçi geldi
heyecanlıydım
yabancı geldi
yalnızdım

24

25

Tekst 5 Amca, dayı, baba, tüm Türkler akraba!..
1p

26

Bu yazıda, yazar Türkiye’ye duyduğu özlemi aşağıdaki hangi alıntıyla ifade
etmektedir?
A Ne var ki, aradan kırk yıl geçmesine rağmen biz yine…(1. paragraf)
B Bu sene “paranın katili yaz tatilini” geçirmek üzere… (2. paragraf)
C Hava güzel, insanlar sevecen, sokaklar ve caddeler sanki ülkede…
(3. paragraf)
D Kırk dakikalık yolculuk boyunca Ankaralı hemşerilerimin…(7. paragraf)

1p

27

Yazar hangi paragraflardaki özel ifadelerle yapılan fazla harcamaları
vurgulamaktadır?
A 1. ve 8. paragraflarda
B 2. ve 9. paragraflarda
C 3. ve 7. paragraflarda
D 4. ve 6. paragraflarda

2p

28

Welke van de onderstaande uitdrukkingen en betekenissen horen bij elkaar?
Uitdrukking:
Betekenis:
a Çil yavrusu gibi dağılmak (alinea 1)
1 Başkası beni ilgilendirmez
b Kolaçan etmek (alinea 3)
2 Etrafı gezmek, seyretmek
c Neme lazım (alinea 1)
3 Türkiye’nin her yöresine gitmek
Doe het zo:
a ....................................
b ....................................
c ....................................
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1p

1p

1p

29

30

31

Aşağıdakilerden hangisi yapılan telefon görüşmelerinde konuşulan konulardan
değildir?
A Ankara’ya ulaştığını haber vermek
B Herhangi bir yüksek öğretim kurumuna girememek
C Kurbanlık koyunları pazarlayamamak
D Parasızlıktan dert yanmak
E Sürekli pahalılaşan hayattan yakınmak
Dit artikel is uit de volgende elementen opgebouwd.
1 Beschrijving van de aankomst in Ankara
2 De voortdurende heimwee van de Turkse migrant in Duitsland
3 Kleurrijke ervaringen in de hoofdstad
4 Observaties over verschillen tussen Duitsland en Turkije
5 Uitwerking van de titel
Kies uit onderstaande alternatieven de juiste volgorde van de elementen.
A 1-2-3-4-5
B 2-1-3-5-4
C 3-1-4-2-5
D 4-1-3-5-2
De schrijver verklaart in dit artikel heel duidelijk zijn gevoelens over de sociale
omgang in Duitsland.
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van het betreffende citaat.

Tekst 6 Sınav, çocukta şekeri tetikliyor

2p

32

2p

33

1p

34

In het artikel worden meerdere oorzaken van diabetes bij kinderen genoemd.
Noem vier van deze oorzaken.
Je moet in het Turks antwoorden.
Noem vier symptomen van suikerziekte bij kinderen.
Je moet in het Turks antwoorden.
5. paragrafın içeriği aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilebilir?
öneri
önyargı
tespit

A
B
C
1p

35

Önerilen tavsiyelere uymada eğitim durumunun önemli rol oynadığı hangi
paragrafta söylenmektedir?
A 1. paragrafta
B 3. paragrafta
C 5. paragrafta
D 7. paragrafta
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1p

36

Bu yazının başlığının doğruluğu hangi paragrafta ortaya konulmaktadır?
A 1. paragrafta
B 2. paragrafta
C 3. paragrafta
D 4. paragrafta

Tekst 7 Ağaç dostu kağıt

2p

37

In de tekst zijn de tussenkopjes weggelaten.
Welk tussenkopje hoort bij welke alinea?
a Çözüme doğru yol alınıyor
b Hiçbir şey mükemmel değil
c Yeni çözümler bulma arayışı
d Yeni sürecin olumlu yönleri
Neem het nummer over op je antwoordblad en schrijf de letter van het juiste
tussenkopje erachter.
Doe het zo:
1 ....................................
2 ....................................
3 ....................................
4 ....................................

Tekst 8 Yurtdιşιnda dil eğitimi

1p

38

Je wilt graag na je studie naar het buitenland om Engels te leren.
Welke twee landen zijn in dit opzicht relatief het goedkoopst?

Tekst 9 Bonobo
1p

39

Metinde Bonobolar ile ilgili ortaya konan ana fikir nedir?
Bonoboların
A Diğer şempanzelerle benzer ve farklı yönlerini açıklamak
B İnsanlarla hem benzerliklerini hem de farklılıklarını belirtmek
C Kendi soylarını nasıl türettikleriyle ilgili bilgi vermek
D Sosyal yapısını büyüteç altında sergilemek

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Tekst 10 Aile hekimliği
1p

40

Aşağıdaki düşüncelerden hangi(si)(leri) Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi
üyesi Erkan Kapaklı’ya aittir?
1 Aile hekimliği, Avrupa’daki sistemi Türkiye’de de geniş kitlelere
ulaştırabilecek durumdadır.
2 Aile hekimliği, Genel Sağlık Sigortası’ndan finanse ediliyor.
3 Aile hekimliği, kırsal kesimlere ulaşamayacak, buralara hizmet vermekten
yoksun kalacaktır.
4 Aile hekimliği sistemi, birinci basamaktaki sağlık yardımının
özelleştirilmesinden başka bir şey değildir.
5 Aile hekimliği sistemi hastanelerdeki kalabalıktan dolayı oluşan sıkıntıyı yok
edecektir.
A Yalnız 1 ve 2.
B Yalnız 2 ve 3.
C Yalnız 3 ve 4.
D Yalnız 4 ve 5.
E Yalnız 1.
F Yalnız 4.

Tekst 11 Google, nereden para kazanıyor?
1p

41

Başlιkta sorulan soruya hangi alιntι yoluyla yanιt veriliyor?
A Google Türkiye … çalıştıklarını bildirdi. (2. paragraf)
B Google’ιn dünyadaki … geldiklerini vurguladι. (4. paragraf)
C Google’da arama … sağladığını kaydetti. (6. paragraf)
D Google için … olduğunu vurguladι. (12. paragraf)
E “Google’da daima … duyuyorlar” dedi. (13. paragraf)

Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

Tekst 12 Türkiye’nin en iyi 10 kültür merkezi

2p

42

Je bent geïnteresseerd in eigentijdse én internationale culturele activiteiten.
Je zoekt in de lijst naar cultuurcentra waar beide activiteiten georganiseerd
worden.
Welke drie centra bieden de culturele activiteiten aan waar jouw interesse naar
uitgaat?

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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HAVO Turks / Turks 1,2 2009 tijdvak 1 (29-5-2009)

Naam kandidaat: ________________________________

School: _________________________________

Examennummer: ________________________________

Instructie
Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3)
Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen
1

Open vraag

2

Open vraag

3

Open vraag

4 A B C D

Open vragen
1

2

5 A B C D
6 A B C D
7 A B C D
8

Open vraag

9

Open vraag

10 A B C D

3

8

11 A B C D
12 A B C D

9
13

Open vraag

14 A B C
15 A B C D

13
16

Open vraag

17

Open vraag

16

17
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Meerkeuzevragen
18 A B C D

Open vragen
28

19 A B C
20 A B C D
21 A B C D E

31

22 A B C D
23 A B C D
24 A B C

32

25 A B C D
26 A B C D
27 A B C D
28

33

Open vraag

29 A B C D E
30 A B C D
31

Open vraag

32

Open vraag

33

Open vraag

37

38
34 A B C
35 A B C D

42
36 A B C D
37

Open vraag

38

Open vraag

39 A B C D
40 A B C D E F
41 A B C D E
42

Open vraag

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!
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Tekst 1
10 yaşında yazmaya başladım, bir yıl herkesten gizledim
Öznur KAYMAK
Hilal Dikmen, Ankara’da Mamak
Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde
okuyor. 10 yaşında Türkçe
öğretmeninin teşvikiyle, fantastik bir
roman yazmaya başladı. Bitirdiğinde
elektronik posta ile Doğan Egmont
yayınlarına gönderip, fikirlerini sordu.
İlk kitabı ‘Taşların Seçimi’, piyasaya
çıktı.
16 yaşında ilk kitabı yayınlanan Dikmen,
ikinci fantastik romanını da tamamlamak
üzere. Eğlenceli bulduğu için fantastik öyküler yazan, Harry Potter’ın tüm serisini okuyup
hiç beğenmeyen Dikmen, beş kitaplık bir dizi hazırlamak istiyor.
Henüz 16 yaşındasınız ve ilk kitabınız yayınlandı, yazmaya nasıl başladınız?
- 10 yaşında bir roman yazmaya karar verdim. Kağıdı kalemi elime alıp, yazmaya
başladım. Bundan daha önce kompozisyonu bile sadece derslerde yazıyordum.
Herhangi bir yazı denemem olmamıştı. Ama bu romana başladığımda, tüm öyküyü
hemen kurdum.
Yani bu kitapta 10 yaşındayken yazdıklarınız yer alıyor, değil mi?
- Evet, romana 10 yaşında başladım ve 13 yaşında bitirdim. Aslında bir buçuk yılda
bitirdim kitabı. Ama sınavlar ve dersler dolayısıyla bir buçuk sene hiçbir şey yazamadım,
ara verdim. Bu nedenle uzun sürdü. Yayınlanmadan önce o dönemde yazdıklarımı
düzelttim, bazı bölümleri yeniledim.
Taşların Sırrı’nın kitap haline gelmesi nasıl oldu?
- Doğan Egmont yayınlarına e-mail gönderdim ve romandan bahsettim. Öyküler bölüm
bölüm, defter kağıtlarına, el yazısıyla yazılmıştı. Bunları gönderdim. Sonra Egmont’tan
kitabı beğendiklerini ve yayınlayacaklarını söylediler. Ardından, tüm bölümler bilgisayar
ortamına aktarıldı.
Neden fantastik bir roman?
- Değişik türlerde de yazıyorum aslında. Ama konu bir kitap olunca fantastik bir roman
yazmayı uygun gördüm. Gerçek hayatla ilgili bir roman yazsaydım, çok karamsar bir
öykü yaratacağımı hissettim. Bir de, fantastik dünya bana, yazarken özgürlük sunuyor.
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Tümüyle kendi yarattığım bir dünyayla ilgili yazmak bana daha eğlenceli geliyor. Ama
denemelerimde ve diğer türdeki yazılarımda gerçek dünyaya ait öyküler de yazıyorum.
Öğretmenleriniz ve ailenizden nasıl tepkiler geldi?
- Bir yıl boyunca kitap yazdığımı herkesten sakladım aslında. Çünkü bazı arkadaşlarım
arasında alay konusu olmuştum. Bana, "O kadar çok yazar varken, senin kitabını mı
yayınlayacaklar" dediler. Ama oldu işte. Buna büyük bir şans olarak bakıyorum. Yaşım
çok küçük olmasına rağmen kitabı kendi başıma yazdım. Öğretmenlerim veya ailem fikir
vermiştir ama kimse bana şöyle cümleler kurmalısın demedi.
Peki okulunuzu nasıl etkiledi?
- Yazı yazmak beni rahatlatıyor ve sakinleştiriyor. Çok kızdığımda veya mutlu
olduğumda konuşamıyorum, kendimi anlatmak için yazı yazıyorum. Okulu ve kitabımı bir
arada yürütebildim. Derslerimi olumsuz etkilemedi. Aksine, kitap okumak ve yazı
yazmak, dersleri anlamamı kolaylaştırıyor.
Yüzüklerin Efendisi’ni, Harry Potter’ı okudunuz mu? Size ilham veren yönleri var
mı?
- Kitabı yazmaya başladığımda hiç fantastik roman okumamıştım. Kitabı tamamladıktan
sonra, kendimi geliştirmek için Harry Potter’ı okumaya başladım. Tüm seriyi okudum
ama hiç beğenmedim. Cadılar, büyücüler gibi defalarca işlenmiş konulardan bahsettiği
için çok sıradan ve tatsız geldi bana. Yeni bir fantastik romanda, zihinde yeni
oluşturulmuş, yepyeni unsurlar yer almalı. Benim kitabımda da cadılar, büyücüler var
ama onları bildiğimiz halleriyle yansıtmadım. Onlara yeni bedenler kazandırdım.
Etrafımdaki her şeye bir yazma konusu olarak bakıyorum. Sürekli yenilik arıyorum.
Çünkü yolda yürürken bile sıkılan biriyim. Karakterlerime de yenilikler katmak, onları
daha eğlenceli hale getirmek istiyorum.
Bundan sonra da fantastik romanlar okuyup, yazmaya devam mı?
- Son olarak Yüzüklerin Efendisi’ni bitirdim. Şu anda Maxime Chattam’ın Kara
Büyü’sünü okuyorum. Fransız Jean-Christophe Grange’yi çok beğeniyorum. Muhteşem
bir yazar. Yazdığım türün örneklerini takip etmeye çalışıyorum. Daha çok yabancı
eserleri takip ediyorum.
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Tekst 2

Denizli’nin doğa ve tarih hazineleri…
1

İki gündür Denizli’deyim. Denizli, Türkiye’nin
ilk “Anadolu Kaplanları”ndan biri olarak, gene
büyük bir dinamizm içinde… Başta tekstil,
mermercilik ve kabloculuk olmak üzere çeşitli
alanlardaki üretim yarışına hızla devam ediyor.
Deneyimli işadamlarının yanında, “DEGİAD”
bünyesinde toplanan “genç işadamları”
başarılarını, en başta, yaptıkları ihracatla
ölçüyorlar. İhracat rakamlarını artırdıkça, hem
kendileri mutlu oluyor, hem de bizim gibi
gözlemcilere mutluluk veriyorlar.
2
Denizli’nin üniversitesi de büyük bir gelişme içinde… Öğrenci sayısı 20 bini
bulmuş… İmkanlarını halkın hizmetine de sunuyor. Üniversiteyle şehrin işbirliğinin çok
güzel örneklerini veriyor.
3
Tabii, şehrin ve şehirdeki kuruluşların sorunları da var. Onlar üzerinde de durulması
gerekli. Fakat ben bugün, son birkaç yazıda da yaptığım gibi, gene turizm üzerinde
duracağım. Sadece Denizli’nin değil, Türkiye’nin de en önemli turizm merkezlerinden biri
olan Pamukkale’den söz edeceğim.
4
Pamukkale’yle ilk tanışmam, 1950’lerin sonlarına doğru…Yıl galiba 1958’lerdi.
“Turizm”in bir bakanlık haline gelişinin ikinci yılıydı. O zamanki adıyla “Basın-Yayın ve
Turizm Bakanlığı”nın bakanı, Server Somuncuoğlu’ydu.
5
Bir gün bir gezi düzenledi. Çeşitli gazetelerin temsilcilerinden oluşan bir basın
grubunu davet etti. Grupta ben de vardım. Hep birlikte, ülkemizin geliştirilmek istenilen
bazı turistik merkezlerini gördük.
6
Pamukkale onlardan biriydi. Doğru dürüst yolu yoktu. Oraya yer yer yürüye yürüye
gittik. Hava çok sıcaktı. Ter ve toz içinde kaldık. Ama değdi. Sonuçta görkemli bir
manzarayla karşılaştık…
7
Bu, yazın ortasında karla kaplıymış gibi görünen bembeyaz bir dağdı. Veya, adı gibi,
pamuk kadar beyaz bir kale… Aşağıdan yukarıya bakılınca, merdiven basamakları gibi
yükselen dümdüz tabakalardan oluşuyordu.
8
Yukarıya doğru tırmanır gibi çıkarken görüyorduk, yukarıdan o basamakların
üzerlerine pırıl pırıl sular iniyordu… Bazı yerlerde küçük dereler gibi akarak, bazı
yerlerde gölcükler oluşturup onları damla damla taşırarak…
9
Bakan da galiba orayı ilk defa görenlerdendi. Bir uzman anlatıyor, o da büyük bir
ilgiyle dinliyordu. O dağ gibi kütleyi beyazlaştıran şey, işte o pırıl pırıl sulardı. Kaynakları
daha gerilerdeydi. Aşağıya doğru akarken üzerlerinden geçtikleri taşlarda topraklarda
kalker tortuları bırakıyorlardı. O tortular zaman içinde oradaki arazinin üstünü bir manto
gibi örtüp katılaşmışlardı. Hayranlıkla baktığımız o doğa harikası ortaya çıkmıştı.
10
Uluslararası adını sonradan öğrenecektim. O tortularla oluşan kütlelere traverten
(travertin) deniliyordu. Örnekleri bazı başka ülkelerde de vardı. Fakat Pamukkale gibi
çok geniş bir alanda bu kadar etkileyici bir görüntü verenleri yoktu.
11
Uzman, başka bilgiler de sıralıyordu. O görüntüyü oluşturan suların bir başka özelliği
daha vardı: Bunlar “şifalı” idiler. Çeşitli hastalıklara iyi geliyorlardı. Cilt hastalıklarından
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kalp hastalıklarına, damar sertliğinden, yüksek tansiyona, göz hastalıklarına kadar bir
çok derdin devası sayılıyorlardı.
Suların bu özelliği, zaten Milattan önceki tarihlerden itibaren, bölgedeki insanlarca
fark edilmişti. Travertenlerin hemen gerisindeki Hierapolis şehrinin kurulması ve
gelişmesi de, o suların bu özelliğinin sonucuydu.
Hierapolis, Milattan sonraki ikinci yüzyılda, bölgedeki ününün doruğuna ulaşmıştı.
Onbinlerce insanın yaşadığı, onbinlercesinin de sağlık nedeniyle gidip geldiği bir büyük
şehir haline gelmişti.
“Sağlığın” yanında, oraya eğlence nedeniyle gelenler de vardı. Zamanın, daha
başka yerlerde yaşayan devlet ve ticaret adamları, bilim adamları, filozofları da buradaki
agorada, tiyatroda düzenlenen etkinliklere katılıyorlardı.
Yani, sadece travertenleriyle değil, sadece şifalı sularıyla da değil iki bin yıl
öncesinin büyük bir şehrinden kalan tarihi değerleriyle de, Pamukkale, yurdumuzun çok
önemli turistik yerlerinden biriydi. Ayrıca Hıristiyanlığın girdiği ilk şehirlerden biri olarak,
kiliseleri ve diğer dini yerleriyle, “inanç turizmi” açısından da büyük önem taşıyordu.
Fakat bizim o ziyareti yaptığımız yıl, o tarihi değerlerin ortaya çıkarılması için pek az
şey yapılmıştı. Gerçi Hierapolis’te ilk kazıların yapıldığı tarih, 1887’ydi. O zamanlar
Türkiye’ye gelen bir Alman arkeolog grubu buranın önemini saptamış ve gerekli izni alıp
yörede bir süre çalışmıştı. Ama bundan sonra çok uzun süre, o yolda yeni adımlar
atılmamıştı. Kazıların başlaması, ilk 1957 yılında, bir İtalyan arkeoloji merkeziyle yapılan
anlaşmadan sonra olmuştu.
Bizim o gezimizden sonraki yıllar içinde o çalışmalar devam etti. Tiyatrolar, çarşı
yerleri, su depoları, evler, sokaklar ve pek çok lahit çıkarıldı. Dönemin mimarisinin ve
heykeltraşlığının değerli örnekleriyle birlikte…
Yörede bazı düzenlemeler yapıldı. Tanıtıma önem verildi. İlk oteller inşa edildi.
Gelen turist sayısı arttı.
Fakat bu defa bir tehlike baş gösterdi. Otellerin ve diğer turistik tesislerin atıklarının
etkisiyle, travertenler beyazlıklarını kaybediyordu. Grileşiyordu. O tehlike, yıllarca devam
ettikten sonra, nihayet 1990’lı yılların ortalarında Fikri Sağlar’ın Kültür Bakanlığı
döneminde alınan önlemlerle giderildi. Travertenlere yakın olan otellerin hepsi
kaldırılarak oteller bölgesi daha gerilere çekildi.
Bugün o grileşen beyazlıkların yeniden eski hallerine dönmekte olduğu görülüyor.
Pamukkale’ye gelen turist sayısı ise, giderek artıyor. Yabancı turist sayısı geçen yıl
1 milyon civarındaydı. Bu yıl en az yüzde 25 artacağı tahmin ediliyor.
Bu, zaten gözle de görülüyor. Önceki gün Hierapolis kalıntıları arasında kısa bir
gezinti yaptım. Turist otobüslerinden geçilmiyordu. Alman, Fransız ve özellikle Rus
turistler, en sık rastlananlar arasındaydı.
Fakat Pamukkale’de yapılması gereken daha bir çok şey var. Sadece orada değil,
Hierapolis’te değil, Denizli’nin öteki yerlerinde de… Yeri geldikçe onlara da değineceğiz.
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Tekst 3

Plastik 100 yaşında
Ersin KALKAN
Belçika kökenli Amerikalı kimyager Leo Baekeland, 1907’de bakaliti
bulduğunda, günlük yaşamda ve kültürde böylesine büyük değişime yol
açacağının farkında değildi. İngiliz bilim adamı Sir James Swinburne, aynı
formülle patent ofisine bir gün geç başvurduğu için tarihe geçme fırsatını
elinden kaçırmıştı. Bakalit zamanla geliştirildi.
Bilimsel adı "fenol-formaldehit polimer yapay reçine" olan mucizevi yapay
maddeye, Yunanca’da biçimlendirme anlamına gelen plastikos’tan ilhamla
plastik dedik. Cam, demir, çelikten farklıydı. Kolay şekillendiriliyor, elektrik
iletmiyor, ısıyı az geçiriyor, kolay kırılmıyor, nemden etkilenip paslanmıyor, zor
aşınıyordu. Baekeland, New Jersey’de kurduğu fabrikasında plastiği süzgeçten
bilardo topuna, ilan panosundan kaleme kadar yüzlerce ürüne uyarladı. ABD’nin
sayılı zenginleri arasına girdi. Bakalitten yola çıkılarak geliştirilen PVC, naylon,
polyester yaşamın vazgeçilmezlerine dönüştü. Londra’daki Bilimler Akademisi
plastiğin 100. yaşı vesilesiyle 2009’a kadar sürecek özel bir sergi düzenledi.
Plastiğin evrimini gösteren 400 objenin yer aldığı sergide ayrıca biyolojik
çözünürlüğe sahip alternatif malzemelerden üretilen objeler de sunuluyor. Biz de
bakalitten günümüze plastiğin serüvenini özetledik.
Naylon ipliği, Amerikan Du Pont şirketinin kimyageri Wallace Hume Carothers
tesadüfen icat etti. Eritilmiş polyestere batırılan çubuklar, birbirinden
uzaklaştırıldığında, ortaya ipek benzeri, kopmadan uzayan bir madde çıkıyordu.
Ancak çabuk eriyordu. Giysi yapımına uygun değildi. Carothers, 1938’de
poliyamid kullanıp ilk naylon ipi, bir yıl sonra da ilk sentetik çorabı üretti. 1940’ta
piyasaya çıkan çorap, ilk dört günde 4 milyon adet satıldı. II. Dünya Savaşı
patlayınca bu madde, paraşüt, ip ve çadırda kullanıldı. Tabaka halindeki
naylonların birleştirilmesiyle üretilen arkası dikişli naylon çoraplar, son derece
seksi bulundu. Moda öylesine yayıldı ki, naylon çorap bulamayan kadınlar
bacaklarının arkasına göz kalemiyle çizgi çekiyordu. Türk kadını 1966 sonrası
naylon çoraba rahat erişme imkanı buldu.
Plastiğin en önemli özelliği, ısıtıldığında erimeden yumuşaması, kolayca
biçimlendirilmesi, soğutulduğunda yeniden sertleşmesi. Bu özellik polimerlerin
molekül yapısından kaynaklanıyor. Kömür, selüloz gibi doğal kaynaklardan da
plastik üretilmekle birlikte, başlıca plastik hammaddesi petroldür. Rafineri
atığından elde edilir. Dünya petrolünün yüzde 4’ü plastikte kullanılır.
Yüzde 90’ı petrolden üretilen plastiğin doğada erimesi binlerce yıl sürüyor.
Mevcut geri dönüşüm teknikleri plastiğin ancak yüzde 10’unu geri
kazandırabiliyor. Sadece ABD’de her yıl 100 milyar plastik poşet çöpe atılıyor.
Birleşmiş Milletler rakamlarına göre okyanusların her kilometre karesinde
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ortalama 18 bin 500 adet plastik çöp var. Her yıl 100 bin deniz memelisi ve
kaplumbağa, 1 milyon deniz kuşu bu nedenle ölüyor.
Yakında plastik damarlarımıza da girerse şaşırmayın. Bilim adamları plastik
türevlerinden, kanımızdaki oksijeni taşıyan hemoglobine çok benzer yapay bir
molekül üretmeye hazırlanıyor.
Avrupa’da, ölümle sonuçlanan her beş trafik kazasından birinde yayalar kurban
oluyor. Kore’de ise bu oran yüzde 39. Kore firması olan Hyundai, Cenevre
Otomobil Fuarı’nda sergilediği yeni çevreci QarmaQ adlı modelinde kaporta ve
tamponu plastik yaptı. Çarpma anında yayaya uygulanan şiddeti 10’da ikiye
indiriyor, kazazedeyi fırlatmıyor. Sistemin yaya ölümlerini büyük oranda
önlemesi bekleniyor.
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Tekst 4

Anne-babası gibi polis olacaktı
Semih Kaplanoğlu’nun Cannes’da gösterilen “Yumurta” filmindeki
başrolüyle dikkat çeken Saadet Işıl Aksoy'un hem annesi hem babası
polis. Liseyi bitirdiği dönemde o da polis olmayı düşündü.
MELİS ALPHAN
Saadet Işıl Aksoy, Semih Kaplanoğlu’nun bu yıl Cannes Film Festivali’nde yarışan “Yumurta”
adlı filmin başrol oyuncularından. Henüz 23 yaşında. “Yumurta”dan önce iki dizide ve birkaç
reklam filminde rol almış. Ben ise onu daha önce hiç görmemiştim. Bu kadar güzel bir kızın
18 gözünden kaçmış olmasına şaşırdım.
Aksoy bu filmde başrolleri ödüllü oyuncular Nejat İşler ve Ufuk Bayraktar ile paylaşıyor:
“Bana çok yardımcı oldular. Nejat İşler ‘Şu şöyledir, bu böyledir’ demese bile ondan çok şey
öğrendim. Ufuk Bayraktar ise hep benimle 19 kurmaya çalıştı.”
Ünlüler genelde röportaja gelmeden önce saçına ve makyajına bir mesai harcar. Aksoy’un
böyle bir derdi yoktu sanırım. Makyajını arabada yaptı, fotoğraf çekilirken rüzgarın dağıttığı
saçlarını elinin tersiyle itmekle yetindi. Zaten güzel olduğu için mi dert etmiyordu yoksa
bunları dert etmediği için mi güzeldi, bilemiyorum.
“Yumurta” Cannes’da çok iyi eleştiriler aldı, Yönetmenlerin 15 Günü bölümünde mansiyon
kazandı. Fransa’nın saygın gazetesi Liberation, Aksoy’la ilgili olarak “Çok 20 ve çok
güzel” diye yazdı. Filmin Türkiye’de gösterilmesine hayli zaman var. Ama siz Saadet Işıl
Aksoy’u şimdiden tanıyın.
Anneniz bir dönem İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı’ymış. Böyle bir annenin kızı olmak
nasıl bir şey?
10-15 yaşlarındayken annem hep görevde oluyordu. Sürekli bir yerlere koşturuyordu. Evi de
aynı düzende götürmeye çabalıyordu. Annemi bu yüzden takdir ederim. Liseyi bitirirken
acaba 21 olsam nasıl olur diye düşünmüştüm. Sonra vazgeçtim. İnsanlara annemin ne iş
yaptığını söylediğimde “Aaa çok serttir o” gibi tepkiler geliyordu ama değildi. Sokakları bildiği
için telaşa kapılmış olabilir ama bana yansıtmadı. Annem de babam da beni kendi halime
bıraktı, kendi kararlarımı vermemi istediler ama uzaktan beni izliyorlardı sanırım.
İki abiniz var. Aynı zamanda çok güzelsiniz. Size yaklaşmak o kadar kolay olmamalı.
Millet “Tamam ya, biz uzak duralım” diyebilir ama öyle bir durum yok. 22 büyümenin
üzerimde olumlu etkileri olduğunu şimdi görüyorum. Evde hep kalabalık ve gürültülü bir
ortam, eğlence vardı. Kalabalık bir ortamda büyümenin sonucunda insanlarla kolay diyaloğa
girebiliyorum. İki erkekle büyümek çok zevkliydi. Evde futbol falan oynuyorduk.
Babanız ne iş yapıyor?
Emekli oldu. O da başkomiserdi.
Babanızla ilişkiniz nasıl?
Bana hep kendi ayaklarım üzerinde durmam gerektiğini hissettirdi, çok destek oldu. Beni
küçüklüğümden beri yaz aylarında yurtdışına gönderdi. Çocukken bana acayip düşkündü,
evin küçük kızıydım. Annem dengeyi sağlıyordu.

923-1008-a-HA-1-b

8

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 492

Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunusunuz. Oyunculuğa nasıl bulaştınız?
Sinemaya çok ilgim vardı. Replik ezberleyen bir tiptim. Üniversitede 23 film dersleri
almaya başladım. Pera Güzel Sanatlar’da kamera önü oyunculuk eğitimi olduğunu duydum.
Harun Özakıncı “Derslere katılabilirsin. Seversen devam edersin” dedi. Gittim ve ortam çok
hoşuma gitti. Sürekli doğaçlamalar ve kendi çapımızda film analizleri yapıyorduk. Atölye
çalışmaları bittikten sonra Harun Özakıncı bizi ajanslara yolladı.
Sonra dizilerde rol aldınız.
Ritmix reklamıyla başladım. Sonra sırasıyla “Güz Yangını” adlı dizide, Nescafe reklamında ve
“Esir Kalpler” dizisinde oynadım. Ondan sonra uzun bir süre bir şey yapmadım. Tezimle
uğraşıyordum.
Hem okul hem oyunculuk zor olmuyor muydu?
Çok zor oluyordu. Okul biraz uzadı ama sırf bu yüzden değil. Florida’ya öğrenci değişim
programına gittim bir dönem. Orada daha az ders alabildim. Okul bitince “Yumurta” filmi
gündeme geldi.
Semih Kaplanoğlu'nun sizi seçme nedeni neydi?
“Fotoğrafına baktığımda bana çok gerçek göründün” dedi. Bir monolog yapmamı istediler.
Oradan çıktığımda “Herhalde olmaz” diye düşünüyordum. Ama tekrar çağırdılar. En son
Semih Kaplanoğlu’yla görüştüm. “Kafamdaki kıza çok benziyorsun” dedi. Konuşkanımdır ama
bazen çok çekingen oluyorum. O durumum onu etkilemiş, onu kafasındaki kıza benzetmiş.
Tipimden de etkilenmiş. Bir yıl ara ara görüştük, bana karakterle ilgili ipuçları verdi.
Oyunculuktan para kazanıyor musunuz?
Kazanıyorum ama proje 24 kazanmıyorum.
Bu size riskli gelmiyor mu?
Aklıma geliyor tabii ama kafaya takmıyorum. “Beş yıl sonra para kazanamazsam ne
yaparım?” diyerek yaşamıyorum. Şu an oyunculuk yaptığım için mutlu ve huzurluyum.
Genç bir oyuncu olarak Cannes’da bulunmak nasıl bir şeydi?
Cannes’a yaklaştığımızda uçağın camından dışarı baktım. Bulutlar bambaşkaydı, sanki
dünyaya ait değildi. Öyle bir psikolojideydim. Bir şeye binmişim ve o beni gerçek dışı bir yere
götürmüş gibi hissettim. Cannes’da hep çok heyecanlıydım. Hiç oradaymışım gibi değildi. O
kadar 25 ki kendimi heyecansız hissetmeye başlamıştım.
Filmde küçük bir çevrede yaşayan bir kızı canlandırıyorsunuz. Bu role nasıl girdiniz?
Hep büyük şehirde yaşadım ama küçük yerlerde de çok zaman geçirdim. Anneannemle
dedemin yaşadığı köye gittim. Orada yaşamanın insanı nasıl hissettirdiğini az çok biliyordum.
Bunun bana faydası oldu.
Hayalinizdeki rol nedir?
İzlediğim filmlerden bir karakter var. “Mavi”de Juliette Binoche’un oynadığı karakter gibi birini
canlandırmayı isterdim.
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Tekst 5
Aydınlıkevler derken Dışkapı’yı geçip
Ulus’a ulaşıyoruz. Şehrin sembolü
Atatürk heykeli, İş Bankası ve
Sümerbank binaları Ulus’ta en
sevdiğim tarihi yapılar olarak bir kez
daha karşıma dikiliveriyorlar ve ben
buram buram tarih kokan bu güzel
binaları doyasıya seyrediyorum.

Amca, dayı, baba,
tüm Türkler akraba!..

***

Rıza ALMALI / ALMANYA
3
1

2

ALMANYA’da yaşayan biz göçmen
Türkler, “Kendim gurbet elde, gönlüm
sılada” misali yıllardan beri Hans
amcalarının ülkesinde yaşar dururuz.
Aslında Karslılar, Malatyalılar,
Uşaklılar, Sivaslılar ve Ankaralılar
olarak hepimiz başlangıçta sadece
birkaç yıllığına Almanya'ya gelmiştik.
Ne var ki, aradan kırk yıl geçmesine
rağmen biz yine gurbetteyiz, bu
nedenle her yıl tatil mevsiminin
gelmesini adeta iple çekeriz. Çünkü
çoğumuzun içi hep sıla özlemiyle
dolup taşar. Temmuz-ağustos ayları
gelip de çatınca, biz gurbetçiler
yollara dökülür, çil yavruları gibi
Anadolu’ya dağılırız. Kimilerimiz
Akdeniz sahillerine, kimilerimiz
Kayseri’ye, Erzincan’a, Van’a,
Tatvan’a, kimileri de “Neme lazım bize
başkent lazım” deyip Ankara’ya
gitmeyi tercih ederiz.
Bu sene “paranın katili yaz tatilini”
geçirmek üzere başkenti tercih eden
kişilerden biri de benim. Otobüsle
Esenboğa’dan çıkıp Ulus’a kadar ilk
planda çevrede nelerin değiştiğini
tespit etmek için çaba harcıyorum.
Gözüme çarpan ilk şey, çevre köylere
ait bazı tarlaların göbeğine dikilmiş,
her türlü mimari güzellikten yoksun
yüksek binalar oluyor. Göbeklerine
henüz kazma vurulmamış tarlalarsa
adeta bizi kurtarın dercesine
yalvarıyorlardı sanki! Gecekondular,
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Ankara’da tatilimin ilk günlerini
hasret gidermek ve konu komşuyu
ziyaret etmekle geçirdikten sonra,
şehri gezmek, Ulus’u kolaçan etmek,
kaleye çıkmak, Yüksel Caddesi’nde
neskafe içmek, tavla oynamak, döner
yemek ve Olgunlar Sokak’taki eski
kitapçılara uğramak üzere yola
koyuluyorum. Hava güzel, insanlar
sevecen, sokaklar ve caddeler sanki
ülkede halkın yarısı işsiz gibi dolu
dolu. “Bir de trafik kaosu olmasa
Ankara güzel bir kent olacak” diyorum
kendi kendime.
Başkentte talihsiz bir kazaya
kurban gitmemenin tek yolunun uzun
süre de olsa yeşil ışığı beklemekten
ve üstgeçitleri kullanmaktan geçtiğini
keşfediyorum. Akşamları ise zaman
Atina Olimpiyatları’nı izlemekle
geçiyor. Başkenti ziyaretimin 13’üncü
gününde son yıllarda şehrin
çevresinde oluşan uydu
mahallelerden birine gitmek üzere
yola çıkıyorum. Ankara’da bir yerden
diğer bir yere ulaşmak çok kolay. Ya
dakikada bir burnunuzun dibinde biten
taksiye veya 10-15 dakika bekleyip
otobüse bineceksiniz veyahut da
benim gibi dolmuşu tercih
edeceksiniz.
Ulus’ta dolmuşa biniyorum.
Dolmuşun teybinde Orhan
Gencebay’ın “Batsın bu dünya” kaseti
çalıyor. Onbeş müşteriyle yola
koyuluyoruz. Yol boyunca yedi
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müşteri daha alıyoruz. Dolmuş son
hızla uydu mahalleye doğru ilerlerken
22 kişiden oluşan yolcuların cep
telefonları dur durak bilmeden
çalmaya başlıyor.
“Cep telefonu salgını Türkiye’yi de
sarmış!” demekten kendimi
alamıyorum. Alelacele cebine sarılan
birisi, amcasına Ankara’ya sağsalim
geldiğini haber veriyor. Bir diğeri
çantasından Neşet Ertaş’ın “Gönlüm
ataşlara yandı gidiyor” parçasını çalan
telefonu çıkarıp para sorunu çektiğini
anlatıyor. Arka sıralarda oturan genç
bir bayan ise, üniversiteye
giremediğinden dem vuruyor.
Anadolu’dan geldiği belli olan yağız
bir delikanlı da, Ankara’ya getirdiği
kurbanlık koyunları hâlâ satamamış
olmasından dert yanıyor.

8

***
7

Kırk dakikalık yolculuk boyunca
Ankaralı hemşerilerimin özel
yaşamlarına konuk oluyorum, böylece
yolculuk daha çekilir hale geliyor.
Dolmuşta ön sırada oturduğum için
ister istemez fahri muavinlik görevini
üstleniyorum. Sağımdan solumdan,
“Abi Elvankent bir kişi”, “Kardeş şu
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parayı da uzatır mısınız?” “Evladım
şunu da al” sesleri yükseliyor. Ellerimi
bir sağa bir sola çevirerek paraları
topluyor, şoföre uzatıyorum. O da
“Sağol abi” diyor. Fahri muavinlik
görevim süresince tüm Ankaralıların
(ben de dahil) birbirleriyle akraba
olduklarını keşfediyorum. Ne güzel bir
duygu! Ankara’da kaldığım 15 gün
boyunca adeta adımı unutur oldum.
Zira herkes bana, “abi, kardeş, amca,
dayı, yeğenim” diye hitap ediyor. Tüm
bunları duymak ne yalan söyleyeyim
çok hoşuma gidiyor. Ankara’dan
ayrılalı 23 yıl olmasına rağmen
Ankaralılarla olan akrabalık bağlarım
demek ki hiç kopmamış.
Türkiye’yi, Ankara’yı, Almanya ve
Almanlardan neden daha çok
sevdiğimi şimdi daha iyi anlıyorum. 23
yıldan beri Almanya’da yaşıyorum, bu
süre içinde ne bir yetişkin Alman bana
“kardeş”, “oğlum”, “yeğenim”, “birader”
ne de bir Alman genci “amca”, “dayı”
diye hitap etti.
Ne yalan söyleyeyim, Ankara’da
kalbim, Almanya’da ise beynim
büyüyor. Bir şeyi daha unutuyordum;
Ankaralı hemşerilerim de tüm Türkiye
gibi “net” kazanıp “brüt” harcıyorlar.
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Tekst 6

Sınav, çocukta şekeri tetikliyor
Son yıllarda yanlış beslenmenin yanı sıra, sınav dönemlerindeki stres
nedeniyle çocuklarda şeker hastalığına yakalanma oranı hızla artıyor
geldiği halde hiç huyu değilken gece
yatağını ıslattığını fark ediyor.

En tatsız şeker DİYABET
Ayşegül Aydoğan
aaydoğan@milliyet.com.tr
1

2

3

Obezitenin artışı, şeker
hastalığını da tetikliyor.
Son yıllarda obezite
tehdidinden söz edilirken
fark edildi ki, bu global salgın,
çocukları da ağına düşürüyor. Son
verilere göre, Tip 1 diyabet eskiye göre
artış gösteriyor. Bunun en önemli
nedeni şişmanlık. Öyle ki aynı neden,
gençleri erişkin tipi diyabetle de karşı
karşıya getiriyor.
Çocuk ve ergenlerde görülen Tip 1
diyabet, Türkiye’de halen 600 bin
hastada mevcut. Türk Diyabet
Cemiyeti ve Obezite Araştırma Derneği
Başkanı Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık,
sorularımızı yanıtlamaya devam
ediyor.
 Diyabet, çocuk ve ergenlerde
neden bu kadar artıyor?
- Son yıllarda erişkin tipi diyabetin
yanında Tip 1’de de artışlar görülmeye
başladı. Bunun nedeni, 2 - 9 yaş
arasındaki çocukların şişmanlaması,
yanlış beslenmesi. Televizyon
karşısında cips yiyor, gazlı içecekler
tüketiyor, hareketsiz kalıyor. Eskiden
yalnız ilkbahar ve sonbahar aylarında
kabakulak, suçiçeği, kızamıkçık olur ve
şekeri tetikler diyorduk. Şimdi bunlar
kalktı. O güne kadar gayet normal olan
bir çocuğun annesi birdenbire
çocuğunun zayıflamaya başladığını,
ağzının kuruduğunu, devamlı su
içtiğini, sık idrara çıktığını, 8 yaşına
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 Başka tetikleyici faktörler var mı?
- Son yıllarda strese bağlı olarak,
örneğin okullara giriş sınavları
döneminde çocuklarda şeker hastalığı
birdenbire artıyor. Travmalar,
ameliyatlar da artırıyor ama bu stres
faktörleri çok daha etkili.

5

 Teşhis daha çok hangi yaşlarda
konuyor?
- Maalesef bizde teşhis 7 yaşına
kadar konulmuyor. Çünkü 7 yaşına
kadar çocuğa her şey yediriliyor. Ta ki
okul çağına başladığı zaman çocuktaki
halsizlik, bitkinlik, zayıflama, iştah
bozuklukları görülüyor, o zaman ortaya
çıkıyor. Bu nedenle 7 - 14 teşhisin en
çok konulduğu yaşlar diyebiliriz.

6

 Aileler ne zaman fark ediyor?
- Bizde en çok şeker çıkaran
faktörler kola ve mevsiminde üzüm
yemek. Aile geliyor, çocuğum bugüne
kadar günde 2 bardak kola içerken 2
litre içiyor ve yetmiyor, diyor. Bir
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alıyorsa bunun 25 gramının normal
şekerden alınmasına izin verilmesini
öneriyor. Biz tavsiye edemiyoruz çünkü
eğitim ve kontrol yok. Çikolata,
dondurma yedir dersek aile ölçüsünü
kaçırıyor, çocuk komayla geliyor. Ama
iyi eğitilmiş bir aile varsa, diyet
dondurma yerine haftada bir normal
dondurma ya da canı istediği zaman
bir parça diyabetik çikolata alıp yesin,
diyoruz.

bakıyorsunuz şeker çıkıyor çocukta.
Ya da aile, bu yıl üzümün başından
kalkmıyor, günde 2 kilo üzüm yiyor,
diyor. Öyle bir zayıflıyor ki ağzında
aseton kokusu, günde 2 - 3 litre idrara
çıkıyor. Şüphelenmiyor bile annesi,
yemekten kesildi, diyor ama aklına
gelmiyor. 100 çocuktan 10’u diyabet
komasıyla geliyor.
7

 Anne babalar nelere dikkat
etmeli?
- Tip 1 diyabet belirtisi ortaya çıkan
hastalarda sanayi şekerini tamamen
ortadan kaldırmak lazım. Ama bugün
Amerikan ekolü ve kısmen Dünya
Sağlık Örgütü günde alınacak gıdalar
içinde örneğin 200 karbonhidrat
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 Tosuncuk doğan bebekte ileride
şeker hastası olma ihtimali olduğu
doğru mu?
- Diyabetin iri doğanlarda görülme
oranı yüzde 18’dir. Dört kiloyu geçince
diyabet riski olabilir.
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Tekst 7

Ağaç dostu kağıt
Daha az ağaçla daha fazla kağıt elde etmeyi sağlayan yeni mekanik fiber kağıdın
üretiminde fosil yakıt yerine hidroelektrik enerji kullanılarak sera gazı emisyonu
da yüzde yetmişbeş azaltıldı. Geliştirilen teknoloji ile geleneksel ofset gazete
kağıdının dijital baskı makinelerinde kullanımı da mümkün hale gelecek.
Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Xerox, ağaç kesimini azaltacak yeni bir
kağıt üretim yöntemi geliştirdi ve her yıl bir trilyon ofis kağıdının kullanıldığı Amerika’da
satışa sundu. Dijital baskı ve kopyalama makinelerinde kullanılmak üzere geliştirilen ve
ağaç tüketimini yarı yarıya azaltacak bu kağıda “Yüksek Randımanlı Kağıt” adı verildi.
“Yüksek Randımanlı Kağıt”, yarı yarıya daha az ağaç ve daha az su ve kimyasal madde
kullanılarak üretildi. Yeni kağıdın üretildiği fabrikada fosil yakıtlar yerine hidroelektrik
enerji kullanıldı. Böylece kağıt üretiminde ortaya çıkan sera gazı emisyon oranı da
yüzde yetmişbeş düşürüldü. Geliştirilen bu kağıt, dijital baskı ve kopyalama
makinelerinde güvenle kullanılabilecek türünün ilk ve tek ekolojik kağıdı olarak
tanımlanıyor.
1 .............................................
Geleneksel kağıt hamuru üretiminde ağaç kütükleri, su ve kimyasal bir karışımın
kullanıldığı kimyasal yoğurma sürecinden geçerek ağaç lifleri ayrıştırılıyor. Ayrıştırılan
ağaç liflerinin üzeri selüloz ile kaplanıyor. İşleme giren her ağaç parçasının yaklaşık
yüzde kırkbeşi kağıt haline geliyor. Geride kalan ahşap kimyasalları işlem esnasında
enerji oluşturmak için yakılıyor. “Yüksek Randımanlı Kağıt” ise mekanik bir yoğurma
sürecinden sonra üretildi. Yeni bir yaklaşımla geliştirilen ağaç kimyasalları, işlem
esnasında kağıt yapıcı liflerden ayrılmadığı için bu yöntem her ağaçtan iki kat daha fazla
kağıt üretilmesini sağladı. Diğer bir deyişle ağaç parçalarından yüzde doksanın üzerinde
kullanım oranı yakalanmış oldu.
2 ..............................................
Xerox araştırmacıları mekanik kağıt üretimi ile ilgili ilk deneylerini yirmi yıl önce
gerçekleştirdiler ve o günden bugüne kağıt üretimi için farklı bir yöntem bulmaya ve
ağaç tüketimini azaltmaya yönelik alternatif bir yol aradılar. O zaman elde ettikleri
mekanik kağıdı yazıcı ve fotokopi cihazlarında başarılı bir şekilde kullanamadılar. İki
temel sorunla karşılaşmışlardı. Üretilen mekanik kağıt üzerinde çok fazla toz
toplanmasına neden oluyor ve ısı karşısında da kağıt kıvrılıyordu. Bu yüzden yazıcı ve
fotokopi makineleri baskı alınan görüntüleri düzgün ve makineye zarar vermeyecek
şekilde kağıda aktaramıyordu.
Yirmi yıl önce üretilen o mekanik kağıt, ısı bazlı baskı yapan makinelerde kullanım alanı
bulamadı ama ısı kullanmadan baskı yapan ofset baskı makinelerinde yaygın bir
kullanım alanı buldu. Xerox bilim adamları o günden bugüne, kağıt laboratuvarlarında
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yaptıkları araştırmalarda mekanik kağıdın dijital baskı ve kopyalama makinelerinde
kullanılabilmesinin bir yolunu araştırdılar.
3 ....................................................
Xerox’un üstesinden gelmeye çalıştığı en önemli sorun kağıdın kıvrılmasını
engellemekti. İlk geliştirilen mekanik kağıtlar, havadaki nemin azalma ve çoğalma
durumuna göre ya genişliyor ya da büzülüyordu. Mekanik kağıdın ön ve arka yüzünde
nemden dolayı farklı oranlarda büzülme oluşması da, dijital yazıcılarda baskı esnasında
mekanik kağıdın kıvrılmasına neden oluyordu. Çünkü yazıcı içindeki toneri eriterek
baskı yapmaya sağlayan “fuser” ünitesi, tıpkı sıcak bir ütü gibi görüntüyü kağıdın
üzerine yapıştırıp mevcut nemi kağıttan dışarı çıkartma esası ile çalışıyordu.
Xerox’un kağıt geliştirme laboratuvarlarında çalışan bilim adamları pürüzlü büzüşmelere
karşı kağıdın her iki yüzeyinde farklı şekiller yaratarak bir düzenleme yapacak kağıt
liflerini keşfettiler. Bruce Katz, kağıt fabrikalarıyla işbirliği yaparak ve istatistiksel
teknikler kullanarak lifleri kağıdın her iki yüzeyine daha iyi dağıtan bir yöntem geliştirdi.
Kağıdın kıvrılmasını önleyen bu yöntem ile üretilen mekanik kağıtlar, Xerox’un dijital
yazıcı ve kopyalama makinelerinde başarı ile test edildi. Böylece mekanik fiber
kağıtların dijital baskı ve kopyalama makinelerinde kullanılmasını engelleyen kağıt
kıvrılması ve tozlanma gibi problemler bu yeni geliştirilen yöntemle giderilmiş oldu.
4 .................................................
Mekanik fiber kağıt benzersiz karakteristik özellikler taşıyor. Ekolojik faydalarının yanı
sıra halen kullanmakta olduğumuz standart yetmişbeş gramlık kağıttan daha az ağırlık
taşıyor. Yaklaşık altmışyedi gram ağırlığında olan “Yüksek Randımanlı Kağıdın” her
kilosunda yaklaşık yüzde on daha fazla yaprak bulunuyor. Yeni mekanik fiber kağıt,
fatura ve ekstre baskıları için de ideal. Ayrıca hafif olmasından dolayı doğrudan
pazarlama yapan şirketlerin gönderim maliyetlerini de azaltacağı söyleniyor. Ancak tıpkı
gazete kağıdında olduğu gibi yeni geliştirilen mekanik kağıt da, arşiv nitelikli kullanım
için elverişli değil. Yumuşak renk tonuyla yüzde seksendört parlaklık oranına sahip
Xerox’un yeni kağıdı, arşiv ömrü gerektirmeyen dokümanların her ışık ortamında
kolayca okunabilmesini sağlıyor.
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Tekst 8
Yurtdışında dil eğitimi
Ülkeler arası genel karşılaştırma
Amerika’da New York – Boston – Los Angeles gibi merkezler çok büyük ve kozmopolit
olduğu için her zaman kişilerin ilk tercihleri olmuştur. Bölgenin uluslararası öğrencilere
hazır olması, okulların eğitim kalitelerinin ve birçok program alternatifinin yanında
sosyal aktivite ve turistik imkanlarının bu bölgelerde daha yoğun oluşu, diğer şehirlere
göre bu bölgeleri ön plana çıkaran en önemli etkenlerden biridir. Fakat bu merkezlerin
diğer şehirlerden biraz daha pahalı olduğunu da unutmamak gerekir.
Çalışma hayatı olarak Amerika’da dil okuluna giden öğrencilere yasal çalışma izni
sadece üniversite bünyesindeki dil okullarına gidildiğinde maddi yönden beklenmedik
bir sıkıntıya düşen öğrencilere öğrenimlerini aksatmamak ve kampüs içinde olmak kaydı
ile haftada 20 saat (part time) çalışma izni verilebilmektedir. Bunun kazancı ile okul
masraflarını karşılamak çok zordur fakat çok iyi bir cep harçlığı olabilmektedir.
İngiltere’de de Londra diğer şehirlere nazaran daha pahalıdır. Oxford ve Cambridge
Londra’yı takip eden diğer pahalı merkezlerdir. Genelde en iyi İngilizce Londra’da
öğrenilir düşüncesi hakim olmasına rağmen bunun doğru olmadığını İngiltere’de diğer
şehirlerde de ekonomik ve iyi eğitim veren dil okullarının bulunduğunu belirtmek isteriz.
İngiltere’de en az 24 haftalık programa kayıt olan herkese haftada 20 saat yarı zamanlı
(part time) çalışma izni verilmektedir. Bu çalışma bir restoranda, kafeteryada,
kütüphanede veya okulda olabilir. Bunun kazancı ile okul masraflarını karşılamak çok
zordur fakat cep harçlığı olabilmektedir.
Avustralya, diğer ülkelere göre her zaman daha ekonomiktir. Melbourne ve Sydney her
zaman ilk tercihlerdir. Fakat son zamanlarda Brisbane ve Gold Coast gibi merkezler de
duyulmaya başlanmıştır. Buralar diğer yerlere nazaran öğrencilere eğitimlerini
alabilmeleri için biraz daha düşük ücret sunmaktadırlar. Avustralya’ya öğrenci vizesi
almak için en az 24 haftalık yoğun programa kayıt olmanız gerekmektedir. Öğrenci
vizesi olan herkese yasal çalışma izni verilmektedir. Bu işler İngiltere’de de
bahsettiğimiz öğrenci işleridir.
Kanada da öğrencilere eğitimlerini alabilmeleri için uygun ücretler sunan ülkelerden bir
tanesidir. Buraya öğrenci vizesi ile girebilmek için en az 16 haftalık bir programa kayıt
olmanız gerekmektedir. Daha az süreli programlar için kişiye ziyaretçi vizesi
verilmektedir. Toronto ve Vancouver genelde tercih edilen şehirlerdir. Kanada’da dil
okulu öğrencilerine yasal çalışma izni verilmemektedir.
Hangi dil programı sizin için uygun?
Genel dil eğitimi
Haftalık 15 - 20 veya 25 ders içeren programlardır. Genel olarak dil bilgisi, kelime
bilgisi, telaffuz ve konuşma dersleri içermektedir. Okulların çoğu her hafta veya iki
haftada bir başlamakta olup bazıları da ayda bir başlayan programlar sunmaktadırlar.
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Yoğun dil eğitimi
Okuluna göre farklılık göstermek üzere haftalık 28-30-40 ders içeren programlardır.
Haftalık ders saatinin fazla olmasından dolayı konular daha ayrıntılı işlenebilmektedir.
Öğrenci için yoğun İngilizce programının avantajı derslerin yoğunluğunun yanı sıra,
okulda alacağı seçmeli derslerdir. Hatta bazı okullarda seçmeli dersler bilgisayar
laboratuvarında işleneceğinden, öğrenci bilgisayar pratiği de edinebilmektedir. Bu
programlar da her hafta veya iki haftada bir veya ayda bir başlamaktadırlar.
Seçmeli derslere örnek: Bilgisayar, Ticari dil eğitimi, TOEFL, IELTS, Cambridge
Sınavları gibi sınavlara hazırlık, pratik, Akademik hazırlık programları (üniversite veya
mastır programları için) v.s.
Uzun dönem ekonomik programlar (Akademik yıl)
Bu programlar en az 20 hafta devam ederler. Programlar uzun dönem olduklarından
öğrenciye indirim ve ekstra avantajlar sunmaktadırlar. Diğer programlara göre % 20 - 30
daha ucuzdur. Bu programlar; genel + seçmeli ders, sınavlara hazırlık şeklindedir.
Genel ve yoğun programların aksine çoğu, yılın belli zamanlarında başlamaktadırlar.
Ancak 6 aylık okul + konaklama fiyatı ile 9 aylık programın fiyatı neredeyse aynıdır.
Ayrıca İngiltere ve Avustralya’da 6 aydan fazla programa kayıt olanlar için haftada 20
saat çalışma izni verildiğinden uzun dönem programlar çok daha cazip hale gelmiştir.
Ticari dil eğitimi (Business English - French - German v.s.)
Halihazırda lisan seviyesi orta ve üzeri olan ve iş yaşamında yabancı dil kullanmak
zorunda olan, ticari yazışma, sözleşme v.s. hazırlamak zorunda olan iş hayatındaki
herkese göre son derece faydalı programlardır. Ayrıca yoğun dersler, kısa süreli
programlar alabileceğiniz gibi kendinize ve ihtiyaçlarınıza özel programda tasarlanabilir
ve özel ders şeklinde alabilirsiniz. Avrupa'da bir çok çalışan, yıllık izinlerinde kısa süreli
de olsa bu tip kurslara katılmaktadırlar.
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Tekst 9

Bonobo
Bonobo (Pan Paniscus), Primates (primatlar)
takımının Hominidae (büyük insansı
maymunlar) familyasına dahil Pan (şempanze)
cinsini oluşturan iki türden biridir ve yakın
geçmişe dek daha çok “pigme şempanze” ya da
“cüce şempanze” adları ile anılmıştır. Pan
cinsinin diğer türü olan Pan troglodytes (genel
şempanze), iki türün daha iri yapılı olanıdır ve
“şempanze” adı daha çok bu türü ifade etmek
için kullanılır. Bu maddede ise bu konuda artış
göstermekte olan “Bonobo” ve “genel
şempanze” terimleri tercih edilmiş ve
“şempanze” terimi Pan cinsini (dolayısıyla da o
cinsi oluşturan iki türü birden) ifade edecek
şekilde kullanılmıştır.
Bonobo, Belçika’daki Tervuren müzesinde bulunan ve genç bir şempanzeye ait olduğu
düşünülen bir kafatası üzerinde çalışan ABD’li anatomi uzmanı Harold Coolidge
tarafından 1928’de keşfedilmiştir. Ancak tür otoritesi olarak, bu konudaki bulguları
1929’da bilimsel yayın haline getiren Alman Ernst Schwarz kabul edilmiştir.
Cüce şempanze ya da Bonobo (Pan Paniscus), bugün nesillerinin tükenmesi tehlikesi ile
karşı karşıya olan yüzlerce canlı türünden biridir. Cüce şempanzelerin ilginç, hatta
insanın genel bakış açısına göre “uçlarda” yaşam tarzı, kültür kavramının sadece
insanlara ait olan bir olgu olmadığına ve yaşamın, sosyal boyutta bile nasıl çeşitlilik
gösterebildiğine güzel bir örnek.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan cüce şempanzeler diğer bir
adıyla Bonobolar, ana erkil toplum yapısına sahipler. Dişiler arasında örgütlenme genel
şempanze türünde olduğundan farklı olarak baskın bir özellik göstermekte. Erkekler
arasındaki işbirliğinin düzeyi dişilere nazaran oldukça düşük. Öyle ki dişi bireye bir erkek
tarafından saldırı olur ise dişilerden oluşan bir grup, erkek saldırganı saf dışı etmekte
hiç zorlanmıyor.
Bonobo toplumunda seks, bir üreme aracı olmanın ötesinde sosyal bir davranış özelliği
gösterir. Hatta sosyal yaşamın çok önemli bir parçası olduğunu söylemek mümkündür.
Genel şempanze gruplarında bazı durumlarda şiddete başvurulur. Bonobolar böyle
durumlarda birbirine dokunarak barışı sağlıyorlar. Bu yüzden genel şempanze
toplumunda görülen şiddet eğilimi Bonobolarda görülmüyor. Araştırmacılar Bonobolar ile
genel şempanzeler arasındaki farkın genel şempanze ile insan arasındaki fark kadar
olduğunu ileri sürüyorlar. Bonobolar genetik açıdan bize en yakın primat türü olarak
kabul ediliyor. Genel şempanze bireylerinden daha kısalar, iskelet ve kas yapıları da
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farklılık gösteriyor. Bir şempanze türü olarak kabul edilen Bonobolar hakkında
araştırmalar ilerledikçe farklı bir sınıflamaya koyulmaları konusunda daha fazla ikna
edici veriler elde ediliyor.
Sınıflandırma
Bilimsel adı Homo Pan Paniscus olan Bonobo, DNA verilerine göre Homo sapiens ile
yüzde 98 oranından fazla benzerler, insanlara gorillerden daha çok yakındırlar.
En son DNA kanıtları Bonobo ve genel şempanze türlerinin birbirlerinden bir milyon
yıldan az bir zaman önce ayrıldıklarını göstermektedir.
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Tekst 10
Aile Hekimliği
Hazırlayan: Ozan Sürücü
Sağlıkta Dönüşüm Projesi’nin GSS1) ile birlikte önemli ayaklarından birini
oluşturan Aile Hekimliği uygulaması, Düzce’de 1,5 yaşına girdi. Büyük
tartışmalara yol açan projeye Düzce’nin ardından, 10 il daha eklendi ve
hazırlıklar tüm hızı ile sürüyor. Son eklenen 11 il ile birlikte aile hekimliği
uygulamasının 22 ilde toplam 16 milyon nüfusa ulaştırılması hedefleniyor.
Sağlık Bakanlığı yetkilileri Aile Hekimliği sisteminin uygulanmaya başlaması ile
birlikte her şeyin çok güzel olacağını, hastane kapılarındaki kuyrukların
biteceğini, halkın daha iyi hizmet alacağını ve birinci basamak sağlık hizmetinin
tamamen ücretsiz olacağını iddia ederken, Türk Tabipler Birliği başta olmak
üzere meslek örgütleri ve sendikalar ise bunun tam tersinin olacağını söylüyor.
Sistemde şimdiye kadar pilot il ilan edilen ve hazırlıklarına başlanan kentlerin
içerisinde en çok dikkat çekeni İzmir. Türkiye’nin üçüncü büyük kenti olan İzmir
3,5 milyonluk nüfusu ile şimdiye kadar pilot il seçilen en kalabalık kent. İzmir İl
Sağlık Müdürlüğü ise hummalı bir çalışma içerisinde. ‘Aile fotoğrafınızda
hekiminize de yer açın’ ve ‘İzmir Aile hekimliğine kavuşuyor’ sloganları ile yola
çıkan İl Sağlık Müdürlüğü uygulama ile ilgili hayli iddialı. Sistem uygulamaya
geçmeden sağlık müdürlüğünün ilk icraatı 47 olan aile sağlığı merkezlerinin
sayısını 36’ya düşürmek oldu.
Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Üyesi ve Pratisyen Hekimlik Derneği Genel
Sekreteri Erkan Kapaklı; ‘DB2) ve IMF 3)’nin programını hiç kimse bize ‘Ben birinci
basamakta hizmet örgütlüyorum’ diye yutturmaya çalışmasın’ diyerek yetkililerin
açıklamalarına tepki gösterirken, aile hekimliğiyle ilgili sorularımızı şöyle
yanıtladı:
Aile Hekimliği sistemi nedir?
Kimi ülkelerin adına Aile Hekimliği, kimilerinin ise genel pratisyenlik dediği birinci
basamaktaki hekimi tarif eden, bir tıp disiplinidir. Bizde yapılan hile, aldatmaca
aslında. IMF, “Sağlığı kamudan finanse etmeyeceksin. Özelleştireceksin. Hak
olmaktan çıkartacaksın, satacaksın” diyor. Şu an da bizim iktidarımız
Avrupa’daki ile IMF’nin dediklerini karıştırıyor, ortaya garip bir durum çıkartıyor
ve adına da Aile Hekimliği Sistemi diyor. DB ve IMF’nin programını hiç kimse
bize “Ben birinci basamakta hizmet örgütlüyorum” diye yutturmaya çalışmasın.
Pilot illerde durum nasıl?
Birinci basamak koruyucu sağlık hizmeti diyorsan bir defa sevk sistemin olacak.
Sağlık Bakanlığı sevk sistemini resmi gazetede yayınlayarak kaldırdı. Yasada
“Aile hekimliği Genel Sağlık Sigortası’ndan finanse edilir” diyor, GSS
uygulamada yok. O yüzden pratikte uygulanan şey aslında bakanlığın kendi tarif
ettiği aile hekimliği değil.
Biz yıllardır söylüyoruz, bu ülkeye yeterince sağlık ocağı, yeterince pratisyen
hekim, yeterince ebe hemşire kazandır, sağlık ocakları bu ülkenin bütün sağlık
sorunlarını çözer. İlk dokuz ilde toplam üç milyonluk bir nüfustan bahsediliyor.
Aralık ayı itibarıyla 5 yüz bin kişinin aile hekimi yok. Kırsal kesimlerin kadroları
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boş kaldı çünkü. Yani sağlık hizmetine ulaşmada zaten eşitsizlik yaşayan iller
yine bu hizmetten yoksun kalıyor.
Sağlık ocaklarının kapatılmayacağı söyleniyor…
Bir defa aile hekimliği bir sağlık hizmeti sunumu değil. Aile hekimliği, birinci
basamak sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesinin açık adı. Sağlık ocağı adı
altında görevleri tarif edilmiş bir binanın odaları hekimlere kira karşılığı veriliyor.
Bunun adı sağlık ocaklarının kapatılması değil de nedir?
Aile Hekimliği tamamen ücretsiz mi olacak?
Aile Hekimliği Pilot Bölge Yasası çok açık. “Aile hekimliği GSS’den finanse edilir”
diyor. Adı üzerinde sigorta. Sigorta prim alır. Aldığı prim üzerinden de hizmet
sunar. GSS çok net bir şekilde, “Arka arkaya üç primini ödemeyene hizmet
sunmam” diyor. Bunun en basit şekliyle telaffuzu, “Paran yoksa hizmet
alamazsın”. Bu ülkede milyonlarca insan prim ödeyemeyecek durumda. “Biz
ödeme gücü olmayanların primini öderiz” diyor hükümet. “Asgari ücretin üçte
birini kazanıyorsa ödeme gücü vardır” diyorlar. Asgari ücret 403 YTL. Yani 127
YTL kazanıyorsan, 64 YTL prim ödeyeceksin.

noot 1 GSS: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası
noot 2 DB: Dışişleri Bakanlığı
noot 3 IMF: International Monetary Fund (Uluslarası Para Fonu)
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Tekst 11
Google, nereden para kazanıyor?
Suat Karabıyık
1

İnternetin önde gelen arama motorlarından Google’ı, Türkiye’deki internet
kullanıcılarının yüzde 90’ının tercih ettiği bildirildi.
2
Google Türkiye Müdürü Erem Karabey, arama motorunun gücünün gittikçe
kuvvetlendiğini, bunu daha iyi hale getirmeye çalıştıklarını bildirdi.
3
Karabey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir tez çalışması sonrasında arama
motoru olarak ortaya çıkan ve ardından ticari bir ürüne dönüşen Google’ın bugün 9 bin
400’e yakın çalışanının bulunduğunu, son 4 çeyrekteki gelirlerinin toplamının 10 milyar
doları bulduğunu ifade etti.
4
Google’ın, dünyadaki 1 milyar internet popülasyonunun neredeyse yarısını
kullandığı bir ürüne dönüştüğünü kaydeden Karabey, bu noktaya arama motorundaki
güçleriyle geldiklerini vurguladı. Karabey, "Bu noktaya gelişimizi arama motorunun ilintili
doğru bilgiyi doğru sıralama ve doğru yapıda getirebilmesine borçluyuz. En büyük
gücümüz budur" dedi.
5
Google’ın "dünyadaki tüm bilgiyi organize etmek, bu bilgiyi erişilir ve kullanılır hale
getirmek" misyonuyla çalıştığını anlatan Karabey, geçmişte internette tam bir kaos
olduğunu, Google’ın buna bir düzen getirerek en kısa yoldan bilgiye erişim olanağı
sunduğunu kaydetti. Karabey, "Altyapımız iyileşiyor. Arama motorumuzun gücü gittikçe
çok daha kuvvetleniyor ve daima bunu daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz" diye
konuştu.
6
Karabey, Google’ın reklam gelirleri ve faaliyetleri konusunda da bilgi verdi.
Google’da arama yapıldığında, sol tarafta istenilen sonuçların, sağ bölümde ise 4
satırlık reklam içerikli ilintili bilgilerin yer aldığını anımsatan Karabey, sağ bölümdeki
ilintili reklamların Google’ın gelirlerinin yüzde 99’unu sağladığını kaydetti.
7
Google’ın Türkiye’deki reklam harcamalarının kırımına bakıldığında, Erem Karabey
reklam harcamalarının yüzde 38’inin televizyonlara gittiğini belirtti.
8
Türkiye’deki 16,5 milyon internet kullanıcısının medya kullanımına bakıldığında ise
kullanıcılarının yüzde 37’sinin televizyona, yüzde 22’sinin internete zaman ayırdığını
ifade eden Karabey, bu nedenle internetin reklam verenler için önemli bir fırsat
yarattığını söyledi.
9
Karabey, arama motorlarının elinde tuttuğu bilgileri ulusal konularda hükümetlerle
paylaşıp paylaşmadığı konusundaki soruyu yanıtlarken, her alanın hukukun altında
olduğunu, internetin de bir hukukunun bulunduğunu belirtti.
10
Karabey, "İnternet hukuksuzluğun olduğu bir yer değil. Kişiler suç işlemediği sürece
her yerde rahat olmalılar" dedi.
11
İnternette arama yapanların sistemde bir takım izler bıraktığı, bunun kullanıcılarda
endişeye neden olup olmadığı sorusu üzerine de şunları söyledi:
"Soru işareti oluşan bir kitle var ama bu tamamen zeminsiz. Google, son kullanıcılarının
bilgilerini kimseyle paylaşmaz. Google’ın gülümseyen yüzünü devam ettiriyoruz. Biz her
arama ihtiyacında bir tercihiz aslında. Kullanıcıların takdirine layık olmaya çalışıyoruz.
Güven ilişkisi ilk kuruluştan beri kullanıcılarla var ve kullanıcılar sonuna kadar bize
güveniyor. Google, kullanıcıların güvenini hiçbir zaman zedelemez."
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Google için Erem Karabey, aynı zamanda Türkiye’nin ilgi çekici bir ülke olduğunu
vurguladı. Türkiye’de 16,5 milyon internet kullanıcısı, 2,5 milyon ADSL bağlantısı
bulunduğunu anımsatan Karabey, Türkiye’de geniş bant internet erişimi arttıkça
Google’ın kullanımının daha da artacağını ifade etti.
"Türk Ulusu internette ve internet vazgeçilmez bir alan" diyen Karabey, "Türkiye’de
kullanıcıların yüzde 90’ı arama motoru olarak Google’ı tercih ediyor. Herhangi bir ürün
ve hizmet satın almak istediklerinde birinci tercihleri Google oluyor. Google’da daima bir
araştırma yaptıktan sonra ürüne ilgi duyuyorlar" dedi.
Karabey, kullanıcıların Google’da en çok neyi aradıklarına ilişkin soruyu yanıtlarken,
bu konuda periyodik olarak neler arandığının listesini açıkladığını ifade etti. Karabey,
şöyle devam etti:
"İlk onda, her zaman özellikle kişilerin kendi ürün ve hizmet kullanımlarıyla ilgili
aramaları var. Türk sanatçıları da var ilk on içine giren.
Özellikle yatırımla ilgili konularda çok arama var. En çok aranan kelime denilince
onu açıklayamıyoruz ama SSK kelimesi en çok aranan kelimelerden birisidir.
Konjonktüre ve zamanın ruhuna göre konular daha çok aranıyor. Şu zamanlarda
arabalarla ilgili aramalar en üst sıralarda."
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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.

Tekst 12

Türkiye’nin en iyi 10 kültür merkezi
Bu hafta Türkiye’nin en iyi kültür merkezlerini seçtik. Her biri kültür sanat alanında
etkin isimlerden oluşan jüri üyelerimiz, kültüre en fazla katkıyı sağlayan adresleri
seçtiler.

1

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatroları’nın eserlerini icra etmesi amacıyla 1949’da
Taksim’de temeli atıldı. Ancak 1969 yılında hizmete girebildi. 1970’te büyük bir yangın
çıktı ve şimdiki haline 1977’de kavuştu. Sanatın her alanında etkinlikler düzenleniyor.
Ekimde başlayıp mayısta biten sezon boyunca opera, sergi, tiyatro, film, konser ve bale
gösterileri gerçekleştiriliyor.

2

AKSANAT

1993’te Akbank tarafından kurulan Aksanat’ın politikası, sanatın her alanında vizyoner
çalışmalar sunup uluslararası projelerle yabancı ve Türk sanatçıları biraraya getirmek.
Beyoğlu’ndaki altı katlı binanın ilk katını Plastik Sanatlar’a, ikinci katını çok amaçlı
salona, üçüncü katını Çağdaş Sanat Atölyesi’ne, altıncı katını ise Zeynep Tanbay’ın
danışmanlığında Dans Stüdyosu’na ayırdılar. 135 kişilik çok amaçlı salonunda tiyatro ve
konserler düzenleniyor. Hasan Bülent Kahraman, Ali Akay ve Levent Çalıkoğlu
danışmanlığında hazırlanıyor.

3

BİLKENT MÜZİK FAKÜLTESİ SALONU

Bilkent Üniversitesi’nin konser salonu 1 Kasım 1994’te Bilkent Senfoni Orkestrası’nın
verdiği konserle açıldı. Her yıl ekim ayının ikinci yarısında başlayan etkinlikler, haziran
ayının ortalarına kadar sürüyor. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Dr. Işın
Metin’in sanat yönetmenliğinde, her hafta Bilkent Senfoni Orkestrası konserleri,
resitaller, oda müziği konserleri, konferanslar ve özel törenler gerçekleştiriliyor.

4

YAPI KREDİ KÜLTÜR MERKEZİ

Eylülden mayısa kadar süren sezon boyunca resim, heykel, fotoğraf, arkeoloji ve kültür
alanlarında gündemi belirleyen sergiler, toplantılar, söyleşiler, dinleti ve gösteriler
düzenliyorlar. Vedat Nedim Tör Müzesi, Kazım Taşkent Sanat Galerisi ve Sermet Çifter
Salonu’ndan oluşan kültür merkezinde bugüne kadar binden fazla sergi açıldı. 1992’de
kurulan Vedat Nedim Tör Müzesi’nin 55 bin parçadan oluşan sikke koleksiyonu alanında
dünyanın üçüncü büyük koleksiyonu. 1964’ten beri etkinlikleri devam eden Kazım
Taşkent Sanat Galerisi’nde ise sanatçı yaşamlarına dair çeşitli sergiler açılıyor.

923-1008-a-HA-1-b

24

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 508

5

DİYARBAKIR KÜLTÜR MERKEZİ

Diyarbakır Sanat Merkezi, kültür ve sanatın İstanbul ve Ankara dışındaki şehirlerde de
üretilmesi ve izlenmesi amacıyla Anadolu Kültür’ün ilk şubesi olarak 2002’de kuruldu.
180 metrekarelik galerisi, 80 kişilik çok amaçlı salonu, performans sahnesi ve 60
metrekarelik atölyesi var. Şiir dinletileri, fotoğraf sergileri, kısa film gösterimleri, paneller,
müzik dinletileri, ve söyleşiler düzenleniyor. 5 binin üzerinde kitap ve süreli yayın
bulunduran kütüphanesi var.

6

BEŞİKTAŞ KÜLTÜR MERKEZİ

Beşiktaş Kültür Merkezi, Necati Akpınar ve Yılmaz Erdoğan’ın girişimleri sonucu 1994’te
kuruldu. 1995’te prömiyeri yapılan "Otogargara" adlı oyunla perdesini açtı. Tek kişilik
oyunlardan, dev kadrolu yapıtlara kadar pek çok başarılı eseri sahneye koydu. Bugüne
kadar 775 kişilik salonunda sayısız konser, gösteri, panel ve seminer gibi projeye ev
sahipliği yaptı.

7

MERSİN KÜLTÜR MERKEZİ

1946’da halkevi olarak kuruldu. Halkevlerinin kapanmasıyla birlikte kamu kurumlarına
hizmet vermeye başladı. 1980’den sonra Kültür Bakanlığı’na devredildi. 1991’de şimdiki
halini aldı. 638 kişilik salonda opera, tiyatro, konser ve sempozyumlar düzenleniyor.
Merkezdeki etkinlikler tüm yıl ara verilmeden devam ediyor.

8

İŞ SANAT KÜLTÜR MERKEZİ

Levent’te 2000 yılında açıldı. 800 kişilik konser salonunda, Kraliyet Filarmoni
Orkestrası’nın konseriyle İstanbullulara merhaba dedi. Aynı salonda Serdar Yalçın sanat
danışmanlığında caz, geleneksel ve dünya müziği ile şiir dinletileri, tiyatro gösterileri
düzenleniyor. Şimdiye kadar Yo-Yo Ma, Charlie Haden, Gidon Kremer, Dianne Reeves,
Vladimir Ashkenazy, Dave Brubeck ve Yuri Temirkanov gibi isimler yer aldı. Sezon
kasım-mayıs arasında. Alt katında İş Sanat Kibele Galerisi yer alıyor. Şu anda
Ayvazovski’nin sergisini görebilirsiniz.

9

CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ

Açılışı yapılalı henüz bir yıl olmasına rağmen İstanbul Anadolu yakasının en gözde
kültür merkezlerinden biri olmayı başardı. Caddebostan Kültür Merkezi (CKM),
programlarını Atatürk’ün sanata bakışı doğrultusunda, Türk ve dünya sanatını
özümseme bilinciyle hazırlıyor. 660 kişilik salonunda geçen yıl, Belediye Filarmoni
İstanbul eşliğinde solist Raphael Wallfisch’in konseri çok dikkat çekmişti. Görsel sanat
yönetmenliğini Ferdan Yusufi’nin yaptığı CKM’de konser, tiyatro, konferans, uluslararası
sempozyum ve kitap günleri düzenleniyor.

10 CEMAL REŞİT REY
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırıldı. 1989’da hizmete girdi. CRR, çağdaş
Türk müziğinin öncü bestecilerinden Cemal Reşit Rey’in adını taşıyor. Her yılın ekimmayıs aylarına yayılan sezonda, konserler, dans ve bale gösterileri ile çeşitli özel
etkinlikler düzenleniyor. 864 kişilik salonunda CRR İstanbul Senfoni Orkestrası, Türk
Müziği Topluluğu, CRR Bigband Caz ve CRR Saz Solistleri gibi topluluklar sahne alıyor.
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Correctievoorschrift HAVO

2009
tijdvak 1

Turks
Turks 1,2

tevens oud programma

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern
nr 18 van 31 juli 2002).
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door de CEVO.
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De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de
verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd
gezag van de gecommitteerde.
De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming
komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de
gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd
gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt
hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde
onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde
gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
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3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de
definitieve normering van het examen rekening gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

Tekst 1 10 yaşında yazmaya başladım, bir yıl herkesten gizledim
1

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Omdat ze haar lessen moest volgen en examen moest doen, kwam ze tijd
tekort (om te schrijven).

2

maximumscore 1
(Bana), “O kadar … mı yayınlayacaklar” (dediler).

3

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
In de Harry Potter boeken zijn heksen en tovenaars heel gewoon. Bij haar
hebben ze ongewone eigenschappen / andere gedaantes.

4

A

5

B

Tekst 2 Denizli’nin doğa ve tarih hazineleri…
6

D

7

B

8

maximumscore 2
− ekonomi / economie (endüstri / industrie, ihracat / export)
− eğitim / onderwijs
− turizm / toerisme
Indien drie goed
Indien twee goed
Indien één of nul goed

2
1
0

9

maximumscore 1
Pamukkale’nin yazın ortasında karla kaplıymış gibi görünmesi

10

A

11

A

923-1008-a-HA-1-c
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Vraag

Antwoord

Scores

12

C

13

maximumscore 1
Travertenlere yakın … gerilere çekildi. (alinea 19)

Tekst 3 Plastik 100 yaşında
14

C

15

C

16

maximumscore 2
1 juist
2 onjuist
3 juist
4 onjuist
Indien vier goed
Indien drie goed
Indien twee of minder goed

17

2
1
0

maximumscore 1
Een antwoord met de volgende strekking:
Plastic bumpers en motorkappen helpen zware verwondingen bij een
botsing te voorkomen.

Tekst 4 Anne-babası gibi polis olacaktı
18

B

19

A

20

D

21

D

22

B

23

B

24

C

25

B

923-1008-a-HA-1-c
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 5 Amca, dayı, baba, tüm Türkler akraba!..
26

A

27

B

28

maximumscore 2
a 3
b 2
c 1
Indien drie goed
Indien twee goed
Indien één of nul goed

29

E

30

B

31

maximumscore 1
23 yıldan ... hitap etti.

2
1
0

Tekst 6 Sınav, çocukta şekeri tetikliyor
32

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste oorzaken zijn (vier van de volgende):
− fazla cips yemek
− obezitenin artışı
− gazlı içecekler
− fazla üzüm yemek
− hareketsizlik
− sınav heyecanı
− yanlış beslenme
− şişmanlama
− 2-9 yaş arası şişmanlık
− stres
Indien vier goed
Indien drie goed
Indien twee of minder goed

923-1008-a-HA-1-c
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Vraag

33

Antwoord

Scores

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste symptomen zijn (vier van de volgende):
− bitkinlik
− halsizlik
− iştah bozukluğu
− ağız kuruması
− sık sık idrara çıkma
− yatağını ıslatma
− zayıflama
− şişmanlama
Indien vier goed
Indien drie goed
Indien twee of minder goed

34

C

35

D

36

D

2
1
0

Tekst 7 Ağaç dostu kağıt
37

maximumscore 2
1 d
2 c
3 a
4 b
Indien vier goed
Indien drie goed
Indien twee of minder goed

2
1
0

Tekst 8 Yurtdιşιnda dil eğitimi
38

maximumscore 1
Canada en Australië
Opmerking
Alleen een punt toekennen wanneer beide landen genoemd zijn.

923-1008-a-HA-1-c
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 9 Bonobo
39

A

Tekst 10 Aile hekimliği
40

C

Tekst 11 Google, nereden para kazanıyor?
41

C

Tekst 12 Türkiye’nin en iyi 10 kültür merkezi
42

maximumscore 2
2 Aksanat
8 İş Sanat Kültür Merkezi
9 Caddebostan Kültür Merkezi
Indien drie goed
Indien twee goed
Indien één of nul goed

2
1
0

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 3 juni naar Cito.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

Hürriyet-Pazar

tekst 7

Hürriyet-Teknoloji

tekst 2

Cumhuriyet

tekst 8

Milliyet-Internet

tekst 3

Hürriyet-Pazar

tekst 9

http://tr.wikipedia.org/wiki/Bonobo

tekst 4

Milliyet-Cumartesi

tekst 10

Evrensel

tekst 5

Hürriyet

tekst 11

Milliyet

tekst 6

Milliyet

tekst 12

Hürriyet-Cuma

923-1008-a-HA-1-c
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Examen HAVO

2008
tijdvak 1
vrijdag 30 mei
13.30 - 16.00 uur

Turks 1,2

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 41 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1 Belçikalı Hilde, Türk müziği uğruna…

3p

1

Ze was ingenieur, maar Hilde uit België heeft haar beroep verruild voor de
Turkse muziek.
Welke van de onderstaande beweringen zijn de redenen geweest waarom ze
voor de Turkse muziek heeft gekozen?
Omdat ze
1 de Turks zingende vrouwen ontzettend leuk vond.
2 de westerse muziek heel moeilijk vond.
3 door de warmte en de vriendelijkheid van de Turkse mensen geraakt was.
4 al kennis maakte met de Turkse muziek toen ze 8 jaar oud was.
5 drumles kreeg van een Turkse leerkracht.
6 verliefd raakte op de Turkse muziek.
Noteer het nummer van elke bewering gevolgd door “juist” of “onjuist”.

Tekst 2 Tefecinin eline düşen ağa köyünü satıyor
1p

2

Birinci paragraf ile ikinci paragraf arasında nasıl bir ilişki vardır?
A Birinci paragraftaki durum ikinci paragrafta bir başka örnekle açıklanıyor.
B Birinci paragraftaki durum ikinci paragrafta inkar ediliyor.
C Birinci paragraftaki olayın devamı ikinci paragrafta belirtiliyor.
D Birinci paragraftaki olayın kahramanı ikinci paragrafta tekrarlanıyor.

1p

3

Üçüncü paragrafta adı geçen Tükenmez ailesinin zor durumda kalmasının esas
nedeni nedir?
A Aşiret reislerinin aralarında sorunlarının olması
B Beklenilen düzeyde ürünün elde edilememesi sonucu zarara uğrama
C Satılmak istenen köyün tapusunun olmaması
D Yaşanan olaylardan dolayı köyün nüfusunun giderek azalması
In de tekst worden twee dorpen genoemd die te koop zijn aangeboden om
schulden af te kunnen lossen.
Welke dorpen zijn dat?

1p

4

1p

5

Metne göre aşağıdakilerin hangisi toprak sahiplerinin yaptıkları hatalardan
biridir?
A Alınan borcu ödemeden köyünü terk etme
B Borçlanmayı tefeciden yapma
C Köylüleri uzun süreli ve az paraya çalıştırma

1p

6

In welke alinea worden de onderzoeksresultaten weergegeven over de ernst en
omvang van de sociale problematiek in kwestie?

800023-1-046o
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Tekst 3 Bir yudum su, bir hurma
“Niye böyledir, bu durumun sebebi … olduğunu söyleyelim.” (alinea 3)
Zeg in eigen woorden waarnaar “bu durumun” verwijst.

1p

7

1p

8

Wat is de reden dat de dadel in de monotheïstische godsdiensten uit het
Midden-Oosten een speciale plaats inneemt?

1p

9

Wat is het nut van het breken van het vasten door het eten van een dadel?
Het antwoord mag ook in het Turks gegeven worden.

1p

10

Aşağıdakilerden hangisi metinde hurmanın yararı olarak belirtilmiyor?
A Çekirdeklerinin yakacak olarak kullanılması
B Ekonomik değişim aracı olarak kullanılması
C Uzun yapraklarının gölgelik olarak kullanılması
D Yağının doğal bağlayıcı olarak kullanılması

1p

11

Türkiye’de yetişen hurmalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Türkiye’de yetişen hurmalar, Ortadoğu
A hurmaları gibi besleyici değildir.
B hurmaları gibi dayanıklı değildir.
C hurmalarından daha koyu renklidir.
D hurmalarından daha serttir.

1p

12

Hurmaların değişik görünüm ve irilikte olmaları ne ile ilişkilidir?
A bekletilme süresiyle
B toplandığı ağaç tipiyle
C toplanma dönemiyle
D yetiştirildiği bölgeyle

1p

13

Hurmanın ilk üretildiği bölge hangi yan başlığın altında belirtiliyor?
A “Çöldekilerin besin kaynağı”
B “En pahalı Medine hurması”
C “Kuran’dan İncil’e hurma”

Tekst 4 ‘Afgan kιzι ikinci kez bulmamιn ayrι bir büyüsü vardι’
1p

14

1p

15

Altta verilen seçeneklere bakarak, doğru yanıtı işaretle.
1 Steve McCurry cesaret ve girişimciliğini gösterdiği için ödül aldı.
2 Steve McCurry özellikle askerleri görüntüleyen bir fotoğrafçı.
A Yalnız 1 doğru.
B Yalnız 2 doğru.
C Her ikisi de doğru.
Overal waar oorlog is, is McCurry er ook bij om foto’s te maken.
Wat brengt McCurry in beeld?
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin waarin dat staat.
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1p

1p

1p

16

17

18

Wat is volgens McCurry doorslaggevend bij het maken van een portretfoto?
Citeer de hele zin waarin dat is aangegeven.
‘Asya’da olmak hiç bitmeyen bir bardaktan bir şey içmek gibi.’ (6. paragraf)
Bu cümle ile Steve McCurry neyi ifade etmek istiyor?
A Steve McCurry, Asya´daki iş imkanlarının bitmediğini belirtiyor.
B Steve McCurry, Asya´da yeni gelenekler keşfediyor.
C Steve McCurry, Asya´da yaşadıklarına inanamıyor.
D Steve McCurry, Asya´nın kültüründen oldukça haz alıyor.
Sommige mensen zijn van mening dat McCurry het Afghaanse meisje niet had
moeten proberen terug te vinden en haar opnieuw fotograferen.
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin waarin McCurry
zijn standpunt uitlegt.

Tekst 5 "Mozart ve Puccini söylüyoruz ama sıkılmayacaksınız"
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
1p

1p

1p

1p

19
A
B
C
D

amaçladılar
düşündüler
edindiler
istediler

A
B
C
D

belirlenmiş
ilişkisi
incelenmiş
örneği

A
B
C
D

açılmış
büyülenmiş
kamaşmış
korkmuş

A
B
C
D

bağımsızlığını sergiliyoruz
kültürünü tanıtıyoruz
potansiyelini görüntülüyoruz
zenginliğini anlatıyoruz

20

21

22
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1p

1p

1p

1p

23
A
B
C
D

çizgilerle
harflerle
notalarla
renklerle

A
B
C
D

Açılış o açılış
Dönüş o dönüş
Geliş o geliş
Gidiş o gidiş

A
B
C
D

belli seviyeye ulaşmak
elimizden geleni yapmak
olduğumuz gibi görünmek
sanatçı olarak sevilmek

A
B
C
D
E

ayrılık
benlik
ikizlik
kişilik
ortaklık

24

25

26

Tekst 6 “Açıklamalı Hamburger” dönemi
1p

27

1p

28

Yazarın et yeme konusundaki düşüncesi nedir?
A Etin belli dönemlerde yenmesinin önemini dolaylı olarak belirtiyor.
B Et yemeklerinin kesinlikle yenmemesini savunuyor.
C Tavuk etinden başkasının yenmemesi konusunda tavsiyede bulunuyor.
D Yalnızca yumurtanın et yerine geçeceğini savunuyor.
Beslenme biçimlerinin farklılaşmasını yazar neye bağlıyor?
Değişik toplumların göç yoluyla farklı yiyecekleri getirmesine.
Değişik yiyeceklerin reklam yoluyla yayılmasına.
İnsanların alıştıkları ürün türlerini bulamamasına.
İnsanların aynı tür yiyecekleri yemekten bıkmasına.

A
B
C
D
1p

29

Hangi paragrafta yazarın beslenme konusunda nostaljik duyguları yer alıyor?
A 1. paragrafta
B 2. paragrafta
C 3. paragrafta
D 4. paragrafta

800023-1-046o

5

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 522

1p

30

McDonald’s konusunda yazar nasıl bir tutum içerisinde?
A Çelişkili
B Kızgın
C Şüpheci
D Tutarlı

1p

31

In welke alinea heeft de schrijver het over een educatief probleem?

Tekst 7 İstanbul yazarları Fransız dergisinde
1p

32

Wat is het probleem dat Timur Muhiddin ziet in het begrip ‘Europeaan’ dat Orhan
Pamuk in zijn boek gebruikt?

1p

33

Waarom was het vertalen van boeken van Adalet Ağaoğlu zo moeilijk?

1p

34

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi metnin konusunu en iyi şekilde belirtiyor?
A ‘Siècle 21’ dergisinde çağdaş Türk edebiyatı yazarlarının eserleri işleniyor.
B ‘Siècle 21’ dergisinde Türk edebiyatının tarihçesi ele alınıyor.
C ‘Siècle 21’ dergisinin Türk ve Fransız yazarlarının çevirileri aktarılıyor.
D ‘Siècle 21’ dergisinin Türk yazarlarının eserlerine katkısı anlatılıyor.

1p

35

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğru?
1 Yazarın dergide yer alan ülke veya şehir hakkında yazmış olması gerekiyor.
2 Yazarın dergide yer alan ülke veya şehirde oturması gerekiyor.
A Yalnız 1 doğru.
B Yalnız 2 doğru.
C Her ikisi de doğru.

1p

36

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğru?
Timur Muhiddin’e göre Türk edebiyatında sürekli bir canlılık var.
Timur Muhiddin’e göre çağdaş yazarlar gündeme getirilmeli.
Timur Muhiddin’e göre tüm Türk edebiyatı tercüme etmeye değer.
Timur Muhiddin’e göre Türk yazarların hepsi dil arayışı içinde.

A
B
C
D

Tekst 8 İnternetin değiştirdiği değerler

3p

37

In de tekst zijn de tussenkopjes weggelaten.
Welk tussenkopje hoort bij welke alinea?
a Değişime çabuk alışıyorlar
b Gençler tempo ve hız istiyorlar
c Eğlence önemli
d İnternet kuşağı para peşinde
e İş değiştirme oranları yüksek
f
“Y- Nesli” ne demek?
Noteer de letter van het tussenkopje en het nummer van de alinea.
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Tekst 9 İstanbul’u koruyan 15 Bizans tılsımı

2p

38

Hieronder wordt een aantal eigenschappen genoemd die in de tekst aan
bepaalde pilaren toegedicht worden.
1 bescherming tegen aardbevingen
2 bescherming tegen onheil
3 bescherming tegen slangen
4 bescherming tegen wolven
Noteer op je antwoordblad het nummer van de eigenschap met daarachter de
naam van de desbetreffende pilaar.

Tekst 10 Kızılhaç’ı tanıyor muyuz?

2p

39

In tekst 10 laten verschillende mensen hun mening weten over de
bekendmaking van het Rode Kruis.
Hieronder staan deze meningen.
1 Deze persoon ziet een taak voor moskeeën en Turkse stichtingen om aan
het werk van het Rode Kruis bekendheid te geven.
2 Deze persoon vindt dat het Rode Kruis zelf meer bekendheid moet geven
aan zijn activiteiten.
3 Deze persoon vindt het een verplichting om vrijwilligerswerk bij het Rode
Kruis te doen.
4 Deze persoon wil graag Turkse of Engelstalige brochures lezen om op de
hoogte te zijn van de activiteiten van het Rode Kruis.
Schrijf het nummer van de mening en de persoon die daarbij hoort.

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende
tekst raadpleegt.

Tekst 11 Au pairlik nedir?

1p

40

Je bent een regio in Engeland aan het uitzoeken waar je graag als au pair zou
willen zitten. Belangrijk voor jou is dat het een regio is waar je je niet onveilig
hoeft te voelen.
Is er een regio die aan dit criterium voldoet?
Zo ja, noteer de naam van het gebied.
Het antwoord mag ook in het Turks gegeven worden.

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.
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Tekst 12 En iyi kitapçılar

1p

41

Je wilt weten of er in Turkije boekhandels zijn waar je boeken kunt bestellen die
uit het buitenland moeten komen.
Noteer de namen van twee boekhandels die deze service aanbieden.

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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HAVO Turks 1,2 2008 tijdvak 1 (30-5-2008)

Naam kandidaat: ________________________________

School: _________________________________

Examennummer: ________________________________

Instructie
Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3)
Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

Meerkeuzevragen
1

Open vraag

Open vragen
1

2 A B C D
3 A B C D
4

Open vraag

4

5 A B C
6

Open vraag

7

Open vraag

8

Open vraag

9

Open vraag

10 A B C D

6

7

11 A B C D
12 A B C D
13 A B C

8

14 A B C
15

Open vraag

16

Open vraag

9

15

16
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Meerkeuzevragen
17 A B C D
18

Open vragen
18

Open vraag

19 A B C D
20 A B C D

31

21 A B C D
22 A B C D
23 A B C D

32

24 A B C D
25 A B C D
26 A B C D E

33

27 A B C D
28 A B C D
29 A B C D

37

30 A B C D
31

Open vraag

32

Open vraag

33

Open vraag

38

34 A B C D

39

35 A B C
36 A B C D
37

Open vraag

38

Open vraag

39

Open vraag

40

Open vraag

41

Open vraag

40

41

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!
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Einde 
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Tekst 1
Belçikalı Hilde, Türk müziği uğruna mühendisliği bıraktı
Fransa’nın Lille şehrinde Arapça ders
veren bir öğretmenden ders almış.

Metin Keskin / Gent

Batı müziği ile yola çıkan ve Arapça
müzik yapmaya başlayan De Clercq bu
arada ziraat fakültesini bitirmiş ve
ziraat mühendisi olarak görev yapmaya
başlamış. Kibele adında 7 kişilik bir
tiyatro ve müzik grubu da olan De
Clercq’in kendini tamamen müziğe
vermesi ise Türk halk müziği ile
tanışması ile olmuş. 30 yaşında Türk
müziği ile tanışan De Clercq, ziraat
mühendisliği görevinden ayrılarak
kendini tamamen Türkçe konuşmayı
öğrenmeye ve Türkçe müzik yapmaya
adamış.

Belçika’da yaşayan Hilde De Clercq 30
yaşından sonra merak saldığı Türk
müziği uğruna eğitimini aldığı
mühendisliği bıraktı. 8 yaşında müzikle
tanışan Hilde, Türk halk müziğine
merak saldıktan sonra hobi olarak
başladığı müziği yaşam şekli haline
getirdi.

Yaklaşık son on senedir Türk müziği
yapan De Clercq, “Türk halk müziğine
aşık oldum ve hayatımın ayrılmaz bir
parçası haline geldi. Türkçe müzik
söyleyen bayanlara hayran kalıyorum.
10 kereden fazla Türkiye’ye gitttim.
Türk halkının sıcaklığına Türkiye’nin
doğasına vuruldum. Türkiye gerçekten
her yönüyle çok güzel bir ülke.
Türkiye’yi çok seviyorum. Türk halkını
çok seviyorum.” diyor. Evini tamamen
müzik aletleriyle donatan De Clercq,
Türk müzik aletlerinden bendir,
tanbura, trampet ve davul da dahil
birçoğunu rahatlıkla çalabiliyor. 65
Türkçe eseri seslendiren sanatçı 40
tanesini de ezbere biliyor. Evinde
100’den fazla Türkçe müzik CD’si var.
Bazı önemli gecelerin vazgeçilmez
assolisti de olan sanatçı, Türk
bayanlardan bol bol alkış alıyor.

Türkiye’yi 10 kereden fazla ziyaret
eden Hilde, Türk halk müziğine olan
ilgisini ‘aşk’ olarak nitelendiriyor.
Türk müziğini tanıdıktan sonra
eğitimini aldığı ziraat mühendisliğini
bırakarak kendini tamamen Türk
müziğine veren Hilde De Clercq, 1966
yılında Gent yakınlarındaki
Zottegem’de dünyaya gelmiş. 8
yaşında ilkokulda iken müzikle
ilgilenmeye başlayan De Clercq, 11
yaşında keman ve piyano ile tanışmış.
20 yaşında iken üniversite yıllarında
Faslı bir arkadaşından duyduğu
Arapça müziğe merak salan Hilde,
darbuka öğrenmeye karar vermiş ve
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Tekst 2

Tefecinin eline düşen ağa köyünü satıyor
sahiplerinden muhtar Hakan Tükenmez
evini terk etmiş. Çaresiz aile, borcu
ödemek için kredi arayışlarında
başarılı olamayınca köyü internet
üzerinden satılığa çıkarmaya karar
vermiş. Tapusu Tükenmez kardeşlere
ait köy, Garzan Çayı’na paralel 4 bini
sulu, 7 bin dönüm tarım arazisine
sahip. Köyün sahiplerinden Büyük
Birlik Partisi (BBP) Siirt il Başkanı
Ruşen Tükenmez, tefecilerden
kurtulabilmek için halk dilinde Garzan
olarak bilinen 150 nüfuslu köyü satılığa
çıkardıklarını ifade ediyor. Tükenmez,
“Arazilerimizi ekebilmek için tefeciden
borç aldık. İstediğimiz ürünü bir türlü
elde edemeyince zarar ettik. Faizle
birlikte anapara da büyüdü.” diyor.

Emrullah Bayrak │Diyarbakır
1

Güneydoğu’da tefecilerin ağına
düşen ağalar, borçlarını ödemek için
köylerini satışa çıkarıyor. Tefecilerden
aldığı borçları ödeyemeyince yüksek
faizler altında ezilen ağalar, çareyi
ellerinde bulunan arazileri satmakta
buluyor. Ağalar, çoğu zaman bütün
arazilerini satmalarına rağmen
borçlarını ödeyemiyor. Siirt’teki Ekinli
köyünün sahibi Tükenmez ailesinin
tefeciden aldığı 500 bin YTL’lik borç,
ödenmeyince 3,5 milyon YTL’ye ulaştı.
Borcu alan aile fertlerinden köy
muhtarı Hasan Tükenmez, yeni rakamı
öğrenir öğrenmez kayıplara karıştı.
Bunun üzerine diğer aile fertleri, borcu
kapatmak için köylerini internet
üzerinden satışa çıkarmak zorunda
kaldı.

2

Tükenmez aşiretinin yaşadıkları,
Şener Şen’in başrolünü oynadığı 1985
yapımı ‘Züğürt Ağa’ filmindeki Maho
Ağa’nın yaşadıklarından az değil.
Filmde köylüleri tarafından dolandırılan
ağa, çareyi köyü satılığa çıkarmakta
bulmuştu. Gözünü rant hırsı bürümüş
siyasilere Haraptar’ı peşkeş çeken
ağa, soluğu büyük şehirde almıştı.
Tükenmez ailesinin hikayesi de film
senaryosu gibi gelişiyor ve haksız
kazancın sosyal faturasını ortaya
koyuyor.

3

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Ekinli
köyünde yaşayan Tükenmez ailesi, 5
yıl önce ekonomik sıkıntıları aşmak
için tefecinin kapısını çalmış. Küçük
miktardaki borç 500 bin YTL olunca
zamanında ödenmemiş. Faizle birlikte
3,5 milyon YTL’ye kadar çıkınca köyün

800023-1-046b

3 milyon dört yılda 40 milyon YTL
oldu
4

4

Tefeci kurbanlarından biri de
Mehmet Kızılkaya. Diyarbakır’ın Bismil
ilçesine bağlı Sarıtoprak köyünde
ikamet eden 12 çocuk babası
Kızılkaya, çiftçilikle uğraşıyor. 133
dönümlük tarlasını ekebilmek için para
arayışına giren Kızılkaya, çareyi
tefeciden borç almakta bulmuş. 2001
yılında M.A.’dan 2 milyon 800 bin YTL
borç alan Kızılkaya, borcuna karşılık
2002’nin 8’inci ayında 5 milyon YTL
ödeyeceğini taahhüt etmiş. İpotek
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borcunu fazlasıyla ödemesine karşın
tarlasını geri alamamaktan yakınıyor.
Yetkililerden yardım talebinde bulunan
Kızılkaya, “Yetkililerden yardım
istiyorum, ne olur bana yardım
etsinler.” diyor.

olarak tarlasını göstermiş. M.A. ile
Kızılkaya aralarında bir de anlaşma
yapmışlar. Buna göre, 2 milyon 800 bin
YTL’lik borç, zamanında ödenmediği
takdirde, o süre zarfında ödenen
paralar da ödenmemiş sayılacak.
Kızılkaya borcu zamanında ödemediği
için sürekli faizlenmiş. Tefeci M.A.,
verdiği 2 milyon 800 bin YTL’yi 4 yıl
boyunca yüzde 120 faizle çalıştırmış.
Kızılkaya, 4 yıl boyunca M.A.’ya 40
milyon 173 bin 500 YTL ödemiş.
Kızılkaya ödediği bu kadar paranın
üstüne bir de ipotek ettiği tarlasını
kaptırmış. Tefeci M.A.’ya sürekli aracı
gönderen Kızılkaya, istediği sonucu bir
türlü alamamış. M.A., tarlayı geri
vermemekte ısrar ediyor. Kızılkaya ise

800023-1-046b

5

5

Meclis Hesapları İnceleme
Komisyonu tarafından yaptırılan
araştırmaya göre; Türkiye’de 2 binin
üzerinde tefeci var ve yıllık hacimleri
100 milyar YTL’nin üzerinde. Raporda
son 10 yılda tefecilerce 60 kişinin
öldürüldüğü belirtiliyor. TCK’da tefecilik
fiili suç olarak tanımlanıyor. Tefecilere
2-5 yıla kadar hapis, 5 bin YTL de adli
para cezası veriliyor.
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Tekst 3

Bir yudum su, bir hurma
besinlerinden biri olduğunu söyleyelim.
Yani bölgenin beslenme alışkanlıkları
içinde hurma önemli bir yer tutuyor.
Şekerli, ballı tadıyla hem lezzetli hem
de kalorisi yüksek bir yiyecek olması
nedeniyle bölge ekonomisi için önem
arz ediyor. Bu kadar eski bir tarihe
sahip olunca tarihi kaynaklarda da
hurmadan bol bol söz ediliyor.
4

1

Ramazan gelince, hurmaya ilişkin
iki satır laf etmenin zamanı da gelmiş
demektir. Kafamıza göre alıp da
yediğimiz bir meyve değildir hurma.
Canımız elma çeker gibi hurma
çekmez mesela. Öyle pazara gidip de,
hurma tezgahına yaklaşıp “ver şuradan
bir kilo hurma” dediğimiz de vaki
değildir. Çünkü hiç bir zaman bizim
pazarlarımızda bir hurma tezgahı
olmaz.

2

Küçük, buruşuk ve yoğun bir lezzet
içeren bu meyve ramazan günlerinin
vazgeçilmezlerinden biridir ve ancak
bu dönemde vitrinlerde yerini alır. Tıpkı
güllaç gibi, şerbetler gibi, ya da sıcak
pide gibi... Orucunuzu bir yudum suyla
ya da bir zeytin tanesi ile açabilirsiniz.
Ama bir hurmayla açarsanız o da pek
makbuldür. O yüzden olacak,
birçoğumuzun kafasında hurma
ramazanla özdeşleşmiştir ve nedense
sadece ramazanda aklımıza gelir.

5

6
3

Niye böyledir, bu durumun sebebi
hikmeti nedir diye merak edenlere,
hurmanın Ortadoğu ve Kuzey
Afrika’nın 5 bin yıldır üretilen

800023-1-046b

6

Tek tanrılı dinlerin Ortadoğu’dan
çıktığını hesaba katarsanız, hurmanın
kutsal kitaplarda neden bolca yer
aldığını da anlayabilirsiniz. Hurmaya
yüklenen bu manevi anlamın
kaynağında, o bölgede besin değeri
yüksek, enerji verici, fazlaca besin
yetişmemesinin de payı var. O
günlerden gelen bir alışkanlıkla hurma,
ramazan ayının en baş iftariyeliklerden
biri olarak kabul görüyor. Tek bir
hurma ile açılan oruç sağlık açısından
düşen kan şekerini takviye edici bir
özellik taşıyor. Oruç nedeniyle uzun
süreli açlık ve susuzluk kan şekerini
düşürüyor. Ağza atılan bir hurma,
içerdiği yüksek kalori ile halsizliği
alıveriyor.
Kuran’dan İncil’e hurma
İnsanoğlunun yetiştirdiği en eski
besinlerden biri olan hurma, 5 bin yıldır
Ortadoğu ülkelerinde tüketiliyor.
Hurmanın menşei de bu topraklar.
Bölgede yaşayanların beslenmesinde
önemli bir yeri olan bu meyve zaman
zaman değişim aracı olarak da
kullanılarak öneminin altı çizilmiş.
Hurma liflerinden kumaş
yapılabilmesi, çekirdeklerinin yakacak
olarak kullanılması da önemini artıran
diğer unsurlar. Margarinlere su ve sütü
bir arada tutmak için eklenen doğal
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çiçekler halinde açar ve bunlar
meyveye dönüşür. Şeker oranı taze
hurmalarda yüzde 60-65, kurumuş
hurmalarda ise yüzde 75-85 civarında.
Bu nedenle hurma, çölde yaşayanların
her öğünde yedikleri bir meyve olma
özelliği taşıyor. Yetiştirildiği bölgelere
göre çeşitli renklerde ve büyüklükte
olabiliyor.

bağlayıcılar da hurma yağından elde
ediliyor, bu da başka bir bilgi. Kuran’da
hurmanın geçtiği ayetlere rastlanırken
İncil’de de hurmadan “hayat ağacı”
olarak söz ediliyor. Hurma, Amerika’ya
İspanyollar tarafından 19. yüzyılın
başlarında getirilmiş ve Meksika
taraflarında yetiştirilmeye başlamış.
Türkiye’de Akdeniz, Batı ve Güney
Anadolu bölgelerinde yetişen
hurmaların besin değeri yoktur. Daha
ziyade görsel bir katkı sağlar.

7

8

Çöldekilerin besin kaynağı
20 metreyi bulan gövdesi, 6
metrelik yaprakları ile tropikal
bölgelerde yetişen görkemli bir ağaçtır
hurma. Tıpkı bir yelpaze gibi yaprakları
tepesinde toplanmıştır. Küçük sarı

800023-1-046b

7

En pahalı Medine hurması
En güzel hurmalar İran, Suudi
Arabistan, Cezayir, Ürdün, Tunus ve
İsrail topraklarında yetişiyor. Ama
bunların içinde en pahalısı Medine
hurması. Çünkü Hz. Muhammed ve
inananlar Medine’deyken oruçlarını
hurma ile açarmış. Bu maneviyat da
Medine hurmasına nasip olmuş.
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Tekst 4

‘Afgan kızı ikinci kez bulmamın ayrı bir büyüsü vardı’
Sibel ARNA
1

2

3

National Geographic Türkiye,
dünyanın en ünlü fotoğrafçılarından
Steve McCurry’yi Türkiye’ye getirdi.
1984 yılında Pakistan’daki bir mülteci
kampında görüntülediği Afgan Kızı ile
ünlenen McCurry İstanbul’da Kutsal
Yolculuk adlı bir fotoğraf sergisi açtı.
Topkapı Sarayı Tophane-i Amire’de 16
Ekim’e kadar sürecek sergi,
fotoğrafçının Hindistan, Nepal,
Kamboçya, Afganistan ve Burma’da
çektiği 50 fotoğraftan oluşuyor.

1985

- Doğru. Çünkü deneyimliyim ve
kabul etmeliyim ki biraz da şanslıyım.
Kiminle nasıl konuşulması gerektiğini
biliyorum.

■ Nasıl fotoğrafçı oldunuz?
- 1974’te Pennsylvania Eyalet
Üniversitesi Sanat ve Mimarlık
Okulu’ndan sinematografi ve tarih
dallarında lisans diploması aldım.
Yerel bir gazetede üç yıl çalıştıktan
sonra 1978’de, serbest çalışmak için
Hindistan’a gittim. 1979’da Rus
işgalinden yedi ay önce yerel kıyafetler
içinde gizlice Pakistan sınırını geçip
asi güçlerin kontrolündeki Afganistan’a
girmeyi başardım. Ülkeden çıkarken
çektiğim fotoğrafların rulolarını
elbisemin içine diktim. O fotoğraflar
Afganistan’daki çatışmaları gösteren
ilk fotoğraflardı ve bütün dünyada
yayımlandı. Bu çalışma 1980 yılında,
üstün cesaret ve girişimcilik sergileyen
fotoğrafçılara verilen bir ödül olan
“Robert Capa, Yurtdışından En İyi
Fotoğraf Haberciliği Altın Madalyası”na
layık görüldü. Böylece fotoğrafçılık
kariyerim başladı.
■ İslam ülkelerinde minare
tepesine çıkıp tarihi camilerde
fotoğraf çekmek için müftülükten 5
dakikada izin çıkarttığınız doğru
mu?

800023-1-046b

2002

8

4

■ ‘Ben savaş fotoğrafçısıyım’
demiyorsunuz ama Irak Savaşı,
Beyrut, Kamboçya, Filipinler, Körfez
Savaşı ve Afganistan’da çalıştınız.
Nerede çatışma, orada siz.
Adrenalin tutkusu mu?
-Tabii işin içinde adrenalin de var
ama sadece o değil. Ben çatışmanın
olduğu bölgelerdeki insanlarla daha
çok ilgileniyorum. Çatışmanın
ortasındaki insanların iç çatışmalarını
görüntülüyorum. Halkın savaşlardan
nasıl etkilendiğini, çevrenin ne hale
geldiğini birebir gözlemlemeyi
seviyorum.

5

■ Portrelere yoğunlaşıyorsunuz.
Sizin bir insanın portresini
çekebilmeniz için o suratta ne
görmeniz gerekiyor?
- Ruhun dışa vurduğunu görmem
gerekiyor. Uluslararası çatışmaların ve
iç savaşların yaşandığı pek çok
bölgeye gittim. Bu ülkelerde savaşın
insanlara olan etkilerine
odaklanıyorum. Savaşın sadece belli
topraklarda değil, insan suretinde
bıraktığı izleri görünür kılıyorum.
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6

7

Ama kapak olacağını bile bilmiyordum.
Hele bu kadar büyütüleceğini hiç
tahmin etmemiştim. Şimdi geriye
dönüp baktığımda hayatımın
fotoğrafının o fotoğraf olduğunu kabul
ediyorum.

■ Fotoğraf çektiğiniz ülkeleri
neye göre seçiyorsunuz? Bu ülkeler
sizi neden çekiyor?
- 1. İnsanlar 2. Kültür 3. Tarih
4. Mitoloji... Bütün hayatımı
Hindistan’ın etrafında dolaşarak
geçirebilirim mesela. Bu yerlerde
geçmişle süregelen bir bağ var. 100 yıl
öncesiyle ilgili bir bağ bulamıyorum
kendi kültürümde. Asya’da olmak hiç
bitmeyen bir bardaktan bir şey içmek
gibi.
■ 1985’te görüntülediğiniz Afgan
kızı Şerbet Gula hayatınızı değiştirdi
diyebilir misiniz? O fotoğrafı
çektiğinizde ‘İşte hayatımın
fotoğrafı’ dediniz mi?
- Şerbet’i bir okulda buldum.
Yaşadığı köy yakılıp yıkılmıştı. Günler
boyunca yürümüş, kampa sığınmıştı.
Bütün hikayesi yüzüne yansımıştı.
Gördüklerinden ve yaşadıklarından
dolayı bir travma geçiriyor gibiydi. Özel
bir fotoğraf olduğunu hissetmiştim.
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8

■ Pakistan’daki bir mülteci
kampında görüntülediğiniz Şerbet’i
17 yıl sonra tekrar buldunuz.
Yıllarınız onu aramakla mı geçti? Hiç
pes ettiğiniz oldu mu?
- Onu bulmak için çok vakit
harcadım ama hiç pes etmedim.

9

■ Sizce Şerbet’i tekrar
görüntülemek büyüyü bozdu mu?
Çünkü ‘Keşke bulmasaydı, biz onu
hep masum ve güzel hatırlasaydık’
diyenlerin sayısı hayli fazla...
Bazı insanlar öyle düşünebilir ama
ben onlara katılmıyorum. Bence
Şerbet’i ikinci kez bulmamın da ayrı bir
büyüsü vardı.
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Tekst 5

"Mozart ve Puccini söylüyoruz ama sıkılmayacaksınız"
"Opera Twins" adıyla tanınan İzmirli ikizler Sinem ve Didem Balık, Atlantic
Records'tan albüm yapmak
üzere Ahmet Ertegün'le anlaştı.
Biri soprano, diğeri
mezzosoprano olan ikili,
operayla da eğlenilebileceğini
göstermek istiyor: "Avrupa'da
insanlar sanatla eğleniyor. Biz
de onu yapmaya çalışıyoruz.
Mozart söylüyoruz, Puccini,
Verdi söylüyoruz ve
sıkılmayacaksınız diyoruz."
ASU MARO
İzmir'de başlayan serüvenlerini tam bir "azmin zaferi" öyküsüyle altı yıl önce
Viyana'ya taşımış iki kardeş Sinem ve Didem Balık. Sadece kardeş değil, tek
yumurta ikizleri ve bu süre içinde "Opera Twins" (Opera İkizleri) adıyla
kendilerine bir kariyer 19 bile. Şaşırmamak lazım; hem güzel hem
yetenekliler, üstelik işin "şov yanının" da hakkını veriyorlar.
Bir diğer özellikleri de birinin soprano, diğerinin mezzosoprano olması ki bu
dünyada pek az 20 olan bir durum. New York'ta verdikleri bir konserde
Ahmet Ertegün'ü de büyüleyen ikizler, şimdi Atlantic Records'tan gelen albüm
teklifinin heyecanı içindeler. Ertegün'ün "Göz kamaştırıcı sesleriyle hepimizi
çarptılar" diye anlattığı Balık kardeşlerle iki haftalığına geldikleri İstanbul'da
buluştuk. Kararlı, tutkulu, mücadeleci iki genç kadın, belli ki yolları çok açık...
Ama bundan önceki röportajlarından da gözleri 21 gibi, temkin-tedbir had
safhada. Zaman zaman birbirlerini uyarıyorlar, "Ona söyleme", arada da beni
tembihliyorlar; "Aman bunu yazma" diye. İşte bunlar onların söylediklerinden
yazılabilecek olanlar...
Beş ayrı dilde söylüyormuşsunuz sahnede... Türkçe de var mı aralarında?
Didem B.: Evet Türkçe, Fransızca, İtalyanca, Almanca, İngilizce aryalar
söylüyoruz.
Sinem B: Mutlaka bütün konserlerimizde Türk bestecilerinin eserlerini
söylüyoruz. Bu bizim şansımız, bu konserlerle hem Türk kadınını hem de
ülkemizin 22 .
Didem B.: Bir de dokuz sekizlik ritimlerimiz, beş sekizlikler çok dikkatlerini
çekiyor. Bazen kaftanlar giyiyoruz, çok ilginç geliyor insanlara.
Her şey 4 yaşında eve alınan piyanoyla başlamış...
Sinem B.: Annem diyor ki yanlış söylüyormuşuz, 3 yaşındaymışız.
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Didem B.: Daha okuma yazmayı öğrenmeden derse başladık. Hocamız 23
öğretti bize piyano çalmayı. Hiç unutmuyorum; kırmızı do, sarı mi, mavi re, fa da
mordu.
Operacı olmaya nasıl karar verdiniz?
Sinem B.: Piyanoyu 9 yaşında bıraktık. Sesimizin çok güzel olduğunu
söylüyorlardı. Ben bunu profesyonel olarak yapmamız gerektiğini düşündüm ve
lise 2'de Didem'e dedim ki "Ben konservatuvara gideceğim". Onu da ikna ettim.
Didem B.: Ben bir sene erken girdim. İkimiz de 9 Eylül Üniversitesi'nde okuduk.
Sonra Antalya macerası var, değil mi?
Sinem B.: Önce İstanbul Cemal Reşit Rey, sonra Antalya Devlet Operası. Ve
Kültür Bakanlığı bursuyla Avusturya. 24 .
Kariyerinizi ikili olarak sürdürmeye nasıl karar verdiniz?
Sinem B.: Ben hep böyle olmasını düşünüyordum. Hatta Didem'i konservatuvara
girmeye ikna etmek için demiştim ki "Bak biz ikiziz, senin başka iş, benim başka
iş yapmam hiç orijinal değil. Gel bunu biz birlikte yapalım". O Amerikan filolojisi
istiyordu çünkü.
Operayı popüler hale getirmek istiyorsunuz. Nasıl bir yol izliyorsunuz bunun
için?
Sinem B.: Popüler derken poplaştırmak gibi bir niyetimiz yok. Eğer bu
popülasyondan geliyorsa, halktan geliyorsa, kastettiğimiz bu. Türkiye'de bu
aristokrat sınıfın bir kültürüdür gibi bir inanış var, ben anlamam diyor insanlar.
Biz Avrupa'da Benin kralına, prenslere, prenseslere, kontlara, konteslere
konserler verdik. Onlar bunu zaten biliyor ve dinliyorlar. Bizim asıl derdimiz bu
müziği halkla buluşturmak.
Operanın ciddi imajını da biraz sıkıcı buluyorsunuz galiba...
Sinem B.: Sıkıcı bulmuyoruz ama ben opera sanatçısı olduğumuz için ciddi
olmamız gerektiğine ya da kabarık kıyafetlerle piyanoya tutunarak konser
yapmamız gerektiğine inanmıyorum. Biz 25 istiyoruz, bir çerçeveye
sıkıştırılmak istemiyoruz. Konserlerde dans ediyoruz, kostüm değiştiriyoruz,
eğlenceli bir ortam yaratmaya çalışıyoruz.
Türkiye'de bir önyargı var, sanatla eğlenilmez gibi. Ama Avrupa'da insanlar
sanatla eğleniyor. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Mozart söylüyoruz, Puccini,
Verdi söylüyoruz ve sıkılmayacaksınız, sizi eğlendireceğiz, mutlu edeceğiz
diyoruz. Türkiye'deki eğlenme anlayışı da farklı. İnsanlar kalkıp göbek atarak ya
da içkiyle bağlantılı eğlenceyi düşünüyorlar. Biz diyoruz ki operayla ilgili
önyargılarınızı kaldırın ve bize kalbinizi açın.
Genel olarak ortak bir hayatınız var. Hayatınızı ayıracak bir ilişkiniz olursa ne
olacak?
Didem B.: Bu Opera Twins'i etkilemez, kardeşliğimize de hiçbir şey olmayacak.
Sinem B.: Hayatımıza girecek kişiye de fedakarlık düşüyor. Bu 26 durumu
başka bir şey. Ama bizim hem ortak hayatımız hem de tekil hayatlarımız var.
Ayrı ayrı sporlar yapıyoruz, ayrı ayrı hobilerimiz var...
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Tekst 6

"Açıklamalı Hamburger" dönemi
yural@milliyet.com.tr
1

2

3

4

Sanırım 10-15 yıldır Bay Donald's'la hiç görüşmüyoruz. Küs olduğumuzdan filan değil.
Neredeyse dokuz yıldır pek et yemiyorum. Özellikle de yememeye çalışıyorum.
Tavuklarla zaten yalnızca pazar günleri bir adet yumurta kaydıyla yapılmış bir
anlaşmamız var. Bazı arkadaşlarım, bunun bende, oğlum Yekta'nın armağan ettiği
Sadık Hidayet'in kitabından sonra kazandığım bir ukalalık olduğunu söylüyorlar. Ama,
nedeni ne olursa olsun, bu benim seçimim. Her zaman yineliyorum; doktorlar, özellikle
çocukların büyüme çağlarında et yemelerinin gerekli olduğunu söylüyor.
***
Dün akşam televizyonda bir beslenme uzmanı sağlık konusundaki söyleşisinde,
karşısındaki sunucuya şöyle söylüyordu: "Beslenme de moda gibi. Reklamlarla, ürün
sunumlarıyla, tanıtımlarla yaygınlık kazanıp bin yıllık mutfak geleneği bile bir anda
değişebiliyor. Bir zamanlar insanlar doymak için yerlerdi. Sonra sağlıklı beslenmek için
yemeye başladılar. Daha sonra dengeli beslenme geldi. Şimdi de anti-aging gibi
yaşlanmayı önleyici beslenme biçimleri ortaya çıktı." Tabii dondurulmuş yiyecekler,
konserveler, bozulması önlenmiş süper tazeler, kurutulmuşlar da işin bir başka yanı.
***
Benim gençliğimde, mayonez yalnızca Amerikan ya da Rus salatasının içinde yenirdi.
Hatta mayonezi, bayatladığı ya da bozulduğu için anneler, zehirlenirler kaygısıyla
özellikle dışarıda Amerikan salatası gibi yiyecekleri, çocuklarına yememelerini
öğütlerlerdi. Sosisli sandviçlerin içine, patateslerin yanına hep hardal konulurdu. Ama
şimdi, varsa yoksa her şeyin içinde, kenarında mayonez. Kola tek çeşitti. En önemli
içecek gazoz ve portakallı Fruko'ydu. Tabii demirhindi, kızılcık şerbeti, vişne, limon,
boza, şıra, salep gibi önemli içecekler de vardı. Ne yazık ki, günümüzde bunlar da, pek
çok şey gibi doğal olmayan içeceklere yenildiler. İçlerinde yalnızca ayran, tadını da
değiştirse direnişini hâlâ inatla sürdürüyor.
***
McDonald's dur-durak bilmeden, bıkmadan bütün çalışmalarıyla ilgili bizi bilgilendiriyor.
Yeni mönülerini, mönülerde verdikleri birbirinden ilginç oyuncakları aksatmadan bize
gönderiyor. Bunlar öylesine çarpıcı oyuncaklar ki, bir çocuğun, "Hayır!" demesi mümkün
değil. Hatta, ben bile bu yılın sonunda verdikleri havada duran Superman'i, giysi
değiştiren Batman'i, resim çizme antiskopunu, mini Gameboy'u dolabımda bir yerlere
sakladım. Sanırım oyuncak koleksiyonumun içinde bundan böyle bir McDonald's serisi
de yer alacak.
Başta da dedim ya, McDonald's'la küs filan değilim. Geçtiğimiz aylarda fast-food'la ilgili
bir yerlerde bir şey mi dedim, ya da hamburger konusunda çocuklara bir şeyler mi
anlattım, bilemiyorum. Ama bir gün odama girdiğimde masamın üzerinde bir kepekli
ekmek içinde güzel bir peynirli sandviç ve yanında plastik kâse içinde taze mevsim
meyveleri duruyordu. Bu ziyafeti geri çeviremezdim. Getirenler, bırakıp gitmişlerdi.
Oturdum, afiyetle bir güzel yedim. Doğrusunu söylemek gerekirse çok da lezzetliydi.
Ama bu mönüyü bana kim ve neden gönderdi, hâlâ bilmiyorum.
***
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Evvelsi gün McDonald's'tan yine bir bülten geldi. (Sanırım MPR Halkla İlişkiler iyi
çalışıyor.) Başlık şöyleydi: "Açıklamalı hamburger dönemine giriyoruz." McDonald's
yöneticisi Jim Skinner, "2006 yılında uygulamaya koyacakları hızlı servis ve restoranları
sektöründe ilk kez olarak 'beslenme bilgileri'nin ürün paketleri üzerinde yer alacağını,"
söylüyordu. Ayrıca, "Dengeli ve aktif yaşam tarzını destekleyecek bu yepyeni
yaklaşımla; uzmanlar tarafından önerilen beş temel element olan kalori, protein,
karbonhidrat, yağ ve sodyumu kapsayan listenin tüketici tarafından görüleceği,"
belirtiliyordu. Böylece kişi, günlük ihtiyacının yüzde kaçının bu yiyeceklerle
karşılandığını öğrenecekti. En azından fast-food tüketicisi bundan böyle ne yediğini
kolayca bilecek.
***
Çocuklara ödülle yemek yedirmek eskiden kalma, hâlâ evlerde annelerce uygulanan bir
eğitim biçimidir: "Bak, şu son lokmanı bitir, sana dondurma alıcam!" "Şu sütünü iç, seni
parka salıncaklara götürücem!" "Bu köfteler bitecek, yoksa televizyon filan
izleyemezsiniz!" Eğer çuvaldızı biraz kendimize batırırsak, biz de çocuklarımıza
dergilerimizi promosyonla satıyoruz. Bu aslında incelenmesi, üzerinde uzun uzun
düşünülmesi gereken toplumsal bir sorundur. Ana ürünün kalitesizleşmesine, amacın
araca dönüşmesine yol açan bir sorun... Aynen sınıfta kalmayı kaldırıp, okumaya
özendirmek gibi, desem ayıp mı olur?

800023-1-046b

13

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 540

Tekst 7
İstanbul yazarları Fransız
dergisinde

etmekle birlikte asıl önemli olan
İstanbul’da oturuyor olmaları. Bir diğer
ölçü çağdaş olmaları. En eskisi 1933
doğumlu Cevat Çapan, en yenisi 1973
doğumlu Elif Şafak. İkisi arasında 40
yıllık bir ara var. Yani tüm kuşaklardan
örnekler aldık diyebilirim. Farklı yazı
stillerini göstermeye çalıştık. Şiir,
hikâye, birkaç deneme ve romanlardan
alıntılar yaptık. Roman kesitleri
vermemizin nedeni Türk romanının şu
sıralar çok dinamik oluşu. Daha önce
hiç çevrilmemiş yazarları tanıtmak
ayrıca önemli. Hiç çevrilmemiş Metin
Kaçan’dan, çok konuşulan ama
Fransız dilinde tercümesi olmayan Elif
Şafak’tan örnekler aldık.

Fransa’da yılda iki kez yayımlanan
edebiyat dergisi “Siècle 21” son
sayısını “İstanbul yazarlarına”
ayırdı. Modern Türk edebiyatı, farklı
kuşaklardan 16 yazarımızın
kaleminden okurlara aktarıldı.
Fransa’da yayımlanan edebiyat dergisi
“Siècle 21” (21. Yüzyıl) son sayısını
“İstanbul yazarlarına” açtı. Doğu Dilleri
ve Uygarlıkları Enstitüsü’nde (INALCO)
Türk Edebiyatı öğretim üyesi olarak
çalışan çevirmen Timur Muhiddin
tarafından hazırlanan, Paris
Konsolosluğu’nun da destek verdiği
sayıda 16 yazara yer verildi. Modern
Türk edebiyatının Fransız dilinde daha
önce yayımlanmamış örnekleri Fransız
okurlarına ulaştırıldı. Milliyet, Timur
Muhiddin ile görüştü.

Bu kriterlere uyan ve yayına aday
gördüğünüz yazar sayısı başlangıçta
kaçtı?
Birkaç yüzdü... İstanbul’da çok sayıda
ilginç yazar var. Eleme yapmak
zorunda kaldık. Tanınmışlardan da
seçtik ama daha az tanınmışları da
koyduk. 1980-85'ten beri İstanbul’da
güçlü bir dinamik var, tercümeyi
gerçekten hak eden bir edebiyat var.

Yazar seçimini hangi kriterlere göre
yaptınız?
Derginin her sayısı bir ülkeye ait, çoğu
kez de sadece bir kente ait yazarları
işliyor. Elli sayfada o ülkenin tüm
edebiyatını ele almamız mümkün değil.
Türk edebiyatı yerine konuyu İstanbul
olarak sınırladık. Bu, Ankara veya
başka yöreler de olabilirdi. İkinci kriter,
ele alınan yazarların günümüz
yazarları olmasıydı.

Ne tür zorluklarla karşılaştınız?
Adalet Ağaoğlu'nun öyküsünde
karşılaştığımız güçlük, yazıda var olan
konuşma dilini yazıya aktarmak oldu.
Öykünün kadın kahramanı, aklından
geçenleri dile getiriyor. Bu, okullarda
öğretilen bir Türkçe değil, konuşma
Türkçesi. Böyle bir dili aktarmakta
zorlandık. Aynı rengi, aynı lezzeti
vermek gerekiyordu. Zordu.
İkinci bir örnek Orhan Pamuk’un
Avrupa'yı anlatan denemesi. Başlığı
“Avrupa neresi?”. Yazısında,
İstanbul’da bir çocukken Avrupa’yı
nasıl algıladığını anlatıyor. Bu, bir
Avrupalı için anlaması imkânsız bir
şey. Çünkü anlatılan Avrupa aynı

Ama dergide sadece kentten söz
eden yazarlar veya bu yazarların
İstanbul'dan bahseden yazıları yer
almıyor...
Mutlaka kenti anlatmaları
gerekmiyordu. Yer yer İstanbul'dan söz
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geleneksel ve özellikle mistik şiirden
bazen de divan edebiyatından
referanslar bulup koyuyor ve bunları
kendi şiiriyle bütün kılıyor. Özdemir
İnce, laik bir yazar olmakla birlikte
birçok kez dinsel temalardan
esinlenmiş. Sadece İslam değil, diğer
dinlere de ait temalar... Fransız
edebiyatında da benzer yazarlar var.
Ama fark bunların tam laik yazarlar
olmaması. Örneğin Baudelaire, inançlı
bir laikti. Özdemir İnce çok kültürlü bir
tür modern mistik.

Avrupa değil. Bir Avrupalı, Avrupa’nın
kendi açısından ne olduğunu aşağı
yukarı biliyor. Ama başkası için neye
tekabül ettiğini kafasında
canlandıramıyor. İkili bir güçlük ortaya
çıkıyor. Sözcüklerin çevirisi, bir de
fikirlerin çevirisi. Bir de Türkçe
gramerinde cinsiyetin belirsiz oluşu
zorlukları karşımıza çıkıyor.
Yazarlar arasında halk edebiyatına
daha yakın olanlarla olmayanlar
arasında bir ayrım yaptınız mı?
Seçtiklerimizin tümü dil konusunda
arayışları olan yazarlar. Hilmi Yavuz,
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Tekst 8

İnternetin değiştirdiği değerler
1

…………………………

1976-1994 arasında doğan ve bilgisayarla büyüyen, değişime hızla ayak
uydurabilen "Y-Nesli", artık şirketlerde yönetici konumuna gelmeye hazırlanıyor.
Önceki kuşaklardan farklı olarak parayı prestijin önünde tutan bu yeni nesille
ilgili sınırlı araştırmalar ve değerlendirmeler, önümüzdeki 15-20 yıl için de iş
dünyasında kilit noktalara gelecek yöneticilerin yapısına ilişkin ipuçları veriyor.
Ernst&Young İnsan Kaynakları'nın Avrupa ve Asya Pasifik Bölgeleri Eğitim
Müdürü Ahu Akar'ın saptamaları bu değişimin ipuçları konusunda fikir verecek
nitelikte. Akar, yurtiçi ve yurtdışında katıldığı eğitimlerle "Eleman Seçme - İşe
Alma Yöntemleri'', "Değerlendirici Eğitimi'', "Güvenli Davranış Modeli'',
"Yaşayarak Öğrenme - Outdoor Training'' konularında uzmanlaşmış bir kişi.

2

…………………………

* Eski nesle kıyasla çok farklı olan özellik ve beklentilerini analiz edip yönetim
stratejileri ile insan kaynağındaki bu büyük değişime ayak uyduran şirketlerin,
'en iyi' insan kaynağını elde tutarak geleceğin 'en iyi' firmaları olacağını
söylemek, pek de yanlış olmayacaktır. "Y-Nesli"nin farklılığının temeli teknoloji.
Yetiştikleri ortamı incelemek onları anlamanın en kolay yolu...
* İkinci Dünya Savaşı sonrası doğan ve kaynaklarda "baby boom'' (bebek
patlaması) olarak tanımlanan nesille, 1965-1975 yılları arasında doğmuş olan
kişilerden oluşan ve "X-Nesli'' olarak tanımlanan nesil, günümüzün yönetim
stratejilerini şekillendiren özellikleriyle çalışma hayatında bulunan elemanların
çoğunluğunu oluşturuyor. Ancak 1976-1994 yılları arasında doğan ve "Y-Nesli''
olarak tanımlanan yeni nesil, iş dünyasına girmeye başladı bile. Bu yeni genç
nesil 5 yıl içerisinde şirketlerin yönetim kademelerine girecek. "Y-Nesli", ödev
yapmak için kütüphaneye gitmeye neredeyse hiç gerek duymamış bir nesil.
Nasıl olsa gereken her türlü bilgiye internetten ulaşabiliyorlar. Buna bağlı olarak
da yalnız başlarına geçirdikleri zaman oranı her zamankinden fazla.
* Bilgisayarla büyüyen ilk nesil olarak teknolojiyle araları çok iyi;
değişim/adaptasyon becerileri de çok yüksek. Çünkü hayatlarındaki her şeyin
çok çabuk değişmesine alışıklar.

3

…………………………

* "Y-Nesli", esnek çalışma saatleri, kıyafet esnekliği gibi popüler konularla
aslında iş hayatında varlığını belli etmeye başladı bile. Bu neslin üyeleri, işe
rahat kıyafetler giyerek, istedikleri saatte gelmek, istedikleri saatte çıkmak; hatta
mümkünse işe hiç gelmeyip saate bağlı olmadan evden çalışmak istiyor.
* İş hayatlarının aynı zamanda eğlenceli de olmasını bekliyorlar; zevk
almadıkları ortamlardan uzak durmayı tercih ediyorlar. "Y-Nesli" daha çok
okuyor, daha geç evleniyor, özel hayatına ve ailesine daha fazla önem veriyor.
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Hayatlarının daha küçük bir bölümünü işyerinde geçirmek istiyorlar; iş-özel hayat
dengesi onlar için çok önemli; işleri birinci öncelikli değil. Açık ve net
hedeflerinin ve beklentilerinin olması onlar için önemli. Bu nedenle yazılı
sözleşmelere ve iş tanımlarına sahip olmayı tercih ediyorlar.

4

…………………………

"Y-Nesli" nitelemesi, İngilizce ''Generation Youth'', yani ''genç nesil''den geliyor.
Türkçe'ye çevirilirken ''Generation'' kelimesi ''nesil, kuşak'' olarak çevrildi.
''Youth'' kelimesinin ise ilk harfi alındı. Tüketime düşkün bilinen bu kuşak,
sözkonusu özelliğinden dolayı kendini "Yes Nesli" olarak da tanımlayabiliyor.

5

…………………………

Psikolog Emre Konuk tarafından 1985'te kurulan Davranış Bilimleri
Enstitüsü'nde, yaklaşık 18 yıldır gençlerle çalışan klinik psikoloğu Olcay Güner,
internetle büyüyen bugünün gençlerinin özelliklerini şöyle sıralıyor:
Yeni nesil teknolojiyle çok erken tanışıyor. Birçoğu çok erken yaşta usta
bilgisayar kullanıcısı oluyor. Hız, hızlı düşünme, çabuk ulaşma teknolojide çok
doğal olan kavramlar. Teknolojiyle tanışan çocuklar çok da keyif aldıkları bu
tempo ve hıza alışmışken, okul çağında tahtada ağır ağır bir şeyler anlatan bir
öğretmenle tanışıyorlar. Öğretmenin yazdıklarını deftere geçirmek, okumak,
kompozisyon yazmak için gözlerini ve parmaklarını koordineli ve sakin bir
biçimde harfler, satırlar, sayfalar üzerinde dolaştırmak durumunda kalıyorlar. Bu
düşük tempo birçoğuna sıkıcı geldiği için ders esnasında dikkatleri dağılıyor.
Dikkat sorunları, dürtüsellik, doyumsuzluk giderek artıyor.

6

…………………………

Eski nesil için kariyer gelişimi, daha fazla güç ve prestij kazandıracak unvanlar
elde etmekti. Yeni nesil için ise gelişim kavramı, portföylerine yeni projeler
almalarını sağlayacak yeni beceriler eklemek anlamına geliyor. Kişisel
becerilerine yatırım yapıldığı sürece de, iş değiştirme olasılıkları düşüyor. Aksi
takdirde, işe bağlılıkları göreceli olarak düşük olduğundan, iş değiştirme oranları
daha yüksek oluyor. Eski nesil için bir kurumda 2 ila 5 yıldan daha az bir süreyle
çalışmak, özgeçmişlerinde kötü görüneceği için pek de kabul edilebilir değilken
"Y-Nesli" tarafından bu süre, kendilerini geliştiremedikleri bir dönem olarak
yorumlanabiliyor. Onları motive etmenin anahtarı, yaşamlarındaki stres
seviyesini düşürüp morallerini yükseltmekten geçiyor. Para da onlar için önemli
bir motivasyon unsuru.
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Tekst 9

İstanbul’u koruyan 15 Bizans tılsımı
Barış AKPOLAT

Bizans imparatorları, İstanbul’u istilalardan, kötülüklerden, salgın hastalıklardan
korumak için, farklı dönemlerde farklı noktalara tam 15 anıt dikmiş. Tılsımlı olduğu
düşünülen anıtların her birinin ayrı hikayesi var. Efsanelerin anlattığına göre hepsi
de bulunduğu yerleri korumuş.
1

Bazılarının zaman içinde yok olduğu, bazılarının
ise yalnızca bir efsaneden ibaret olduğu
düşünülüyor. Yazıyı okuyunca, çoğunun önünden
her gün geçtiğinizi fark edeceksiniz. Sultanahmet
ve Beyazıt meydanları arasında uzanan Divan
Yolu’nun kenarında duran Çemberlitaş sütunu,
İstanbul’da dikilen ilk sütun. Roma
İmparatorluğu’nun hızla yayıldığı sırada,
Frigya’dan alınıp Roma’daki Apollo Tapınağı’nın
önüne dikilmiş. I. Konstantinus, İstanbul’u
yeniden inşa ederken sütunu M.S. 330 yılında şu
an bulunduğu yere dikmiş. Üzerine kendi
heykelini eklemeyi de unutmamış. Çemberlitaş’ın
üzerinde haç ve Apollon süslemeleri bir arada
bulunur. Bu durum, I. Konstantinus’un Hıristiyan
olmakla birlikte antik çağlardan tümüyle
kopmadığını gösteriyor. Çemberlitaş’ın hanedanı
kötülüklerden ve felaketlerden koruduğuna
inanılırdı.

2

Arcadius Sütunu, eski ismiyle Avratpazarı, yeni haliyle Cerrahpaşa’da bulunuyor. Bin
parça beyaz mermerden yapılmış, merdivenli ve yüksek bir sütun. Hakkında farklı
zamanlarda farklı efsaneler yaratılmış. Evliya Çelebi Seyahatname’sinde, tepesindeki
peri yüzlü heykelin yılda bir defa feryat kopardığında, havadaki kuşların yere düştüğünü
ve halkın bu kuşları toplayıp yediğini anlatmış. Giovanni Scognamillo ise 16. yüzyılda
İstanbul’a gelen Hans Dernschwam’a anlatılanları aktarıyor: "Yıllar önce
Avratpazarı’ndaki büyük bir kuleden denize doğru binlerce yılan fırlamış. Bu yılanlardan
bir tanesi herkesin görebileceği şekilde çok büyükmüş. Burada bahsedilen kulenin
Arcadius Sütunu olduğu düşünülüyor."

3

Kocamustafapaşa’daki Altımermerli Sütun’un üstünde çok tılsımlı olduğu sanılan bir
heykel bulunuyor. Eski bilginler tarafından sütunun altı mermerden yapıldığı biliniyor.
Horoz, sinek, leylek ve kurt sembolleri bulunan heykelin her sembolü farklı bir işe
yarıyor. Sinek sayesinde şehre sineklerin girmediği, horozların yirmi dört saatte bir
öttüğü ve tüm horozlara önderlik ettiği düşünülürmüş. Kurt sayesinde İstanbul’daki tüm
koyun sürüleri çobansız gezer, tüm gün otlayıp eksiksiz olarak ağıllara geri dönermiş.
Leylek yılda iki defa kanat çırpar, birincide şehre leylekler gelir, ikincide ise gidermiş.
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4

Sultanahmet’teki Burma Sütun, üzerindeki üç başlı ejderha sayesinde şehri yılanlardan
korurmuş. Eski minyatürlerde tüm başlar eksiksiz görülüyor. Ancak efsaneye göre; bir
gün bir yeniçeri, yanlışlıkla başlardan birini kırmış. Onun yüzünden şehirde o zamana
kadar görülmemiş bir akrep istilası yaşanmış. Evliya Çelebi’nin yazdıklarına göreyse,
eserin batıya bakan başını 2. Selim mücevherli bozdoğanıyla vurup kırdığı için şehrin
batısında yılanlar belirmiş.

5

Ayasofya müzesinin içinde de tılsımlı bir anıt var: Üzerinde Azrail, Cebrail, İsrafil ve
Mikail kabartmaları bulunan dört sütunlu anıt. Cebrail kanat çırpıp bağırınca doğuda
bolluk, İsrafil kanat çırpınca batıda kıtlık yaşanırmış. Mikail kanat çırpınca kuzeyden bir
kahraman çıkar, Azrail kanat çırpınca tüm dünyada veba salgını olurmuş.

6

İstanbul depremleri de tılsımlı anıtların dikilmesine sebep olmuş. Atmeydanı’ndaki Örme
Sütun, üçyüz bin taşın bir araya getirilmesiyle yapılmış. Tepesinde çok büyük bir
mıknatıs olduğuna inanılan anıtın, mıknatıs sayesinde şehri depremlerden koruduğu
düşünülüyordu. Evliya Çelebi’nin verdiği bilgiler ise şöyle: Konstantinus, hükmü altındaki
padişahlardan ellerindeki kalelerin ve büyük şehirlerin sayısı kadar renk renk taşlar
istetmiş. Üç kere yüzer bin taş gelince Atmeydanı’ndaki alana dağlar gibi yığılmış. İyi bir
mimarbaşı tarafından ortaya dikilen tılsımlı bir demir milin dört tarafına dökülen taşların
tam tepesine de hamam kubbesi kadar bir mıknatıs konmuş. Bu mıknatıs sayesinde
demir mil çekilmiş. Etrafı renk renk taşlardan oluşmuş bu kule sayesinde şehir
depremlerden korunurmuş. Kuleyi inşa eden Uryarin isimli bir mimardır. Kendisi
Ayasofya’yı yapan Ağranos Mimar’ın oğludur ve kulenin ortasındaki milin tam dibine
gömülüdür.
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Tekst 10

Kιzιlhaç’ι tanιyor muyuz?
Kızılhaç konusunda izin öncesi verdiğimiz tatil haberi ve geçtiğimiz ay Paul Rosenmöller ile
yaptığımız söyleşi sonrası halkın farklı kesimlerinden insanlara Kızılhaç’ın etkinlikleri
hakkında ne düşündüklerini sorduk…
gerekir. Kızılhaç’ın afetler dışında da
yaşlılara, düşkünlere ve özürlülere
yardımcı olduğunu, aklımın bir köşesine
yazıyorum. Bu sınıfa giren insanlar ile her
bir araya gelişimde, Kızılhaç’ı aramalarını
önereceğim. Türk gönüllülerin görev
alması konusunda da cami ve
derneklerimizin sorumluluk
üstlenebileceğini düşünüyorum.

K. Hayriye Ürün – Arnhem
Kızılhaç
organizasyonu
hakkında
kapsamlı bir
bilgim yok.
Hollanda’ya geleli
yaklaşık 1 yıl
oldu. Kızılhaç’ın
sadece Kızılay ile
beraber
çalıştığını
biliyorum. Kızılay’ın da Türkiye’den takip
ettiğim programları; depremzedelere
yardımı, yaşlılara ve çocuklara bakımı ve
bunun yanında çeşitli kan bankalarına
olan yardımları. Derginizdeki Kızılhaç’a
dair olan yazınızı okudum ve çok ilgimi
çekti. Kızılhaç’a dair elinizdeki arşiv ve
bilgileri, mümkünse tarafıma iletirseniz
çok sevinirim. Bilgiler Türkçe veya
İngilizce de olabilir.

Ahmet Gündoğdu – Rotterdam
Kızılhaç hakkında geniş bilgiye sahip
olmamakla beraber, afet anında
insanların yardımına koşan bir kurum
olduğunu biliyorum. Bunun dışında,
Kızılhaç’ın Afrika’da açlık çeken ülkelere
yoğun şekilde yardım yaptığı şeklinde bir
kanaatim var. Hollanda’da da insanların
sağlık ve eğitimlerine yönelik çalışmalar
yapıldığını, zaman zaman gazete ve
TV’lerde görüyorum. Son zamanlarda
Kızılhaç’ın daha geniş kitlelere ulaşma
gayreti içinde olduğunu, Ekin aracılığıyla
görüyorum. Bu
çalışmaları çok
olumlu buluyor ve
destekliyorum.
Özellikle Türklere
yönelik çalışmalarda
destek olmaya
çalışacağımı da
sizin aracılığınızla
iletmek istiyorum.

Metin Yılmaz – Dordrecht
Kızılhaç’ın da Kızılay gibi, afet anında
insanlara yardımcı olduğunu
düşünüyordum. Kızılhaç’ın yaşlı veya
özürlü insanlara, dar günlerde de
yardımcı olduğunu
Ekin aracılığıyla
öğrenince hem
sevindim, hem
şaşırdım. Özellikle
dar gelirli insanlar
için, bunun çok
faydalı olduğunu
düşünüyorum. Söz
konusu yaklaşıma,
saygı duyulması
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Sibel Kut – Vlaardingen
Muhtaç olan insanlara yardım elimizi
uzatmak, bizi biz yapan en önemli
özelliğimizdir. Ve inanıyorum ki,
Hollanda’da yaşayan hepimiz, yardıma
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olarak tanıyorum. Afetlerde yardım yapan
bir kurum olarak tanınması, Kızılhaç’ın
tüm kurumlardan önce yardıma
koşmasından kaynaklanıyor bence. Bu
yönüyle akılda kalıcı oluyor. Diğer
faaliyetlerinin pek bilinmemesini ise,
çalışma alanlarının aslında biraz da
kapalı bir kutu gibi saklanmasına
bağlıyorum. Öncelikle, Kızılhaç
yöneticilerinin yaptıklarını ve
yapabileceklerini anlatmaları gerekiyor,
toplumun bilgi sahibi olması için. Bu
anlatım çok yönlü
olmalı;
mektuplarla,
bildirilerle,
seminerlerle,
basın-yayın yoluyla
vb. Bunu yaptıkları
zaman görecekler
ki, bizim toplumdan
yardım edecek çok gönüllü çıkacaktır.

muhtaç olan diğer insanlara din, dil, ırk
farkı gözetmeden yardım edebilecek
yücelikte, sevgi ve şefkat dolu bir yürek
taşıyoruz. Kızılhaç’ta gönüllü çalışmak ve
yardıma muhtaç olan insanlara güler
yüzümüzü ve sevgi dolu kalbimizi
sunmanın yanı sıra;
onlara yeni umutlar
açmak için,
imkanlarımız
dahilinde yardım
etmek de bir insanlık
görevimizdir.
Kızılhaç’ı daha
yakından tanıyıp,
öğrenelim ve
yardımımızın en
doğrusunu yapalım.
Bu dünya hepimiz
için.
Murat Tuncel – Den Haag
Kızılhaç’ı genel olarak, dünya genelinde
sosyal faaliyetler gösteren bir kurum
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf
raadpleegt.

Tekst 11

Au pairlik nedir?
Au pairlik 19. yy'ın ilk yarısında temelleri atılmış bir kavramdır. Au pair,
Fransızca anne yardımcısı anlamına gelmektedir. İlk olarak Fransa ve İngiltere
gibi batı Avrupa ülkeleri arasında bu değiş-tokuş başlamış, 1978 yılında
kanunlaşmış ve kanun kapsamına diğer birtakım ülkeler de alınmıştır. Türkiye bu
hakka sahip ülkelerden birisidir. Au pairlik kanununun bir kısmı aşağıdaki gibidir.
İngiliz Konsolosluğu'nda orijinalini bulabilirsiniz.
BU ANLAŞMANIN ŞARTLARI ŞÖYLEDİR:
− Au pairlik, ev sahibi ülkede bir ailenin yanında kalıp gencin dilini ve kültürünü
geliştirmesidir.
− Au pairlik en fazla iki seneye kadar geçerlidir.
− Au pairler 18-28 yaş arasında olmalıdır.
− Au paire özel bir oda ve tüm yemekler aile tarafından sağlanır.
− Au pair yemek zamanı hariç haftada 30 saatten fazla çalıştırılamaz.
− Au paire lisan okullarına katılımı için yeterli boş zaman verilmelidir.
− Au pairlik anlaşması tarafların birbirlerine en az 2 hafta öncesinden haber
vermeleri ile bozulur.
− Au pairler haftada 45-50 sterlin arası harçlık alırlar.
SÜRE : Au pair olarak İngiltere'de en fazla 2 sene kalabilirsiniz. Bu süre zarfında
ne kadar kalmak istediğiniz size bağlıdır.
YAZ AU PAİRLİĞİ: Öğrenciler için 3-4 aylık yaz au pairliği de söz konusudur.
Başvurular en geç Nisan 15'te son bulmaktadır. Yaz au pairliğinin kontenjanı
oldukça sınırlıdır.
BÖLGE SEÇİMİNİZİ NASIL YAPACAKSINIZ?
Aşağıdaki bilgilerin sizlere bölge seçmekte yardımcı olacağı inancındayız.
İngiltere'yi beş kısma ayırmaktayız:
• LONDRA : Yabancıların rağbet ettiği şehirdir. Ayrıca her başkent gibi çok
kozmopolit ve diğer şehirlere göre daha pahalıdır. Ayrıca İngiltere'de hizmetin az
gittiği bölge diye bir şey söz konusu olmadığından her bölgede çok rahat
İngilizce öğrenebilirsiniz. Londra'da yabancıların çok olmasından dolayı değişik
bir aksan vardır. "İyi İngilizce Londra'da öğrenilir" diye bir şey yoktur. Dolayısı ile
Londra en son olarak tavsiye ettiğimiz bölgedir.
• GÜNEY İNGİLTERE : İngiltere'nin öğrenciler tarafından çok rağbet gören
bölgesidir. İlgi çeken turistik yerleri Güney İngiltere'yi görülmeye ve yaşamaya
değer bir yer haline getirmiştir. Güney bölgesinin İngilizce aksanı oldukça
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düzgündür. Ayrıca bölgede eğitim, ulaşım, yemek gibi harcamalar diğer yerlere
göre daha az olduğundan tercih sebebidir.
• ORTA İNGİLTERE : Londra'dan Manchester, Liverpool'a kadar uzanan orta
bölümdür. Oxford, Cambridge gibi ünlü şehirler orta bölgede yer almaktadır.
Diğer bölgelere oranla bu bölgede yaşam masrafları daha ekonomik olup buna
rağmen diğer bölgelerle aynı kalitede lisan okulu, üniversite ve sosyal imkanlara
sahiptir. Hayat bu bölgede daha kolay ve emniyetlidir. Ayrıca aksanı düzgündür.
• GALLER : Galler görünüş açısından mükemmel, insanlar açısından da
sıcaktır. Bu bölgede, çok ucuz ve güzel lisan okulları ve ayrıca birkaç güzel
üniversite vardır.
• KUZEY : İnsanı çok sıcak kanlıdır. Kuzeyde alacağınız ücret daha fazla ve
harcamalarınız daha az olacaktır. Çünkü Kuzey İngiltere, Orta ve Güney
İngiltere'ye oranla daha ucuzdur. Kuzeyde de güneyde olduğu gibi üniversiteler
ve lisan kursları vardır. Ancak aksanı biraz farklıdır.
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Tekst 12

En iyi kitapçılar
Girdikleri mağazada uzun zaman geçirmekten hoşlanan kitap kurtları için kitapçılar, yığınla
kitabın raflarda dizili olduğu bir mekandan çok daha fazlasını ifade ediyor. İnsanlar artık rahat
rahat kitapları karıştırmak, almadan önce sayfalarına göz atmak, aradığı kitabı kolayca
bulmak, dünya yayınlarını takip etmek istiyor. Yeni açılan kitap dükkanları da onların bu
talepleri doğrultusunda tasarlanıyor. Artık pek çoğunun rahat koltuklara gömülebileceğiniz
okuma köşeleri var. Aydınlatmadan rafların yüksekliğine kadar her şey müşteri düşünülerek
ayarlanıyor. İşte en iyi kitapçıların listesi.
PANDORA BEYOĞLU
1991’de Beyoğlu Büyükparmakkapı Sokak’ta kuruldu, üç şube daha açtı. İnternet üzerinden
de satış yapıyorlar. İngilizce, Türkçe kitap ve süreli yayınlar satılıyor. Personelin çoğu
üniversite mezunu ve hatta master yapmış elemanları da var. 30 bin çeşit Türkçe, 20 bin
çeşit İngilizce kitap bulabilirsiniz. Her iki dilden üniversite eğitim kitapları da mevcut. Türkiye
üzerine yazılan İngilizce kitapların sayısı iki bin civarında. Dünyanın her tarafından toplanmış
bir koleksiyon bu. Sanat, arkeoloji, tarih, edebiyat, yemek, hobi kitapları da bulunuyor. Kitap
okuma ışığı, ayraç gibi kitap aksesuarları da var. İstediğiniz kitabı internet üzerinden ayırıp
daha sonra gidip alabiliyorsunuz. Tel: (212) 245 16 67
ROBİNSON CRUSOE
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 1994’te kuruldu. Türkçe kütüphaneleri zengin ama İngilizce ve
Fransızca kitaplar da bulabilirsiniz. Ortalama 3-4 haftada dünyanın her yanından sipariş
getiriyorlar. Nisan Yayınları adında bir yayınevleri de var. Kitap konusunda bilgili olmayan
elemanlara tezgahı teslim etmiyorlar. Kitapçıların çoğu yabancı kitapları buradan alıyor.
Sanat, sinema, müzik, şiir, roman, resim kitapları da bulabilirsiniz. Devamlı müşterileri çok
özel alanlarda çalışan insanlar. Süreli yayınlar, günlük, defter ve kitap dışında bir şey
satılmıyor. Mimarisi Han Tümertekin’e ait. Tel: (212) 293 69 68
SİMURG
Kedileriyle meşhur. Beyoğlu’ndaki 21 yıllık kitabevinin sahibi İbrahim Yılmaz. Genellikle kitap
kurdu olanların uğrak yeri. İlber Ortaylı, Murat Bardakçı, Ali Poyrazoğlu, Hasan Bülent
Kahraman, Doğan Hızlan, Orhan Pamuk müdavimleri arasında. Kitap ve süreli yayın dışında
hiçbir şey satmıyor. Sahaflık da yapıyor. Simurg adında 74 kitap yayınlamış olan bir yayınevi
de var. Türkiye’de basılan yabancı kitaplar bulunuyor, dışarıdan getirmiyorlar. Çocuk reyonu
yok. Sipariş alıp çok hızlı bir şekilde servis ediyor, aradığınız her kitabı buluyorlar. Tel: (212)
292 27 12
REMZİ NİŞANTAŞI
1927’de Remzi Bengi tarafından kuruldu. İstanbul Beyazıt’ta açtığı bir dükkanla faaliyete
geçti. Yayınevi olarak ilk kitabı Ömer Seyfettin’in "Yüksek Ökçeler" adlı eseri. 1994’te
Akmerkez, 1995’te Rumeli Caddesi Nişantaşı şubesini açtı. Ankara, İzmir ve Antalya’da
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toplam sekiz şubesi daha var. Rumeli şubesinde bir kafe de bulunuyor. 250 metrekarelik
dükkanda yabancı ve yerli dergi, ağırlıklı olarak İngilizce kitaplar, ajanda, takvim, DVD, VCD,
databank, hediyelik eşya, kart, ayraç gibi ürünler de satılıyor. Personel kitap konusunda
oldukça bilgili. Orhan Pamuk, Yaşar Kemal, Hamdi Koç, Mehmet Ali Alabora, Kadir Çöpdemir
müdavimleri arasında. Tel: (212) 234 54 75-76
KABALCI
Beşiktaş’taki kitapçı 1995’te açıldı. Üç katlı dükkanın her katı 1000 metrekare civarında.
Kitap, kırtasiye, hediyelik eşya, kozmetik, CD ve kaset satışı yapılıyor. Geniş bir İngilizce,
Almanca ve Fransızca reyonları var. Lise ve üniversiteye yönelik ders kitapları da satılıyor.
Kafeleri bulunuyor. Kabalcı aslında bir yayınevi. Yabancı kitapları ve yurtdışından gelen
ürünleri kendileri ithal ediyorlar. "Kelepir kitaplar" bölümünde piyasada tükenmiş, sahaflık
kitapların satışı indirimli olarak yapılıyor. Belli başlı boya ve fırça markalarını burada bulmak
mümkün. Tel: (212) 327 33 22
İSTİKLAL KİTABEVİ
1999’da İstiklal Caddesi üzerinde açıldı. Yazar söyleşilerinin, kitap tanıtımlarının ve imza
günlerinin yapıldığı bir çekim merkezi. Müzik ürünlerinde de geniş ve seçkin bir koleksiyona
sahip. Sanatsal ürünler, puzzle, maket gibi hobi malzemeleri de satılıyor. 2005 yılının
başlarında yayıncılığa da başladılar. Toplam 350 metrekare olan dükkan üç katlı. İngilizce
ders kitapları da var. Son üç aydır kitap okumayı teşvik için vitrinlerinde bir profesyonel
manken kitap okuyor. Tel: (212) 292 95 18
DOST KIZILAY
Ankara’nın en eski kitabevlerinden. 1977’den beri hizmet veriyor. Altı şubesi var. En büyüğü
Kızılay Karanfil Sokak’taki. 2 katlı mağaza 850 metrekare büyüklükte. 100 farklı kategoride,
40 bin çeşit kitap yer alıyor. 3 bin çeşit de dergi var. Kayıtlı müşteri sayısı 113 bin. Toplam
çalışan sayısı 110. Mağazada olmayan Türkçe kitap, talebe göre getiriliyor. Şu anda en çok
Üstün Dökmen’in Küçük Şeyler 2 adlı kitabı satıyor. Müzik ürünleri, karşısındaki mağazada
satılıyor. Tel: (312) 425 24 64
PAN KİTABEVİ
İzmir Karşıyaka Çarşısı, Tiyatro Sokağı’ndaki Pan Kitabevi 10 yılı geride bıraktı. Taylan
Devecioğlu ve Aykut Yenersu’nun sahibi olduğu üç katlı kitabevi 365 gün boyunca 08.3021.30 arası hizmet veriyor. 380 metrekare büyüklüğündeki mekanda kitap, müzik, film, kart,
dergi ve oyuncaklar satılıyor. Ayrıca, İzmir’de gerçekleşen tiyatro, gösteri, konser gibi
organizasyonların biletlerini bulmak mümkün. Yabancı yayınlar ve siparişle yurtdışından
getirilen kitaplar bulabilirsiniz. Tel: (232) 369 11 99
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Correctievoorschrift HAVO

2008
tijdvak 1

Turks 1,2

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern
nr 18 van 31 juli 2002).
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door de CEVO.
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De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
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Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de
definitieve normering van het examen rekening gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.

NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

Tekst 1 Belçikalı Hilde, Türk müziği uğruna…
1

maximumscore 3
1 juist
2 onjuist
3 juist
4 onjuist
5 onjuist
6 juist
Indien
Indien
Indien
Indien

zes goed
vijf goed
vier goed
drie of minder goed

3
2
1
0

Tekst 2 Tefecinin eline düşen ağa köyünü satıyor
2

A

3

B

4

maximumscore 1
Ekinli en Haraptar

5

B

6

maximumscore 1
(alinea) 5

Tekst 3 Bir yudum su, bir hurma
7

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Naar het feit dat bij de dadel gedacht wordt aan de ramadan.

8

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
De reden is dat deze godsdiensten in hetzelfde gebied zijn ontstaan als
waar de dadel voorkomt.
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Vraag

Antwoord

Scores

9

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
− Het verhoogt de bloedsuikerspiegel. (Het heft het gevoel van slapte
op).
of
− Kan şekerini takviye edici özellik taşır. (Halsizliği alır.)

10

C

11

A

12

D

13

C

Tekst 4 ‘Afgan kιzι ikinci kez bulmamιn ayrι bir büyüsü vardı’
14

A

15

maximumscore 1
Çatιşmanιn ortasιndaki ... çatιşmalarιnι görüntülüyorum. (alinea 4)

16

maximumscore 1
Ruhun dışa vurduğunu görmem gerekiyor. (alinea 5)

17

D

18

maximumscore 1
Bence Şerbet ... büyüsü vardı. (alinea 9)

Tekst 5 "Mozart ve Puccini söylüyoruz ama sıkılmayacaksınız"
19

C

20

D

21

D

22

B

23

D

24

D

25

C
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Vraag

26

Antwoord

Scores

C

Tekst 6 “Açıklamalı Hamburger” dönemi
27

A

28

B

29

C

30

A

31

maximumscore 1
(alinea) 6

Tekst 7 İstanbul yazarları Fransız dergisinde
32

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Een Europeaan kan zich niet voorstellen wat Europa betekent voor iemand
die geen Europeaan is.

33

maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Omdat het moeilijk is om de spreektaal te vertalen.

34

A

35

B

36

B
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 8 İnternetin değiştirdiği değerler
37

maximumscore 3
a 2
b 5
c 3
d 1
e 6
f
4
Indien
Indien
Indien
Indien

zes goed
vijf goed
vier goed
drie of minder goed

3
2
1
0

Tekst 9 İstanbul’u koruyan 15 Bizans tılsımı
38

maximumscore 2
1 Örme Sütun
2 Çemberlitaş Sütunu
3 Burma Sütun
4 Altımermerli Sütun
Indien vier goed
Indien drie goed
Indien twee of minder goed

2
1
0

Tekst 10 Kızılhaç’ı tanıyor muyuz?
39

maximumscore 2
1 Metin Yılmaz
2 Murat Tuncel
3 Sibel Kut
4 K. Hayriye Ürün
Indien vier goed
Indien drie goed
Indien twee of minder goed
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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 11 Au pairlik nedir?
40

maximumscore 1
− (Ja.) Midden-Engeland
of
− (Evet.) Orta İngiltere

Tekst 12 En iyi kitapçılar
41

maximumscore 1
Robinson Crusoe en Pan Kitabevi
Opmerking
Alleen als beide namen genoemd zijn 1 punt toekennen.

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 4 juni naar Cito.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

Zaman

tekst 2

Zaman

tekst 3

SEALIFE

tekst 4

Hürriyet

tekst 5

Milliyet-Cumartesi

tekst 6

yural@milliyet.com.tr

tekst 7

Milliyet

tekst 8

Cumhuriyet

tekst 9

Hürriyet

tekst 10

Ekin

tekst 11

http://egitim.milliyet.com

tekst 12

Hürriyet
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Examen HAVO

2007
tijdvak 1
donderdag 24 mei
13.30 - 16.00 uur

Turks 1,2

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 43 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1 Çalışan annelerin çocuklarını bekleyen büyük...
1p

1

Citeer de eerste en de laatste twee woorden van het zinsdeel waarin verteld
wordt hoe het oppassyndroom verholpen kan worden.

1p

2

Profesör Doktor Tuncer’e göre bakıcı kadın sendromunun ortaya çıkışının asıl
sebebi nedir?
A Anne ve babanın çocuğa ilgisiz davranması
B Bakıcı kadınların şiddet uygulaması
C Çocuğun gelişmesi sırasında ortaya çıkan rahatsızlıklar
D Klip ve reklamların çocuklara fazla izlettirilmesi

1p

3

Metne göre bakıcı kadın sendromu nasıl engellenmelidir?
A Çocuğu annesi büyütmeli ya da yakın akrabalarından yardım istenmelidir.
B Çocuklar bakıcı kadınlara değil kreşlerde eğitimli öğretmenlere teslim
edilmelidir.
C Çocuklar sinema ve tiyatroya götürülmelidir.
Op verschillende plaatsen in de tekst worden problemen genoemd die zich
voordoen bij jonge kinderen die langdurig verzorgd worden door een oppas.
Noem vier van deze problemen.
Je moet in het Turks antwoorden.

2p

4

1p

5

Bakıcı Kadın Sendromu hastalığının boyutunu tespit için kim(ler) çalışma
yapmayı düşünmektedir?
A Ebeveynler
B Eğitimciler
C Prof. Dr. Peyami Cinaz
D Türkiye Pediatri Birliği

1p

6

Wat is volgens de schrijver het verschil tussen autisme (otizm) en het
oppassyndroom?
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

7

Profesör Doktor Murat Tuncer’in çalışan kadınlarla ilgili tutumunu hangi seçenek
tanımlamaktadır?
A Anlayışlı
B Eleştirici
C Kızgın
D Nötral
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Tekst 2 İran’dan geldi Atatürk resimleri yapıyor
1p

8

Uit welke woorden van de schrijver blijkt dat Florans Ahmet de portretten van
Atatürk anders maakt dan andere schilders?
Citeer de eerste en de laatste twee woorden van de zin waarin staat dat Florans
Ahmet andere portretten maakt van Atatürk dan andere schilders.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

9

Florans Ahmet’in Atatürk’le ilgili bilgiler toplaması ve araştırmalarını
genişletmesinde neyin rolü olmuştur?
A Dernek ve vakıf yardımlarının
B İran’da iken Atatürk resimleri çizmesinin
C Mimar Sinan Üniversitesi’nden aldığı eğitimin
D Yaptığı resimleri kolayca satabilmesinin

1p

10

Resim hakkında Florans Ahmet’in düşüncesi nedir?
Resim bir düşünceyi geliştirerek yansıtmalıdır.
Resim yalnızca gerçeği yansıtmak için bir araç olmalıdır.
Resimden yola çıkarak insan gerçeğe yaklaşabilmelidir.

A
B
C
1p

11

Waarom was Florans Ahmet zenuwachtig toen zijn eerste tentoonstelling van
Atatürk werd geopend?
Het antwoord mag ook in het Turks gegeven worden.

1p

12

Wat zijn de twee toekomstplannen van Florans Ahmet naast het tekenen van
portretten van Atatürk?

1p

13

Aşağıdaki paragraflardan hangileri Florans Ahmet’in Türkiye’deki statüsü ile ilgili
bilgi vermektedir?
A 1. ve 9. paragraflar
B 2. ve 8. paragraflar
C 3. ve 7. paragraflar
D 4. ve 10. paragraflar

Tekst 3 Devir, ambalajlanmış kurban devri

Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
1p

14
A
B
C
D
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1p

1p

1p

1p

1p

1p

1p

15
A
B
C
D

ibraz
idrak
itiraf
itiraz

A
B
C
D

Buna rağmen
Bu yüzden
Nasılsa
Nedense

A
B
C

geçmişteki
o zamanki
şimdiki

A
B
C
D

bonfileyi
eti
kıymayı
kuşbaşıyı

A
B
C
D

bakınacak
düşünecek
şaşıracak
sevinecek

A
B
C
D

düşündürdü
duygulandırdı
ikna etti
tatmin etti

A
B
C
D

aklımda bile değil
düşünemiyorum bile
farkında bile değilim
inanamıyorum bile

16

17

18

19

20

21
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Tekst 4 Da Vinci, padişaha iş mektubu yazmış
1p

22

Aşağıdakilerden hangisi Leonardo da Vinci’nin durumunu yansıtıyor?
Annesi belli değildir.
Anne ve babası resmen evli değildir.
Anne ve babası resmi olarak ayrılmıştır.
Babası belli değildir.

A
B
C
D
1p

23

Günümüz bilim adamları ile karşılaştırıldığında Leonardo da Vinci’nin öne çıkan
özelliği nedir?
A Ayrıntıya fazla önem vermemesi
B Dinler üzerinde geniş analiz yapması
C Hem ressam hem de bilim adamı olması
D Silah üretiminde yaratıcı olması

1p

24

Profesör Bülent Atalay hangi yönüyle Leonardo da Vinci'yle benzerlik
gösterdiğini düşünmektedir?
A Akdeniz insanı olmaları yönüyle
B Çalışma yöntemlerinin aynı olması yönüyle
C Şekil değiştiren birer dahi olmaları yönüyle
D Seviyelerine ulaşılamamış olması yönüyle

1p

25

Ressamlıkla matematik bilimi arasında doğrudan bir bağın olduğu hangi
paragraftan anlaşılıyor?
A 1. paragraftan
B 2. paragraftan
C 3. paragraftan
D 4. paragraftan

1p

26

Hoe kwam het dat de ontwerpen en schetsen van Da Vinci geen stimulans
betekenden voor de technologie?
Noteer de twee redenen die in de tekst genoemd worden.
Het antwoord mag ook in het Turks gegeven worden.

Tekst 5 Ahır Dağı’nın gizemi

1p

27

1p

28

In de eerste alinea heeft de schrijver het over een natuurverschijnsel. Er is
sprake van een tegenstelling.
Citeer de eerste en de laatste twee woorden van de zin waarin deze
tegenstelling duidelijk gemaakt wordt.
9. ve 11. paragraflar arasındaki ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?
Her iki paragrafta da
A doğal güzellikten övgüyle bahsediliyor.
B göl türlerinin önemi vurgulanıyor.
C kuş türlerinden beğeniyle bahsediliyor.
D kutsal yön gündeme getiriliyor.

700023-1-046o

5

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 565

3p

29

1p

30

1p

31

Welke beweringen over de Ahırberg zijn juist?
1 De waterbronnen bij de Ahırberg staan nooit droog.
2 In de hele omgeving vind je nergens zo’n groot natuurlijk bos als in de
Ahırberg.
3 Men zegt dat de Ahırberg is ontstaan door het stijgen van het zeewaterpeil.
4 ’s Zomers kamperen heel veel mensen in de Ahırberg.
5 Vroeger heette de Ahırberg “Sağlık Ovası”.
Noteer het nummer van de bewering en schrijf erachter “wel” of “niet”.
Ergens in de tekst geeft de schrijver een advies aan de lezer bij een wandeling
op de Ahırberg.
Noteer het alineanummer waarin dat advies genoemd wordt.
Metin ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A Anlatılan bölgede oturan birisi tarafından beğeniyle ve ayrıntılı bilgi vererek
yazılmıştır.
B Bir yerel rehberin kendi gözlemleri kaba hatlarla yazıya aktarılmıştır.
C Bölgede görev yapan bir kişi tarafından genel olarak, yerel turistlere yönelik
bir şekilde yazılmıştır.
D Yöreyi iyi bilen, coğrafya ve biyoloji eğitimi görmüş bir uzman tarafından
objektif bir şekilde yazılmıştır.

Tekst 6 Yalnız ve uyumsuz çocuk Alfred Nobel
1p

32

1. paragrafla 9. paragraf arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
A 1. paragraftaki konu 9. paragrafta çürütülüyor.
B 1. paragraftaki konu 9. paragrafta genişletiliyor.
C 1. paragraftaki konu 9. paragrafta reddediliyor.
D 1. paragraftaki konu 9. paragrafta yanıtlanıyor.

1p

33

Hoe komt het dat de familie Nobel arm is geworden?
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin die hier antwoord
op geeft.

1p

34

In de tekst wordt beschreven hoe Nobel dynamiet uitgevonden heeft.
Citeer de eerste en de laatste twee woorden van de zin waarin dat wordt
aangegeven.

1p

35

Dinamitlere olan merağı yüzünden Alfred Nobel’in başından ciddi bir olay geçti.
Metinde hangi olay kastediliyor?
A Kız kardeşinin ölümüne sebep olması
B Mayın fabrikasının iflasına sebep olması
C Paris’i terketmek zorunda kalması
D Rusya’da kurduğu laboratuvarda kazaya yol açması
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1p

2p

36

37

Metne göre Alfred Nobel hayatta iken hangi şehirlerde laboratuvar kurdu?
A Heleneborg ve Sevran’da
B Heleneborg ve Stockholm’de
C Saint Petersburg ve Sevran’da
D Saint Petersburg ve Stockholm’de
Sinds het overlijden van Alfred Nobel worden er Nobelprijzen uitgereikt in
verschillende takken van wetenschap.
Noem vier takken van wetenschap die in de tekst worden genoemd.
Je moet in het Turks antwoorden.

Tekst 7 O bir roman kahramanı

1p

38

Metnin bir paragrafında “Garo Dayı” kitabının yazarı kitap ile vermek istediği
mesajı bildirirken bir diğer paragrafta da Garo Taşcan’ın bu konudaki düşüncesi
yer alıyor.
Bu mesaj ve düşüncenin anlatıldığı paragraflar aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde yer almaktadır?
A 1. ve 8. paragraflarda
B 2. ve 9. paragraflarda
C 6. ve 11. paragraflarda
D 10. ve 12. paragraflarda

Tekst 8 Kendinizle uğraşmayın!
1p

39

Aşağıdaki alıntılardan hangisi metnin ana düşüncesini en iyi şekilde yansıtıyor?
Zayıflamanın da, sigara içmeyi bırakmanın da toplum için bir yararı olduğu
iddia edilebilir. (2. paragraf)
B Dışa dönük kişisel gelişim projeleri, başkalarına söz verilmiş projelerdir.
(3. paragraf)
C Oyun ortaya çıktığında, dışa dönük bir proje olarak, başka insanlar da bu
üründen (sahnelenen oyundan) yararlanırlar. (3. paragraf)
D İnsanlar, başkalarına gösterebildikleri, anlatabildikleri başarılarıyla mutlu
olurlar. (4. paragraf)
A

Tekst 9 Sıradışı bir müzik filozofu

1p

40

Men zegt dat Beethoven zijn beroemdste symfonie geschreven heeft toen hij
doof was.
Geef aan of dat volgens de tekst waar is of niet en citeer de eerste en de laatste
twee woorden van de zin die je antwoord ondersteunt.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Tekst 10 Yarat, sat!..
1p

41

Bu köşe yazısının konusu nedir?
Tarihle ilgili bir yazının ön reklamı
Yaratıcılık kursuyla ilgili bir reklam
Yeni başlayan bir köşe yazısının reklamı
Yeni çıkan bir cep telefonuyla ilgili reklam

A
B
C
D

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende
tekst raadpleegt.

Tekst 11 Kısa kısa

3p

42

Bij deze vraag horen acht genummerde teksten over boeken. Je kunt boeken
rangschikken in verschillende categorieën.
Hieronder staan vier categorieën:
a actuele gebeurtenissen die met religie te maken hebben;
b adviezen voor het dagelijks leven;
c studieverslagen op het gebied van geschiedenis of filosofie;
d gedeeltelijk verzonnen en gedeeltelijk ware verhalen.
Noteer het nummer van het boek en schrijf erachter bij welke categorie (a, b, c
of d) het hoort.

Tekst 12 Atasözleri

1p

43

Je moet samen met een paar klasgenoten een presentatie houden over een
project. Je probeert de taken te verdelen, maar je ziet dat je de enige bent die er
iets aan het project doet. Je zoekt daarom een Turks spreekwoord om de
situatie uit te drukken.
Welk spreekwoord uit de tekst past bij jouw situatie?
Citeer dit spreekwoord.

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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HAVO Turks 1,2 2007 tijdvak 1 (24-5-2007)

Naam kandidaat: ________________________________

School: _________________________________

Examennummer: ________________________________

Instructie


Meerkeuzevraag: omcirkel het goede antwoord (zie voorbeeld 1 hiernaast).
Fout gemaakt? Kruis je eerste antwoord door en omcirkel een ander (voorbeeld 2).
Wéér niet goed? Kruis dan ook dat antwoord door en omcirkel een ander. Is dat antwoord al
doorgekruist, zet dan de letter van je keuze vóór het vraagnummer (voorbeeld 3)



Open vraag: schrijf je antwoord in de brede kolom "open vragen".

 Meerkeuzevragen
1

Open vraag

 Open vragen
1

2 A B C D
3 A B C
4

Open vraag

4

5 A B C D
6

Open vraag

7 A B C D
8

6

Open vraag

9 A B C D
10 A B C
11

Open vraag

12

Open vraag

13 A B C D

8

11

14 A B C D
15 A B C D

12
16 A B C D
17 A B C
18 A B C D
19 A B C D
20 A B C D
21 A B C D
22 A B C D
23 A B C D

1/2

Ga door naar de volgende pagina 
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HAVO Turks 1,2 2007 tijdvak 1 (24-5-2007)

 Meerkeuzevragen
24 A B C D

 Open vragen
26

25 A B C D
26

Open vraag

27

Open vraag

27
28 A B C D
29

Open vraag

30

Open vraag

29

31 A B C D
32 A B C D
33

Open vraag

34

Open vraag

30

35 A B C D
36 A B C D
37

Open vraag

33

38 A B C D
39 A B C D
40

34

Open vraag

41 A B C D
42

Open vraag

43

Open vraag

37

40

42

43

Controleer of je alle vragen op de juiste plaats beantwoord hebt!

2/2

Einde 
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Bijlage HAVO
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tijdvak 1

Turks 1,2

Tekstboekje

700023-1-046b

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 571

700023-1-046b

2

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 572

Tekst 1 Çalışan annelerin çocuklarını bekleyen büyük...
Son yıllarda ortaya çıkan ve “bakıcı kadın
sendromu” adı verilen hastalık, uzmanları
bir hayli uğraştırıyor. Prof. Dr. Murat
Tuncer, hastalığın temel sebebi olarak klip
ve reklamların çocuklara izlettirilmesini
gösteriyor.
Necip Çakır | İstanbul
Pediatristler son günlerde şimdiye kadar
bilinmeyen yeni bir ruhsal çocuk hastalığını
konuşuyor. ‘Bakıcı kadın sendromu’ adı
verilen bu hastalık otizme çok benziyor.
Ancak ortaya çıkışı ve tedavi yollarıyla
otizmden ayrılıyor.
Problem çoğunlukla annesi çalıştığı için
bakıcılara emanet edilen çocuklarda
görülüyor. Anne-baba şefkatinden mahrum
kalan bebek ve çocuklar, gün boyu
bakıcıdan da ilgi görmeyince kendi içine
kapanıyor. Gerek bakıcısı gerekse annesi
tarafından ‘oyalansın’ diye saatlerce
televizyon karşısına oturtulan çocukların
çevrelerinde meydana gelen etkilere ilgi ve
duyarlılığı gittikçe azalıyor.
Bu çocuklarda 2 yaşına geldiği halde
konuşamama, göz teması kuramama,
etrafını algılıyamama, aynı hareketi sürekli
tekrarlayan mekanik cihazlara saatlerce
bakma gibi belirtiler baş gösteriyor.
Türkiye Pediatri Birliği Başkanı Prof.
Dr. Murat Tuncer, son yıllarda ortaya çıkan
bu sendromun, bulguların benzerliği
sebebiyle otizmle karıştırıldığını ifade
ediyor. Otizmle ‘bakıcı kadın sendromu’nun
farklı sebeplerle ortaya çıktığını aktaran
Murat Tuncer, “Bu sendrom, çabuk fark
edildiği taktirde, çocuk eğitimi ve gelişimi
uzmanlarının uygulayacağı terapilerle
ortadan kaldırılabiliyor.” diyor.
Prof. Dr. Tuncer’e göre ‘bakıcı kadın
sendromu’nun temel sebebi klip ve
reklamların bebek ve çocuklara
izlettirilmesi. Sevgisiz kalan çocuğun ilgisini
televizyona verdiğini belirterek, “Çocuk
televizyonda akan klip ve reklamları pasif
şekilde seyrediyor, arka arkaya gelen ses ve
görüntülerden hiçbir şey anlamıyor. Bu
davranış, tekrarlanan hareketlere karşı
çocuğun ilgisini artırıyor. Bazı çocuklar
çamaşır makinesinin dönen kadranını,

700023-1-046b

oturup saatlerce seyrediyor.” diye
konuşuyor.
İlgisizlik ve televizyonun çocuğu
tepkisiz ve pasif bir karaktere soktuğunu
dile getiren Tuncer, “2 yaşına gelen çocukta
5-10 kelimenin dışında konuşma yeteneği
gelişmiyor. Maalesef bu durum çok geç fark
ediliyor.” uyarısında bulunuyor. Murat
Tuncer, televizyon, bilgisayar gibi teknolojik
ürünlerin asla anne sevgisi ve şefkatinin
yerini alamayacağını vurgulayarak, şöyle
konuşuyor: “Çocuğu annesi büyütmeli. Bu
olmuyorsa öncelikle yakın akrabalardan
yardım istenmeli.”
Gazi Üniversitesi Çocuk Hastalıkları
Uzmanı Prof. Dr. Peyami Cinaz ise ‘bakıcı
kadın sendromu’nun artmaya başladığını
vurgulayarak gelecekte daha büyük bir
sorun olabileceğini kaydediyor. Çocuğun
ebeveyn şefkatini hissetmesi gerektiğine
dikkat çeken Cinaz, “Çocuğu oyalamak için
televizyon yerine zekasını geliştiren eğitici
mekanik oyuncaklar ve oyunlar tercih
edilmeli.” diyor.
Çocuk hekimlerini meşgul eden bu yeni
hastalığın ne sıklıkla görüldüğüne ilişkin
henüz net bir çalışma yok. Türkiye Pediatri
Birliği, bu hastalığın yaygınlığını tespit
etmek için bir çalışma başlatacak. Ancak
uzmanlar, son birkaç yıldır otizm şüphesiyle
gelen pek çok çocuğun aslında ‘bakıcı kadın
sendromu’na yakalandığını tespit ettiklerini
anlatıyor.
Beyinsel bir rahatsızlık olan ve sebebi
tam olarak bilinemeyen otizm
doğuştan geliyor. ‘Bakıcı kadın sendromu’
ise bebeğin büyütülme tarzından
kaynaklanıyor.
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Tekst 2 İran’dan geldi Atatürk resimleri yapıyor
Ayda KAYAR- Sibel ARNA
1

2

Asıl adı Florans Ahmadpoor Ghalami. Ama herkes onu Florans Ahmet olarak
tanıyor. İran,Tebriz doğumlu ressam 1998’den beri İstanbul’da yaşıyor. 2001’den bu
yana Atatürk’ün hayatını araştırıp, fotoğraflarını toplayıp resimlerini yapıyor. Çalışma ve
oturma iznini alırsa, Atatürk çizmeyi sürdürecek.
Duvarda bir çift mavi göz, yukarı kalkık kaşlar. Çok tanıdık. Atatürk’ün gözleri
bunlar. Ama hiç bu kadar büyük ve sadece gözlerin çizildiği Atatürk resmi görmemiştik.
Ressamı İranlı Florans Ahmet. Uzun olan ismi Türkiye’de kimsenin aklında kalmayınca
kısaltıvermiş. 33 yaşında. İran’da Tebriz Mirak Güzel Sanatlar Akademisi’ni bitirdikten
sonra Türkiye’ye gelmiş. Bir süre Mimar Sinan Üniversitesi’nde resim eğitimini
sürdürdükten sonra, okulu bırakmış. Ama şimdi MSÜ, onun eserlerini satın alanlar
arasında.

3

Florans Ahmet, Türk tarihi ve Atatürk hayranı. Türk tarihinin her sayfasının ayrı bir
ilham kaynağı olduğunu düşünüyor. Atatürk’ü İran’da da biliyormuş. Hatta
Tebriz’deyken, bir Türk’ün siparişiyle Atatürk portresi yapmış. İstanbul’a yerleştikten
sonra ise Atatürk’ün hayatı üzerine bulduğu her şeyi okumaya, resim toplamaya
başlamış. Birçok dernek ve vakıftan da yardım alarak, araştırmalarını genişletmiş.
Çünkü ona göre resim yapacaksan, felsefesi olacak. Gördüğünü hiçbir şey katmadan
yansıtmak anlamsız, çünkü bu işi fotoğraf makinesi çok daha iyi yapıyor. O, şimdi
elindeki fotoğraflardan ilham alarak, okuduklarıyla tanıdığı Atatürk’ü çiziyor. Hatta
önümüzdeki yıllarda bir Atatürk kitabı yazmak da planları arasında.

4

İlk Atatürk sergisini Cumhuriyet’in 80. yılında, 29 Ekim 2003’te açtığında birçok
rakibi olacağını düşünüp, heyecanlanmış. “Ama Türkiye’de o gün Atatürk sergisi açan
bir tek ben vardım” diyor. Atatürk ve Türkiye’nin tanıtımında zaaf olduğuna inanıyor.
ARA VERMEK İSTİYORUM, OLMUYOR

5

Florans Ahmet, ara sıra İstanbul manzaraları çizse de gönlündeki tüm Atatürk
resimlerini bitirmek istiyor. Bazılarını satmaya bile kıyamıyor. Atatürk portrelerini evine
asanlar olduğunu anlatıyor. Florans Ahmet’e göre Che Guevara nasıl tüm dünyada
tanınıyorsa, Atatürk de öyle tanınmalı. Resimleri daha insani olmalı, evlere asılmalı. O
resmi dairelerdeki asık suratlı Atatürk resimlerini pek sevmiyor.

6

Yaptığı resimler, Türkiye Ermenleri Patrikhanesi, Mimar Sinan Üniversitesi, bazı
kaymakamlıklar ve çok sayıda özel koleksiyoner tarafından satın alınmış. Çeşitli
boyutlardaki resimlerin fiyatları 1500-8000 YTL arasında değişiyor.
GÖZLERİ ÇOK KARİZMATİK

7

Florans Ahmet, Atatürk’ün gözlerini çok karizmatik buluyor. Kendi çizdiğine
benzeyen Atatürk gözlerini bir başka ressamın da çizdiğini görünce çok sevinmiş. Hele
bu resmi Hulki Cevizoğlu’nun “Ey Türk İstikbalinin Evladı” adlı kitabında görünce daha
da sevinmiş: “Artık Türk ressamlar da Atatürk’ü farklı çizmeye başladılar.”
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8

İran’da 11-26 yaşları arasında tiyatroda rol alan Florans Ahmet kardeşleriyle kısa
metrajlı filmler çekmiş. Gelecekte de Türk tarihine yönelik bir filme imza atmak istiyor.
Şimdilerde, kamerayla tek ilişkisi, Show TV’de yayınlanan Sessiz Gece adlı dizide. Bir
ressamı oynuyor.
ÇALIŞMA İZNİNİ BEKLİYOR

9

Florans Ahmet, atölyesini yasalar çerçevesinde açmış. Türkiye’de bir vergi mükellefi.
Söylediğine göre bugüne kadar ödemelerinde aksama yok. Ama Türkiye’de oturma ve
çalışma izni de yok. Bu nedenle üç ayda bir İran’a gidip gelmek zorunda. ‘Beni
atmazlarsa, İran’a dönmem’ diye espri yapıyor. İran’da hiçbir problemi olmadığını
söylüyor. Ama resim sanatını Türkiye’den ilham alarak sürdürdüğü için İran’a dönmek
ona çok zarar verecek.
AİLECE SANATÇILAR

10

Ahmet’in ailesinde çok sayıda sanatçı var. Sefeviye döneminde minyatür sanatını
Uzakdoğu’dan Ortadoğu’ya getiren Kemaleddin Behzad’ın soyundan geliyor. Annesinin
babası ressam. Dayıları arasında ressamlar ve hattatlar var. İran ve ABD’de yaşayan
kardeşleri arasında kameraman, müzisyen olanlar da var.
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Tekst 3

Devir, ambalajlanmış kurban devri
Tuba Akyol
Bir arkadaşıma şizofreni teşhisi konmuş. Gerçeklerle bağı kopuyormuş zaman zaman. Şimdi
ona bir sürü ilaç veriyorlar. Gerçeklerle daha sıkı bağlar kursun diye.
***
Kendimi et keserken buldum.
Elimde kocaman bir bıçak, önümde kocaman
kocaman kurban etleri, butu ayır, kaburga
sıyır, yağlar bir tarafa, etler öte yana, küçük
küçük doğra...
Üstelik tüm bu olayların cereyan etmekte
olduğu mini-mezbaha, yabancı bir yer değil,
ailemin evindeki o bildik, şirin mutfak. Fakat bu
kez masanın üstünde bir satır bile var!
Benim tabii ödüm kopuyor.
Bu evde kim satır kullanmayı biliyor?
Bayramı böyle algıladım
Bizimkilerin kurban kesme 14 yoktur. Şu yaşıma kadar kurban bayramlarının bu çiğ ve
bol etli yüzünü görmemiştim ben. Fakat şu sıra anneannem bizde kalıyor ya, kesilen onun
kurbanı... Kurban Bayramı’nı bu yıl ilk kez 15 etmem de bu yüzden.
Kurbanı tabii ki veteriner kesti.
Fakat iş kesimle bitmiyor ki!
Et, dağıtılmak üzere eve geldi. Bu etleri küçük küçük doğranabilecek boya getirmek babamın
görevi. 16 , arada, gayet bilir bir tavırla satırı eline alıyor...
Ben bu kasap havalarını hiç bilmiyordum.
Babam nereden biliyor?
“Kıyma almak ayıptı”
Babam çocukken ve kasaplar 17 kadar yaygın değilken de et yiyormuş insanlar tabii.
Dört-beş koyun, dana falan alınır, derisi yüzüldükten sonra bunlar mutfaktaki çengellere
asılır, birkaç gün et dinlensin diye beklenirmiş. Sonra bu etler parçalanır, küçük küçük
doğranıp kazanlarda kavurma yapılırmış.
Bir kısım et de satırla ince ince, evir çevir saatlerce kıyılır, kıyma yapılırmış. “O zamanlar
kasaptan bir kilo kıyma almak diye bir şey yoktu, ayıptı” dedi babam.
Annem, yeni evlendikleri dönemde, kendi babasının evlerine ilk ziyaretini hatırladı: “Deden,
anneannene ‘Kesekağıdıyla yiyecek alıyorlar’ demiş, oturup üzülmüşler halimize.”
“Bak Efe, bu domates”
Her şey evvel ezel bizim şu anda bildiğimiz gibi miydi?
Et mi lazım, kıyma mı alınacak; kasaba gidilir, değil mi? Oysa kasap bile çoktan benim
çocukluğumda kalmış bir şey oldu. Biz 18 süpermarketten alıyoruz şimdi.
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Ve bugün beş yaşında olan Efe mesela, kasap nedir bilmeden büyüyecek muhtemelen. Ona
kasaptan söz ettiğimizde, 19 , “Nasıl yani, derisi yüzülmüş hayvanlar mı asılıydı
dükkanda, ıyy” diyecek.
Zira geçen yıl Efe’yi, domatesin toprakta yetişen bir şey olduğuna inandırmakta hayli
zorlandık.
Annesi onu şu “organik okul”lardan birine götürdü. Böyle okullar var şimdi, çiftlik tadında,
kentli küçük çocuklara “Bak evladım, buna toprak deniyor. Bak bu da çimen. Toprakta sebze
yetişir” diye tek tek öğretiliyor.
Efe’ye orada domatesler gösterildi. Sonra bir domates fidesi alınıp eve gelindi. Balkonda,
saksı içinde domates yetiştirildi...
Yine de saksıda yetişen o yamru yumru domatesler Efe’yi ne kadar 20 , meçhul. Ona göre
domates süpermarkette yetişen bir şey hâlâ. Hamburgerle dana arasında bir bağlantı
kurması ise söz konusu bile değil.
Etini ye, kesimi sorma!
Bir dergide çocuklarınızı kurban kesiminden uzak tutun diye bir
şeyler okudum. Bugünün çocuklarına, hatta bana da bir
hayvanın boğazının kesildiğini izlemek ağır gelir tabii. Ama
babam, onun kuşağı, dönemin dev mutfaklarında bir yanda
çengelde derisi yüzülmüş hayvanlar dinlenirken, öbür yanda
kahvaltı ediyorlarmış.
Fakat dönem, o dönem değil.
Devir, “Etini ye, hayvanın nasıl kesildiğini sakın sorma!” devri.
Kuş gribi yüzünden artık çiftlik-okullarda bile tavuk göstermeyecekler Efe’ye.
Göstermesinler de... Ama tavuğu ona nasıl anlatacağız?
“Kanatlı bir hayvan” diye mi?
Tavuk denince Efe’nin aklına ambalajlı beyaz et gelecek sadece.
Devir, ambalaj devri.
İstanbul’da ve Ankara’da süpermarketler hayvanın alımı, kesimi, parçalanması,
paketlenmesi, nakliyesi dahil olmak üzere kurban meselesini topyekûn çözüyorlar artık.
Pek yakında tüm Türkiye'de ambalajlanmış kurban devri başlayacak yani.
***
Elime bakıyorum. Sol elimde, orta parmağımın eklem yerinde, küçük bir bıçak yarası var. Et
doğrarken kesmişim, 21 . Hiç acımıyor. Yine de sık sık bakıyorum. Gerçeklerle bağım
kopmasın diye...
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Tekst 4

Da Vinci, padişaha iş mektubu yazmış
Prof. Bülent Atalay'ın, Leonardo da Vinci'nin bilim adamı ve sanatçı yönünü
incelediği kitabı ABD'de 100 binden fazla sattı. Da Vinci'nin Osmanlılarla
ilişkisine de yer verilen kitap Albatros Yayınevi'nce Türkçeye kazandırıldı.
Aslı Onat
1

2

3

Leonardo da Vinci ve ünlü tablosu Mona Lisa, 52 yıldır ABD'de yaşayan teorik
fizikçi ve ressam Prof. Bülent Atalay'ın "Matematik ve Mona Lisa: Leonardo da
Vinci'nin Sanatı ve Bilimi" adlı kitabına konu oldu.
Atalay'ın, Da Vinci'nin bilim adamı ve sanatçı yönünü incelediği çalışması,
ABD'de büyük ilgi görerek 7 baskı yaptı ve 100 bin adetten fazla sattı. Kitabın
sekizinci baskısı ise şubatta çıkacak. Kitap, Albatros Yayınevi tarafından
Türkçeye de kazandırıldı. 6 ve 7 Ocak tarihlerinde Boğaziçi ve Bahçeşehir
üniversitelerinde birer konferans vermek üzere Türkiye'ye gelen Atalay ile Da
Vinci'yi konuştuk.
'Şekil değiştiren dâhi'
Leonardo da Vinci'ye olan ilginiz nereden kaynaklanıyor?
Da Vinci, 1452'de, yani İstanbul'un fethinden 1 yıl önce dünyaya geliyor. Öksüz
bir çocuk değil ama gayri meşru. Da Vinci doğduğunda annesi 15, babası 24
yaşında. Öyle bir dahi ki insan, bütün bu işleri tek bir kişi mi yapmış diye
şaşırıyor. Bu tür insanlar için 'transformative genius' (şekil değiştiren dâhi) tabiri
kullanılıyor. Günümüzde maalesef ne bilim adamları sanattan ne de sanatçılar
bilimden anlıyor. Onun seviyesine hiçbir zaman ulaşılamadı tabii. Ama bilim
adamı ve ressam olarak Da Vinci'yi araştırırken onun çalışma yöntemleriyle
kendiminkiler arasında benzerlikler keşfettim.

4

"Mona Lisa"nın matematiği konusuna girince Dan Brown'ın "Da Vinci
Şifresi"nde de değinilen altın oran gibi kavramlar çıkıyor karşımıza.
Ressamlar çalışırken hiçbir zaman dalları, yaprakları saymaz. Ama Leonardo
sayardı; bunun gibi ince ayrıntılarla ilgilenirdi ve doğada olup bitenin nedenini
bilmek isterdi. Bilim adamlarına bilimsel teoriyi öğreten de ressamlar oldu. Bir
yoruma göre, Mona Lisa'nın yüzü altın dikdörtgenle çevrelenmiş, vücudu da altın
üçgen doğrultusunda resmedilmiştir. Ayrıca fondaki manzaranın iki tarafı
birbirine eşit değildir. Bu da Mona Lisa'nın bir gözünden diğerine baktığınızda
ikisinin de hareket ettiği izlenimi uyandırır sizde.

5

Da Vinci'nin Osmanlılarla ilişkisine de değiniyorsunuz. Sanatçı, II. Bayezid'e
mektup yazarak iş başvurusunda bulunuyor...
Leonardo, Milano'da bulunduğu dönemde Sforzaların Fransızlara yenilmesi
sonucu işini kaybediyor. 1500'de II. Bayezid'e mektup yazarak padişahın
hizmetinde askeri mühendis olarak savunma surlarını güçlendirmeyi, yeni
silahlar tasarlamayı teklif ediyor. Önerilerinin arasında portreler yapmak da var.
Kanıtlanamamış bir iddiadır ama II. Bayezid'in babası Fatih Sultan Mehmet'in
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kendi portresini yaptırmak için Venedikli Gentile Bellini'den önce Leonardo'yu
İstanbul'a davet ettiğine de inanılır.
Da Vinci, padişaha Haliç üzerine köprü ve Boğaziçi'nin iki yakasını birleştirecek
bir dubalı köprü inşa etmeyi tasarladığını yazmış.

6

7

Da Vinci'nin tank çizimleri
Da Vinci, dünyanın en ünlü ressamı olmasına karşın önceliği hep bilime
veriyor...
Bu kadar muazzam bir ressam nasıl bu kadar az resim bırakabilir? Ama bunların
arasında dünyanın en ünlü tabloları bulunuyor. Da Vinci'nin tasarımlarını
incelediğinizde de ağzınız bir karış açık kalıyor.
Galilei'den 100 yıl önce yazdığı elyazmalarında "Güneş hareket etmez"
diyen Da Vinci, uçma aygıtının yanı sıra tank, otomobil, denizaltı ve paraşüt
tasarımlarına bile imza attı. Ünlü fizikçi Sir Isaac Newton'ın aynalı teleskopu
keşfetmesinden 160 yıl önce, Da Vinci'nin bu teleskopa çok benzer bir çizim
yaptığını, sonraları bulunan elyazmalarından öğreniyoruz.
Da Vinci'nin elyazmaları zamanında derli toplu bir halde basılabilmiş ve bilim
adamları bu değerli belgelerden yararlanabilmiş olsaydı, 18. yüzyılda şimdiki
teknolojik düzeyimize gelmiş olabilirdik.
ATALAY KİMDİR?

8

Ankara'da doğan Prof. Atalay, üniversite öğrenimini ve lisansüstü
çalışmalarını Georgetown, Berkeley, Princeton ile Oxford üniversitelerinde
tamamladı. Mary Washington Üniversitesi'nde fizik profesörü, Virginia
Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışan Prof. Atalay, aynı
zamanda Princeton'da bulunan Institute for Advance Study'nin üyesi. Resim
çalışmaları Buckingham Sarayı, Beyaz Saray ve Smithsonian Enstitüsü'nde
sergilenen Prof. Atalay'ın taşbaskı eserleri de bulunuyor. Bu eserler profesörün
"Lands of Washington" ile "Oxford and the English Countryside" adlı kitaplarında
bir araya getirildi.
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Tekst 5

Ahır Dağı’nın gizemi
1

Ceyhan Irmağı’nın kıyısında kurulmuş bir kentte yaşıyoruz. 15-20 kilometre
güneye indiğimizde eskiden Gavur Gölü (Şimdinin Sağlık Ovası) karşılardı bizi.
Bu göl 1950’lerde kurutularak tarlaya
dönüştürülmüştür ama yine de her
türlü kanalla sularının boşaltılmasına
karşın kışın ve ilkyazda 5-6
kilometrekare alan göle
dönüşmektedir. Burası Hititlerden,
Asurlulardan, Romalılardan, sözün
kısası Anadolu’da egemen olmuş
birçok kültürden izler taşımakta,
onların etki ve kalıntıları ile dolup
taşmaktadır. Buralar iklim ve hava
koşullarının da kaynaştığı bir yerdir.
O nedenle bir ozan:
“Yaylasında keklik öter keven biter
Ovasında pamuk biter turaç öter”
diyerek çeşitliliği ve varsıllığı
anlatmıştır.

2

Bu varsıllıklardan bugün Ahır Dağı’nı, özellikle tepesindeki göllerini anlatmak
istiyoruz.

3

Elli yıl önce çırılçıplak sayılacak Ahır Dağı özellikle güney kesimi baştan
sona insan eliyle ağaçlandırılmıştır ki belki de insan eliyle oluşturulmuş en büyük
ormandır, bizim yeşil kuşağımız.

4

Ahır Dağı’nın döşleri ile etekleri yerleşim yeri olduğu gibi sıcak yaz
günlerinin en güzel yaylalarıdır aynı anda. Yazın burada 30-40 bin kişi
yaylamaktadır.

5

Ahır Dağı’nın dört bir yanından sular fışkırır. Bunlardan Şemşili
(Gündeğmez) suyu en gür kaynaktır. Ayvalı Göleti biraz da bu suya dayanılarak
yapılmıştır.

6

Dağın tepesinde düzlükler, dahası göller vardır ki bu kentlinin çoğu bile
bunları bilmez. Oysa kentten her türlü araçlarla buralara ulaşmak olasıdır. 5-15
kilometre giderek tepedeki göllere, pınarlara varılabilir.

7

Bu dağ, denizden 150 kilometre içerde olmasına karşın deniz hayvanlarının
kalıntılarını barındırır. Belli ki kıtaların çarpışmasında denizin yükselmesiyle
oluşmuştur.
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8

Genelde kireç taşından oluşmuş bu dağın tepe düzlüklerinde yer yer killi
tabakalar bulunduğundan irili ufaklı göller vardır.

9

Ben haziran sonlarında Eğrigöl’de angut sürüsü ile karşılaştığımı söylemek
zorundayım. Küçükgöl ve Karagöl haziran başında suyunu tüketir, temmuz
başında da Eğrigöl. Ahır Dağı’nın en yüksek tepesinin yakınında bulunan Milcan
Gölü’nün suyu hiç tükenmez. Yanında bir yatır -Milcan Dede yatırı- da bulunan
bu göl yöre halkınca kutsanmıştır.

10

Ahır Dağı’nın ortası Yedikuyu’dur. Kentten 15-20 dakikada asfalt yoluyla
varırsınız Yedikuyu’ya. Biz Yedikuyu çevresinde yürüyüşler yaparız yazları. En
çok Yedikuyu-Çalıpalma-Hombur-Yedikuyu geçekleri arasındaki yürüyüştür ki,
çok çok 5-6 kilometredir.
Sabahın ilk saatlerinde yapılmazsa bu yürüyüşler, sıkıntı verir, dağ sıcağı
yakabilir sizi. Ama siz batıda Olucak’tan başlayıp Küçükgöl, Karagöl,
Armutlupınar, Yedikuyu, Çalıpalma, Kızılkuyu, Oklukuyu, Eğrigöl, Milcan ve
Üçkuyu gezileri yaparak dağın tepelerinden çok da zorlanmadan 20 kilometre
yürüyüş yapabilirsiniz yazları. Bu yürüyüş sırasında yürük çadırlarını, balcıları,
kenger toplayıcılarını görebilirsiniz. Yürüyüşü çok erkene alabilirseniz keklik,
tavşan ya da şahin, delice gibi yaban hayvanlarını görebilirsiniz.

11

Ben buralarda soyunun tükendiğini sandığım şahin, atmaca, delice gibi
kuşları yeniden tanıdım. Bir sabah bir şahini tepemizde göğe asılı görünce
avlanmak üzere olduğunu anladık. Çok geçmeden dalış gerçekleşiverdi.

12

Yatırlar, pınarlar, kuyular, göller başka başka düşler yaşatır kişilere.
Milcan’da ise ayrıca evrenin merkezinde olduğunuzu sanırsınız. Üç bir yanı dik
inişlerle boşluğa açılan Milcan’dan doğu ve güneye doğru yer yer kuş uçuşu 4050 kilometrelik alan ayaklarınızın altındadır. Pazarcık, Türkoğlu, Gölbaşı gibi
kentlere tepeden bakmanın zevkini yaşamaktasınız. Kuzeye döndüğünüzde kimi
Bertiz köylerini, Engizek Dağı’nın ve Göksun yakınındaki Berut Dağı’nı
görebilirsiniz. Doğu ve Güneydoğu yönünde Yavşan Dağı’nı, Başkonuş’u
izlemek olasıdır. Dahası Milcan’dan gündoğumunu ve günbatımını izlemek de
olasıdır ki çok büyük keyif verir insana...

13

Düşününüz; denizden 500 metre yüksekteki kentten 3100 metreyi aşkın
yüksekliklere 15-20 dakikada hiç de yorulmadan varıyorsunuz arabalarla. Milcan
doruğundan 500-600 metre yürüdüğünüzde ise Gündeşli tepesine gelirsiniz ki
sabahları sizi orada 40-50 kilometre kuş uçumu uzaklıktan doğan güneş
karşılayacaktır. Burada doğuya yönelerek Adıyaman Dağları’nın aralarından
kıpkırmızı kaynayan altın gibi doğacak güneşi beklemek, onun 5-6 dakika
potasında kendi kendini kaynatmasını izlemek öyle büyük bir zevk verir ki insana
bu tadı başka yerlerde almak çok zordur.
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Tekst 6

Hürriyet
...............................................................................................................................................

Kültür Sanat
Yalnız ve uyumsuz çocuk Alfred Nobel
(1) Kendi adıyla verilen Nobel Ödülleri ile ölümsüzleşen
Alfred Nobel, ‘dinamitin mucidi’ olarak da tanınıyor. Nobel,
1896’da beyin kanamasından ölmeden önce, servetinin
büyük bir bölümünün her yıl insanlığa hizmet edenlere
sunulmasını vasiyet etmişti.
(2) “Yaşıtlarının zevklerini paylaşmayan, dünyaya
yabancı, dalgın bir çocuk...” Alfred Bernhard Nobel,
çocukluk yıllarında tuttuğu günlüğe, kendisiyle ilgili olarak
bu cümleleri yazmıştı.
(3) Uzun yıllar sonra, arkadaşı olan ünlü yazar Victor
Hugo ise, çeşitli Avrupa ülkelerinde endüstri tesisleri
kuran Nobel'i “Avrupa'nın en zengin göçebesi” olarak
tanımlayacaktı.
(4) Bugün kendi adıyla verilen Nobel Ödülleri ile tanınan Alfred Nobel, 1 Ekim 1833’te iflas
etmiş bir iş adamının oğlu olarak dünyaya geldi. Babasının değerli ticari malzemelerle yüklü
gemisi battığı için aile iyice yoksullaşmıştı. Ağabeyleri Ludvig ve Robert sokaklarda kibrit
satarak ailenin geçimine katkıda bulunmaya çalışıyorlardı.
(5) Tarihe ‘dinamitin mucidi’ olarak geçen Alfred Nobel, patlayıcılara olan düşkünlüğünü
babasından aldı. 1837’de Alfred henüz 4 yaşında bir çocukken babası İmmanuel Nobel, Saint
Petersburg’a taşınır ve burada bir mayın fabrikası kurar.
(6) Küçük Alfred de kimya ile ilgilenmeye başlar. Rus öğretmenlerden dersler alır. Bu arada
babasının kurduğu şirketin işleri de iyiye gitmeye başlamıştır. Nobeller’in şirketi Rusya'daki
ilk merkezi ısıtma sisteminin donanımlarını üretmektedir.
(7) Zaman içinde Alfred Nobel’in patlayıcılara olan ilgisi artar. 1866 yılında yüzde 75
oranında nitrogliserini, yüzde 25 oranında emici bir toprak türü olan kieselguhr ile karıştırır ve
o ‘müthiş’ maddeyi bulur: Nobel’in Güvenlik Barutu ya da daha çok bilinen adıyla dinamit. Bu
buluşu, Nobel’in kısa sürede bütün Avrupa’da dinamit kralı olarak tanınmasına neden olur.
Nobel’in patlayıcılara olan bu merakı yıllar önce Stockholm yakınlarındaki Heleneborg’da
kurduğu küçük laboratuvarında, deneyler yaparken küçük kızkardeşi Emil’in ölümüne neden
olmuştu.
(8) 1879’da Paris yakınlarındaki Sevran’da bir laboratuvar kuran Nobel, buradaki çalışmaları
sırasında dumansız barutu keşfeder. Bu dönemde Fransa’ya karşı kurulan bir ittifakta yer
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alan İtalya ile işbirliği yapan Nobel, aleyhine başlatılan kampanyalar sonucunda Paris’i
terkederek İtalya’daki San Remo’ya yerleşir.
Nobel'in vasiyeti
(9) Nobel, San Remo’da 1896 yılında beyin kanaması sonucu yaşama veda eder.
Vasiyetinde, servetinin 1 milyon kronunun yeğenleri ve bir dönem aşık olduğu Sofie Hess
arasında paylaştırılmasını, geri kalan 33 milyon 200 bin kronunun da her yıl insanlığa
hizmette bulunanlara sunulmasını istemişti. Bu ödüller fizik, kimya, tıp ya da fizyoloji,
edebiyat ve barışa hizmet olmak üzere toplam beş dalda verilecekti.
(10) Nobel’in bu vasiyeti önceleri büyük tartışma yaratır. Ancak 1900 yılında İsveç Hükümeti
Nobel Vakfı’nı kurar. Bu yıldan sonra da Nobel Ödülleri düzenli olarak verilmeye başlanır.
(11) Alfred Nobel adına verilen ödüllerin sayısı başlangıçta fizik, kimya, fizyoloji veya tıp,
edebiyat ve barış olmak üzere beşti. 1968’de İsveç Bankası, Nobel’in anısına bir İktisat
Ödülü tahsis etti.
(12) Fizik, kimya ve iktisat alanındaki Nobel Ödülleri, İsveç Bilimler Akademisi, tıp veya
fizyoloji dalındaki ödül Stockholm Karolin Akademisi, barış ödülü, Norveç Storting’in seçtiği
beş kişilik bir komisyon tarafından veriliyor. Nobel Edebiyat Ödülü’nü ise Stockholm
Akademisi veriyor.
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Tekst 7

O bir roman kahramanı
Gülden AYDIN
Garo Taşcan (49), Selçuk Erez’in yazdığı “Garo Dayı” adlı romanın kahramanı.
Çocukluk ve gençliğinin geçtiği Sarıyer’de herkes ona “Garo Dayı” diyor. Taşcan,
Ermeni asıllı bir açık deniz balıkçısı. 11 yaşında babasız kalmış. Balıkçı arkadaşları
ailesi, tekneler evi olmuş. Ta ki varlıklarından bihaber akrabaları, 3 yıl önce kendisini
bulana dek. Şimdi ailesi, evi ve karada bir işi var. ABD ve Fransa’daki akrabalarıyla da
sık sık bir araya geliyor. “Yeni bir hayata, yeniden doğdum. Bu nedenle yaşımı soranlara
3, diyorum” diyor.
1

Kadın doğum ve jinekolojik onkoloji profesörü Selçuk Erez, anı-roman Garo Dayı’yı, bir
buçuk yılda yazdı. Garo Taşcan’ı değilse de akrabalarını çok eskiden tanıyordu.

2

Taşcan’ın halası Nevin (Asdgik) Hanım’ın eşi Fahri Paçalıoğlu, 8 yıl önce kaybettiği
babası Naşit Erez’in arkadaşı. Nevin Hanım’ın kızı Sevim Hanım ise, Selçuk Erez’in
yaşıtı ve arkadaşı. Dolayısıyla ailenin Garo Taşcan’ı araması da, bulması da yakın
tanıdıklarından.

3

Sevim Hanım’ın kızı Rahşan, 3 yıl önce ailesinin soyağacını çıkarmaya başlamış. Baba
tarafı kuşaklar öncesine giderken, anne tarafı anneannesi Nevin Hanım’da durmuş.
“Anneanne, senin annen baban yok mu” diye sorduğunda şu cevabı almış. “Ben aslında
Ermeniyim. Dedenle evlendiğimde ailem beni dışladığı için Ermeniliğimi unuttum.”

4

Rahşan Hanım, internetten anneanne tarafına ait Taşcan soyadını aramış. Uzun
araştırmalardan sonra ABD ve Fransa’daki akrabalarını bulmuş. Bir de Sarıyer’de
yaşayan ve Sarıyerlilerin “Garo Dayı” dedikleri akrabası Garo Taşcan’ı.

5

Selçuk Erez, kitabının kahramanı Garo Taşcan’ı, tam bir buçuk yıl boyunca dinleyip
yazmış Garo Dayı’yı. “İki nedenle yazdım” diyor. “Ermeni-Türk dostluğunun en güzel
hikayesi vardı karşımda. Ailenin yarısı Türk, yarısı Ermeni. Türkiye’de küçük liman
balıkçılığını Sait Faik ve Halikarnas Balıkçısı yazdı ama açık deniz balıkçılığı romanı
yok. Garo çok iyi bir açık deniz balıkçısıydı. Bir dönem Sovyet Rusya, Romanya ve
Bulgaristan’ın Karadeniz kıyıları çok tekinsizdi. Karasularına çok hakim ülkelerdi. Garo
ve balıkçı arkadaşları, kelle koltukta gidip ekmeklerini onların sularından çıkardılar.
Bizim karasularımızda pek balık yok. Bunlar pek bilinmiyor diye yazdım.”

6

Erez, kitabının bir de mesajı olduğunu söylüyor. “Hem çok sıcak ve güzel bir insanı tarif
ediyor hem de ailenin Türk ve Ermeni kanatlarının uzun yıllardan sonra sevgi ve özlemle
bir araya gelmesi var.”
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GARO TAŞCAN
7

Akrabalarım varmış haberim yokmuş, 35 yıl kimsesiz bir hayat sürdükten sonra
memnunum.

8

Bir gün kapınızı ünlü bir hekim ve yazar çalıyor, sizi romanımın kahramanı
yapacağım, diyor. Nasıl karşıladınız?
- Rahşan Hanım, halamın kızının kızı. “Dayı, gel kitap yazalım, “dedi.” Bilemem,
yapamam” dedim. Sonra ikna etti, Selçuk Bey’le tanıştırdı. Derken oldu.

9

Kitaba da adınızı verdiniz.
- Çok memnunum. 35 sene açık denizlerde gezdikten, kimsesiz bir hayat sürdükten
sonra... Akrabalarım varmış ama haberim yokmuş. Beni buldular, hayatımın kitap
olmasına karar verdiler.

10 Kitap etkiledi mi? Neler değiştirdi sizde, hayatınızda?
- Etkilemez mi? Geçen kış, çalıştığım teknede, sabaha kadar yazıyordum Selçuk Bey’e
anlatacaklarımı. Sonra onun evinde, söylediklerimi bilgisayara yazdı. 35 sene sonra dayı
ve amca oldum bu kitapla birlikte.
11 Baba tarafınız sizinle neden hiç görüşmemiş?
- Babam, Sorbonne’da okumuş, oradaki komünist hareketlere katılmış, hapis yatmış.
Okulu yarım bırakıp gelmiş, bunlar yetmemiş gibi bir Türkle evlenmiş. Ailesi dışlamış.
Babaannem katı bir kadındı. Babamı reddetmiş, helallik vermemiş. Halamı da Türkle
evlendiği için reddetmiş. Babam öldüğünde ben 11 yaşındaydım, annem 25. Biz hayatla
cebelleşirken kimse aramadı. Türk-Ermeni kavgası olmasaydı bunca sene yalnız
kalmazdım. Şimdi Türk-Ermeni ayırımı kalmadı. Kitabı yazma amacımız da bu. Biz
boyumuzun ölçüsünü aldık. Bundan sonra kimse ayırımcılık yapmasın, mutlu mesut
yaşasın.
12 Deniz size neler öğretti?
- Denizi çok sevdim. Ama akşamları hep eve giden arkadaşlarımın arkasından baktım.
Evim yoktu ki, karaya çıkayım. Deniz güzel de bu kadar çok çalışmamak lazım. Hiç
denize keyfine girip yüzmedim. Arkadaşlarım da öyle. Yüzme bilmeyen reis de çoktur.
Bu yaz yüzdüm ama havuzda.
13 Akrabalarınızın desteğiyle alkol tedavisi olmuşsunuz?
- Sevil Halam, içki problemim olduğu için beni psikiyatriste götürdü. Grup terapilere
katılıyorum. Üç yıldır tedavi oluyorum. Likörlü pasta bile yemiyorum. Babamın ilk
eşinden olan ağabeyimden de sonradan haberim oldu. Şimdi Fransa’dan ziyaretimize
geliyor.
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Tekst 8

Kendinizle uğraşmayın!
1

2

kendisine söz vermesidir. İnsanın en
çok avans verdiği ve kredi tanıdığı,
verdiği süreleri uzattığı borçlu
kendisidir. İstisnai özdisiplinli
insanların dışında, benim gözlediğim
insanların davranışı bu yönde
olmuştur.

Bazı insanlar İngilizce ya da
başka bir yabancı dil öğrenmek
istiyor; bazıları kilo vermek istiyor;
bazıları sigarayı bırakmak. Bazıları
bütün kitapları okumak istiyor;
bazıları da tüm kurslara gitmek
istiyor. Bu insanların bir kısmı,
istekleri doğrultusunda girişimde
bulunuyor; bir kısmının istekleri ise
hiç girişim olmaksızın bir hayal
olarak kalıyor. (İstekleri girişimsiz
hayal olarak kalanların durumu ayrı
ve ona değinmeyeceğim.)

3

İçe dönük kişisel gelişim projeleri
Kişisel gelişim projelerini ikiye
ayırmak gerekir. İçe dönük olanlar ve
dışa dönük olanlar diye. Kilo vermek
içe dönük bir proje midir; dışa dönük
bir proje midir? Birisinin zayıflaması,
toplum için hiçbir işe yaramaz.
Üstelik zayıflasa da zayıflamasa da
kişi vücuduyla birlikte ölecek ve
toprağa karışacaktır. Sigarayı
bırakmak da zayıflamak gibidir.
Sigarayı bırakırsanız kendiniz için bir
şey yapmış olursunuz; çevreniz için
değil. Zayıflamanın da,
sigara içmeyi bırakmanın
da toplum için bir yararı
olduğu iddia edilebilir.
İnsanların gözüne hitap
etmek; daha sağlıklı bir
anne-baba olmak gibi.
Evet, bunlar da birer
yarardır; ama içe dönük
kişisel gelişim
projelerinin küçük yararları. Üstelik
kilo vermek ya da sigara içmeyi
bırakmak sıklıkla gerginleştiren,
seyrek olarak sonuç alan ve daha
ötesi insanı mutsuz eden projelerdir.
Bu projelerin sonuç alamamasının bir
nedeni de, proje sonuçlarını insanın
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Dışa dönük kişisel gelişim
projeleri
Dışa dönük kişisel gelişim
projeleri, başkalarına söz verilmiş
projelerdir. Örneğin, okul ya da semt
tiyatrosunda belirli bir tarihe belirli bir
oyunu yetiştirmek dışarıya söz
verilmiş bir projedir. Böyle bir oyunu
hazırlamak insanların okumasını,
birlikte bir etkileşime girmesini,
birlikte çalışmasını sağlar. Oyun
ortaya çıktığında, dışa dönük bir
proje olarak, başka insanlar da bu
üründen (sahnelenen oyundan)
yararlanırlar. Yine bir öğretmenin,
“ben daha iyi bir öğretmen olacağım”
demesi yerine, bir öğretmen
dergisine kendi deneyimlerine göre
iyi bir öğretmenin özellikleri hakkında
yazı hazırlamaya çalışması, onu
araştırma yapmaya itecek,
profesyonel anlamda yazarlık
becerisini geliştirmeye çalışacak,
kendi deneyimlerini gözden geçirerek
hangilerinin işe yaradığını
belirleyecek ve belki de faydasız
olan alışkanlıklarından
vazgeçirecektir. Sonuçta çıkan
yazıdan, başka öğretmenler de fayda
sağlayacak, dışarıda bir dergiye söz
verdiği için yapılması gerekenlerin
hepsini yapacak, bütün bu süreçte
gözden geçirdiği kendi öğretmenlik
uygulaması da iyileşerek birlikte
olduğu öğrencilerin daha iyi
öğrenmesine yardım edecektir.
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4

başarmak için de kendilerinde enerji
bulurlar. Yabancı bir dil öğrenmeye
çalışmak içe dönük bir kişisel gelişim
projesi midir; yoksa dışa dönük bir
gelişim projesi mi? Kendi kendine
İngilizce öğrenmeye çalışmak içe
dönük bir kişisel gelişim projesidir.
Bir yıl sonra Sevgililer Günü’nde
sevgilisine İngilizce mektup yazmak
ise dışa dönük bir kişisel gelişim
projesidir. Projeleri içe dönük
olmaktan çıkarıp dışa dönük hale
getirebildiğimiz sürece hem daha
mutlu, hem de toplum için daha
üretken bir insan olacağız.

Şimdi karşılaştırırsak sigara
içmeyi bırakmak mı daha iyi, yoksa
öğretmen dergisine yazı yazarken
kendiliğinden ortaya çıkan değişimler
ve gelişmeler mi? Hangisinin faydası
daha büyük ve hangisi daha mutluluk
verici? Dışa dönük kişisel gelişim
projelerinin hemen hepsinin gözle
görünür ve hissedilir bir ürünü vardır.
İnsanlar; başkalarına
gösterebildikleri, anlatabildikleri
başarılarıyla mutlu olurlar. Hatta dışa
dönük kişisel gelişim projeleri
gerçekleştiren insanlar, sigarayı
bırakmak, zayıflamak ya da başka
içe dönük bir kişisel gelişim projesini
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Tekst 9

Sıradışı bir müzik filozofu
Mozart için müzik şairi diyenler, Beethoven için hiç çekinmeden müzik filozofu
demektedirler. Bu sıra dışı besteci, “Kader” senfonisi adıyla anılan Beşinci
Senfonisi’nde de, felsefesini en ince noktalarına kadar anlatır.

L

udwig Van Beethoven bir dahi çocuk değildi. Delikanlılık çağında da öyle
kimseye benzemeyen bir hava taşımıyordu. Ona bestecilik öğretmekte olan
Albrechtsberger, “Beethoven şimdiye kadar bir şey öğrenemedi. Bundan sonra
da öğreneceği yok. Besteci olarak ben onda en küçük bir ümit dahi
göremiyorum” demişti. Beethoven’a bir süre armoni dersleri veren Haydn bile,
öğrencisinin meziyetlerini fark edememişti. Ama piyanosunun başına geçtiği
zamanlar her şey değişiyordu. Daha küçük yaşta iyi bir piyanist olacağını ispat etmişti.
Kısacık, küt parmaklarıyla piyanonun tuşları üzerinde harikalar yaratabilmekteydi. Babası,
Bonn’da kilise korosunun şefiydi. Oğlu daha 4 yaşındayken ona piyano ve keman dersleri
vermeye başlamıştı.
Kabiliyetini ilk
Mozart keşfetti
Johann Van Beethoven, içkiye düşkünlüğü yüzünden evini geçindirecek kadar paraya bir
türlü sahip olamıyordu. Küçük Ludwig’in kabiliyetini keşfedince eve para getirsin diye onu
yetiştirme işini üzerine aldı. Gerçekten de Ludwig daha 7 yaşındayken halk huzurunda konser
verecek duruma gelmişti. 13 yaşındayken sarayda org çalarak evin masraflarının bir kısmını
ödeyecek hale geldi. Dört yıl sonra Viyana’ya gitti. Bir süre Mozart’tan ders aldı. Beethoven’ın
kabiliyetini keşfeden ilk müzik öğretmeni de Mozart’tır. Bir gün Beethoven evinde piyano
çalarken Mozart onu odadaki dostlarına göstermiş, “Bu çocuğa dikkat edin. Bir gün gelecek,
bütün dünya ondan bahsedecek.” demişti.
Beethoven, 22 yaşında Viyana’ya yerleşti. Artık
ellerinin ustalığı sayesinde kendi ayakları üzerinde
duracak hale gelmişti. Piyanoda gösterdiği başarı
sayesinde Prens Carl Lichnowski ile eşinin de
dikkatini çekti. Avusturyalı aristokratlar müziğe
çok meraklıydı. Asil karı koca Beethoven’ı evlerine
aldılar ve ona yılda 600 Florin ödemeyi kabul
ettiler. Mozart için müzik şairi diyenler,
Beethoven için hiç çekinmeden müzik filozofu
demektedirler. Besteci “Kader” senfonisi adıyla
anılan beşinci senfonisinde, felsefesini en ince
noktalarına kadar anlatır. İnsanların kaderleriyle
yaptıkları savaşın hikayesidir bu. Başlangıçta,
insanoğlu kadere karşı açtığı savaştan galip
çıkacak gibi görünmekteyse de, son zafer gene
kaderin olacaktır...
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Sağırlık onu insanlardan soğutur
Son zamanlarda kulakları da ağır duymaya başlayınca, sağırlık onu sadece cemiyetten,
insanlardan uzaklaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda çalışmalarını da güçleştiriyordu.
Bestelediği eserleri duyamamak Beethoven’ı çileden çıkarıyordu. Beethoven, dördüncü
senfonisini neşeli bir aşk senfonisi olarak bestelemişti. Bestecinin üçüncü ve beşinci
senfonilerinin yanında dördüncü senfoni biraz sönük kalmaktadır. Bu arada Beethoven,
Fidelio operasını da bestelemeye başlamıştı (1804).
Çeşitli sıkıntılar ve artan sağırlık Beethoven’ın gerektiği kadar fazla çalışmasına imkan
bırakmıyordu. Sekizinci senfonisini de 1815’ten önce bestelemişti. Dokuzuncu senfonisini ise
1824’ten önce tamamlayamadı. Dokuzuncu senfonisi işitme problemine rağmen o güne kadar
bir benzerine daha rastlanmamış, inanılmayacak derecede güzel bir eserdi. Bu muazzam eser,
ilk defa 7 Mayıs 1824 tarihinde Viyana Kraliyet Tiyatrosu’nda çalındı.
Kulakları artık adam akıllı sağırlaştığı halde besteci eserinin idaresini başkasına bırakmak
istememişti. Besteci şef değneğini eline aldıktan sonra konseri başından sonuna kadar hiçbir
aksaklığa sebep olmadan idare etti. Konser bitiminde, alkışlara karşılık olarak halkı
selamlamasını ona işaretle anlatmaya çalıştıkları zaman bestecinin üzüntüsü son haddini
buldu. Dehşet içinde iki eliyle kulaklarını kapadı, hıçkıra hıçkıra ağlayarak salondan
uzaklaştı. Kader, Beethoven’a en büyük darbesini indirmişti, ölümü de yakındı artık. Konser
gecesinden sonra yatağa düşen Beethoven, aylarca ölümle pençeleşti ve bu sıra dışı müzik
filozofu 1827’de 57 yaşında hayata gözlerini yumdu... 
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Tekst 10

YARAT, SAT!..

M

tarafından söylenir ya da kişi kendi
kavramalıdır ki; ürüne ve hedef kitleye
uygun yaratıcılık esastır. Öyle ya,
yaratıcılık ucu bucağı olmayan bir
kavram. Bu serbestliği şiirde, romanda,
hikayede, sinemada daha geniş bir
oranda kullanabilme şansınız varken;
reklamda bu hakkınız yoktur. En kısa,
en öz ve en etkileyici biçimde, satmanız
gereken ürünü, yaratıcı fikrinizle allayıp
pullamanız gerekir. Elinize bir cep
telefonu ya da bir çikolata verilip de,
“hadi bakalım sat bunu” dendiğinde,
zaten ilk kısıtlamayla karşı
karşıyasınızdır; “sadece bu ürün için
yarat”!..
Reklam yaratıcılığını, diğerlerine göre
çok daha konsantre hale getiren ilk
sebep bu. Ama tek sebep de değil.
Ardından müşterinizin bu konuya
ayırdığı parası büyük önemle çıkar
karşınıza; bütçe... Yani, o ürünle ilgili
bir fikir yakalasanız bile bu,
uygulanabilir, kesenize
uygun olmak zorundadır.
İşte ikinci kısıtlamayla da
tanıştınız. Tam “şimdi
kotarıyorum ben bu işi”
derken, müşterinizin
koyduğu kıstaslar ve
vurgulamak istediği
özellikler size sunulur. Yani; marka
sahibinin –haklı olarak- reklamında
duymak, görmek ve duyurmak istediği
bazı ürün özellikleri. Bunu şöyle
örnekleyelim; reklamı yapılmak üzere

erhabalar… Bir dergi ya da
gazetede, yeni bir köşe
yazısı başladığında, o
köşenin konusu belirlenir
önce ve genellikle köşenin ilk yazısı, o
konunun geçmişi ya da kısa tarihçesi
olur. Ama yazık ki ben, bunu hep sıkıcı
ve zorlayıcı bulmuşumdur. Adından da
anlaşılacağı üzere, bizim ana konumuz
reklam... Ama reklamla ilintili ya da
herhangi bir yerinden reklama dokunan
konuları da ele alacak ve değerli
beyinlerinizin beğenisine sunacağız,
ilerleyen zaman içinde.
Dediğim gibi, giriş olarak tarihçeyi
şimdilik bir yana koyarak, reklamın ilk
ve en önemli gerekliliği olan
“yaratıcılık”tan biraz söz edelim
istiyorum, yuvarlakça.
Reklam dünyasına yeni girenler, ilk
zamanlarında bazı klasikleşmiş söz ve
öğretileri sıklıkla duyarlar. Önce şu
söylenir onlara; “yaratıcı fikir
çok önemli”. Zaten
yaratıcılığının kullanabileceği
bir sektör hayaliyle bu işi
seçmiş olan kişi çok sevinir
bu söze. Ve – eğer fırsat
bulup da söz hakkı elde
edebilmişse – başlar hemen
yaratmaya. Fakat bir süre
geçmesine rağmen, sunduğu fikirler
kabul görmemekte ve hevesli kişi
kırılmaya başlamaktadır. İşte bu
noktada reklam yaratıcılığının farkı
ortaya çıkar; kişiye bu ya birileri
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zaman kendileri yapsınlar kardeşim,
neden reklamcıya para verip, yardım
istiyorlar ki”? İnanın orasını ben de
bilmiyorum.
Yumuşak ve kimseyi yormayan bir
yazıyla sizlere merhaba demek istedim.
Reklamın nasıl oluştuğunu merak
edenlere, belki de bu işe girmek
isteyenlere küçük tüyolar verip, biraz da
camiamızla ilgili zararsız bir dedikodu
yaparak ilk buluşmayı noktaladık.
Sadece popüler konulara prim veren
yayınların çokluğu arasında, hem
popüler olup hem de dünyaya farklı
açılar veren gözleri bünyesinde
ustalıkla kaynaştırabilen Ekin dergisi,
teşekkür ve tebriği –herkesten olduğu
gibi benden de- sonuna kadar hak
ediyor. “Hedeflenen Avrupalı Türk
Kültürünü” kendi içinde çoktandır
yaratmış olan bu çatıda, hep beraber bu
kültürün aynası olmaya çalışacağız;
İstanbul’dan fısıltılarımızla. İlk merhaba
ve ilk veda... Buluşmak üzere.

size gelen cep telefonunun sadece ve
sadece küçük olma özelliğinin
vurgulanması ya da elektrik
süpürgesinin sessiz oluşu ya da
çikolatanın ucuz oluşu... Bu nokta
önemlidir; bir telefona bakıp onlarca
hikayeyi kısa sürede aklınızda
tamamlayabilirsiniz ama küçük cep
telefonu dendiği anda, artık o telefonun
küçüklüğünden başka bir özelliği sizi
ilgilendirmemelidir!.. Şu ana kadar
bahsettiğimiz kısıtlamalar, hep yaşanan
ve doğal olan taraflarıdır reklam
yaratıcılığının. Bir de son aşaması var
tabii bunun; müşterinizin sunduğunuz
işe yorumu ve size tavsiyeleri... Yanlış
duymadınız; “tavsiyeler” ... Yapıp
sunduğunuz iş, siz hangi seviyede bir
reklamcı olursanız olun, müşteri
tarafından incelenip, yorumlanacaktır
ve bunların sonunda size kesinlikle;
“şurası da şöyle olsa” ya da “mesela
benim aklıma şu geldi bakın..”
denecektir. Şimdi diyeceksiniz ki; “o
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf
raadpleegt.

Tekst 11 KISA KISA

1
Hz. Süleyman’ın Hazinesinin Şifresi
Graham Philips, Nokta Kitap
Efsaneye göre, Kutsal Emanet Sandığı İ.Ö. 597 yılına kadar büyük Kudüs
Tapınağı’nda muhafaza edilir; ancak Babillilerin istilasında kaybolur.
13. yüzyıl Tapınakçıları bu sandığı bulup, bir yüzyıl sonra İngiltere’ye
nakledene değin…

2
Lehistan’da Bir Osmanlı Sultanı
Halime Doğru, Kitap Yayınevi
Prof. Dr. Halime Doğru’nun Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bir masraf
defteri dikkatini çeker. Harcamaların yanı sıra gündelik yaşam, saray
hayatı, döşemeden mutfak düzenine dek geniş bir yelpazede bilgiler içeren
bu defterden yola çıkarak bir dönemi ayrıntılarıyla ele alıyor yazar.

3
Misyonerler Savaşı
Mustafa Karnas, Truva Yayıncılık
Hz. Muhammed karikatürlerinin yakılmasının ardından, İslam âleminin
öfkesi tüm dünyada endişeyle izlenmiştir. Ardından Trabzon’dan gelen
cinayet haberi şok etkisi yaratır. Birileri Amerika ve Türkiye arasında bir
savaşın patlak vermesi için kirli oyunlar düzenlemektedir.

4
Muhabbet Evi
Sadık Yemni, Everest Yayınları
Roman, Hollanda’da sinemacı Theo van Gogh’un öldürülmesiyle
yükselmeye başlayan yabancı karşıtlığından yola çıkıyor. Romanın
kahramanları aracılığıyla, Hıristiyan ve Müslüman yaşamlar arasındaki
yabancılık sorgulanıyor.
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5
Nereye Yüreğim
Selma Fındıklı, Remzi Kitabevi
“Nereye Yüreğim”, Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet Türkiyesi’ne geçişin
ve bu yıllarda yaşanan iki dünya savaşının yol açtığı sancıları tüm insani
boyutuyla çizen, başarılı bir dönem romanı.

6
Pazartesi Rejime Başlıyorum!
Nil Gün, Kuraldışı Yayıncılık
Pazartesi rejime başlama kararları sıkça alınsa da, o pazartesi bir türlü
gelmez. Nil Gün, size kilo vermek için başka bir yöntem öneriyor:
“Bedeninizi aç bırakarak değil besleyerek kilo verebilirsiniz”. Kalori
azaltmaktansa, kalori yakmayı deneyin. Sonuçtan memnun kalacaksınız!

7
Yalnız Yaşama Egzersizleri
Bahar Öztürk, Dekolte Yayıncılık
Bir metropolün ortasında, tek kişilik evinizde kurduğunuz yalnız bir yaşam
mı sürüyorsunuz? Cumartesi akşamları, eve gitmek dışında bir planınız
yok mu? Bir kitapçıya uğramanızı ve “Yalnız Yaşama Egzersizleri”
kitabından bir tane edinmenizi öneririz.

8
Zaman Kaybolmaz
İlber Ortaylı, Türkiye İş Bankası Yayınları
Nilgün Uysal’ın İlber Ortaylı’yla gerçekleştirdiği bir nehir söyleşi, “Zaman
Kaybolmaz”. Bir tarihçi zamanı nasıl algılar? “Zamanın kayboluşu yoktur,”
diyor Ortaylı ve kaybolmayan zamanın içinde bize keyifli bir yolculuk
yaptırıyor.
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Tekst 12

Atasözleri

Haydan Gelen, Huya Gider
Önemli olan parayı helal kazanıp,
helal yollarda harcamayı bilmektir.
Yetimin, yoksulun ve devletin malına
göz dikerek elde ettiğiniz paraların ne
size ne de zürriyetinize bir faydası
dokunacaktır. Unutmayın; Haramın
temeli olmaz. Parayı kazanmak
harcamaktan zordur ama bir o kadar
da önemlidir. Parayı herkes
harcayabilir, ama herkes kazanamaz.
Hele de helal para kazanmak her
yiğidin harcı değildir. Paranız yetersiz
gelmeye başladığında doğru yoldan
ayrılmayın. Ne kendinizi ne de
sevdiklerinizi zor durumlarda
bırakmayın. Unutmayın; boğazınızdan
geçen her haram lokma doğrudan
kendinize ve ailenize yansıyacaktır. Ya
başınıza bir felaket gelecektir, ya da
ipsiz sapsız evlatlara sahip
olacaksınızdır.

Besle Kargayı, Oysun Gözünü
Bazı insanlarımız hiç kusur hata
kabul etmezken, bazıları da kusuru ve
hatayı hep kendinde bulur. En doğrusu
orta yoldur. Hem kendinizi
eleştireceksiniz, hem de
karşınızdakini. Varsa bir hatanız
kabulleneceksiniz, ama karşınızdaki bir
karga misali iyiliğe kötülük etmişse,
bunu da anlayıp kabullenmeniz
gerekir. Ne kadar acı da olsa, bunu
yapmalısınız. Aksi takdirde kendi
kendinizi suçlaya suçlaya bunalıma
girersiniz. Belki bir gözünüzden
olursunuz ama, hiç değilse
hayatınızdan olmazsınız. Zararın
neresinden dönülürse kârdır.
Alma Mazlumun Ahını, Çıkar Aheste
Aheste!
Evlilikte dürüstlük çok önemlidir
dostlarım. Eğer sorunlarınız varsa
bunları oturup, konuşup, gerekirse
tartışarak ama mutlaka çözmeniz
gerekir. Baktınız fikir farklılıkları o
kadar çok, çözüm bulamıyorsunuz ve
hatta yollarınızı ayırmayı
düşünüyorsunuz, o halde bunu
korkmadan çekinmeden eşinize
söyleyin. Söyleyin ki, o da boşu
boşuna umutlara ve pembe hayallere
dalmasın. Ona yapacağınız en büyük
kötülük ondan ayrılmak değildir: onu
aldatıp, hisleriyle ve gururuyla
oynamaktır. Bu yetkiyi de hiç kimse
size vermemiştir. Bunu da kulağınıza
küpe edin. Eğer tüm bunlara rağmen
başınızın dikine giderseniz, bir gün
acısını fena çekersiniz: Alma
Mazlumun Ahını, Çıkar Aheste Aheste!
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Güzele Kırk Günde Doyulur, İyi
Huyluya Kırk Yılda Doyulmaz
Estetik çok önemlidir, bunu kimse
inkar edemez. Hatta devrimizde o
kadar önemli oldu ki, insanlar her şeyin
sadece dışına bakar oldular. Ticarette
çok kullanılan bir söz vardır: ‘Boyala,
cilala, istediğine kakala’. Aman ha siz
siz olun, bir güzel gördüğünüzde iç
güzelliğini de görmeye çalışın. Güzel
bir şey alırken, içeriğini de araştırın.
Eski bir laf vardır ‘Karamanın koyunu,
sonra çıkar oyunu’ diye. Umarım
Karamanlı dostlarım beni yanlış
anlamazlar. Bazı güzel şeylerin
zorlukları sonra ortaya çıkar.
Canını Al, Parasını Alma
Hayat böyledir işte dostlarım. Eğer
insanlara karşılıksız yardım ederseniz,
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önünde bulundurarak. Çocuk
meraklıdır, keşfetmeyi sever.
Evi dağıtacak diye her şeyin önüne
geçmeyin. Tehlikeli olan şeylerden onu
koruyun ama, yeri geldikçe de ufak
tefek şeyleri dağıtmasına ve onları bir
anlamda incelemesine izin verin.
Ancak oyunu bittiği zaman da,
mümkün mertebe yerine koymasını
ona anlatın. Ne çok aşırı titiz olun ne
de çok aşırı rahat. Çocuğunuzun
düzenli ve tertipli yaşamasını
öğrenmesine yardımcı olun. Ve bir şeyi
kulağınıza küpe edin: ne olursa olsun,
çocuğunuzun sizin kanınızı taşıdığını
asla unutmayın. Adımlarınızı da ona
göre atın.

en iyi insan siz olursunuz. Ama yok,
benim de bir yuvam var, bu çarkın
dönmesi lazım der, para isterseniz,
işte o zaman vay halinize…
Dünyanın en kötü ve para düşkünü
insanı siz olursunuz! Siz muhtaç olan
insanlardan yardımlarınızı eksik
etmeyin, ama sırtınızdan geçinmek
isteyen insanlara da dur demesini bilin.
Ve kesinlikle de dostluklarınızla,
ticaretinizi ayrı tutun. İyi bir dost zaten
ticarette, seyahatte ve emanette belli
olur. Size ticarette yamuk yapan birisi
sizin dostunuz değildir.
Ağaç Yaşken Eğilir
Çocuğunuzun dünyaya geldiği
andan itibaren ona olan ilginizi hiç bir
zaman üzerinden eksik etmeyin.
Çocuğunuz ilk dört yıl içerisinde sizden
gördükleri ve duyduklarıyla ileriki
hayatını şekillendirecektir. Ona ne
kadar çok güzel şeyler verebilirseniz,
çocuğunuzun manevi gelişimi o kadar
olumlu olacaktır. Unutmayın çocuk bir
‘fotokopi’ makinesidir. Her şeyi kapar.
Uygulayıp, uygulamamak ona
kalmıştır, ama mutlaka her şey
hafızasına kazınacaktır. Bu sebeple ne
kadar stresli olursanız olun
çocuğunuza asla bağırıp çağırmayın.
Disiplin verin ama, çocuğun yaşını göz
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Ben Ağa, Sen Ağa, Bu İneği Kim
Sağa
Evlilikte olsun, işte olsun,
dostluklarda olsun yapılması gereken
ve baştan belirlenmiş veya bilinen
şeyler vardır. Bunları kimin yapacağı
bellidir. Eğer bu yapılması gerekenleri
sorumlu kişiler yapmaz da başkalarına
yaptırmak isterse denge bozulur. Siz
siz olun, sorumluluklarınızdan hiç bir
zaman kaçmayın ve asla kimsenin
üstüne yıkmaya çalışmayın. Kim
olduğunuzu ve neler yapmanız
gerektiğini hiç bir zaman unutmayın.
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Correctievoorschrift HAVO

2007
tijdvak 1

Turks 1,2

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
5 Inzenden scores
6 Bronvermeldingen

1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen
vastgesteld (CEVO-02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern
nr 18 van 31 juli 2002).
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de
examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de
directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het
toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van
de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het
bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn
gegeven door de CEVO.
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4
5

De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten
bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde
aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten,
het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het
totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het
maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die
geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen
aantal scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te
behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het
beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt
en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist
of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden
toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig
antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden
beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of
berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij
in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende
formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes
staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis,
zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat
vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten
toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke
onjuistheid gemoeid zijn.
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4

5

6
7

8
9

Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de
juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het
in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander
antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord
gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend,
tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het
beoordelingsmodel anders is vermeld.
Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het
werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de
fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan zelfstandig
af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de
definitieve normering van het examen rekening gehouden.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven
antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score
wordt meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels
voor omzetting van score naar cijfer.
NB Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.

3 Vakspecifieke regels
Voor dit examen kunnen maximaal 49 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden, tenzij uit de
vraagstelling blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien
toch de vreemde taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten
toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
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4 Beoordelingsmodel
Vraag

Antwoord

Scores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.

Tekst 1 Çalışan annelerin çocuklarını bekleyen büyük...
1

maximumscore 1
(Otizmle ‘bakıcı) “Bu sendrom, … ortadan kaldırılabiliyor.” (diyor.)

2

D

3

A

4

maximumscore 2
De kern van het goede antwoord bestaat uit vier van de volgende
elementen:
− konuşamama
− göz teması kuramama
− etrafını algılayamama
− mekanik cihazlara saatlerce takılma
− ilgi ve duyarlılığın azalması
− içine kapanma
− pasif bir karakter
Indien vier goed
Indien drie goed
Indien twee of minder goed

2
1
0

5

D

6

maximumscore 1
Otizm: Beyinsel bir rahatsızlıktır ve doğuştan gelmektedir.
Bakıcı Kadın Sendromu: Bebeğin büyütülme tarzından kaynaklanmaktadır.

7

B

Tekst 2 İran’dan geldi Atatürk resimleri yapıyor
8

maximumscore 1
Ama hiç ... resmi görmemiştik.

9

A

10

A
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Vraag

Antwoord

Scores

11

maximumscore 1
Omdat hij dacht dat hij heel veel concurrenten zou hebben.
of
Birçok rakibi olacağını düşünmüş.

12

maximumscore 1
De kern van het antwoord moet zijn:
− een boek schrijven over Atatürk
− een film maken over de Turkse geschiedenis

13

A

Tekst 3 Devir, ambalajlanmış kurban devri
14

A

15

B

16

B

17

C

18

B

19

C

20

C

21

C

Tekst 4 Da Vinci, padişaha iş mektubu yazmış
22

B

23

C

24

B

25

D
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Vraag

26

Antwoord

Scores

maximumscore 1
− De handschriften (van Da Vinci) waren niet op ordelijke wijze gedrukt.
− De wetenschappers waren niet in staat gebruik te maken van de
(waardevolle) documenten.
of
− (Da Vinci’nin) el yazmaları derli toplu halde basılmamış.
− Bilim adamları bu (değerli) belgelerden yararlanamamış.

Tekst 5 Ahır Dağı’nın gizemi
27

maximumscore 1
Bu göl … göle dönüşmektedir.

28

C

29

maximumscore 3
1 wel (juist)
2 niet (juist)
3 wel (juist)
4 wel (juist)
5 niet (juist)
Indien
Indien
Indien
Indien

vijf goed
vier goed
drie goed
twee of minder goed

30

maximumscore 1
(alinea) 10

31

A

3
2
1
0

Tekst 6 Yalnız ve uyumsuz çocuk Alfred Nobel
32

B

33

maximumscore 1
Babasının değerli … iyice yoksullaşmıştı. (alinea 4)

34

maximumscore 1
1866 yılında (yüzde) … (maddeyi bulur) adıyla dinamit. (alinea 7)

35

A

36

A
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Vraag

37

Antwoord

Scores

maximumscore 2
vier van de volgende:
− Fizik
− Kimya
− Fizyoloji veya tıp
− Edebiyat
− Barış
− İktisat
Indien vier goed
Indien drie goed
Indien twee of minder goed

2
1
0

Tekst 7 O bir roman kahramanı
38

C

Tekst 8 Kendinizle uğraşmayın!
39

D

Tekst 9 Sıradışı bir müzik filozofu
40

maximumscore 1
Ja, Dokuzuncu senfonisi … bir eserdi.

Tekst 10 Yarat, sat!..
41

C

700023-1-046c

7

lees verder ►►►

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 602

Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 11 Kısa kısa
42

maximumscore 3
1 Hz. Süleyman’ın Hazinesinin Şifresi, Graham Philips
2 Lehistan’da Bir Osmanlı Sultanı, Halime Doğru
3 Misyonerler Savaşı, Mustafa Karnas
4 Muhabbet Evi, Sadık Yemni
5 Nereye Yüreğim, Selma Fındıklı
6 Pazartesi Rejime Başlıyorum!, Nil Gün
7 Yalnız Yaşama Egzersizleri, Bahar Öztürk
8 Zaman Kaybolmaz, İlber Ortaylı
1
2
3
4

5
6
7
8

d
c
a
a

Indien
Indien
Indien
Indien

d
b
b
c

acht goed
zeven goed
zes goed
vijf of minder goed

3
2
1
0

Tekst 12 Atasözleri
43

maximumscore 1
Ben Ağa, Sen Ağa, Bu İneği Kim Sağa

5 Inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 30 mei naar Cito.

6 Bronvermeldingen
tekst 1

Zaman

tekst 7

www.hurriyetkurumsal.com

tekst 2

Hürriyet

tekst 8

Dünya

tekst 3

www.milliyet.com.tr

tekst 9

Temmuz

tekst 4

www.milliyet.com.tr

tekst 10

Ekin

tekst 5

Sabah

tekst 11

Remzi Kitap Gazetesi

tekst 6

Hürriyet

tekst 12

Ekin
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Turks 1,2

Examen HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

06

Tijdvak 1
Donderdag 18 mei
9.00 – 11.30 uur

Vragenboekje

Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te
behalen; het examen bestaat uit 42 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

600023-1-44o

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.

Begin
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is
aangegeven. Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1 TATİL
2p

Welke van de onderstaande beweringen zijn volgens de tekst juist, en welke zijn onjuist?
1 Duitsland, Nederland, Engeland en België zijn gebonden aan het Schengenverdrag.
2 Het is mogelijk om Oostenrijk en Italië door te reizen zonder visum.
3 Jongeren die onder de 16 jaar zijn, moeten in het bezit zijn van een eigen paspoort.
4 Wie op reis gaat, moet ervoor zorgen dat zijn verblijfsvergunning nog minstens zes
maanden geldig is.
5 In Roemenië geldt een visumplicht voor houders van een Duits paspoort.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door “juist” of “onjuist”.

1 

Tekst 2 Sanal çöplük eziyeti
1p

2.
2.
2.
2.

2 
A
B
C

ve 4. paragraflar arasındaki ilişki nedir?
paragrafta hayal kırıklığı, 4. paragrafta umut söz konusu
paragrafta kolaylık, 4. paragrafta huzursuzluk söz konusu
paragrafta özlem, 4. paragrafta nefret söz konusu

1p

3 

Welk nadeel van de antivirusprogramma’s noemt de schrijver in dit artikel?
Het antwoord mag ook in het Turks gegeven worden.

1p

4 

Yazar hangi konuda huzursuzluk duyuyor?
Gelen e-maillerin gerekli veya gereksiz olduğunu anlama konusunda.
Grup e-maillerini engelleme konusunda.
Önemli e-mailleri önemsizler arasında görme konusunda.

A
B
C
1p

Yazar hangi paragrafta bir öğüt veriyor?
5. paragrafta
6. paragrafta
8. paragrafta
10. paragrafta

5 
A
B
C
D

1p

Yazar, okuyucularının kızgınlığına aşağıdaki alıntılardan hangisiyle yanıt veriyor?
“Beğenen beğendiğini … getirebiliyor.” (paragraf 3)
“Ama beni … değil.” (paragraf 5)
“Ağzınız açıldı mı … diyorlar.” (paragraf 9)
“Ama gelip … vereceklerdir.” (paragraf 9)

6 
A
B
C
D

1p

De schrijver noemt ergens in de tekst de reden waarom hij het belangrijk vindt om de
lezersbrieven te beantwoorden.
Schrijf het nummer van de betreffende alinea op.

7 
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Tekst 3 21. Yüzyılın İlacı “Cep Doktoru”
1p

Aşağıdakilerden hangisi metnin içeriğini özetlemektedir?
Metinde,
bir doktor, çeşitli hastalıkları modern aletlerle iyileştirmek için açılmış yeni bir sağlık
merkezinin reklamını yapıyor.
bir kişi, sağlık problemlerini ortadan kaldırmak için bulunan alternatif bir malzemenin
reklamını yapıyor.
bir tıp görevlisi, çağın en büyük hastalıklarından biri için bulduğu bir çözüm yolunu
anlatıyor.
bir uzman, sağlık problemi olan kişilerden örnekler vererek diğer hasta kişileri rahatlatmaya
çalışıyor.

8 
A
B
C
D

Tekst 4 Dış beyinlere davet
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
1p

9 

işsiz olan AB vatandaşları
meslek sahibi işsiz Türkler
üniversite mezunu tüm yabancılar
yüksek öğrenim yapacak yabancılar

A
B
C
D
1p

10 

genç
göçmen
ucuz
uzman

A
B
C
D
1p

11 

araştırmasında
kitabında
konuşmasında
mektubunda

A
B
C
D
1p

12 

Ancak
Çünkü
Sadece
Sonuçta

A
B
C
D
1p

13 

Almanca bilen
engin tecrübesi olan
oldukça ucuz olan
üstün nitelikli olan

A
B
C
D
1p

14 

çalışma izni
iltica hakkı
seyahat vizesi
vatandaşlık hakkı

A
B
C
D
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1p

15 

Alman vatandaşlığına geçmiş
çifte vatandaş
geri dönüş yapmış
Türkiye’de doğmuş

A
B
C
D
1p

16 

daha az tercihe yol açacak
daha cazip hale getirecek
göçmen cenneti haline getirecek
topluca terketmelerine yol açacak

A
B
C
D

Tekst 5 “Küçük Adam’ın Büyüklüğü!..”

1p

“Modern Zamanlar” filmi … çok çarpıcı. (paragraf 5)
Hangi terim bu filme uygundur?
girişimci
komik
yenilikçi

17 
A
B
C

1p

Bu yazıda, yazar, Charlie Chaplin’in kişiliği ve eserlerini analiz ederken nasıl bir yaklaşım
içerisindedir?
bayağı mesafeli
biraz kıskançça
çok eleştirici
hayranlık dolu
oldukça mantıklı

18 
A
B
C
D
E

1p

19 

1p

20 

In welke alinea wordt de titel van dit artikel uitgewerkt?
İlhan Selçuk, yazısında birkaç kere “tragedya” kelimesini kullanıyor.
Aşağıdaki alıntıların hangisi kesinlikle bir tragedyadan bahsetmiyor?
Tımarhanelik bir anne, alkolik bir baba, ... ortaya ne çıkar? (paragraf 1)
Kimi “sert erkek”, ... “romantik âşık” rollerinde göz kamaştırıyor. (paragraf 2)
Sanayileşen toplumda makineleşen insanı ... zavallılaşan insanı. (paragraf 5)
Şarlo, güldürülerinde bu tükenmez sürecin yasalarını yakalamıştır. (paragraf 5)

A
B
C
D
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Tekst 6 Gündökümü sona erdi

2p

Hieronder staan drie artikelen over Tomris Uyar waarin de auteurs verschillende uitspraken
over haar doen.
Welke uitspraak (of uitspraken) hoort (of horen) bij welke schrijver?
Bij één schrijver horen twee uitspraken.

21 

1
2
3
4

Haar verhalen waren puur en invloedrijk.
Ze had een sterk gevoel voor humor.
Ze schreef niet alleen verhalen maar gaf de lezers ook haar mening over de verhalen.
Ze verwoordde de gevoelens van verschillende lagen van de maatschappij.

Doe het zó op je antwoordblad:
Nummer of nummers van de uitspraken
1e artikel (F. Andaç):
2e artikel( S. Köksal):
3e artikel (H. Aktunç):

Tekst 7 Don Quichotte, ‘Göçmen Mizah Dergisi’ olma yolunda
1p

Don Quichotte dergisi ile ilgili olarak şunlardan hangisi doğrudur?
Dergi,
Almanya’da yayınlanan birçok yabancı mizah dergisinden biridir.
çeşitli ülkelerin mizah sanatçılarının oluşturduğu yeni bir dergidir.
Türk ve Alman karikatüristlerin ortaklaşa hazırladıkları dergilerden biridir.
Türk ve Alman mizahseverler tarafından ortaya çıkarılan yeni bir dergidir.

22 
A
B
C
D

1p

23 

1p

24 

In de tekst wordt informatie gegeven over de manieren waarop het tijdschrift gepubliceerd
wordt.
Citeer de eerste en de laatste twee woorden van deze zin.
Aşağıdakilerden hangisi Don Quichotte Dergisi’nin amaçlarından değildir?
Almanya’da çok geniş bir okur kesimine mizahı iletebilmek.
Almanya içinde ve dışındaki farklı uluslardan karikatürcüleri biraraya getirmek.
Türkiye’nin AB üyesi olmasını gerçekleştirmek.
Türkiye’nin sanat ve kültürünü AB’ye yayabilmek.

A
B
C
D
1p

İkinci ve onuncu paragraflarda hangi ortak konu işleniyor?
Her iki paragrafta da
derginin hazırlığı hakkında açıklama yapılıyor.
derginin maddi yönü ele alınıyor.
derginin üne ulaşmasının nedenleri açıklanıyor.
derginin yazarları hakkında bilgi veriliyor.

25 
A
B
C
D

2p

26 

Hoe willen de oprichters van het tijdschrift zich financieel redden?
Schrijf 4 manieren op.
Het antwoord mag ook in het Turks gegeven worden.

1p

27 

Yazarın derginin geleceğiyle ilgili beklentisi aşağıdakilerden hangisidir?
Dergi,
Avrupa’daki göçmenlere mizahı en iyi şekilde öğretecektir.
Avrupa’nın en önemli göçmen mizah dergisi olacaktır.
dünyada en önemli göçmen mizah dergisi olacaktır.
tüm dünyanın göçmen mizah yazarlarının tanınmasını sağlayacaktır.

A
B
C
D
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Tekst 8 Tarım kültürünün yeni yıl ve takvime katkısı

1p

28 

1p

29 

1p

30 

Volgens de schrijver (alinea 3) zijn de volkeren uit Anatolië al lang bekend met de viering
van oud en nieuw.
Schrijf op waardoor dit komt.
Het antwoord mag ook in het Turks gegeven worden.
Hieronder staan de namen van diverse volkeren en de data waarop zij Nieuwjaar vieren.
Schrijf op je antwoordblad het nummer van het volk en de letter van de datum van de
viering.
datum viering
Volkeren
1 Babilliler
a. eylül
2 Asurlular
b. mart
3 Ermeniler
c. 25 Aralık
4 İranlılar
d. 6 Ocak
5 Mısırlılar
e. 21 Mart
6 Mezopotamyalılar
f. 15 Temmuz
Hangi paragrafta yeni yılın şenliklerle kutlanmasının gerekçeleri açıklanıyor?
3.paragrafta
4.paragrafta
5.paragrafta

A
B
C
1p

Eski Mısırlılar takvimi kaç mevsime ayırmışlardır?
2 mevsime
3 mevsime
4 mevsime
5 mevsime

31 
A
B
C
D

1p

32 

1p

33 

Schrijf op welke gebeurtenis aan de basis van de ontwikkeling van de ‘zonnekalender’
stond.
Het antwoord mag ook in het Turks gegeven worden.
De geleerden stonden in het oude Egypte in groot aanzien.
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin waaruit dat blijkt.

Tekst 9 Aşksız Toplum
1p

Aşağıdakilerden hangisi metinde anlatılmak istenen durumu özetliyor?
Aşk konusunda yazılan romanların azlığından yakınan okuyucu bu konuda daha fazla
romanın yazılmasını istiyor.
Aşk romanları halkın değer yargılarını, duygularını en iyi şekilde dile getirdiği için bu tür
romanlara Türk insanı daha çok ilgi gösteriyor.
Türk edebiyatı birbirinden değerli, aşk konusunu işleyen şairleri bağrında taşıdığı için
okuyucu doğal olarak bu tür şiirlere yöneliyor.
Türk insanı aşka, sevilmeye ihtiyaç duyduğundan bu ihtiyacı gidermek için aşk romanlarına
oldukça fazla ilgi gösteriyor.

34 
A
B
C
D
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Tekst 10 Televizyon körlüğü
1p

Yazar, televizyon yayınları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini iddia ediyor?
Televizyon,
basit olaylardan ders alınmasını sağlıyor.
çeşitli toplumsal hareketleri bilinçli olarak destekliyor.
insanların gerçeklerden uzaklaştırılmasına neden oluyor.
toplumsal problemleri daha çok ortaya koyuyor.

35 
A
B
C
D

1p

Halkın televizyona aşırı derecede bağlanmasından yazar ilk derecede kimleri sorumlu
tutuyor?
İnsanların kendisini
Program yapımcılarını
Reklamcıları
Televizyon yöneticilerini

36 
A
B
C
D

1p

37 

Citeer het zinsdeel waarin de schrijver aangeeft wat er met de makers van goede tvprogramma’s gebeurt.

1p

38 

Televizyon bağımlılığının ne amaçlarla oluşturulduğu hangi paragrafta belirtiliyor?
1. paragrafta
2. paragrafta
3. paragrafta
4. paragrafta

A
B
C
D
1p

39 

Geef in een paar woorden aan wat een gevolg kan zijn van het gegeven dat de mensen
steeds meer tv-kijken.

1p

40 

In welke alinea maakt de schrijver zijn protest duidelijk tegen de negatieve invloed van de
tv op de mensen?
Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

Tekst 11 Günün Filmleri

1p

Je wilt graag met een vriend(in) naar een film op de televisie kijken, maar jullie houden niet
van romantische, traditionele Turkse films en evenmin van films die iets met politiek te
maken hebben. Dus je zoekt in de tekst naar een spannende buitenlandse thriller.
Welke film is voor jullie geschikt?

41 

Tekst 12 Cankurtaran yazılımlar

1p

Je wilt iets doen tegen de vele ongewenste mails (spam) die je elke dag ontvangt. Op
internet zoek je adressen van websites die een oplossing voor dit probleem bieden.
Schrijf de adressen op van twee websites die je kunt raadplegen.

42 

Einde
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Turks 1,2

Examen HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

06

Tijdvak 1
Donderdag 18 mei
9.00 – 11.30 uur

Tekstboekje
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Tekst 1

TATİL
Türkiye’ye tatile gideceklere yol bilgileri
Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye tatile
çıkacaklara, yola ilişkin Dışişleri Bakanlığı
tarafından hazırlanan rehberden yararlanarak, dikkat
edilmesi gerekli noktaları ülkeler itibarıyla geniş
şekilde aktarıyoruz.
Seyahat edeceklerin pasaport ve nüfus
cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekir.
16 yaşından küçüklerin ayrı pasaport sahibi olmaları
şart değildir. Bu gibiler, anne ya da babalarının
pasaportunda kayıtlı olarak seyahat edebilirler.
Pasaportun ve pasaporttaki oturma izin süresinin en
az 6 ay daha geçerli olmasına dikkat edilmelidir.
Almanya’da ikamet etmekte olan 16 yaşından küçük
Türk çocuklarının geri dönüşte sorunla
karşılaşmamaları için sahip oldukları ya da kayıtlı
bulundukları pasaporta, kendileri için Almanya’da
oturma izni alınmış olması gerekir.
VİZE
Yol üzerindeki ülkeler (Hırvatistan, Bosna-Hersek hariç) Türk pasaportu hamillerine
vize uygulamaktadırlar. Vizenin, sınırda alınma olanağı olsa bile, seyahate çıkmadan önce
ikamet edilen yerdeki ilgili konsolosluktan alınması tavsiye edilir. Vize alınmasının
ülkesine göre zahmetli ve zaman alıcı olduğu akıldan çıkarılmayıp, yeterince önceden
müracaat edilmelidir. Vize gidiş-dönüş yani çift transit alınmalıdır. Avusturya ve İtalya
Schengen ülkelerinde ikamet etmekte olan vatandaşlarımıza vizesiz geçiş hakkı
tanımaktadır.
Schengen ülkeleri: Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya,
Lüksemburg, Portekiz ve Yunanistan. Almanya pasaportuyla seyahat edeceklerin tabi
oldukları vize rejimi ise özetle şöyledir: Avusturya, İsviçre, Slovenya, Hırvatistan,
Macaristan ve Bulgaristan için vize gerekmemektedir. Romanya ve Yugoslavya için ise vize
alınmalıdır. Romanya vizesi sınırdan da alınabilmektedir. Yugoslavya için ise önceden
Almanya’da vize alınmalıdır.
Sözhakkı
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Tekst 2
Abbas GÜÇLÜ

DİYALOG

Sanal çöplük eziyeti
1

Her yeni buluş, yaşamımıza öylesine hızlı giriyor ki, bir süre sonra sanki onsuz
yapamayız noktasına geliyoruz. "Gelmiş geçmiş en büyük icat nedir?" sorusuna
eminim herkes farklı cevap verecektir. Ama bazıları var ki, hiç tartışmasız ilk 10'a
girer. Telefon, televizyon ve şimdi de internet bunlardan bazıları.
Daha düne kadar cep telefonu yoktu. Hele hele görüntülüsü hayal bile edilemiyordu.
Ama şimdi en sıradan kullanım araçlarından birisi oldu. İnternet de öyle. İnternetin
sağladığı olanaklar müthiş. Bir tuşla dünyanın en ücra köşesiyle bağlantı
kurabildiğiniz gibi yine bir tuşla istediğiniz herhangi bir bilgiye anında
ulaşabiliyorsunuz. Müthiş bir rahatlık. Bırakın mektubu, telefonun da yerini almak
üzere. Haberleşmenin önemli bir kısmı artık onun üzerinden gerçekleşiyor. İnternet
olmadan önce hayatın ne kadar monoton olduğunu düşünün.
Bilgisayarlar, bütün gün önümüzde açık. Araştırmayı, haberleşmeyi ve yazıyı hep
onun üzerinden yapıyoruz.Yazdığınız yazıya, yaptığınız programa anında tepki
alıyorsunuz. Beğenen beğendiğini, beğenmeyen kızgınlığını anında dile
getirebiliyor.
Her icadın artıları ve eksileri var. Telefonun da, televizyonun da, internetin de.
Sizleri bilmem ama bunlar içerisinde, beni en çok rahatsız eden internet üzerinden
elektronik haberleşme oldu.
Ama beni ve yüz binlerce internet kullanıcısını rahatsız eden asıl şikayet konusu
bunlar değil. Bizi artık bıkkınlık noktasına getiren kepazelik, sanal ortamı, çöplük
haline dönüştürme gayreti içerisinde olanlardır. Her gün yüzlerce, hatta binlerce
mail geliyor. Ama bunlar içerisinden doğru olanı ayıklamak artık sıkıntı verir hale
geldi.
Pek çoğu virüslü olduğu gerekçesiyle zaten anti virüs programlarının süzgecinden
geçemiyor. Ama sizi meşgul ediyor. Onları ayıklamak ve silmek için harcadığınız
zamanla çok daha yararlı işler yapabilirsiniz. Bir de bazı mail grupları var ki,
aralarındaki sohbetlerden haberdar olalım diye bize de gönderiyorlar. Sanki çok
gerekliymiş gibi. Hemen hepsi bir de not düşüyor: Rahatsızlık verdiğimiz için özür
dileriz. Eğer aynı gruptan bir daha mail istemiyorsanız, lütfen boş bir mail gönderin
diyorlar. Demeye diyorlar ama, bir değil bin tane de mail gönderseniz umurlarında
değil.
Mail kutumuzu bu çöplükten nasıl kurtaracağız bilemiyorum. Bu işin uzmanı
arkadaşlarımız sürekli bir şeyler deniyorlar ama sonuç almak ne mümkün.
Bu arada çok önemli mesajlar, ya koruyucu engeline takılıp geri dönüyor ya da
binlerce lüzumsuz mail arasında gözden kaçıp hiç okunamıyor. Oysa ciddi anlamda
gönderilen her mesaj benim için çok önemli. Mümkün olduğunca cevap da yazmaya
çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki, iki satırlık bir cevap, bazen çok önemli bir kafa
karışıklığını giderdiği gibi bazen de adam yerine konulmanın keyfini yaşatabiliyor.
Şu çöpçülük işine biraz olsun çare bulabilirsek ya da daha az zaman ayırıyor
noktasına gelebilirsek, her maille çok daha yakından ilgilenebileceğiz. Ama
olmuyor, olmuyor. Bu yüzden pek çoğunuzdan bazen çok sert fırçalar yiyoruz.
Ağzınız açıldı mı mangalda kül bırakmıyorsunuz ama yeri geldiğinde iki satırlık
cevap yazmıyorsunuz diyorlar. Haklılar. Ama gelip bir gün olsun bizim koltuğumuza
otursalar, bize de hak vereceklerdir.
Konuşmanın da, yazmanın da en güzel olanı, en kısa olanıymış. Yazmak
istediklerinizi ne kadar özetlerseniz o kadar iyi olur. Ek bilgi gerektiğinde onu
mutlaka sizden isteriz.
Özetin özeti: Yazdıklarınızdan, sorularınızdan, cevap beklentilerinizden hiçbir
zaman rahatsızlık duymadık. Benim kızgınlığım, belki de tarihin en önemli buluşunu
yani interneti, böylesine hoyratça kullanmamıza...
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aguclu@milliyet.com.tr
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Tekst 3
Bu bir ilandır

21. YÜZYILIN İLACI “CEP DOKTORU”
Bu minik sağlık kaynağı, vücut
üzerinde taşıma suretiyle migren, kan
dolaşımı bozuklukları, alerjiler, kalpteki
ritim bozuklukları, uyku sorunları,
depresyon vs. gibi birçok şikayetleri
ortadan kaldırır.
Birkaç yıl önce Münih’e taşınan Bayan
Denis B. önceki iki buçuk senelik süre içinde,
üç kere iş yerini kaybetmişti. Sebep ise her
defasında aynıydı: Kendisini iyi hissetmeyip,
çok çabuk sinirleniyor ve özellikle hava
değişimlerinden etkilenerek, geceleri de
gerekli miktarda uyku alamamasından dolayı
performansı gittikçe azalıyordu. Bu süreç
içinde ilaç kullanmadan hiç bir şey
yapamayacak hale gelmişti. Bu nedenlerden
dolayı çok sık hasta olup işe gidemeyince,
işvereni ile sürekli olarak sorunlar yaşıyor ve
sonunda çıkışı veriliyordu. Yeni işbaşı yaptığı
şirketten de neredeyse işten atılma durumuna
gelmişken, şefine danışarak problemlerinden
bahsedince, ondan kendisinin de aynı
sorunları yaşadığını öğrendi. Şefi ona
“Pulsette” isimli küçük bir cihazı göstererek,
bunu kullandığından beri tüm sorun ve
şikayetlerinden kurtulduğunu anlattı.

değil, sizlere daha ziyade bu cihazdan
bahsetmek.
Burada olağanüstü bir olay değil, 21.
yüzyıl tıbbının yeni bir icadı sözkonusudur.
“Pulsette”, biyolojik bir manyetik alan
jeneratörüdür. Uzmanlar bu olağanüstü
cihazın etkilerini şöyle izah ediyorlar:
“Pulsette”, ELF çevresinde pil ile çalışan bir
düşük frekans transformatörü olup, değişik
akımlı elektromanyetik sahası olumsuz etki
yapan biyolojik sahaları etkisiz kılmaktadır.
Böylece vücutta yeniden dengelenmiş bir
reaksiyon meydana geliyor, böylece
ağrılardan kurtularak bir ferahlama
hissediliyor.
Dolayısıyla negatif sahalar insanın
organizmasına etki yapamıyor. Vücudumuzun
gösterdiği reaksiyon ise kendimizi iyi
hissetmemiz, ağrılardan kurtulmamız ve
performansımızın belli bir miktarda çoğalması
oluyor.
Kısaca, “Pulsette” vücudumuzun etrafında
bir koruyucu bir siper oluşturuyor ve
kendimizi iyi hissetmemizi sağlıyor. Bu
sayede almak zorunda kaldığınız ilaç
miktarının da azaltılabilmesi, hatta tamamıyla
bırakılması da mümkündür. “Pulsette” isimli
cihaz değişik üniversitelerde ve kliniklerde
kontrolden geçmiştir. Çeşitli uygulamalar
arasında, migren, depresyon, akciğer
hastalıkları ve kemik kırılmalarından
şikayetçi hastalar üzerinde denemeler
yapılmıştır. Tüm test yapılan hastaların yüzde
95 ile 98’inde başarı elde edilmiştir.
“Pulsette” kullananların çoğu, onun
kendilerine normal bir yaşantıyı yeniden
sağladığını ve ondan kesinlikle
vazgeçmeyeceklerini açıkça ifade
etmektedirler.

“Pulsette”yi nasıl sipariş edebilirsiniz?
Almanya’dan 07471-61 77 99 nolu telefonu,
Almanya dışından ise 0049-7471-617 799’u
ararsanız Bay Kemal Akil sizlere ayrıntılı
bilgi verecektir.
İnternet’te www.i-bangert.de sitesinden de
bilgi edinebilirsiniz.
Ayrıca ibangert@aol.com adresimize bir email veya 07471-126 21 nolu hattımıza bir
faks yollayabilirsiniz.
Posta adresimiz ise şöyledir:
Kemal Akil, c/o Ivanka Bangert
Ehrenbergweg 8,
D-72379 Hechingen
Denis B. bunun üzerine bu cihazı ısmarladı
ve mucizevi şekilde, yaklaşık üç hafta içinde
kendisi de bütün şikayetlerinden kurtuldu.
Tüm dünyada buna benzer öykülerden çok
sayıda örnek verebiliriz. Ancak amacımız
daha fazla anlatarak sizlerin canınızı sıkmak

Cumhuriyet
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Tekst 4
Federal Almanya, ‘diploma verip evine gönderme’ politikasından vazgeçiyor

Dış beyinlere davet
Frankfurt (Cumhuriyet Bürosu)- Almanya,
nitelikli işgücü ve bilimadamı açığını
kapatmak için yeni bir politika izlemeye karar
verdi. Federal Eğitim Bakanı Edelgard
Buhlmann, ülkenin ciddi bir nitelikli işgücü
ve beyin açığı içinde olduğunu, bu açığın
nüfus hareketlerine bakıldığında gelecekte de
süreceğini belirterek, acil çözüm olarak
“Alman sınırlarının 9 için açılması
gerekir” dedi.

artık AB dışı ülkelerden gelecek nitelikli
işgücüne büyük talep oluştuğunu da öne
çıkaran Edelgard Buhlmann, “Göç yasası’nın
yumuşatılması için iş dünyasından gelen
baskı artıyor” dedi.
Türklerin durumu
Türkler arasında yüksek öğrenim gören
gençlerin sayısındaki artışın bu toplumun
yapısal bir değişim içinde bulunduğuna örnek
olarak gösterildi. Merkezi Essen’de bulunan
Türkiye Araştırmalar Merkezi, 1999 itibariyle
hazırlanan rakamlara bakıldığında, ülkedeki en
büyük yabancı öğrenci topluluğunun
Türklerden oluştuğunu belirtti.
23 bin 689 öğrenciye, bu istatistiklerde
gözükmeyen, 15 olan Türklerin
eklenebileceğini kaydeden TAM Direktörü
Prof. Faruk Şen, şu açıklamalarda bulundu:

Türkiye gibi Avrupa Birliği dışındaki
ülkelerden gelecek olan gelişkin beyinlerin
“Federal Almanya’da araştırma, ders verme
ve ekonomide sınırsız olarak”
çalışabilmesini isteyen Alman Bakan,
hükümetin kurduğu Göç Komisyonu Başkanı
Rita Süssmuth’a bir mektup göndererek,
özellikle Alman sanayisinin 10 işgücü
açığı nedeniyle ciddi sorunların eşiğinde
bulunduğunu hatırlattı.

“Federal Almanya’da büyümüş olup da
üniversitede okuyanlar arasında, gerçekçi
bir tahmine göre yüzde 20’lik bir orandan
hareket edilirse, mutlak öğrenci sayımız 28
bin 500’e kadar yükselmektedir. Buna göre
de Almanyalı Türklerin oranı, Türk
vatandaşı olanlar baz alındığında yüzde
79’u bulmaktadır. Türkiye’den okumak için
gelenlerin oranı yüzde 21’e düşmektedir.
Alman vatandaşlığına geçmiş olan
üniversiteli gençleri de hesaba katarsak,
Almanyalı öğrencilerimizin oranı yüzde
83’e, Türkiye’den okumak üzere gelenlerin
oranı da yüzde 17’ye düşmektedir. Yeni
gelişmeler, bu yapı üzerinde de etkili
olabilecektir. Zira, federal hükümetin
uzman işgücü alanında getirmeyi planladığı
değişiklik, Almanya’da üniversite eğitimini
tamamlamış insanlara çalışma olanağı
sağlayacağı gibi, yüksek öğrenimini
Almanya’dan başka bir ülkede yapmayı
düşünen gençlerimiz için Almanya’yı 16 .
İlgili bakanın bu potansiyeli görmesi,
sevindirici bir gelişme. Buna Alman-Türk
ilişkileri açısından bakıldığında da
sevindirici bir gelişme, çünkü başka ülkeler
yerine üniversite eğitimi için Almanya’yı
seçenlerin sayıca artması, iki ülke
arasındaki ilişkilerin yoğunlaşmasına ve
pekişmesine yol açacaktır.”

Edelgard Buhlmann, yapılan inceleme
sonuçlarından örnekler eklediği 11 , 16 bin
sanayi şirketi ve hizmetler sektöründeki 75 bin
şirketin uzman beyin açığı nedeniyle
araştırma-geliştirme faaliyetlerinde
tıkandıklarını açıkça belirttiklerine de dikkat
çekti. Buhlmann, üniversite mezunu uzman
işgücü açığı nedeniyle her 6 Alman şirketinden
birinin araştırma ve geliştirme projelerinin
kesintiye uğradığını da anımsattı.
Özellikle bilişim sektöründe 2000 yılının ilk
yarısından örnekler veren Alman Eğitim
Bakanı, bu dönem itibariyle sektörde nitelikli
işgücü açığını kapatmak için ilanlar
verildiğini, ancak her iki işyerinden birinin bu
konuda başarısız kaldığını da kaydetti.
12 bilişim sektöründe değil, diğer
sektörlerde de ciddi bir uzman işgücü açığı ile
karşı karşıya olunduğunu hatırlatan Buhlmann,
doğum oranındaki gerilemenin, ekonominin
elinden büyüme şansını aldığını vurguladı.
Alman Bakan, uluslararası piyasalarda 13
işgücüne büyük talep olduğunu, ancak
yurtiçinden işgücü açığı çeken açık işyerlerine
talep gelmediğini belirterek, dolayısıyla
Almanların işsiz kaldığı iddialarının gerçeği
yansıtmadığını bildirdi.
Alman şirketleri 14 verilmesinde
karşılaşılan büyük engellere işaret ederken,

Cumhuriyet Hafta
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Tekst 5

“KÜÇÜK ADAM’IN BÜYÜKLÜĞÜ!..”
İlhan Selçuk
1

Şarlo 16 Nisan 1889’da dünyaya gelmiş.
Gerçekte dünyaya gelen Şarlo değil;
Charlie Chaplin, çok acılı çocukluk ve
bunalımlı gençlik yaşamından sonra 25
yaşında Şarlo’yu yaratmış.
Tımarhanelik bir anne, alkolik bir baba,
yoksunlukların çukurunda geçen bir
çocukluktan ortaya ne çıkar?
Milyonda bir dahi!..
Şarlo, milyonda ya da yüz milyonda bir
türeyen dahinin beyazperdeye yansıyan
kimliğidir.

yıldız ki, ona dev bir teleskopla bakmaya
gerek yok; çünkü aramızdadır,
yanıbaşımızdadır.
Şarlo öyle bir yıldız ki, milyarlarca insanı
kişiliğinde tekleştirmiş.
✶
4

✶
2

Sinemada “yıldız” (star) sistemi nedir?
Kadın ya da erkek bir kalıba dökülerek
izleyiciye sunuluyor. Kimi “sert erkek”, kimi
“sarışın budala”, kimi “aslan kovboy”, kimi
“romantik âşık” rollerinde göz kamaştırıyor.
Sinemada “yıldız düzeni” parasal açıdan kârlı
bir iştir; Holivut’un icadıdır; milyonları
uyutur; masal dünyasına sürükler; sanatla
ilişkisi kopuk bir tezgâhtır.
Yıldız, “oyuncu” değildir. Oyuncu her
kimliğe bürünebilen büyük ustadır.
Peki, Şarlo -sesli olarak çevirdiği üç film
dışında- hiç değişmeyen tipiyle ün yapmadı
mı? Hep aynı kişiyi oynamadı mı? Chaplin,
yalnız Şarlo kimliğiyle bütün dünyayı
büyülemedi mi?
Şarlo kimdir, nedir?

✶
5

✶
3

Ancak Şarlo’nun kimliğini “küçük adam”
boyutuna sığdırmak da çok güç...
Küçük adam, Şarlo’nun filmlerinde
izlediğimiz gibi, görünüşte eziktir, yoksuldur,
sersemdir, beceriksizdir, güçsüzdür,
zavallıdır; ama, bir anda devleşebilir;
kahramanlaşıp tozu dumana katabilir.
“Büyük adam” sanılanların da bir anda
küçülmesi yaşamın doğal cilvesi değil mi?
Şarlo, insan yapısındaki çelişkilerin
sarmalını çelimsiz bedeninde taşıyor. Büyük
adamın küçüklüğüyle, küçük adamın
büyüklüğünü devinimin mizahında
sinemalaştırıyor.

Bir ortak yargı var: Chaplin, hep “küçük
adam”ı oynamıştır; ezik, yenik, yoksul,
sıradan kişiyi Şarlo’da buluruz; filmlerde
giysilerini bile değiştirmemiştir; melon
şapkası, kocaman eski pabuçları, şalvar
pantolonu, kolları tirfillenmiş dar ceketi,
derbeder kravatıyla hem serseriliği ve
düşkünlüğü, hem centilmenliğe ve kibarlığa
özentiyi bağdaştırmıştır.
Şarlo bütün filmlerinde Şarlo’dur.
Şarlo bir yıldızdır, ama bildiğimiz türden
değil; Samanuğrusunda uçuşan ya da daha
uzaktaki gezegenler arasında dolaşan en
parlak yıldızdan daha çok göz kamaştıran bir

Şarlo, insanı çevresiyle birlikte ele alır;
ilişkilerinin bağıntısında irdeler.
“Modern Zamanlar” filmi bu açıdan çok
çarpıcı. Sanayileşen toplumda makineleşen
insanı izliyoruz; kendine yabancılaşan ve
zavallılaşan insanı...
20’nci yüzyılın son çeyreğinde ise insanlık
daha çarpıcı bir tragedyayı yaşıyor.
Bilimsel ve teknolojik devrimle ivmesi
artan sanayileşme doğayı yok ediyor; dağlar,
nehirler, ormanlar, denizler, kuşlar, balıklar
ölüyor; çevre kirlenmesi yoğunlaştıkça, çanlar
insan için çalıyor.
Her çağın bir tragedyası var.
Şarlo, güldürülerinde bu tükenmez sürecin
yasalarını yakalamıştır.
Chaplin’in filmlerinde kimi zaman su
yüzüne vuran aşırı duyarlılık ve duygusallık,
belki de hüznün dışavurumudur; çünkü
kahkahalarla gülen insan gözyaşlarını
tutamaz.
Gözyaşı, insan yaşamında acıyla sevinci
süzen bir mercekten başka nedir ki?..
Duvarın Üstündeki Tilki

600023-1-44t
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Tekst 6
Tomris Uyar, edebiyatımızın en narin yerinde duran anlatıcıydı

Gündökümü sona erdi
oluyor. Yaratırken çektiğiniz zahmet bu
karamsarlığa itiyor sizi.”(1)

FERİDUN ANDAÇ

Öyküleri yalın ve etkileyiciydi
Tomris Uyar, öykülerinde yalın, etkileyici
bir duyarlık evreni kurmasıyla dikkati çekti.
Toplumun değişik kesimlerindeki insanların
acılarını, kaygılarını, sevinç ve özlemlerini
dile getirdi. Giderek, toplumsal yaşamdaki
değişimi, geçiş dönemi insanının
gerçekliklerini yansıttığı gözlendi.
‘Dizboyu Papatyalar’ ve ‘Yürekte
Bukağı’ öykücülüğünde yeni bir evrenin
ürünleri toplamını oluşturdu. Birey ve toplum
ilişkisinin özüne yönelik gözlemlerinde
ayrıntılara önem verdi. Kurduğu bütünlük,
oluşturduğu anlatı biçemi ile çağdaş Türk
öykücülüğüne yeni açılımlar kazandırdı.
Geleneksel anlatı öğelerinin dışında bir
anlatım örgüsü kurdu. Dış ve iç gözleme
önem verdi. Betimlemeler, ruh
çözümlemeleri, izlenimler, anılar, imgeler
toplamıyla oluşturduğu öykülerinde;
çağrışımlar, içkonuşmalar, bilinçakışı yöntemi
anlatısının başat öğeleridir.
‘Otuzların Kadını’, onun öyküde yenilikçi
arayışının örneğini getirir. Uyar, topluma ve
insan gerçekliğine bakarken; bir değişim
sürecindeki bireyin durumunu yansıtır.
Kadınların dünyasından yansıyanlarda
gösterdikleri ise bir mozaiktir. O bütüne tek
tek baktırır. Her bir yaşamın ardındaki
öykünün sırlı yanlarını gösterir. Anlamın
peşinde olan bir öykücü kimliği daha da
belirginlik kazanır bu yapıtıyla.
Uyar, ‘Gündökümü’ adını verdiği
günlüklerinde yaşama tanıklığın bir başka
boyutunu öne çıkarıyor: İnsanlara, yaşadıkları
ortama, ilişkilerine dıştan değil içten bakan
bir tavrı geliştiriyor.
Son kitabı ‘Güzel Yazı Defteri’ ile geldiği
yeri, anlatıcılığını daha çözümleyici bir
çizgiye eriştirmiş olması biçiminde
değerlendirebiliriz.

Çağdaş Türk öykücülüğüne yeni açılımlar
kazandıran Tomris Uyar bugün Teşvikiye
Camii’nde kılınacak öğle namazından
sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa
verilecek.

1
Ö yküleri, gündökümleri ve İngilizce’den
yaptığı çevirileriyle edebiyatımıza sürekli
‘yeni kan’ taşıyan Tomris Uyar, bir dil ve
yazı ustasıdır. Yaşama biçiminin ayrılmaz b ir
parçası olan yazmak eylemi onun için soluk
almak gibi bir şeydi. Gününe, gecesine ağan
yazmanın tınısını hissetmekti. O, bunu, biraz
da şöyle yorumluyordu: “Bizim hastalığımız
bir tür metodlu olan delilik. Çok sıkı
disiplin gerektiriyor. İyi bir ön hazırlı k
şart. Bu durumda hastalanmak için epey
çaba harcamış olursunuz. Galiba da
dünyayı kendi bildiğinizce değiştirmek,
yeni bir düzen ya da düzensizliğe sokmak
için böyle bir kaygıyla yazıyorsunuz.
Üstelik öbür hastaların sandığı gibi zevk
veren bir hastalık da değil. Bazen ‘Ne
yazıyorum, kime yazıyorum?’ dediğiniz de

600023-1-44t
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olmayan şeylerdi.
Yaşamı ciddiye alırdı ve bu konuda son
derece titizdi. Hiçbir ayrıntıyı kaçırma izniniz
yoktu onun yanında. Ama asık suratlı değildi.
Çok güçlü mizah duygusu engellerdi bunu.
Bütün titizliği ile bağlıydı yaşama ve insan
Tomris’ten her şeyden önce yaşamın tadını
çıkarmayı, hakkını vermeyi öğrenirdi.
Hayatımda doldurduğu yer için her zaman
borçlu kalacağım ona.

3

30 YILLIK DOSTLUĞUN
ARDINDAN...

Yolum kesildi
HULKİ AKTUNÇ
Tomris Uyar’ın ölümüyle, öykücülüğümüzün
duyarlık atardamarlarından biri kesildi...
Yalnız duyarlık da değil, bilinç
atardamarlarından biri de kesildi.
1965 sonrasındaki öykü açılımının önemli
adları, örneğin Tomris, öykü yazmakla
yetinmez, öykü üstüne düşüncelerini de
okuruna iletirdi. “Otuzların Kadını” ile,
günlükleri (“gündökümleri”) arasında
sözgelimi, sayısız duyarlık ve bilinç bağı
vardır. “Aydınlanma anları” ayrıca anılmalı.
Biz tanışalı, dost, arkadaş olalı, 30 yılı
geçti. Konuşurduk, tartışırdık, didişirdik. Asla
küsmedik birbirimize. O bana “Yedinci
Günah”tan bir öykü yollamıştı; ben de ona
“Güz Her Şeyi Bilir”den bir öykü
yollamıştım. Ama, şu apaçık ortadaydı: Bir
mektuplaşma yaratıyordu yaşamımız,
duyarlığımız, bilincimiz. Her öykü birer
mektuptu aslında.
Yalnızca bu değil. Bir yerde “Hulki
Aktunç’un naif salatalarını severim”
demişti. Birlikte Beşiktaş Pazarı’na gider,
delicesine bahar alışverişi yapar, bizi kurt gibi
bekleyenlere sofra düzenlerdik. Eşim
Semra’yı da orada tanıdım (1971).
Tomris öldü, Beşiktaş Pazarı’na yolum
kesildi.

2

İNSANIN YAŞAMINA
APANSIZ GİRERDİ

Hayat doluydu
SIRMA KÖKSAL
Tomris, insanın hayatına apansız giren ve hep
orada kalan insanlardandı. Yavaş yavaş, ağır
ağır girmezdi kimsenin hayatına. Tek
karşılaşma yeterdi. Çarpıcıydı, ışıklıyd ı ve hiç
kuşkusuz hayatımda tanıdığım en güçlü
kişiliklerden biriydi. Hatta öyle ki, güçlü
kişilik olduğu varsayılan birçoklarının aslında
böyle bir nam için nasıl da boş yere çabalayıp
durduklarını anlardınız onu tanıyınca.
O, sizi etkilemek için çabalamazdı. Z aten
ö yleydi, kendisiydi ve bununla büyülerdi sizi.
En zorlayıcı soruları sorardı, en acımasız
eleştirmeniniz de yine o olurdu, görmezde n
gelmenize, boşvermenize, vazgeçmenize izin
vermezdi. Çünkü bunlar onun hayatında

Cumhuriyet
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Tekst 7

Don Quichotte, ‘Göçmen Mizah
Dergisi’ olma yolunda
1

Kültür Servisi- Almanya’da aylık olarak
yayınlanmakta olan, Avrupa’nın tek Türkçe ve
Almanca mizah dergisi Don Quichotte’un
ikinci sayısı çıktı. Değişik ülkelerden yazar ve
çizerleri biraraya getiren Don Quichotte’ta
dünyadaki olaylar ve güncelliğini yitirmeyecek
konular işleniyor. Almanya’da yayınlanmasına
rağmen, sadece Türk ve Alman mizahseverleri
değil, ülkede yaşayan tüm yabancıları okur ve
yazar-çizer kadrosunda görmeyi hedefleyen
Don Quichotte’un, gerek dergi, gerek sanal
yoldan yirmi bin üzerinde bir kitleye ulaştığı
tahmin ediliyor.
Ön kapağında Schröder’e atılan tokatı,
arka kapağında ise Metin Kaplan’ın sınırdışı
komedisini konu alan Don Quichotte’un ikinci
sayısı geniş alanda Frankfurt, Berlin, Stuttgart,
Augsburg, Ulm, Mannheim ve çevresinde
dağıtılıyor. Eylül ayından itibaren ücretli
olarak satılması ve abone sistemine geçilmesi
düşünülüyor.
Geçtiğimiz hafta, Don Quichotte’un
tanıtımı için İstanbul’a giden derginin yayın
yönetmeni karikatürist Erdoğan Karayel’e
medyanın ilgisi büyük oldu.

2

3

A LMANYA’DA İLGİ ARTIYOR
5

6

Don Quichotte dergisi yayın yönetmeni
karikatürist Erdoğan Karayel

4

Oğuz Aral’la da görüşen Karayel, ustasının
övgü dolu sözleriyle karşılaştı. 55. sanat
yılında kendisine armağan edilen dergiyi
dikkatle inceleyen büyük karikatür ustası,
sağlık nedenlerinden dolayı artık eskisi kadar
çizemediğini, ancak Don Quichotte’un
yaşaması için elinden gelen desteği yapacağına
söz verdi.

600023-1-44t
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Don Quichotte’a ilgi Almanya’da da gün
geçtikçe artıyor. Stuttgarter Zeitung gazetesi,
MultiKulti 1 haber portalı, SWR.DE-Funk,
Türkiye’nin Sesi ve Essen radyoları dergiyle

ilgili geniş haber yaparak, Karayel’i canlı
yayında konuk ettiler.
Almanya’nın belli başlı kentlerine gittikçe
yayılmaya başlayan Don Quichotte, Berlin’de
yaşayan derginin aynı zamanda yönetim
kurulu üyesi olan gazeteci-karikatürist Hayati
Boyacıoğlu ve derginin teknik sorumluluğunu
yürüten gazeteci-webmeister Ali Yıldırım’la
hedef kitlesini genişletmeye çalışıyor.
Geçtiğimiz haftalarda Berlin’i ziyaret eden
TBMM Başkanı Bülent Arınç ve CHP
milletvekili Kemal Derviş de, Don
Quichotte’u beğenen ve övgü dolu sö zler
söyleyen siyasetçiler arasındaydı. Schröder’li
ikinci sayıyı inceleyen Bülent Arınç ve
beraberindekiler, bazı karikatürlere
kahkahayla gülerken, bazı karikatürleri de
uzun uzun inceleyip, yorum yaptılar.
Üçüncü sayısının hazırlıklarının yap ıldığı
bugünlerde, gittikçe artan yazar-çizer
kadrosuyla dünyanın tek “Göçmen Mizah
Dergisi” olmaya aday Don Quichotte’a
Türkiye’nin yanısıra; Kanada, İngiltere,
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Bosna, Ürdün, KKTC, Hollanda, Belçika,
İsviçre ve Almanya’da yaşayan sanatçılar, yazı
ve çizgileriyle destek veriyorlar.
Bunlardan bazıları şunlar: Oğuz Aral, Nezih
Danyal, Bülent Arabacıoğlu, Gürbüz Doğan
Ekşioğlu, Tan Oral, Erdoğan Başol, Raşit
Yakalı, Semih Balcıoğlu, Yakup Karahan,
Gürcan Gürsel, İsmail Doğan, Hayati
Boyacıoğlu, Siyami Yozgat, Mehmet Ünal,
Morad Tienti, Reshad Sultanovic, Emad
Hajjaj, Atay Sözer, Muammer Kaylan,
Varujan Hanamirian, Orhan Coplu, M. Ali
Taşkoparan, Fevzi Kaşlı, İlhami Kızılay...
Avrupa’nın tek Türkçe ve Almanca mizah
dergisi Don Quichotte şu anda sadece ilan

9

10

gelirleriyle ayakta durmaya çalışıyor.
Hedefleri, en kısa zamanda Türk ve Alman iş
dünyasından sponsorluk desteği alarak,
Almanya genelinde daha geniş bir mizahsever
kitlesine ulaşabilmek. Böylelikle, AB’ye girme
hedefinde ve mücadelesinde olan Türkiye’nin
öncelikle kültürüyle ve sanatıyla AB’ye
girmesini başarmak onun birincil hedefi. Don
Quichotte yönetim kurulu, dergiyi uzun süreli
yaşatabilmek için şimdiden gerekli önlemleri
almış bile. Sponsor bulunamadığı takdirde, en
başta Erdoğan Karayel olmak üzere diğer
kurul üyeleri sırasıyla arabalarını satarak, daha
geniş kitlelere ulaşabilecek kaynağı sağlamaya
çalışacaklar.
Cumhuriyet Hafta
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Tekst 8

Tarım kültürünün yeni yıl ve takvime katkısı
1

Bir çok ansiklopediye göre, en eski yılbaşı
kutlamaları Babillilerde mart ortası;
Asurlularda güzün ılıman ayı olan eylül
ayında (MÖ 2000 yıllarında); Fenikeliler,
Persler yılbaşını ılıman güz aylarında ve
Yunanlılar ise MÖ 5. yüzyılda kışın
kutluyorlardı. Kimi, Hazreti İsa’nın doğum
günü olarak 25 Aralık’ta, Ermeni Kilisesi 6
Ocak’ta kutluyor. İranlılar, tanrılarından
Mitra’nın doğum günü olan 25 Aralık
tarihini yılbaşı olarak benimsemiş.
Gregoryan takvimi 1 Ocak tarihini yeni
yılın başlangıcı olarak kabul ederken, eski
Romalılar 17 Aralık tarihinde Satürn
şenliğini kutlar; Roma takvimi ve
Mezopotamyalılar 21 Mart tarihini kutlar,
Mısırlılar da 15 Temmuz’u Nil’in taşma
günü olarak kutlarlardı.
Yeni yıl geldiğinde şimdiki renkli
görüntülere benzer görüntüler Roma’da
varmış. Evler yeşillendirilir, ışıklandırılır,
çocuklara ve yaşlılara armağan verilirmiş.
Gerçi ülkemiz yeni yıla yabancı değil.
Batı aleminin her yıl Noel olarak kutladığı
Noel Baba Santa Claus Demre’de olduğu
için Anadolu halkları yeni yıl kutlamalarını
eskiden beri biliyorlar. Osmanlı döneminde
de yeni yıl kutlamaları yapılırmış. Dönemin
yüksek devlet memurları ve vezirler
padişahı ziyaret ederek kutlarlarmış
(padişahım çok yaşa). Padişah da
kendilerine muharremiye adı altında altın,
para ve başka armağanlar verirmiş.
Ülkemizde geleneksel kültürü ve dini
inanışları gereği halen yeni yılı farklı
zamanlarda kutlamakla beraber, artık
yılbaşı gecesi yerleşik duruma geldi.

2

3

4

8

9
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İyi ürün dileği
5

Yeni yılın hep şenliklerle kutlanmasının
temelinde, verimli ürün beklentisi ve
gelecek yılı iyi geçirmek dileği yatar.
Temeli insanın besin kaynağı olan gıda
güvencesine dayanır.
Tarımla uğraşan çiftçiler için ekim,
dikim ve hasat zamanı hayati önem
taşımaktaydı. Bu anlamda güneşli ve
yağmurlu geçen dönemlerin, nehirlerin ne
zaman taşacağının, ne zaman gel-git
olacağının bilinmesi, yerleşim yerlerinin
seçimi ve tarımsal üretimin güvencesi için
de önemliydi.
Bunun için insanlar Güneş, Ay ve
yıldızlarla yakından ilgileniyordu. Bu

6

7
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amaçla astroloji (müneccimlik)
geliştirilmişti.
Nil, düzenli olarak 15 Temmuz’da
taştığı için Mısırlılar bu günü yeni yılın
başı olarak kutlarmış. İnsanlar yaşamlarını
yerleştikleri nehre göre şekillendirmek
zorundaydı. Örneğin Nil nehrinin taşması
sonucu tarım alanları ve sınırları
bozulduğu için, toplumsal sorunlar
oluşuyordu. Eski tarım alanlarını ölçümle
yeniden saptamak için geometri bilimi
geliştirilmişti.
Dönemin hermetik rahipleri takvim
geliştirirken yılı üç mevsime ayırmışlardı:
1) Nil nehrinin taşması, 15 Temmuz, 2)
Alüvyonlu toprakların ekim mevsimi, 3)
Hasat mevsimi
Gökyüzünün sürekli olarak gözlenmesi
sonucu bazı gök cisimlerinin diğer
yıldızlardan farklı olarak belirli sürelerde
hareket ettiğini görmüşler ve bununla iklim
değişimi arasında bir ilişki kurabilmişlerdi.
Bilgili kişiler o dönemde büyük önem
taşıyordu ve ürünlerde önemli bir pay
bilginlere veriliyordu.
Pratik ihtiyaçtan doğan bu süreçte,
gözlem, saymak ve hesaplamak
astronomi bilimini doğurdu. Dönemin
astronomları veya gök bilimcileri en saygın
kişilerdi.
Tarımın yaygın bir şekilde yapılması
için önem verilen gökyüzü incelemesi zorlu
ve süreklilik isteyen bir işti. Mısır’da Nil’in
taşmasının yarattığı pratik sorun ve sorunu
çözme ihtiyacı, MÖ 2700 yıllarında Güneş
takvimini doğurdu. Bir yılın 365.2422 gün
olduğu o zaman belirlendi.
Sümerler ve Mezopotamyalılar ayın 29
günlük periyotlar içinde değişim
gösterdiğini saptadı. Daha sonraları güneş
takvimi ve ay takvimi birleştirildi. Dönemin
bilginleri o zaman 6 tabanlı takvim
sistemini geliştirdi. Yılın 12 ay (2 x 6), ayın
30 gün (5 x 6) ve (6 x 60) 360 gün olduğu
o zaman belirlendi, aradaki 5 gün de tatil
ve eğlenceye ayrıldı.
Temeli 60 sayısına dayanan
segzegesimal sistem, Mezopotamya’da
geliştirildi, bir günün 24 saat, bir saatin 60
dakika, bir dakikanın 60 saniyeye
bölündüğü o zaman belirlendi. Tabii bu
denli bilgiyi oluşturmak için matematiksel
cetvellerin kullanılması gerekiyordu.
Bugün bile kullandığımız Babillilerden
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kalma rakamlar ve cebir o günün
ürünüdür.

16

Takvimin başlangıcı
15

Her ne kadar yılbaşı 2003-2004 yıldır
Gregoryan takvimi, yani İsa’nın doğum
tarihi dikkate alınarak kutlanıyorsa da,
insanlığın yazılı tarihi MÖ 3000-4000 yıl
önceye kadar dayanır. Ancak değişik
toplumların takvim başlangıcı farklılıklar
oluşturuyor. Mısır takvimi Sirius
gezegeniyle Güneş’in kesiştiği yıl (MÖ
4241), Hicri takviminde Hicret 16 Temmuz
622 ve Fransa’da yakın geçmişe kadar
1805 yılına kadar 22 Eylül 1792, takvimin
başlangıcı olarak kabul edilmişti.

600023-1-44t
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Hangi tarih yeni yıl olarak alınırsa
alınsın, temel amaç sürdürülebilir bir tarım
için yılın bütün süreçlerinin doğru tespit
edilmesidir. Bugün artık resmi olarak 31
Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece, yeni yılın
başlangıcı olarak kabul görmüştür. Ancak
şimdi bile dünya coğrafyasında
bulunduğunuz konuma göre, bazılarından
erken veya geç yeni yıla girebilirsiniz. Siz
yılbaşı akşamına hazırlık yaparken, Yeni
Zelandalılar, Avustralyalılar, Çinliler,
Malezyalılar çoktan yeni yılı kutlamış
olacaklardır. Biz yeni yılı kutlarken bazıları
geleneksel hindi yemeklerini hazırlamaya
başlıyor olacaklardır.
Prof. Dr. İbrahim Ortaş,
Çukurova Üniversitesi
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Tekst 9

DEFNE GÖLGESİ
TURGAY FİŞEKÇİ
tfisekci@superonline.com

vurula vurula gösteriliyor. Kapitalist
toplumun dayattığı insan ilişkileri insanları
insanlığından çıkardı. Hasta bireyler,
hasta toplumlar oluştu.
Böylesine para pul, mal mülk, alım
satım, yalan dolan işlerine batmış bir
toplumun bireyleri, ancak insanı saflık,
güzellik ve karşılıksızlığın bir sonucu
olarak ortaya çıkabilecek aşk duygusunun
yanından geçebilirler mi?
Sahte değerlerin peşinde mutlu
olacaklarını düşünen insancıklarımız
hayatta bir türlü bulamadıkları aşk
duygusunu romanlarda arıyorlar. Aşk
üstüne yazılan romanların bunca
satılması, aşkın değil, aşksızlığın
göstergesi.
İnsanoğlu, doğasından gelen bir
dürtüyle kendini değerli hissetmek ister.
Seçtiği siyasetçilerce, işyerindeki
üstlerince, okuduğu rengârenk
gazetelerce, izlediği televizyon
kanallarınca, dinlediği müziklerce, hayatın
her alanında sürekli aşağılanan insan
elbet aşk duygusuyla yücelmek,
değerlenmek, insan olduğunu anımsamak
istiyor.
Ama aşk da insana görünmek için
önce onun insan olmasını, insani
değerlerle donanmasını, aşkı görebilecek
gözleri olmasını ister.
Günümüzün çok satılan aşk
romanlarının da doğrusu, aşka özgü temel
değerlerden çok, insanların zayıf
yanlarına seslenip onlardaki açlığı
kullanan ürünler olduğunu düşünüyorum.
İnsanlarımız aşkı okuyacakları kitapları
alırken bile sermaye düzeninin kendilerine
tanıtım kampanyalarıyla sundukları
ürünlere yönlendiriliyorlar.
Konu aşk ise, Nâzım Hikmet şiirlerinin
peynir ekmek gibi satılması gerekmez mi?
Oktay Rıfat’ın yazdığı aşk şiirlerini
dünyayı gezseniz bulamazsınız.
Tanpınar’ın Huzur’unun da en az öteki
çok satanlar kadar satılması gerekmez
mi?

Aşksız Toplum
Yaşar Kemal’in, TÜYAP Kitap Fuarı
sırasında gerçekleşen bir panelde,
günümüzün edebiyat ortamını eleştirmek
için söylediği, “Sanki bütün Türkiye sabah
akşam aşkla yatıp kalkıyormuşçasına
nedir bu aşk romanları?” sözleri türlü
ilginçlikler taşıyor.
Roman türü için toplumun aynasıdır,
ona bakarak içinden çıktığı toplumu
tanıyabilirsiniz denir.
Buradan yola çıkarsak, bunca aşk
romanı yazılması, bunların da okurlarca
kapışılması toplumumuzun aşk içinde
yüzdüğünün mü göstergesi?
Elbette günümüz edebiyatıyla
günümüz toplumu arasında bir ilişki
vardır. Bunca kitap yazılıp bunca da
satıldığına göre bu bağların
toplumbilimciler tarafından araştırılması
da ilginç sonuçlar verebilir.
Ben günümüz Türk edebiyatının
günümüz Türkiye toplumunu -elbet aykırı
örnekler dışında- yansıtan bir edebiyat
olduğunu düşünmüyorum.
O halde satışları elli binleri, yüz binleri
bulan bu romanlar nasıl bir gereksinimi
karşılıyor?
İnsanların bunca alım gücünü
kamçılayan şey, ellerinde olana değil,
olmayana ulaşma çabası olmasın?
Orhan Kemal, Çamaşırcının Kızı adlı
kitabını tanıdığı bir emekçi kadına vermiş.
Birkaç gün sonra kitabı getiren kadın,
“Ben bu yazılanları biliyorum, bilmediğim
şeyleri anlatan bir kitap yok mu?” demiş.
Ünlü roman eleştirmeni György
Lukács da, romanın insan yaşamındaki
değersizleşmeyle ilişkili olduğunu söyler.
İnsan ne zaman değersizleşti?
Sınıflı toplumların ortaya çıkışından
beri. Ama romanın ortaya çıkışı kapitalist
toplumla birlikte. Kapitalizmin insanoğluna
getirdiği değersizlik duygusu önceki
toplumsal yapılardan çok farklı.
Bireyin sermaye karşısında ne denli
değersiz olduğu her gün, her an kafasına

Cumhuriyet

600023-1-44t
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Tekst 10
Can DÜNDAR

ADA

Televizyon körlüğü
1

12 Eylül’den sadece 8 hafta sonraydı.
Gazetelerin birinci sayfasında “Katili öğrenmek için aranacak telefon numaraları” yazılıydı.
Ararsanız, Dallas dizisinin kahramanı JR’ı kimin vurduğunu öğrenebilecektiniz.
Kanlı bir iç savaşta on binlerce evladını toprağa gömen ülke, bir askeri darbeden iki ay sonra
ekran başına geçmiş, kendi evlatlarının değil, JR’ın katilini soruşturuyordu.
Benim için “televizyon körlüğü”nün miladı orasıdır.

2

12 Eylül’den sonra renklendirildi televizyon...
Yayın saatleri artırıldı.
Askeri yönetim, hem propagandasını hem uyutma kampanyasını o kutudan yürüttü.
Sonra Özal’la özel kanallar açıldı.
Beyin yıkayan bir borazana dönüşmüş “kamu yayıncılığı”nın tekeli kırıldı; yayın ortamı
piyasanın insafına bırakıldı.
O güne kadar yasak, tehlikeli, ayıp bilinen ne varsa 20 yıl boyunca ekrandan yağdırıldı:
Kan, şiddet, küfür, seks, arabesk, dansöz, kumar...
Yıllar yılı dünyaya tek siyah beyaz kutudan bakmaktan bunalmış toplum, bu rengarenk
şenliği görünce akın akın ekran başına toplandı.
Bu izleyici, reklamcıya satıldı.
Ve öldüresiye bir düzey düşürme yarışı başladı.
En çok izlenen, en berbatı sunandı.
“Dünyanın en çok televizyon seyreden toplumu” böyle yaratıldı.

3

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir raporu, günlük TV izleme süremizi 3.5 saatten 4 saate çıkararak
- ABD ile birlikte - “Dünyanın en telekolik halkı” tahtına oturduğumuzu bildiriyor.
20 yılda ekrana kilitlenmiş 50 milyon insan yarattık her yaştan...
Halkımız ne eşine, ne sevdiğine, ne çocuğuna ayırdığı vakti beyazcama veriyor.
Peki seyrettiği ne?
Rating yarışının seyrine göre kah yerli film, kah reality show, kah yarışma, kah yerli dizi...
Başında kesekağıdıyla çocukken uğradığı tecavüzü ballandırarak anlatan kadınlar, bir
turnike başında kendisiyle dalga geçen sunucuya “Biraz yardım” diye yalvaran yoksullar,
hangi kaynana hangi gelini seçecek, hangi pop star adayı elenecek, ünlüler çiftliğinden ilk
kim gidecek diye uykusu kaçanlar, ... ve ekrandan kovulan (veya kalıp günbegün çamura
bulanan) usta haberciler, belgeselciler, yayıncılar...
TV seyircisi patlarken kitap okuru yok oluyor.
Bir Japon yılda 25 kitap okurken, Türkiye’de 6 kişiye yılda ancak bir kitap düşüyor.

4

Son 20 yılın televizyon yöneticileri bu tabloya bakıp “Biz ne yaptık?” diye dövünüyor mudur,
yoksa eseriyle övünüyor mudur acaba?
Evlerine sokmayacakları adamları star yaparken, abazanlara gezi programı satarken, kaliteli
yapımlara inatla kapıyı kaparken “Yaydığımız şiddet ileride bizi de vurur, cehaleti övmek
çocuklarımızın geleceğine mal olur, bunca saçmalığı izleyen bir toplum hepten aptal olur”
diye düşünmüşler midir?
Yoksa “Bizim işimiz sinekleri cama yapıştırmaktı; onlar da bu kadar hevesle yapışmasaydı”
mı diyorlardır.

5

Onlar ne derse desin; kesin olan bir şey var ki, onarımı kuşaklar sürecek bir tahribat yaşadık
son 20 yılda...
Müsebbiplerinden insaf beklemek saflık olur.
Yapılacak şey, durumdan rahatsız olan yayıncıların, izleyicilerin örgütlenmesi ve yeni bir
yayıncılık anlayışının zorlanmasıdır.
Son TV seyircisi de körleşmeden...
can.dundar@e-kolay.net

600023-1-44t
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Tekst 11
film, duygusal akış içinde aşk, özveri, alınyazısı
gibi klasik Yeşilçam motiflerini işleyen, daha
çok oyuncularıyla ilgi çeken sıradan bir aile
melodramı. Başrollerinde Tarık Akan, Perihan
Savaş, Eşref Kolçak gibi oyuncular var (1977).

GÜNÜN FİLMLERİ
Mahşere Kadar
10.00 TRT 1
Armatör babasının yazlık köşkünde
bekçilik yapan elektrikçiyle evlenen kızın
aşk ve serüven öyküsü. Lütfü Ö. Akad’ın
yönettiği filmde, Kartal Tibet, Fatma Girik gibi
oyuncular var (1971).

Arlette

13.00 Show TV
Yıldız Tepe
Filmde, kimsesiz kalınca Anadolu’nun
ıssız bir yöresindeki akrabalarının yanına
sığınan bir genç kızın, gizemli bir köşkte ona
âşık iki kardeşle başından geçen ürkütücü
olayların öyküsü anlatılıyor. Yönetmen: Yağmur
Taylan. Oyn: Özge Özberk, Uğur Polat, Ozan
Güven (2000).
Önce Aşk

Yedi Evlat…

13.55 CINE 5

(First Comes Love) – Bennett,
patronunun güzel kızıyla yeni
nişanlanmıştır. Genç adam sanki bir rüyada
gibidir. Fakat iş konusunda yaptığı büyük bir
hata herşeyi altüst edebilecek niteliktedir. Bir
müze müdürüne yanlışlıkla mail atar. Kalib,
aslında düzeltilmesi çok zor olan bu hatayı telafi
edebilmek için elinden geleni yapar. Yön: Ron
Lagomarssino. Oyn: John Stomas, Annabeth
Gish, Jane Sibbett, Robert Stack, Angie
Dickinson (1999 ABD, 94 dk).

Çil Horoz

Hayatım Sana…

Aşk Zamanı

21.00 CINE 5

(In The Mood for Love) – Bir gazetede
editörlük yapan Chowk karısının onu
aldattığını öğrenir. Üstelik komşuları Lizhen’in
kocasıyla. Chowk, kıskançlıktan adeta deliye
dönmüştür ve intikam almaya karar verir. Bunun
için sinsice bir plan yapar. Lizhen’e kur yaparak
onu ağına düşürecektir. Böylece hem de
Lizhen’in kocasından intikamını almış olacaktır.
Sonunda amacına ulaşır. Yön: Kar-W-al Wong.
Oyn: Tony Leung Chiu Wai, Maggie Cheung,
Ping Lam Slu (2000 Hong Kong, 98 dk).

14.20 Kanal D

Sahilde Cinayet

15.30 TGRT

23.35 CINE 5

(Seaside Seduction) – Jess, genç ve
güzel bir striptizcidir. Ucuz ve gürültülü
gece kulüpleriyle dolu bir sahil kasabasında
yaşayan genç kadın, artık buraları terk etmek
niyetindedir. Fakat bir gün sevgilisinin cesedi
sahile vurmuş bir şekilde bulununca, Jess suçlu
durumuna düşer. Bu işten kurtulmaya çalışan
genç kadın, kendini karmaşık olayların içinde
bulur. Yön: Patrick Coppola. Oyn: Belinda
Coppola, Monique Parent (1999 ABD, 90 dk).

Gözleri görmeyen bir kızla, âşık olduğu
bestecinin acıklı öyküsü. Muzaffer
Aslan’ın filminde, Türkân Şoray, Cüneyt Arkın,
Münir Özkul, Gülgün Erdem ve Kayhan
Yıldızoğlu var (1970).

Şeref Sözü

16.30 Show TV

Yedi tane çocuğu olan dar gelirli bir
memurun çocuklarından iki tanesini
evlendirirken başına gelen trajikomik olayların
öyküsü konu alınıyor. Yönetmenliğini Halit
Refik’in üstlendiği yapımda, Cüneyt Gökçer,
Perihan Savaş, Neriman Köksal var.

Gecekonduda yaşayan üç kızkardeşten
fabrika işçisi en küçüğünün, kendisine
göz koyan ablalarından birinin kocası, öbürünün
oğlu ve bir semt kabadayısıyla ilişkilerinin
öyküsü. Yönetmen: Süreyya Duru. Oyuncular:
Hülya Avşar, Selçuk Özer, Tuluğ Çizgen, Savaş
Yurttaş (1987).

15.45 TRT INT

Sevdiği yoksul kızla, ölümcül hasta
varlıklı kız arasında seçime zorlanan
üniversiteli bir gencin öyküsü. Osman F.
Seden’in Safa Önal’ın senaryosundan çektiği

600023-1-44t

15.45 CINE 5

(Arlette) – Arlette isimli genç ve güzel
bir kadına, yakışıklı bir genç kur
yapmaktadır. Fakat genç kadınla evlenmek
isteyen sadece o değildir. Arlette’nin en son
talibi ise Frank adında bir kumarbazdır. Frank,
Las Vegas’ın en ünlü kumarbazlarına borç
yapmıştır. Aslında Arlette’yle evlenmesi de bir
oyundan başka bir şey değildir. Çok zengin bir
kadın olan Arlette’le evlenince onun parasına da
sahip olabileceğini düşünmektedir. Yönetmen:
Claude Zidi. Oyuncular: Josiane Balasko,
Christopher Lambert, Arnelle. (1997 Fransa,
100 dk).
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Kusursuz Hedef

23.45 atv

Ancak görevine yeniden dönebilmesi için
psikolojik tedavi görmesi gerekmektedir.
Bunun için grup terapisine katılır. Yönetmen:
Eric Blakeney. Oyuncular: Liam Neeson, Oliver
Platt, Sandra Bullock (2000 ABD 100 dk).

(Perfect Target) – Paralı bir asker
yabancı bir ülkeye gönderilir. Gönderilme
sebebi o ülkenin başkanını korumaktır. Fakat
gittiği ülkede bulunuşunun asıl amacının
başkana suikast girişimini desteklemek
olduğunu farkeder. Yönetmen: Sheldon Lettisch.
Oyn: Daniel Bernhardt, Jim Pirri, Brian
Thopson, Rober Englund (1997 ABD, 89 dk).

Aşk Silahı

İzleyin

Orta

Değmez

01.05 TRT 1

(Gun Shy) – Gizli Dea ajanı
öldürülmekten kıl payı kurtulmuştur.

Yabancı

Yerli

600023-1-44t
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Tekst 12

Cankurtaran yazılımlar
Bilgisayar ve internet size verimli bir hayat sunabilmek için geliştirilen iki ayrı teknoloji. Tek
sorun fazla baş başa kalamıyor oluşunuz. İşte kaderi tersine döndürecek üç bedava yazılım

Mail Washer
http://www.mailwasher.net
Posta kutunuz teorik olarak sizinle ilgili mektup ve mesajların birikeceği bir yer olmalı.
Ancak pratikte ne yazık ki işler böyle yürümüyor. Posta kutunuzun yarısında sizinle ilgili
mektuplar varsa kendinizi şanslı hissetmelisiniz. Mail Washer adlı ücretsiz yazılım,
dertlerinizin önemli bir bölümünü çözüyor. Hem de 'düşmanın' taktiğini kullanarak! Program
sisteme yüklendikten sonra altta ufak bir ikon olarak bekliyor ve sürekli mektuplarınızı
kontrol ediyor. Gelen mektupların içinde gereksiz mektup yollamaktan sabıkalı kişilerden
gelen mektupları hem siliyor, hem de 'yolladığınız adreste böyle bir kişi yoktur' anlamına
gelen standart bir hata mesajı yolluyor. Böylece kısa sürede birçok duyuru listesinden
çıkıyor ve her geçen gün biraz daha rahatlıyorsunuz.
Zone Alarm
http://www.zonelabs.com
Ücretli ve ücretsiz iki ayrı sürümü bulunan Zone Alarm yazılımı temel olarak bilgisayarınıza
davetsiz olarak girmek isteyenleri ve bilgisayarınızdan size sormadan karşı tarafa bilgi
yollamaya çalışanları durdurmayı hedefliyor. Yani her açıdan hayırlı bir yazılım. Ancak
bunun için her yazılım için bir defaya mahsus olmak üzere onay verme ya da engelleme
tercihi yapmanız gerekiyor. Örneğin bir yazılım internete bağlanıp sizin hakkınızdaki bir
bilgiyi karşı tarafa ulaştırmak isterse siz bunu bir kere onaylıyor ya da reddediyorsunuz,
ardından yazılım aklında tuttuğu bu tercihi sürekli olarak uyguluyor. Ayrıca tüm bu
kontrolleri e -postalarınız için de yapıyor. Kullanımı kolay, çünkü gerekmedikçe gözünüze
çarpmıyor. Başarısı kanıtlanmış ve tamamen bedava.
Ad-aware
http://www.lavasoft.de
Kimi zaman internette dolaşırken son derece faydalı yazılımların bedava dağıtıldığını fark
etmişsinizdir. Hepsi olmasa da önemli bir kısmı aba altındaki sopayı çok iyi gizleyebiliyor.
Yani size bedava sunduğu hizmetlerin altında başkalarının yazılımlarını size yüklüyor.
Bilgisayarınıza yüklediğiniz irili ufaklı yazılımların casus olarak adlandırılan takip ya da
kaynaklarınızı kendi amaçları için kullanan parazit yazılımlar barındırabileceği hiç aklınıza
geldi mi? Gelmediyse bu ufak ve ücretsiz yazılım bu konuyu ihmal etmenin sonucunu size
göstermek için hazır bekliyor. Bir tıklama ile yapacağınız taramada bilgisayarınızda çıkacak
olan bu tipteki yazılımların fazlalığına inanamayacaksınız. Temiz, verimli, huzurlu bir
kullanım için ihmal edilmemesi gereken bir hizmet.
RADİKAL
Einde
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Turks 1,2

Correctievoorschrift HAVO

20

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

06

Tijdvak 1

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002).
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator.
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de
CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten
voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo
nodig naar boven afgerond.
2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal
scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de
geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal
het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het
beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan
een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel
anders is vermeld.
6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de
definitieve normering van het examen rekening gehouden.
8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer.
N.B. Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de behaalde
scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
3 Vakspecifieke regels
Voor het examen Turks 1,2 HAVO kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
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1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
4 Beoordelingsmodel
Antwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.
Tekst 1 TATİL
Maximumscore 2
2, 4 en 5 juist
1 en 3 onjuist

1 

Indien vijf goed
Indien vier goed
Indien drie of minder goed

2
1
0

Tekst 2 Sanal çöplük eziyeti
2 

3 

B

Maximumscore 1
De kern van het antwoord moet zijn:
• Dat ook sommige belangrijke boodschappen door de antivirusprogramma’s worden
verwijderd of tegengehouden (omdat ze een virus bevatten).
of
• Bazı önemli mesajların (virüslü olduğu gerekçesiyle) anti-virüs süzgecinden geçememesi.

4 

C

5 

D

6 

D

7 

Maximumscore 1
(alinea) 8
Tekst 3 21. Yüzyılın İlacı “Cep Doktoru”

8 

B

Tekst 4 Dış beyinlere davet
9 

C

10 

D

11 

D

12 

C
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Deelscores

Antwoorden

13 

D

14 

A

15 

A

16 

B

Tekst 5 “Küçük Adam’ın Büyüklüğü!..”
17 

C

18 

D

19 

Maximumscore 1
(alinea) 4

20 

B

Tekst 6 Gündökümü sona erdi
Maximumscore 2
1e artikel (F. Andaç): nummers 1, 4
2e artikel( S. Köksal): nummer 2
3e artikel (H. Aktunç): nummer 3

21 

Indien vier goed
Indien drie goed
Indien twee of minder goed

2
1
0

Tekst 7 Don Quichotte, ‘Göçmen Mizah Dergisi’ olma yolunda
22 

B

23 

Maximumscore 1
Almanya’da yayınlanmasına ... tahmin ediliyor. (alinea 1, regels 7-13)

24 

C

25 

B
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 2
26  • (door) verkoop van het tijdschrift;

• (door) abonnementen;
• (door) inkomsten uit advertenties;
• (door) het vinden van sponsors;
• (zonodig door) het verkopen van hun auto’s.

of
• dergiyi ücretli olarak satarak;
• abone sistemine geçerek;
• ilan gelirleriyle;
• sponsor bularak;
• (gerektiğinde) arabalarını satarak.

Indien vier goed
Indien drie goed
Indien twee of minder goed
27 

2
1
0

C

Tekst 8 Tarım kültürünün yeni yıl ve takvime katkısı
Maximumscore 1
28  • Dat komt doordat Santa Claus in Demre gewoond heeft.

of
• Santa Claus’un Demre’de yaşamış olmasından.

Maximumscore 1
1 b
2 a
3 d
4 c
5 f
6 e

29 

Opmerking
Bij één fout of meer: 0 punten.
30 

C

31 

B

32 

Maximumscore 1
De overstroming van de Nijl. / Nil’in yatağının dışına taşarak yarattığı sorun.
Maximumscore 1
Bilgili kişiler (o dönemde büyük önem taşıyordu ve ürünlerde önemli bir pay) bilginlere
veriliyordu. (alinea 10)

33 

Tekst 9 Aşksız Toplum
34 

D

Tekst 10 Televizyon körlüğü
35 

C

36 

D
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Deelscores

Antwoorden

37 

Maximumscore 1
… ve ekrandan kovulan (veya kalıp günbegün çamura bulanan) usta haberciler,
belgeselciler, yayıncılar … (alinea 3)

38 

B

39 

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn (één van de volgende):
• dat ze minder boeken lezen
• dat ze onwetender worden
Maximumscore 1
(alinea) 5

40 

Tekst 11 Günün Filmleri
Maximumscore 1
Sahilde Cinayet (23.35 CINE 5)

41 

Tekst 12 Cankurtaran yazılımlar
Maximumscore 1
42  • http://www.mailwasher.net

• http://www.zonelabs.com

Indien twee goed
Indien één of geen goed

1
0

inzenden scores
Verwerk de scores van alle kandidaten per school in het programma WOLF.
Zend de gegevens uiterlijk op 31 mei naar Cito.
Einde
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Turks 1,2

Examen HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

05

Tijdvak 1
Vrijdag 3 juni
9.00 – 11.30 uur

Vragenboekje

Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te
behalen; het examen bestaat uit 45 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

500017-1-8o

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven.
Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1 ‘Öz Kayseri’ pastırması ile AB’nin gıda Oscarını kazandı
1p

Gurbetçi iş adamı Hilmi Selçuk’un Almanya’da gıda dalında yakalamış olduğu ‘gıda
oscarı’nın Türkiye açısından önemi nedir?
AB’ye uyum yolunda, gıda standartlarını yerine getirmede önemli bir gelişme.
Almanya’da yaşayan Türklerin başarısı alanında bir gösterge.
Şimdiye kadar Oscar alamamış olan Türkiye’nin, Oscar kazanması.
Türk vatandaşı olan Hilmi Selçuk’un 478 firma arasında 1. olması.

1 
A
B
C
D

1p

Pastırmanın nasıl yapıldığı aşağıdaki hangi paragrafta anlatılmaktadır?
paragraf 2.
paragraf 4.
paragraf 5.
paragraf 6.

2 
A
B
C
D

1p

Hilmi Selçuk’un pastırmasını Taunus Dağları’nın eteklerinde üretmesinin nedeni nedir?
Bu bölgeye ulaşımın kolay olması.
Doğal şartların benzerlik göstermesi.
Hilmi Selçuk’un bu bölgede oturmuş olması.
Satışların bu bölgede daha iyi olması.

3 
A
B
C
D

2p

4 

1p

5 

Volgens het artikel heeft Hilmi Selçuk, voordat hij worstenmaker werd, enkele andere beroepen
uitgeoefend.
Noem twee van deze beroepen.
Je moet in het Turks antwoorden.
Aşağıdaki şıklardan hangileri doğrudur?
1 Burça otu ile çemen aynı şeylerdir.
2 Burça otu ile çemen farklı şeylerdir.
3 Burça otu Taunus Dağları’nda yetişmektedir.
4 Çemen öz vatanı olan Kayseri’den getirilmektedir.
Yalnızca 1. şık doğru.
Yalnızca 2. şık doğru.
Yalnızca 2. ve 3. şıklar doğru.
Yalnızca 1. ve 4. şıklar doğru.

A
B
C
D

Tekst 2 Her araç Türkiye’deki yakıtı kullanamaz
1p

Gri piyasa denilen piyasayı kimler elinde bulundurmaktadır?
Distribütörler.
Galericiler.
İthalatçılar.
Üretici firmalar.

6 
A
B
C
D

1p

Deze tekst gaat over de slechte kwaliteit van brandstof voor auto’s in Turkije. De oorzaak
van dit probleem wordt met één zin aangeduid.
Citeer deze zin.

7 
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1p

Yakıttan kaynaklanan sorunlardan dolayı Türkiye’deki otomobil alıcıları AB ülkelerine
göre bazı olumsuz durumlarla karşı karşıya kalmaktadırlar.
Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuzluklardan değildir?
Arızalanan parçayı bulamamak.
Daha fazla tamir yaptırmak.
Daha pahalı yakıt kullanmak.
Uzun süre servislerde beklemek.

8 
A
B
C
D

1p

De schrijver geeft kort en krachtig zijn mening over de negatieve ontwikkeling ten aanzien
van de slechte kwaliteit van brandstof in Turkije.
Citeer de betreffende zin.

9 

Tekst 3 ‘Cep’e giden yolu buldu!
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
1p

10 

ancak
artık
belki
halbuki
kuşkusuz

A
B
C
D
E
1p

11 

arama
kiralama
tamir
yükleme

A
B
C
D
1p

12 

gelir
ihracat
kalite
yoğunluk

A
B
C
D
1p

13 

kaderleri değişmiş
planları değişmiş
umutları sönmüş

A
B
C
1p

14 

işi
izni
oturumu
parayı

A
B
C
D
1p

15 

gibi
halde
için
zaman

A
B
C
D
1p

16 

olduğu için
olmasın diye
olmasına rağmen
oluyor diye

A
B
C
D
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1p

17 

modası
rizikosu
sembolü

A
B
C

Tekst 4 Yalan Söylemenin Nedenleri

2p

In deze tekst wordt een aantal redenen genoemd waarom kinderen kunnen liegen.
Wat zijn volgens de tekst redenen om te liegen?
Noteer de nummers van de betreffende redenen.
1 Angst om de familie boos te maken.
2 Angst om geen nieuwe vrienden te krijgen.
3 Angst om gestraft te worden door de leerkracht.
4 De wens om goed te presteren op school.
5 De wens om op te vallen.
6 Verlegenheid.

18 

Tekst 5 E@sy Check-in

1p

Turkish Airlines beweert dat reizigers die business class vliegen, tijd kunnen winnen door
gebruik te maken van de e@sy check-in-regeling.
Op welke wijze wordt deze bewering in het artikel geconcretiseerd?

19 

Tekst 6 40 Yıllık Avrupalı
1p

‘Avrupalıyım ama aynı zamanda da bir İtalyanım’ diyen Romano Prodi bu mesajı ile
okuyucuya ne demek istiyor?
Avrupalı olmak İtalyan olmakla aynıdır.
Avrupalı olmak kendi kimliğini unutmak değildir.
Avrupalı olmak kimliğinden taviz vermektir.
İtalyan olmak Avrupalı olmaya bağlıdır.

20 
A
B
C
D

1p

Ulus kimliğini koruma savı neden tutarsız hale gelmiştir?
Avrupa Birliği’nin giderek büyümesinden.
Dünyanın giderek küçülmesinden.
İletişimin artık sınır tanımamasından.
Ulusçuluğun önemini kaybetmesinden.

21 
A
B
C
D

1p

22 

In welke alinea wordt de hoofdgedachte van dit artikel kort uitgedrukt?

1p

23 

Hangi paragrafta sunulan gelişmeler ikinci paragrafta hissedilen fobilerin yersiz olduğunu
ortaya koymaktadır?
paragraf 1.
paragraf 3.
paragraf 5.
paragraf 7.

A
B
C
D
1p

Welke visie stelt de schrijver tegenover de angst van sommigen om hun nationale identiteit
te verliezen?
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin die deze visie weergeeft.

24 
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Tekst 7 Bir Gençlik Projesi
1p

Türkiye Araştırmalar Merkezi’nin bu projedeki rolü nedir?
Gençleri Türkiye’ye çekmek.
Maddi katkıda bulunmak.
Rehberlik etmek.
Türk kültürünü gençlere tanıtmak.

25 
A
B
C
D

2p

In het kader van het ‘Gençlik Projesi’ worden er drie bijeenkomsten georganiseerd.
Schrijf de onderwerpen op en de plaatsen waar deze bijeenkomsten gehouden worden.
Doe het zo:
onderwerp:
plaatsnaam:

26 

1
……………………………………………
2
……………………………………………
3
……………………………………………
De onderwerpen moeten in het Turks gegeven worden.
Gebruik voor de plaatsnamen de schrijfwijze die in de tekst wordt
1p

B
C
D

Aşağıdakilerden hangisi değişik amaçlar içeren bu projenin amaçlarından değildir?
Değişik ülkelerdeki gençlerle iletişim kurmak.
Gençlerin başka ülkelerde okuma imkanlarını araştırmak.
Sınırları aşmak, Avrupa’yı görmek ve tanımak.
Ülkeler arasındaki farklılık ve benzerlikleri görmek.

28 
A
B
C
D

1p

gebruikt.

Gençlerin yaşıtlarıyla bir araya gelmelerinin yararlı olacağı aşağıda verilen paragrafların
hangisinde ortaya konmaktadır?
paragraf 1.
paragraf 3.
paragraf 5.
paragraf 7.

27 
A

1p

…………………………
…………………………
…………………………

Proje çerçevesinde elde edilen sonuçlardan nasıl yararlanılacaktır?
Projeyi bir filme dönüştürerek.
Projeyi reklam amaçlı kullanarak.
Projeyi tekrar uygulamaya koyarak.
Projeyi yayın şeklinde belgeleyerek.

29 
A
B
C
D

Tekst 8 Hollanda’da Türk uydu televizyon yayını
1p

Metinde belirtilen kitabın (Yeni Ufuklar) yazarının düşüncesini aşağıdakilerden hangisi
yansıtmaktadır?
Gençler ve çocuklar toplumda oluşan değişimi anlamakta güçlük çekiyorlar.
Gençler ve çocuklar yetişkinlerin düşüncelerini uygulamak istemiyorlar.
Yetişkinler, çocuk ve gençleri eskiyi anlamaları için baskı altında tutuyorlar.
Yetişkinler toplumda oluşan değişiklikleri kabul etmekte zorluk çekiyorlar.

30 
A
B
C
D

1p

31 

1p

32 

Volgens de schrijfster is de stad Ouddorp niet “ouderwets”.
Wat voor reden voert zij hiervoor aan?
Aşağıdaki paragraflardan hangisinde Hollandalıların çanak anteniyle ilgili düşüncelerinin
değiştiği belirtiliyor?
1. paragrafta.
3. paragrafta.
5. paragrafta.
6. paragrafta.

A
B
C
D
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1p

33 

In welke alinea geeft de schrijver haar eigen mening weer over de satellietzenders?

1p

34 

Çifte vatandaşlık ve dilin sağladığı yararlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi metinde
belirtilmiyor?
ekonomik yarar sağlaması
iletişim kolaylığı sağlaması
seyahatlerde kolaylık sağlaması
sporda kolaylık sağlaması

A
B
C
D
1p

Kenan Durmuşoğlu kendisinin kimliği konusundaki düşüncesini nasıl açıklıyor?
Kenan Durmuşoğlu,
her iki kültüre de uyum sağladığı halde iki toplumca da kendisine garip bakıldığını
belirtiyor.
her iki kültüre de uyum sağlamakta oldukça fazla zorluk çektiğini belirtiyor.
her iki kültürün de hala kendisine yabancı olduğunu belirtiyor.

35 
A
B
C

1p

7.
7.
7.
9.

36 
A
B
C

paragraf ile 9. paragraflar arasındaki ilişki nedir?
paragraf 9. paragrafla bir bütünlük oluşturuyor.
paragrafta verilen örnek 9. paragraftaki düşünceyi çürütüyor.
paragrafta 7. paragraftaki durumdan daha başka bir düşünce savunuluyor.

Tekst 9 Sanal Alem

3p

Bij deze vraag horen vier genummerde berichten. Hieronder wordt van elk bericht in
één zin de kern weergegeven.
Geef aan welke zin bij welk bericht hoort.
a Dit artikel gaat over een praktisch hulpmiddel voor gebruikers van internet.
b Er wordt kennis aangeboden over specifieke onderwerpen.
c In dit artikel staat een bepaalde computer centraal.
d Er worden nieuwe mogelijkheden genoemd van een bekend stukje hardware.

37 

Tekst 10 Yeşil kart çıkmazı
1p

‘Accenture’ şirketinde kaç Türk bilişim uzmanı görev yapmaktadır?
5
90
150
8004

38 
A
B
C
D

1p

‘Accenture’ şirketi Türk çalışanlarına hangi gerekçeyle çıkış vermektedir?
Almanca bilmedikleri gerekçesiyle.
Kontratlarının bittiği gerekçesiyle.
Oturumlarının bittiği gerekçesiyle.
Yaşanan ekonomik kriz gerekçesiyle.

39 
A
B
C
D

1p

‘Green Card’ uygulamasının yanlış bir düşünce olduğunu kim savunmaktadır?
Adının açıklanmasını istemeyen bilişim uzmanları.
Durumdan rahatsız olan Alman vatandaşları.
Pazarlama müdürü Ulf Henning.
Türk avukat Gönül Halat-Meç.

40 
A
B
C
D
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Avukat Halat-Meç’e göre kriz ve işten çıkarma söz konusu olduğunda bilişim uzmanlarının
durumu ne olacaktır?
İlgili şahsa çıkış verilecektir.
İlgili şahsa tazminat ödenecektir.
Şahsın oturumu iptal edilecektir.
Yabancılar Yasası uygulanacaktır.

41 
A
B
C
D

1p

42 

1p

43 

Iemand wordt na één jaar werkloos.
Geeft een ‘Green Card’ hem het recht bij een andere firma te gaan werken in deze sector in
Duitsland?
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin die je antwoord ondersteunt.
Hukukçulara göre Almanya’ya gelen bilişim uzmanlarının en büyük sorunu nedir?
Dil bilmeme.
İş bulamama.
Kanunları bilmeme.
Meslekte tecrübesizlik.

A
B
C
D

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

Tekst 11 Yamaç Paraşütü

2p

Je bent 17 jaar oud en wilt graag in de zomervakantie in Turkije aan paragliding doen.
Kan dat? Zo ja, schrijf het kopje op dat boven de betreffende alinea staat. Zo nee, antwoord
“nee”.

44 

Tekst 12 Voíla

1p

Je hebt de inhoud van Voíla (twee tubes) gemixt maar hebt er slechts een klein deel van
gebruikt.
Kun je de rest voor de volgende keer bewaren?
Citeer de eerste en de laatste twee woorden van de zin of het zinsdeel dat je antwoord
ondersteunt.

45 

Einde
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Examen HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs
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Tijdvak 1
Vrijdag 3 juni
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Tekst 1

‘Öz Kayseri’ pastırması ile AB’nin
gıda Oscarını kazandı
Zafer Özcan
1

2

3

4

Gurbetçi işadamı Hilmi Selçuk, gıda
dalında her yıl Almanya’da yapılan ve 6
Avrupa ülkesinden 478 firmanın katıldığı
yarışmada altın madalya ile ödüllendirildi. 37
yıldır Almanya’da yaşayan Selçuk, Avrupa
Birliği’nin standartlarına uygun, koyun ve
sığır etinden pastırma üretiyor. Selçuk’un
pastırma üretiminde yakaladığı başarı, AB’ye
uyum yolunda gıda standartlarını yerine
getirmekte zorlanan Türkiye için de önemli
bir örnek oluşturuyor. Kokoreç, balık-ekmek,
sakatat ve diğer açıkta satılan gıdalar
üzerinden devam eden tartışmanın odak
noktasını, sağlık ve hijyen şartlarına uygunluk
oluşturuyor.
Hilmi Selçuk, geçimini sağladığı ve para
kazandığı Almanya’yı ikinci vatanı olarak
görüyor. Bu ülkede sayıları 56 bini bulan
Türk girişimcilerin ilklerinden olan Selçuk,
Hamburg’da seyyar satıcılıkla başlayan ticari
hayatına, Avrupa çapında ödüllü bir
pastırmacı olarak devam ediyor. Girişimcilik
serüveninde birçok kez batıp-çıkan Hilmi
Selçuk, son altı yıldır pastırma işini yapıyor.
Frankfurt yakınlarındaki üretim tesisleri yıllık
200 ton kapasiteyle çalışıyor. Üretimde bütün
hammaddeyi Almanya içinden temin eden
Selçuk, Türkiye’nin pastırmalarıyla ünlü şehri
Kayseri’yi unutmayarak, ürünlerine ‘Öz
Kayseri’ adını vermiş. 1966 yılında bir
umudun peşinden giderek Hamburg’a yerleşen
Selçuk’un girişimcilik serüveni ‘seyyar
satıcılıkla’ başlıyor.
Türkiye’de
halen
görmeye
alışık
olduğumuz, ‘zabıtaların kovaladığı seyyar
satıcı’ görüntüsünü, Hilmi Selçuk 37 yıl önce
Hamburg’da yaşamış. Büyük zorluklarla
aldığı seyyar satıcı ruhsatı ona yetmeyince
toptancı belgesini almak için uzun zaman
uğraşması gerekmiş. 1976’da Almanya’daki
en büyük Türk gıda maddeleri toptancılık
şirketine sahip olan Selçuk, “O zaman 4
büyük depo ile Türk vatandaşlarının gıda
ihtiyacını karşılıyordum. Bazı problemler
sebebiyle 1979’da iflasımı istemek zorunda
kaldım. Uzun süre, bir bakkal dükkanı ile
idare ettim.” diyor.
Pastırma işine 1997 yılında giren Hilmi
Selçuk, hiç kimsenin yapmadığı bu işe
atıldığında hedefinin İtalyan pastırmasını
tercih eden Almanlara Türk pastırmasının

5

6

tadını öğretmek olduğunu belirtiyor. Selçuk
şöyle konuşuyor: “Türk gıda ürünlerini
Almanya’ya sokan kişi olarak pastırmada bu
kaliteye ulaşabilmek için 3-4 yıl uğraştım.
Çünkü Kayseri’deki doğal pastırma üretim
şartları burada yok. İlginçtir, birkaç yüz çeşit
etin üretildiği Almanya’da benden önce
pastırma
üretilmiyordu.
Bu
boşluğu
değerlendirip Almanlara dana etini tekrar
keşfettirdim. Şimdilerde Almanlar bizim
damak zevkimizi artık daha iyi tanıyor.”
Taunus Dağları’nın eteğinde fabrika!
Hilmi Selçuk ünlü pastırmasını, Frankfurt ile
Wiesbaden arasında, Hofheim denilen bölgede
bulunan Taunus Dağları’nin eteklerinde
kurulu tesislerinde üretiyor. Bu bölgenin
özelliği, doğal şartların Kayseri Erciyes
dağlarına çok benzemesi. Pastırma üretiminde
doğal şartların çok önemli olduğunu dile
getiren Hilmi Selçuk, “Pastırma üretiminde
hava çok büyük faktör. İsviçreliler pastırmayı
Alp Dağları’nın zirvesine kurdukları doğal
tesiste yapar. Biz de ürünümüzü Kayseri
şartlarında çiğ ete tuz yardımıyla aylarca
gözümüz gibi bakıyoruz.” diyor.
Çemen, memleketi Kayseri’den geliyor
Selçuk, pastırmanın ‘bastırma’ kelimesinden
geldiğini
belirterek
şöyle
konuşuyor:
“Atalarımız çiğ eti tuzlayarak semerin altına
basıp, aylarca yol azığı olarak taşımışlar. Ve
sonunda bunu Anadolu’ya getirmişler. İç
Anadolu da burça otu yani çemen ile ve diğer
Anadolu baharatları ile eti muhafaza etmişler.
İşte bu baharatın verdiği lezzet ile pastırma
ortaya çıkıyor. Biz pastırmada kullandığımız
çemeni Kayseri’den alıyoruz. Gadıoğlu
firmasının çemeni pastırmamıza lezzet
katıyor.”
Zaman
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Tekst 2

Her araç Türkiye’deki
yakıtı kullanamaz
TÜRKİYE’nin en büyük otomobil
ithalatçılarından biriyle sohbet
ediyoruz. Temsil ettikleri
markaların bazı modellerini
Türkiye’ye getirmedikleri için
sitem ediyorum. “Getiremiyoruz”
diyor. Çünkü üretici firma bu
modellerin Türkiye’ye ithal
edilmesine izin vermiyormuş.
Nedenini soruyorum. Kısa bir yanıt
alıyorum: “Yakıt.”
Özellikle dizel araçların yüksek
güçlü motorlara sahip olanları
Türkiye’ye yollanmıyormuş. Zira
Türkiye’deki yakıt kalitesi, daha
doğrusu “yakıt kalitesizliği” bu
motorların hem performansını
etkiliyor, hem de ömrünü
kısaltıyormuş. Normalde 200 bin
kilometre sorunsuz gitmesi gereken
bir dizel motor, Türkiye’de ancak
50-60 bin kilometre gidebiliyormuş.
O da şansınız varsa... Üretici
firmalar, bu motorları Türkiye’deki
yakıt kalitesine uyarlamak için epey
uğraşıyorlarmış ama bazı
motorlarda bu mümkün
olamıyormuş.
“Sizin getirmediğiniz bu gibi
modelleri gri piyasa denilen
galericiler getiriyor. Onların
getirdiği araç çalışıyor da sizin ki
mi çalışmıyor” diye sordum.
Meğerse en büyük sorunları
buymuş.
“Galericiler bu araçları
getiriyor. Almanya’dan alıyorlar
ve getiriyorlar. Tabii bu araç
Türkiye ile ilgili hiçbir özelliğe
sahip değil. Biz ister istemez
bunların da arızalarına garanti
kapsamında bakmak zorundayız
ama biz baksak bile bu
otomobiller Türkiye’de hiçbir
zaman doğru düzgün

çalışmıyorlar. Sürekli arıza
çıkartıp servise geliyorlar.
Türkiye için yapılmadıklarından
parçaları da stokta olmuyor.
Küçük bir parça için haftalarca
serviste bekledikleri oluyor.
Galeriden bile araç alacak
olanlar distribütörün getirmediği
modellere itibar etmesinler”
diyor. Aynı distribütör, “Aslında
yakıt sorunu bütün araçlar için
geçerli” diye uyarıyor. Türkiye’de
kullanılan benzin de AB için
tamamen standart dışı. 98 oktan
olması gereken kurşunsuz benzin.
Türkiye’de 95 oktan. O da lafta.
Diğer benzin türlerinde de kalite
Avrupa’nın çok çok altında.
Türkiye’deki ithal otomobillerin
kâğıt üzerindeki tüketim ve
performans değerlerini yakalaması
bu nedenle imkânsız.
“Bu kalitede yakıt Türkiye’de
üretilemez mi?” diyorum.
“Mesele üretim değil” diyor.
Mesele Türkiye’deki bayi ağı.
Rafineriden tankere, tankerden
istasyondaki depoya, depodan
pompaya kadar baştan sona bir
değişim gerekiyormuş. Bunun için
adımlar atılmış ama ağır
maliyetlerden dolayı gelişme çok
yavaş oluyormuş. Bunları
dinleyince keyfim kaçtı. Türkiye’de
otomobile daha fazla para ödeyip
daha az performans alıyoruz.
Duble kazık...
Hürriyet
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Tekst 3

‘Cep’e giden yolu buldu!

‘K

riz aslında fırsattır’ diye yola
çıktıklarını anlatan Burçin
Ergünt, şu anda 2.5 milyon Türk’ün
cebine logo ve melodi pazarlıyor.
Derviş olacaksan kalplere, zengin
olacaksan ‘cep’lere gir! Türklerin
cep telefonu aşkını keşfeden
Burçin Ergünt, şimdi ayda 300 bin
dolar ciro yapan şirketin ortağı

HALE TÜZÜN
İSTANBUL - Cep telefonlarının son
dönemde bir tür eğlence makinesi haline gelmesi,
genç girişimcilerin de önünü açtı. Özellikle gençlerin
cep telefonunu konuşmaktan çok eğlenmek ya da
mesajlaşmak için kullanması sayesinde Burçin
Ergünt ve Aytekin Derinkök adlı iki genç Türk
girişimci, sıfırdan başlayıp ayda 300 bin dolar
(yaklaşık 500 milyar lira) ciro yapan bir şirketin
2.5
patronu haline geldi. Onlar sayesinde
10
milyon Türk, tuttukları takımı cep telefonlarında
taşıyabiliyor, Petek Dinçöz’e ya da Nez’e konser bile
verdiriyor!
Almanya’yı katladık!
Almanya’da bulunan “Logizmo” adlı şirketin Türkiye
ayağını yöneten ve sistemin altyapısını ülkemizde
kuran iki girişimcinin sistemi o kadar başarılı olmuş
ki, Yunanistan ve çevre ülkelerin cep telefonu
kullanıcılarının da melodi trafiğini artık onlar
yönetecek.
İnternette 25 bin üyelerinin bulunduğunu söyleyen
‘amvg’nin yönetici ortağı Burçin Ergünt, “Bu yılın
mayıs
ayında
Türkiye’de
başladığımız
cep
telefonlarına logo ve melodi 11 servisi o kadar
büyük ilgi gördü ki, bu servisin en yoğun kullanıldığı
ülkelerden Almanya pazarındaki üye sayısına, biz
onlardan daha kısa sürede, yaklaşık dört ayda ulaştık.
Türkiye’de bu trafiğin yarattığı ciro 2-2.5 milyon
dolara ulaştı ve trafiğin yüzde 50’si bizim
üzerimizden gerçekleşiyor. Hatta günlük trafiğimiz
100 binin üzerine çıkabiliyor. Şu anda Türkiye
Almanya’dan yüksek”
pazarının yarattığı
12
diyor.
13 aylık macera
Uzun süre Turkcell’de çalıştıktan sonra kendi
işlerinin patronu olmak için görevinden ayrılan
Burçin Ergünt ile ortağı Aytekin Derinkök’ün
macerası aslında tam da Türkiye’de ekonomik krizin
kendini en ağır hissettirdiği dönemlere rastlıyor.

fırsattır’ düsturuyla yola çıkmış. Ama Nisan
2001’den Eylül 2001’e kadar uzanan süreçte ufukta
fırsat falan bulamamışlar. Hem de 14’e yakın yatırım
grubuyla iletişim kurabildikleri halde. Sonunda
karşılarına Almanya’da 12 yıldır çalışan Mega adında
bir şirket çıkınca 13 .
Ergünt hikâyeyi şöyle anlatıyor:
“Biz yatırımcı bulamayınca ne yaparız diye
düşünürken Almanya’da çalışan Mega’nın ekibiyle
tanıştık. O dönemde “Logizmo” da Almanya’da daha
yeni
kuruluyordu.
Almanlarla
hemen
bizi
tanıştırdılar. Turkcell’deki deneyimlerimiz ve iş
planlarımız çok hoşlarına gitti. Bu sayede
14
aldık. Yani biz birkaç ay içinde şirketi kurarız derken
13 ayda ancak başardık.”
Hedeflerini ‘en eğlenceli katma değerli servisi’
sunmak şeklinde açıklayan Ergünt, ilk aşamada
Yunanistan olmak üzere Moldovya, Rusya, Ukrayna
ve Doğu Avrupa ülkelerinde de bu alanda yatırım
için hazırlık yaptıklarını söylüyor. Yunanistan,
Türkiye’ye yakın ve gelir düzeyi yüksek bir pazar
olduğu 15 burada ilk olarak 75 bin kullanıcıya
ulaşmayı hedefliyorlar.
Burçin Ergünt’e göre cep telefonu üreticilerinin
ürünleri giderek kişiselleştirmesiyle birlikte eğlence
servislerinin kullanımı da artıyor: “Multimedya
Messaging Service (MMS) özellikle bu alanda itici
bir güç oldu. Şirket olarak biz de 2003 yılının üçüncü
çeyreğinde
30
milyon
aboneye
ulaşmayı
hedefliyoruz!”
Kullanıcı tipleri
Peki logo ve melodi trafiğinin kullanıcı kitlesi
kimler? Ergünt özetliyor: “Bu alanda iki kullanıcı tipi
var. Biri üniversite öğrencisi, teknolojinin içinde,
internet kullanan, faturasını da kendi ödemeyen genç
kitle, diğeri ise deyiş yerindeyse elindeki tespihi
bırakıp cep telefonu kullanmaya başlayanlar. Bu
kesim artık cep telefonunu vücudunun bir uzvu
olarak görüyor. Gelir seviyesi düşük
16
yeniliklere çok açık.”
Petek Dinçöz’ün rakibi Nez
Her şeyin 17 olduğu gibi cep telefonu melodi ve
logolarında da trend izleniyor. Bugünlerin gözdesi ise
‘Nez’. Bir dönem Petek Dinçöz neredeyse dört
şarkısıyla cep telefonlarına en çok yüklenen melodi
olurken son günlerde Nez ve Yıldız Tilbe onun
tahtını sallamış. Futbol da her zaman ilgi gören
alanlardan.

Aytekin Derinkök’ün San Francisco’daki master’ını
tamamlayıp gelmesiyle iki ortak ‘Kriz aynı zamanda
© RADİKAL
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Tekst 4
YALAN SÖYLEMENİN NEDENLERİ
Zihinsel düzeyi düşük çocukların gerçeğe çok aykırı yalanlar söyledikleri, buna
karşılık normal ve üstün zekâya sahip olanlarınsa, mantığa daha uygun yalanlar söyledikleri
ve ayrıntılı öyküler uydurdukları saptanmıştır.
Aileye bağlılık, dayanışma, verilmiş söze saygı gibi durumlar yalan söylemeye neden
olabilir. Örneğin, 10 yaşındaki bir kız çocuğu, karnelerin alındığı gün, anne ve babasına
karnelerin verilmediğini söyler. Oysa karnesi kötü olduğu için anne babasının ona
kızmayacağını ve onu kınamayacağını çok iyi bilir. Ama yalnızca annesini üzmeme kaygısı
içindedir, çünkü iyi bir karne getireceğine söz vermiştir.
Çocuk çekingenlikle de yalan söyleyebilir. Bu tip yalanın oluşumunda heyecana
kapılma önemli rol oynar. Güçlü bir belleğe sahip bir çocuk, bir gün anne babasının
konukları önünde şiir okuması isteğine: “Unuttum,” karşılığını verir. Şiiri çok iyi
anımsamasına karşın, topluluk karşısında okumaya cesareti yoktur. Çekingenlik çoğu kez
çocuğun hatasını itiraf etmesini engeller ve ceza kaygısından daha güçlüdür.
Bazen de çocuk kendisine fazla karışılması nedeniyle yalan söyler. Bu durumda hata
yetişkindedir. Eğitici çocuğun dünyasına ait her şeyi öğrenmek ister. Bu davranış çocuğa
zayıflığıyla alay edilmiş izlenimini verir. Kendince karşılık vermek için yalandan
yararlanır. Örneğin, ikide bir kardeşini sevip sevmediği sorulan çocuk, aslında kardeşini
sevdiği halde: “Sevmiyorum,” yanıtını verebilir.
Bunun yanı sıra, iyi gelişmemiş ahlak bilinci ve grup içinde statü kaybetme endişesi
bazen çocuğa içinde bulunduğu bazı durumları utanç verici gibi gösterebilir. Örneğin,
ailenin fakirliği, cinsel konular üzerine bilgi eksikliği gibi. Çocuk bu durumda ailesini
geçim sıkıntısı yokmuş gibi tanıtır, cinsel konuların kendisi için sır olmadığını söyler.
Suçlu çocuklar üzerinde gerçekleştirdiğimiz araştırma sonuçlarımıza bakıldığında,
yalan ölçeği açısından suçlu denek grubunun suçsuz kontrol grubuna göre daha yüksek bir
ortalama tutturduğu görülmüştür. Bu da bize suçlu gençlerin suçlu olmayanlara oranla daha
fazla yalan söyleme eğiliminde olduklarını göstermektedir.
Çocuk Psikolojisi
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TÜRK HAVA YOLLARI / TURKISH AIRLINES INFORMATION

E@sy Check-in
 Faks veya e-mail ile check-in yaptırıp daha sonra
uçuşunuzdan vazgeçtiğiniz takdirde, bu kararınızı
önce (0212) 663 25 46 no’lu numaraya bildirmeniz
daha sonra da rezervasyonunuzu iptal ettirmeniz
gerekmektedir.
 İşlemleriniz sırasında herhangi bir sorunla
karşılaşırsanız bize (0212) 663 25 46 no’lu
telefondan ulaşabilirsiniz.
RETURN CHECK-IN
Türk Hava Yolları, İstanbul, Ankara, İzmir,
Antalya, Adana, Bodrum, Dalaman, Trabzon
istasyonları arasında aynı gün içerisinde gidiş ve
dönüş yapacak bagajsız yolcularımız için Return
Check-in hizmetini başlatmıştır. Dönüş uçuşunuza
rezervasyonunuz var ise ve bagajsız seyahat
ediyorsanız bu uygulama sayesinde seyahatinize
dönüş check-in işlemlerinizi tamamlamış olarak
başlayacaksınız. Nasıl mı?
Gidiş seyahatiniz için kontuarımıza müracaatınızda
size önerilen return check-in alternatifine olumlu
cevabınız, dönüş uçuşunuzun da check-in
işlemlerini tamamlamak için yeterlidir.
OTEL CHECK-IN
Türkiye’nin seçkin otellerinde kalan tüm
yolcularımıza havalimanına gitmeden biniş
kartlarını alabilme imkanı sunuyoruz.
Bagajlı veya bagajsız seyahat ettiğiniz tüm
rezervasyonlu uçuşlarınızda 24 saat süresince otel
dahilinde iç hat ve mümkünse dış hat seferleri için
biniş kartlarınızı alabilirsiniz. Bu işlem esnasında
size TÜRK HAVA YOLLARI tarafından eğitim
verilmiş otel personeli yardımcı olacaktır. Bu
sayede havalimanındaki check-in kuyruklarında
beklemek zorunda kalmayacaksınız.
Otelde yapılan işlem sonrası Biniş Kartınızı, Bagaj
Etiketlerinizi ve eğer Business Class yolcu iseniz
CIP Salon Giriş Kartınızı görevliden hemen teslim
alacaksınız. Bagajlarınızı havalimanında sizler için
açılmış özel “Bagaj Teslim Kontuarları”na teslim
edip bazı uçuşlar için gerekli olan güvenlik
işlemlerinizi tamamladıktan sonra artık pasaport
kontrolü için hazırsınız.
Otel Check-in hizmetinin geçerli olduğu seçkin
oteller listesi, bulunduğu il kapsamında aşağıda
belirtilmiştir.
İyi uçuşlar!

Değerli Yolcularımız,
İş dünyasında başarının en önemli kıstası olan
zaman artık uçuşlarınızda sizin için sorun olmaktan
çıkıyor!
Çünkü siz İstanbul çıkışlı Dış Hat Business Class
yolcularımız için faks ve e-mail check-in hizmetini
başlatıyoruz.
Bu hizmet size neler kazandıracak?
 En önemlisi zaman kazandıracak: Yoğun
sezonlarda kalabalık terminalde işlem yaptırmak
için kuyruklarda uzun süre beklemek zorunda
kalırsınız. Bunu bildiğiniz için terminale erken
gelirsiniz. Yoğun şehir trafiğini de dikkate
aldığınızda havada geçirdiğinizden daha fazla
süreyi terminale gelirken yolda ve işlemlerinizi
yaptırmak için terminalde beklemekle harcarsınız.
Ama artık bunları düşünmenize gerek yok.
İşlemlerinizi yaptırmanın verdiği rahatlıkla
uçağınızın kalkmasına sadece 35 dakika kala
terminale gelip, özel kontuardan boarding kartınızı
alabilecek ve bagajlarınızı teslim edebileceksiniz.
 Overbooking nedeni ile uçamama ihtimalinizi
oldukça azaltacak.
 Havalimanında bu hizmet için özel olarak
eğitilmiş CIP personeli size yardımcı olacak.
 Havalimanına geldiğinizde işlemlerinizi sizin
için ayrılmış E@sy Check-in kontuarlarında
beklemeden tamamlayacaksınız.
Hizmetin esasları:
 Faks ve e-mail kabul saatlerimiz gün içinde saat
07.00 ile 22.00’dir.
 Tüm formlar uçuş saatinden en erken bir gün
önce ve en geç tarifeli uçuşa iki saat kala elimize
ulaşmış olmalıdır.
 Faks check-in’inizi (0212) 663 25 45 no’lu faksa
çekerek yapabilirsiniz. Faks check-in formunu
Türk Hava Yolları Business Class kontuarlarından
ve CIP salonlarından elde edebilirsiniz.
 E-mail check-in başvurunuzu ise Türk Hava
Yolları’nın web sitesine bağlandıktan sonra E@sy
Check-in seçeneğini kullanarak karşınıza çıkan
formu doldurup yapabilirsiniz.
 Faks veya e-mail aracılığı ile check-in
yaptırdığınızda boarding kartınızı almak üzere
E@sy Check-in kontuarına uçağın tarifeli kalkış
saatinden en geç 35 dakika önce başvurmalısınız.

Faks check-in için faks no: (0212) 663 25 45
E-mail check-in için internet adresimiz:
www.thy.com.tr / www.turkishairlines.com
www.turkhavayollari.com.tr

Skylife Nisan
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40 Yıllık Avrupalı
1

2

3

Avrupa Birliği Komisyonu’nun Başkanı
Romano Prodi, geçtiğimiz mayıs ayında
gerçekleşen ‘Avrupa Bayramı’ vesilesiyle
Türk halkına sesleniyordu.
Vurguladığı en önemli husus ise, ‘Türk
olduğunuzu unutmayın’ demesiydi.
Romano Prodi’nin Türk halkına yönelik verdiği
mesaj şöyleydi: ‘AB’ye girmeyi hedefliyorsanız
yalnızca insan hakları ve demokrasiyi değil,
konulmuş olan tüm kuralları yerine getirin, büyük
bir değişim içine gireceksiniz.
Ama unutmayın, öncelikle Türksünüz.
Ben Avrupalıyım ama aynı zamanda bir
İtalyanım, bunu unutmuyorum’.
AB adaylığımıza ya da üyeliğimize
‘muhalif’ olan gruplar hep ‘Türklüğümüzü
kaybederiz’ cümlesiyle halka bir anlamda
korku yayarak bu önemli değişim sürecine
engel olmaya çalışırlar. Ulusal kimliğimizi
kaybedeceğimiz ‘fobisini’ yaratırlar. Avrupa
ile artacak olan iletişim, hareketlilik
sonucunda ‘benliğimizi’ kaybedeceğimiz
savını yayarlar.
Bu savı yayanlar, 40 yıldan beri AB
ülkelerine göç etmiş ve bu ülkelerde yaşayan
vatandaşlarımızın varlığını bile düşünmezler.
Onlar için Türk halkı, sadece Türkiye’de
yaşayanlardır.
40 Yıldan beri özellikle Almanya’da
yaşayan ve Avrupa ülkelerinin bir çoğuna
yerleşmiş olan Türk vatandaşlarının, hatta
Türkiye’de yaşayanlardan daha fazla
ülkelerine bağlı olduklarını göremezler.
Bunu nedense sadece onlar değil ‘çifte
vatandaşlığa’ karşı çıkan Almanlar da
göremez. Bu karşı çıkışın Türkleri
‘Has be has Alman’ yaptığını zannederler.
Prodi’nin ‘Ben İtalyan olduğumu
unutmuyorum’ sözünü, ne Türkiye’nin AB
üyeliğine karşı çıkanlar, ne de Türkleri
‘Alman yapmaya çalışanlar’ algılayabildiler.
Türklüğü, İtalyanlığı ya da Almanlığı
kaybetmeden Avrupalı olunabileceğini
göremediler.

5

6

7

Halbuki artık, ‘Avrupalı kimliği’ diye bir
tanımlama mevcut. Avrupalı kimliği, başta
demokrasi olmak üzere, çağdaş dünyanın
asgari ortak değerleri temelinde tanımlanıyor.
Buna bazı gruplar dinsel veya ideolojik öğeler
eklemek isteseler de, Avrupa genelinde destek
bulmaları adeta imkansız…
Örnek verilecek olursa, bir Danimarkalı ile
Portekizli kimliği birbirinden oldukça farklı…
Türk ve Yunanlıların benzerlikleri, AB üyesi
olmalarına rağmen Yunan ve Hollanda
kimlikleri arasında yok.
Bunun yanı sıra AB adaylığının gerektirdiği
siyasi ve ekonomik değişim ile bilgi
toplumuna geçiş birbirini destekleyen
süreçler.
Özel radyo ve televizyon kanalları ve cep
telefonundan sonra, internetin hızla
yaşamımıza yerleştiği bir çağdayız.
Artık sınır tanımayan iletişim kanallarından,
bilgiden, saydamlaşmadan ve uluslar arası
açılımlardan korkarak ulusal kimliği korumak
savı tutarsız kalıyor. Almanya’da yaşayan bir
Türk’ü ‘Almanya’ya uyum’ tezi adına
Türkiye’den uzak tutamazsınız.
Haberleşme TV’ler ve internet, bir kişinin
Almanya’da ya da Türkiye’de yaşaması
arasında çok büyük bir fark bırakmıyor.
Son olarak ise, değişimin uluslara
kimliğini kaybettirmediği hem tarihsel hem de
sosyolojik olarak ispatlanmış durumda…
İnsanların kimliği yalnızca ulus olmanın ortak
özellikleriyle belirlenmiyor.
Sosyo-ekonomik, mesleki ve ideolojik
etkenler de devreye girmekte. Ulusların ortak
özelliklerine dayalı kimlikleri ise sürekli bir
evrim içinde.
AB’ye üye olan Türkiye’nin ulusal kimliğinin
kaybolacağını iddia etmek ve bu iddianın
üzerine tez üretmek, her şeyden önce o
toplumun kendine olan güveni açısından onur
kırıcı olur.
Aynı şekilde ‘Çifte vatandaşlığın’
engellenmesi ve ‘Uyumu zorlaştıracağı’
teziyle Türk gazetesi okumak ya da TV
seyretmeye karşı çıkmakla, kişileri ‘Alman
yapma’ çabalarının hiçbir faydası olmadığını
görmek gerekiyor.
Prodi’nin ‘Avrupalıyım ama İtalyan
olduğumu unutmuyorum’ sözünün ne kadar
doğru olduğunu, 40 yıllık göç tarihimize
bakarak anlamamız mümkün.
Avrupalılık kimliği altında ortak değerlere
sahip olalım bu bize yeter...

Hürriyet
500017-1-8t
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GÖRÜŞ
HAYRETTİN AYDIN

Bir Gençlik Projesi
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Avrupa’da ve özellikle Almanya’da yaşayan
genç insanlarımızın, daha önce
karşılaşmadıkları, çünkü gündeme hiç gelmemiş
yepyeni sorunlarla karşı karşıya olduğunu
söylemek, aslında bilineni tekrarlamak anlamına
geliyor. Ama yeni arayışlar da devam ediyor.
Bu çerçevede, Türkiye Araştırmalar
Merkezi, Avrupa Birliği’nin değişik ülkelerinde
yaşayan Türk gençlerini kapsayan bir proje
gerçekleştirmeye başladı. Avrupa Birliği
“Gençlik” (Jugend) fonu tarafından desteklenen
proje, 3 ülkede yaşayan 18-22 yaş grubundaki
Türk gençlerini, birer haftalık buluşmalarda bir
araya getirmeyi hedefliyor. İlki SchleswigHolstein eyaletinin Pinneberg ilçesinde yapılan
gençlik buluşmasının ardından, sırasıyla
Belçika’nın Gent kentinde ve Strasburg’da aynı
gruplarla buluşmalar gerçekleştirilecek. Proje,
toplam iki yıllık bir süreyi kapsıyor.
“Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan Türk
gençlerinin kimliği ve kimlik tanımları” başlıklı
projenin farklı boyutlarda amaçları vardır.
Amaçlardan biri, değişik ülkelerde yaşayan
Türk gençleri arasında iletişimin kurulmasını ve
bu iletişimin süreklilik kazanmasını sağlamak.
Bundan anlaşılması gereken, projenin
gençler tarafından örnek alınarak kendi
inisiyatifleri ile benzeri buluşmaların
gerçekleştirilmesidir. Bu, hem sürmekte olan
projeye katılan, hem de başka gençler için
geçerlidir.
Projenin ikinci bir amacı, gençlerin
yaşadıkları bölge veya ülke sınırlarını aşarak
Avrupa’yı “keşfetmeleri” ve tanımalarıdır.
Proje, bunu, kendileri gibi göçmen ailelerinden
gelen insanlarla birlikte yaparak, diğer Avrupa
ülkelerinde yaşayan Türk gençleriyle birlikte
ülkeler arasındaki benzerlik ve farklılıkları
görmelerine olanak sağlamayı da hedefliyor.
Gençler, ülkeler arasındaki benzerlik ve
farklılıkları görebilmelerini teşvik etmek için
buluşmalar sırasında aralarında ve konunun
uzmanlarıyla birlikte değişik konuları
tartışacaklar.
Programın bir özelliği, gençlerin katılımcı
bir biçimde programda yer almaları.

6

7

Buluşmalar, değişik ülkelerdeki partner
kuruluşların önderliğinde gençlerin istek ve
düşünceleri doğrultusunda planlanıp
gerçekleştiriliyor. Her bir buluşmada, belli
konular ağırlıklı olarak işleniyor.
Pinneberg’deki ilk buluşmanın ana konuları,
“Gelenek ve Çağdaşlık, Türkiye ve Avrupa”
başlığını taşıyordu. Sonbaharda Gent’te
gerçekleşecek ikinci buluşmanın ana konuları
“eğitim ve kuşaklar arası ilişkiler” olacak.
Straburg’da yapılacak son buluşmanın konusu
ise, “vatandaşlık ve Avrupa vatandaşlığı”.
Türkiye Araştırmalar Merkezi’nin bilimsel
rehberliğinde hazırlanan buluşmalar sırasında
yapılan grup tartışmaları kaydedilerek daha
sonra bilimsel değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Buluşma programının sonunda ise, proje, bir
yayın şeklinde belgelenecektir.
Bütün bunlara neden gerek duyuluyor? Neler
kazandıracaktır? Kazandıracağı çok şey var.
Gençlerimize, yaşadıkları çevrenin sınırlarını
aşma olanağı sağlanması başta geliyor. Bunu
hem coğrafi, hem de “fikri” anlamda görmek
gerekir. Coğrafi anlamda, yaşadıkları ülke ve
Türkiye ile sınırlı kalan gençlere, Avrupa’nın
diğer ülkelerini tanıma olanağı sağlanmış
oluyor. Buna gerçekten “tanıma olanağı”
demek gerekiyor, çünkü her bir buluşmada bir
araya gelinen ülkedeki grubun rehberliğinde,
toplumsal yaşamı yakından izliyorlar. Buluşma
programı çerçevesinde davet veya ziyaret edilen
toplumsal ve siyasal aktörler ile tanışmatartışma olanağı sunuluyor. Böylelikle de
ziyaret edilen ülkeyi, yaşanan sorunları veya
olumlu gelişmeleri görerek tanımaları
amaçlanıyor.
Gençler, Avrupa’nın başka ülkelerini ziyaret
ederek kendi yaşadıkları ülke ve toplumu başka
ülke ve toplumlarla kıyaslayabilecek, böylece
hem daha iyi tanımaları, hem de daha bilinçli
olmaları mümkün olacaktır. İlk buluşmada
edinilen izlenim, gençlerin başka ortam ve
çevrelerde yaşayan yaşıtlarıyla bir araya gelerek
durumlarını ve sorunlarını tartışmaya büyük bir
ihtiyaç duyduklarıdır. Bu izlenim, projenin
başka gençler için bir örnek teşkil edeceği
umudunu arttırıyor. Ülke sınırlarını aşıp birey
olarak yeni arkadaşlıklar kurmanın yanı sıra
kendi inisiyatifleriyle başka ülkeleri
keşfedebileceklerini gösteriyor.
İlk deneme olarak yapılan buluşma
programı, hem katılan hem de haberdar olan
başka gruplara örnek olabilecek.
Öyle görünüyor.

Cumhuriyet
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Hollanda’da Türk uydu televizyon yayını
Mariska Milikowski
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Kuşkusuz Hollandalılar da benzer gelişmelere
tanık olmuşlardır. Marlie Hollands’ın Yeni
Ufuklar kitabında belirttiği gibi (1998, s. 230)
burada da yeni arayışlar vardır:
“Çocuklarımızın
geçmişin
çok
farklı
olduğunu anlamaları çok güçtür. Ama
bugünün büyükleri olan bizler için çok fırtınalı
bir geçiş dönemi söz konusudur. Bu dönemde
eskiler yıkılmıştır ve yenilerin yapılması
gerekmektedir (S.111).”
“Toplum yaşamında terketmemiz gereken
eskimiş şeylerden biri de homojen bir Hollanda
kültürü inancıdır. Şimdi biz bu eski ile yeni 7
arasındaki (geçiş) döneminde yani boşlukta farklı
kültürel, etnik ve dini gerçeklerle uyumlu bir
şekilde yaşamak için yapıcı yöntemlerin arayışı
içindeyiz (s.237).”
Hollanda çok değişmiştir. Bundan kısa bir süre
önce kızımla Güney Hollanda adalarından birindeki
Ouddorp’ta bir hafta sonu geçirdik. Toplu taşıma
araçları ile seyahat ettik ve ilk gözümüze çarpan,
Spijkenisse’de otobüs her çeşit etnik kökenden 8
yolcularla dolu iken Ouddorp’a vardığımız zaman
otobüste sadece bir avuç Hollandalının kalmasıydı.
Randstad
(Amsterdam-Rotterdam-Lahey-Utrecht
bölgesine verilen ve metropol anlamında kullanılan
bir söz) ile aradaki fark pazar günü öğleye doğru
köyde yürüyüşe çıkıldığında daha da bariz bir şekilde 9
göze çarpıyordu.
Kilisedeki pazar ayini bittikten sonra sokaklar
düzgün giyimli ailelerle doluydu. Kadınların çoğunun
ise başında şapka veya bere vardı. Buna kızım çok
şaşırdı. Amsterdamlı bir kız olarak türbana alışıktı
ama o bunu sadece Müslüman kadınlara özgü bir adet
sanıyordu. Öte yandan Ouddorp “eski kafa” sınıfına
da sokulamazdı. Çünkü pansiyona yerleşirken
gözümüze ilk çarpan şey yerel TV yayınları arasında
MTV ve CNN’e yer verilmesi olmuştu. Oysa ki
bundan birkaç ay önce sözkonusu yayınlar
(Amsterdam’da) kablodan
çıkarılmıştı. A200
şirketinin bu uygulaması çok tartışmaya neden olmuş
ve bunun üzerine Amsterdam’da yaşayan birçok
Hollandalı, yabancı kökenli hemşehrilerinin çanak
antenlerine başka bir gözle bakmaya başlamıştı. Yani
acaba bu antenler MTV’yi de alıyor muydu?
Eurosport’u alanı da var mıydı? Belki de böyle bir
çanak antene yatırım yapmak o kadar da aptalca bir
şey sayılmazdı. İşte aynı mantıkla bir çok Hollandalı
Türk ve Faslı çanak anten almıştı.
Televizyon istasyonları arasında gezinmek veya
kolaylıkla bir ülkeden diğerine gidebilmek bireylere
kendi kültür paketlerinin karışımını oluşturmada

serbestliği sağlar. Nitekim şimdilerde genç bir
Hollandalı Türk, burada beş misli fiyat ödememek
için ucuz bir biletle Türkiye’ye gidip gelinliğini
alabilir. Üstelik çifte pasaport böyle bir seyahatte son
derece pratiktir. Bazı gençler pasaport seçimini
içlerinde bulundukları ortamda hangi kimliği
vurgulamaları gerekiyorsa ona göre yapmaktadırlar.
Bu açıdan gümrükte Türk ve Hollanda pasaportuna
öncelik verilir. Ayrıca eskiden anne ve babalarımızın
çocukların duymasını istemediği şeyleri aralarında
Fransızca konuştukları gibi karma topluluklarda
aranızda Türkçe konuşmanın da yararları vardır. Ben
uydu kanalların hiç kuşkusuz insanları geliştirdiğine
inanıyorum. En basiti izleyici Türk-Hollanda
karışımının dozunu kendisi tayin edebiliyor.
Bursa’daki milli maçtan önce kendisini
Alkmaar’daki Türkler’in Türkü diye tanıtan AZ’li
futbolcu Kenan Durmuşoğlu ile bir röportaj yapıldı.
Adı geçen “Belki size saçma gelecek ama Türk
kökenli olduğum için çok ilginç bir kimliğim var”
diyordu. Bu ilginç nokta çift kimlikli olmasıydı.
Overijssel’deki Rijssen’da büyümüştü. Bu köyde 24
farklı kilise birbirleriyle rekabet halindeydi.
Durmuşoğlu şöyle diyordu:
“Her şey dini bazda bölünmüştü. Futbol
kulüpleri bile. Bir Protestan, bir Katolik ve bir de
halka açık spor kulubü var. Türk çocukları kural
olarak Sv Rijssen yani halka açık spor kulübüne
gidebilirdi. Burada bir çarpıklık var. Zira biz
sapına kadar Müslümanız”.
“Futbol benim şahsiyetimi şekillendirdi. Ama
aynı zamanda da beni bir kültür şokundan
diğerlerinin içine attı, gülünç, garip ve bazen de
üzücü durumlara düşürdü.” Türkiye’de bir yabancı
gibi görüldüğünü zaten uzun zamandan beri biliyordu.
“Her tatilde Türkiye’ye ve çoğunlukta da İzmir’e
giderim. Akıcı Türkçe konuşuyorum ama Rijssen
ve Alkmaar aksanıyla da konuşuyorum. Türkler
benim konuşmamı duydukları zaman “Bu deli
Türk nereden çıktı?” diye birbirlerine bakıyor.”
Bununla birlikte Randstad’da yaşadıktan sonra
Rijssenlılar da onu farklı bir Twenteli olarak görmeye
başlamışlar. “Üç yıl önce SC Heracles beni AZ’ye
kiraladığında Alkmaar’a uyum sağlamak benim
için hayat memat meselesi idi. Güç bir başlangıç
döneminden sonra bunu başardım ama bu sefer de
Rijssenlılar beni çok batılılaşmış buldular: Yani
kimseye yaranamıyorsun.” Şimdilerde Kenan
zevkle futbolunu oynuyor. “AZ’deki arkadaşlarımın
iğnelemelerine ve laf atmalarına rağmen yakında
soyunma odasında Türk bayrağını asacağım.”
Kısacası Kenan’ın çok güzel ifade ettiği ilginç bir
kimlik.

Dünya
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Tekst 9

SANAL ALEM
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Tekst 10

Yeşil kart çıkmazı
Yeşil kart, Almanya
gerçeğine uymuyor

HİLMİ TOZAN
FRANKFURT – Almanya’da bilişim
sektöründe işgücü açığını kapatmak için
Başbakan Gerhard Schröder’in girişimiyle
uygulamaya giren Green Card (yeşil kart) bir
yılını doldurdu. Alman Çalışma Bakanlığı’nın
son verilerine göre bu süre içinde Almanya’ya
sekiz bin dört yüz bilişim uzmanı geldi.
Almanya’ya gelenler arasında çok sayıda Türk
de bulunuyor.
Ancak, yeni ekonominin krize girmesi
Almanya’ya Green Card ile uzman işçi
getiren şirketleri de etkiledi. Türkiye’den de
bilişim uzmanları getiren şirketlerin,
sektördeki krizi aşmak amacıyla ilk önce
“Green Cardlıların” işine son verdiği öne
sürüldü. Bilişim sektöründeki krizden
etkilenen şirketler arasında merkezi
Frankfurt yakınlarındaki Sulzbach kentinde
bulunan danışmanlık şirketi Accenture
GmbH de bulunuyor. Danışma şirketinin
pazarlama müdürü Ulf Henning konuyla
ilgili olarak Cumhuriyet’e yaptığı
açıklamada sektörde yaşanan durgunluğun
şirket içi planlamaları olumsuz etkilediğine
dikkat çekti.
Green Card ile Almanya dışından getirilen
150 kişinin arasında 90 Türk’ün de
bulunduğu kaydedildi. Kriz nedeniyle işe
yeni alınan personelin yüzde 15’inin işine
son verileceğini doğrulayan Henning şöyle
konuştu: “Çalışmalarımız için iki programı
yürürlüğe koyduk.
Birinci program bizde işe başlamak
isteyenlerin başlangıç tarihini ertelemeyi
içeriyor.
İkinci program ise ‘flex leave’ adında
yürütülüyor. Bu programla, çalışanlarımıza,
6 aylık veya 1 yıllık süre için ücretlerinin
yüzde 20’sini ödemek şartıyla mola
vermelerini öneriyoruz”.
Türkiye’den gelen uzmanların arasında
şimdiye kadar 5 kişinin işine son verildi.
Bu arada Accenture şirketinde çalışan 90
Türk uzmanın, 6 aylık deneme süresi
bittikten sonra işlerine son verilme
tehlikesiyle karşı karşıya olduğu öne
sürüldü. Türk uzmanlar Accenture
yönetiminin kendilerine yeterli Almanca
bilmemelerinin gerekçe olarak gösterdiğini
belirterek, şu açıklamalarda bulundular:

500017-1-8t

“Bize Türkiye’de anlaşma imzalamadan
önce burada bütün çalışma ortamının
İngilizce olacağı sözü verildi. Bize sadece
Almancanın ilk aşamada günlük yaşamda
önem taşıdığı söylendi.
Anlaşma sürecinde hiçbir şekilde kriter
olarak yer almayan Almancanın sonra çıkış
nedeni olarak öne sürülmesi bizi çok şaşırttı.
Bu anlamda Green Card olayı Almanya
gerçeği ile hiç örtüşmüyor”.
Bir diğer Türk bilgisayar uzmanı ise,
“Buraya geldikten sonra projelere verildik.
Ama bir süre sonra bize projelerin Almanca
olduğu, bu nedenle başka projelere
verilmeyeceğimiz söylendi” dedi. Yönetimin
işlerine son verilmesi öngörülenlere,
“Almanca bilmiyorsunuz, bu nedenle sizi
projelere gönderemiyoruz ve işinize son
vermek durumundayız” gerekçesinin öne
sürüldüğünü belirten genç Türk uzman,
“Bunun ötesinde resmi olarak hiç kimsenin
çıkışı verilmedi. Hepimize istifa ettiğimize
dair bir kağıt imzalattılar” şeklinde konuştu.
Türkiye’de kamu oyunda Green Card’ın
sadece olumlu yönlerinin öne çıkartıldığına
ve uygulamanın yanlış olduğuna değinip
adlarının açıklanmasını istemeyen Türk
bilişim uzmanları, Almanya’daki
deneyimlerini şu sözlerle özetlediler:
“Almanlar her ne kadar Green Card’la gelen
insanlara ihtiyaçlarının olduğunu
söylüyorlarsa da, toplumun buna hazırlıksız
olduğunu gördük.
Toplumda, yabancı bir insan, işini yapsa
bile Almanca konuşmadığı için ciddi bir
tepki var.
Türkiye’de ise Almanya’nın bu kadar insana
ihtiyacı var tablosu çiziliyor. Belki bu
doğru, ama göç tartışmalarında da ortaya
çıktığı gibi, bu toplumun yabancıları kendi
içine ne kadar kabul edebileceğini, ne kadar
istekli olduğunu, asıl biz ‘eğitimli
insanlar’ın yaşadığı olaylar gösteriyor”.
Green Card kararı alındığında bakanlıkların
bu tür durumları göz önüne almadıklarını
savunan avukat Gönül Halat-Meç, “Green
Card genelgesi sadece olumlu yönler göz
önünde tutularak yürürlüğe konuldu.
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yasalarını bilmemelerinden kaynaklandığını
vurgulayan Halat-Meç, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“İnsanlar Almanya’ya 4 veya 6 ay önce
gelmişler ve hiçbir şekilde bu tür
durumlarda ne yapılması, hangi kurumlara
başvurulması gerektiğini bilmiyorlar.
Bilgilendirilmemişler”. Federal Çalışma
Bakanlığı tarafından Cumhuriyet’e yapılan
açıklamada ise, Green Card ile Almanya’ya
gelen insanların genelde beş yıla kadar
çalışma iznine sahip oldukları anımsatıldı ve
bu süre içinde bilişim sektöründe iş yeri
değişikliğinin de mümkün olduğu
kaydedildi.

Yani insanların gelmesi, 5 yıl burada çalışıp
geri dönmesi ön görülmüş. Bunun ötesinde
krizlerde ne yapılacak, işten çıkartmalarda
ne yapılacak gibi sorulara net bir cevap
getirilmedi.
Bu durumda sanırım Yabancılar Yasası
yürürlüğe geçecek. Çünkü Green Card
genelgesinde bu durumda hangi yasanın
uygulanacağı yer almıyor” dedi.

Genelge ortaya çıkan
sorunları çözemiyor
Almanya’ya gelen uzmanların en büyük
sorununun yabancılar yasası ile çalışma

500017-1-8t
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Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.

Tekst 11
üretmeye
başladılar.
Bu
kumaşlardan
üretilmiş bir paraşüt eğer limit hızda düşen bir
paraşütçü tarafından açılacak olsa büyük
ihtimalle patlardı.
Çok geçmeden ucuzluğun ve basitliğin en son
teknoloji
ile
birleştirildiği
Fransızca
“Parapente”, Almanca “Gleitschirmfliegen”,
İngilizce “Paragliding” ve Türkçe “Yamaç
Paraşütçülüğü” adıyla bilinen yepyeni bir spor
doğdu. 1980’li yıllarda yamaç paraşütçüleri
düzenli olarak tepelerden havalanmaya
başladılar. Rengarenk kanatlar bütün kıtaların
tepelerinde görülmeye başladı. Japonya’daki
Fuji Dağı ve Himalayalar’daki Everest
zirvesinden bile uçuşlar gerçekleştirildi.

Gökyüzünde dans
etmenin en kolay yolu

Yamaç
Paraşütü
1

940’lı
yıllarda
tıpkı
havacılığın
öncülerinden Otto Lilienthall gibi
yamaçlardan koşarak havalanan ve
aşağıya kadar süzülerek inen yeni bir hava
aracının denemeleri yapılıyordu. Bu araç
rahatlıkla sökülüp takılabilen çubuklardan ve
üzerlerine gerilmiş kumaşlardan yapılmış bir
delta kanattı. 1948 yılında Dr. Francis
Rogallo portatif delta kanadı almayı başardı.
Zamanla delta kanatlar emniyet ve performans
açısından oldukça geliştiler ve yakın zamana
kadar en ucuz ve en hafif hava aracı olma
özelliklerini korudular. Ancak malzeme ve
üretim teknolojileri geliştikçe delta kanatların
performansları ile birlikte fiyatları da artmaya
başladı. Bugün tecrübeli bir pilot, 30-35 kg
ağırlığındaki delta kanadına ek olarak yedek
paraşüt, hava akımlarına göre şekillendirilmiş
bağlantı elemanları, altimetre, variometre,
pusula ve hız saati gibi bazı cihazlara ve
telsize ihtiyaç duyar. Elbette bütün bunları
taşımak için bir araç ve uçmayı düşündüğünüz
tepedeki kalkış noktasına kadar uzanan bir yol
gereklidir.
Bu yüzden 1970’li yılların sonlarında bazı
uçucular yapısı sabit ve ağır olmayan, daha
esnek ve daha hafif bir hava aracı arayışına
girdiler. Birkaç öncü paraşütlerle yamaçlardan
uçuş denemelerine başladılar. Bunlar uçaktan
atlayarak limit hızda (yaklaşık 198 km/s)
düşerken açılmak üzere dizayn edilmiş serbest
düşüş paraşütleriydi. Çok geçmeden limit
hızdaki açılış şokunun doğurduğu aşırı yüksek
gerilimlerin daha yavaş ve daha yumuşak olan
yamaç kalkışlarında ortaya çıkmadığı fark
edildi ve farklı malzemelerden daha büyük
boyutlarda paraşütlerin işe yarayabileceği
düşünüldü.
Üreticiler
hava
geçirgenliği
olmayan
kumaşlardan daha geniş yüzeyli paraşütler
500017-1-8t

Kimler yapabilir?
Yamaç paraşütü yapabilmek için yaş sınırı
minimum 16, maksimum ise 55’tir. Bu çok
kesin bir sınır olmamakla birlikte 55 yaşın
üzerindeki katılımcılar için eğitimin ilk günü
gerçekleştirilen yer çalışmaları biraz yorucu
geçebilir.
Yamaç paraşütüne katılacaksanız, öncelikle
sizden sağlık koşullarınızın uygun olduğuna
dair form şeklinde bir beyan istenir. Bu
beyanı verdikten sonra eğitim faaliyetlerine
katılabilirsiniz. Epilepsi, astım, kalp, bel ve
omurga
rahatsızlıkları
olanlar
yamaç
paraşütüne
katılamazlar.
Bu
tür
rahatsızlıklarınız yoksa ve hafif tempoda
yaklaşık 10 dakika sorunsuz koşabiliyorsanız,
Yamaç Paraşütü yapabilirsiniz demektir.
Paraşütler değişik kilo gruplarına göre farklı
ebatlarda üretildiğinden 45-120 kg arasındaki
herkes aynı güvenlikte uçabilmektedir. Bu
sporu yapabilmek için on sekiz yaşını
14
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tamamlamış olmak gerekir; ama 16-17 yaş
grubundakiler de aile onayıyla bu sporu
yapabilirler.

Pamukkale, İstanbul yakınlarındaki ÇatalcaOrmanlı, Nevşehir-Kapadokya, AdıyamanNemrut Dağı, Bolu-Abant Gölü, GökovaSakargeçidi ve Bodrum-Ören en popüler uçuş
bölgeleridir.

Popüler uçuş bölgeleri
Türkiye, yamaç paraşütü sporuna çok elverişli
doğa ve iklim özellikleri ile kuzey
yarımkürenin en popüler uçuş bölgesidir.
Özellikle Fethiye/Ölüdeniz her yıl dünyanın
dörtbir yanından gelen binlerce pilotu
ağırlamaktadır. Burada, Nisan, Ekim ayları
içerisinde yirmibeş binin üstünde uçuş
gerçekleşmektedir. Bir çok yabancı okul,
eğitimlerinin
büyük
bir
kısmını
Fethiye/Ölüdeniz’de tamamlamaktadır. Bunun
dışında 1. Dünya Hava Olimpiyatları Yamaç
Paraşütü yarışmalarının yapıldığı Denizli-

Uçuş sezonları
Ilıman bir iklime sahip olan ülkemiz, yamaç
paraşütü bakımından oldukça verimli bir
enlem çizgisinde yer almaktadır. Ülkemizde
senenin her mevsimi uçuş yapılmaktadır. Kış
aylarında da Erzurum-Palandöken, BursaUludağ, Kayseri-Erciyes, Kastamonu-Ilgaz,
Bolu-Kartalkaya
gibi
popüler
kayak
merkezlerinde ve İstanbul-Ormanlı, FethiyeÖlüdeniz bölgesinde uçuşlar gerçekleşir.
Yol Boyunca Temmuz

500017-1-8t
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Tekst 12

Soru soralım cevap alalım
1

Çok beyaz saçım var, VOÍLA
kullanabilir miyim?
VOÍLA kullanarak saçınızdaki beyazları
mükemmel bir şekilde kapatabilirsiniz.
Beyaz oranı çok fazla ise uygulamak
üzere seçilen tonun bir ton koyusunun
kullanılması tavsiye edilir. Bekleme
süresi, beyazı yoğun saçlarda 40 – 45
dakikadır.

2

Beyaz saçım çok az, karışımın tümünü
kullanmalı mıyım?
Beyaz oranı ne olursa olsun, VOÍLA
krem saç boyası ve VOÍLA Oksidasyon
Kremi karışımının tamamı kullanılmalı ve
karışımın tümü saça uygulanmalıdır.

3
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Saçlarım çok kısa (çok az) bir kutu
boyayı bölerek kullanabilir miyim?
Saçlarınız çok kısa (çok az) ise VOÍLA
saç boyası’nın (tüp üzerinde 25 gr.
işaretlenmiştir) ve VOÍLA Oksidasyon
Kremi’nin yarısını metal olmayan bir
kabın içinde karıştırarak kullanabilirsiniz.
Saklayacağınız yarım tüp boyanın ve
yarım şişe Oksidasyon kreminin karışım
halinde olmaması ve serin bir yerde
saklanması gerekir.

16

4

Koyu renk saçlarımın tonunu VOÍLA
ile açabilir miyim?
Saç boyaları saç rengini açma yeteneğine
sahip değildir. Ancak doğal, boyama
işlemi yapılmamış saçlarınızı saç boyası
ile 2-3 ton açmanız mümkündür.
Saç renginizi daha fazla açmak isterseniz
profesyonel bir işlem olan dekolorasyon
(saç rengini açma) işlemi uygulanmalıdır.
Bu işlemin kuaförde uygulanması sağlıklı
sonuçlar verir.

5

Saçlarımda kına var, üzerine VOÍLA
uygulayabilir miyim?
Kına saçın dokusunun içine boya gibi
işlemez, saçı kaplar ve bir tabaka
oluşturur. Kınayı saçtan çıkarmak
mümkün değildir. Sadece saçın
kesilmesiyle saçtan gider, bu nedenle
saçınızda kına varsa, saç boyası
kullanılması tavsiye edilmez.

6

VOÍLA’yı yeniden uygulamak için ne
kadar süre geçmeli?
Saçlarımız ayda yaklaşık 1 cm. uzar. Bu
nedenle 4 ile 5 hafta ara ile saç diplerini
boyamak ve saç uçlarına rötuş yapmak
gerekir.
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7

Dip boya yapmak istiyorum, VOÍLA’yı
kullanabilir miyim?
Dip boya için VOÍLA’yı kullanabilirsiniz.
Fakat saçınızda renk tutarlılığı olması için
saçlarınızın uçlarına da uygulayacağınız
VOÍLA ile daha güzel bir görünüm elde
edebilirsiniz.

13 Boya saçıma zarar verir mi? Kepek
yapar mı?
Voila’nın içinde bulunan koruyucu
maddeler saçınızın zarar görmesini
engeller, kepek oluşumuna neden olmaz.
Ancak alerjik ve amonyağa duyarlı
ciltlerde saç derisinde kuruma yapabilir.

8

Hamileyim saçıma VOÍLA
uygulayabilir miyim?
Eğer hamile iseniz saçlarınıza VOÍLA
veya herhangi bir saç boyasını,
hamileliğin ilk üç ayında ve doğuma bir
ay kala uygulamamanız tavsiye edilir.
Ancak bu konuda öncelikle doktorunuza
danışmanızı öneririz.

14 Boya saçımı döker mi?
Saç boyası saçları dökmez. Saçların
dökülmesine neden olan birçok faktör
vardır, örneğin, mevsim değişikliği, stres,
fizyolojik rahatsızlıklar, düzensiz
beslenme...

9

15 VOÍLA ile kaş ve kirpiklerimi
boyayabilir miyim?
Kaş ve kirpiklerinizi hiçbir saç boyası ile
boyamanız mümkün değildir. Eğer
kaşlarınızı ve/veya kirpiklerinizi boyamak
istiyorsanız özel olarak hazırlanmış kaş
ve/veya kirpik boyalarından kullanmanız
tavsiye edilir.

Adet döneminde VOÍLA’yı kullanabilir
miyim?
Adet döneminde hormonal dengeniz
değiştiğinden, saç boyası kullanmanızı
tavsiye etmemekteyiz.

10 Cildime bulaşan boyayı nasıl
temizlerim?
Şampuanlı veya sabunlu suyla ıslatılmış
pamukla, sigara külü ile, boya lekelerini
çıkarıcı kozmetik ürünlerle
temizleyebilirsiniz.

16 VOÍLA ile saçlarımı kızıla boyadım,
çok çabuk akıyor ne yapmalıyım?
Saç boyası uygulamadan önce mutlaka
saçınızı jöle, sprey, köpük, briyantin gibi
saç şekillendirici artıklarından arındırın.
Saçınızda kalan saç şekillendiricilerinin
artıkları boyanın saça yeterli miktarda
nüfuz etmesini engeller. Böylece boyanın
kalıcılığı daha kısa süreli olur. Ayrıca her
saç boyası ve her renk saçtan oluşabilecek
rengin yansıması diğer renklere göre daha
yoğun olduğundan saç yıkandıkça
yansıma canlılığını kaybetmeye başlar.

11 Alerjik bir bünyem var, VOÍLA’yı
kullanabilir miyim?
Eğer amonyağa karşı alerjiniz varsa
amonyak içeren hiçbir saç boyasını
kullanamazsınız ve mevcut tüm boyalar
amonyak içerir. Voila’yı saçınıza
uygulamadan önce hassasiyet testini
uygulamanız tavsiye edilir.

17 Saçımı boyarken kirli veya temiz
olmasına dikkat etmeli miyim?
Saçınız kirli veya temiz olsun her iki
durumda da uygulayacağınız Voila’dan
istenilen sonucu alabilirsiniz. Boya
yapılmadan önce saçlar jöle, briyantin,
sprey ve benzeri gibi saç
şekillendiricilerinden arındırılmalıdır.

12 Saç boyası saç derimin içine işler mi?
Saç boyası saç derinizin içine işlemez.
Tüm boyalar saça renk verebilmek için
saç telinin içine işler ve saçı renklendirir.

Einde
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Turks 1,2

Correctievoorschrift HAVO

20

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

05

Tijdvak 1

Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Beoordelingsmodel
1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr. 18 van 31 juli 2002).
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator.
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de
CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten
voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo
nodig naar boven afgerond.
2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal
scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
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3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de
geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal
het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het
beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan
een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel
anders is vermeld.
6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het
beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk
van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de
definitieve normering van het examen rekening gehouden.
8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer.
N.B.: Het aangeven van de onvolkomenheden op het werk en/of het noteren van de
behaalde scores bij de vraag is toegestaan, maar niet verplicht.
3 Vakspecifieke regels
Voor het examen Turks 1,2 HAVO kunnen maximaal 51 scorepunten worden behaald.
Voor dit examen zijn verder de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
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1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

4 Beoordelingsmodel
A ntwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend.
Tekst 1 ‘Öz Kayseri’ pastırması ile AB’nin gıda Oscarını kazandı
1 

A

2 

D

3 

B

Maximumscore 2
de kern van het goede antwoord moet uit twee van de volgende elementen bestaan:
• seyyar satıcılık
• toptancılık
• bakkal(lık)

4 

per juist element
5 

1

D

Tekst 2 Her araç Türkiye’deki yakıtı kullanamaz
6 

B

7 

Maximumscore 1
Mesele Türkiye’deki bayi ağı.

8 

C

9 

Maximumscore 1
Duble kazık...
Tekst 3 ‘Cep’e giden yolu buldu!

10 

B

11 

D

12 

A

13 

A

14 

A

15 

C
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Antwoorden

16 

C

17 

A

Deelscores

Tekst 4 Yalan Söylemenin Nedenleri
Maximumscore 2
1, 5 en 6

18 

Indien drie juist
Indien twee juist
Indien één of geen juist

2
1
0

Tekst 5 E@sy Check-in
Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord moet zijn:
Een reiziger die business class vliegt, hoeft dan nog maar 35 minuten voor het vertrek
aanwezig te zijn.

19 

Tekst 6 40 Yıllık Avrupalı
20 

B

21 

C

22 

Maximumscore 1
alinea 3

23 

C

24 

Maximumscore 1
Avrupalılık kimliği … bize yeter... (laatste zin)
Tekst 7 Bir Gençlik Projesi

25 

C

Maximumscore 2
onderwerp:
1 ‘Gelenek ve Çağdaşlık, Türkiye ve Avrupa’.
2 ‘Eğitim ve kuşaklar arası ilişkiler’.
3 ‘Vatandaşlık ve Avrupa vatandaşlığı’.

26 

plaatsnaam:
Pinneberg (Schleswig-Holstein)
Gent (Belçika)
Strasburg

Indien drie juist
Indien twee juist
Indien één of geen juist
27 

D

28 

B

29 

D
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Antwoorden

Deelscores

Tekst 8 Hollanda’da Türk uydu televizyon yayını
30 

D

31 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Dat er MTV/CNN uitzendingen zijn in Ouddorp (en niet in Amsterdam).

32 

C

33 

Maximumscore 1
alinea 6

34 

D

35 

A

36 

A

Tekst 9 Sanal Alem
Maximumscore 3
artikel kern
1
b
2
d
3
c
4
a

37 

Indien
Indien
Indien
Indien

vier juist
drie juist
twee juist
één of geen juist

3
2
1
0

Tekst 10 Yeşil kart çıkmazı
38 

B

39 

A

40 

A

41 

D

42 

Maximumscore 1
Ja. (Federal Çalışma Bakanlığı tarafından Cumhuriyet’e yapılan açıklamada ise,) Green
Card … olduğu kaydedildi.

43 

C

Tekst 11 Yamaç Paraşütü
Maximumscore 2
44  • Ja

1
1

• Kimler yapabilir?
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Antwoorden

Deelscores

Tekst 12 Voíla
Maximumscore 1
45  • Nee

• Saklayacağınız yarım … halinde olmaması (ve serin … saklanması gerekir). (alinea 3.)

inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het programma
Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare formulieren.
Zend de gegevens uiterlijk op 8 juni naar de Citogroep.
Einde
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Turks 1,2

Examen HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

04

Tijdvak 1
Woensdag 19 mei
9.00 – 11.30 uur

Vragenboekje

Voor dit examen zijn maximaal 48 punten te
behalen; het examen bestaat uit 42 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

400015-1-8o

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven.
Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1 Nilgün, Ne Kadar “Yerli”?
1p

Yazar Hollanda’daki Türk toplumunun sanat ve kültüre ilgisi konusunda nasıl bir
düşünceye sahip?
Halkın yavaş yavaş kendi içinden yetiştirdiği sanatçılara ilgi duyduğunu düşünüyor.
Hem Türkiye’de hem de Hollanda’da Türk halkının sanata büyük önem vermeye başladığını
düşünüyor.
Hollanda’daki sanatsal gelişmelerin halk tarafından Türkiye’dekilerden daha çok
tutulduğunu düşünüyor.
Hollanda’daki Türk halkının sanata gösterdiği ilginin tek yönlü olduğunu düşünüyor.

1 
A
B
C
D

1p

Nilgün
Nilgün
Nilgün
Nilgün
Nilgün

2 
A
B
C
D

1p

Dördüncü ve altıncı paragraf arasındaki ilişki nedir?
Altıncı paragraf, dördüncü paragraftaki
açıklamayı reddeder.
durumu iğneleyerek tekrarlar.
durumu somutlaştırır.
soruya verilen bir yanıttır.

3 
A
B
C
D

1p

4 

1p

5 

Yerli ile Hollanda’daki Türk politikacı ve esnaflar nasıl karşılaştırılıyor?
Yerli Hollanda’da büyümüş, diğerleri sonradan bu ülkeye gelmiştir.
Yerli, ne yazık ki diğerleri gibi Türk kesimine fazla yönelmemektedir.
Yerli’nin eğitim seviyesi diğerlerinkinden daha fazladır.
Yerli’nin yöneldiği kesim diğerlerinkinden daha geniştir.

De schrijver geeft een advies door middel van een gezegde.
Citeer dat gezegde.
Sekizinci paragrafın içeriği şunlardan hangisi ile ifade edilebilir?
abartma
karşılaştırma
özeleştiri
savunma

A
B
C
D

Tekst 2 Nazım Hikmet, Aziz Nesin ve Yaşar Kemal

3p

In dit artikel wordt een aantal redenen genoemd waarom Nazım Hikmet, Aziz Nesin en
Yaşar Kemal in Duitse lesboeken opgenomen zijn.
Welke van onderstaande redenen zijn volgens het artikel juist en welke zijn onjuist?
Omdat deze drie schrijvers,
1 geijverd hebben voor het lidmaatschap van de Europese Unie voor Turkije.
2 hun leven hebben opgeofferd voor hun idealen.
3 na hun dood én in Turkije én in het buitenland onderscheidingen hebben gekregen.
4 ook in het buitenland bij de meest bekende Turkse schrijvers horen.
5 opmerkelijke levensverhalen van verschillende mensen hebben geschreven.
6 zich bijzonder hebben ingezet voor vrijheid en mensenrechten.
Noteer het nummer van elke uitspraak en schrijf er ‘juist’of ‘onjuist’ achter.

6 
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Tekst 3 ALMANYA’DA TÜRK OLMAK
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

1p

7 

adaletsizce
göreli
katı
sorumsuzca

A
B
C
D
1p

8 

Dışişleri Bakanlığı’ndan
İstatistik Merkezi’nden
Kültür Merkezi’nden
Yabancılar polisi’nden

A
B
C
D
1p

9 

haklarımızı
işimizi
mallarımızı

A
B
C
1p

10 

eğitimle ilgili çalışmalar
kültürel çalışmalar
lobi çalışması
tarihi araştırmalar

A
B
C
D
1p

11 

diğer göçmenleri korumaya
sorun çıkarmaya
sorunları çözmeye
söz sahibi olmaya

A
B
C
D
1p

12 

bekliyorlar.
esirgiyorlar.
gizliyorlar.
öğreniyorlar.

A
B
C
D
1p

13 

Aydın kesimden
Kırsal kesimden
Son yıllarda
Turist olarak

A
B
C
D
1p

14 

aşırı
az
bu kadar
gereksiz olarak

A
B
C
D
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Tekst 4 Harika bir hata: Pisa Kulesi

1p

15 

1p

16 

“… ve kulenin üçüncü katı bitince asıl felaket ortaya çıkar.” (alinea 8, laatste zin)
Als er een ‘eigenlijke ramp’ (asıl felaket) is, moet er ook een ramp zijn die niet zo
belangrijk is.
Naar welk minder belangrijk probleem wordt hier verwezen?
Je mag zowel in het Turks als in het Nederlands antwoorden.
Pisa Kulesinin eğri olması, aşağıda sıralanan durumların hangisiyle bağlantılıdır?
Kulenin üzerine oturtulmuş olduğu toprağın özelliği ile.
Kullanılan malzemelerin kalitesiz olmasıyla.
Mimari hesaplamalarda yapılan yanlışlıklarla.
Pisalıların tüm dünyaya kim olduklarını gösterme yanlısı olmalarıyla.

A
B
C
D
1p

Kuleyi düzeltmek için birçok yöntem denendi. Aşağıda sıralananlardan hangisi denenmedi?
Kuledeki çanların yerlerinin değiştirilmesi.
Kulenin temellerine bazı ağırlıkların konulması.
Kuzeydeki sütunların, güneydeki sütunlardan kısa yapılması.
Yeraltı sularının yönünün değiştirilmesi.

17 
A
B
C
D

1p

9.
9.
9.
9.

18 
A
B
C

1p

B
C
D

paragraflar ile 12. paragraf arasındaki ilişki nedir ?
paragraflarda istenilen sonuca, 12. paragrafta da ulaşılmaya çalışılıyor.
paragraflarda yapılan hatalar, 12. paragrafta düzeltiliyor.
paragraflarda yaşanılan maddi sorun, 12. paragrafta çözülüyor.

Yazarın, mimar ailesi Pisano hakkındaki görüşü nedir?
Floransalılardan rüşvet almış mimarlardır.
Harika bir hata yaratma gücüne sahip dâhi mimarlardır.
Şanssız fakat amaçlarından vazgeçmeyen mimarlardır.
Zengin ama pek yetenekli olmayan mimarlardır.

20 
A
B
C
D

1p

10.
10.
10.
10.

Aşağıdaki paragrafların içerikleri ile ilgili tespitlerden hangisi doğru?
5. paragrafta inşaatın başlangıcından bahsedilmesi.
8. paragrafta inşaatın tamamlanmasından bahsedilmesi.
12. paragrafta kulenin eğriliğinden bahsedilmesi.
14. paragrafta kuledeki sorunun çözümünden bahsedilmesi.

19 
A

1p

ve
ve
ve
ve

Yazar Pisa Kulesinin eğri olmasını neden harika bir hata olarak tanımlıyor?
Artık eğri olan bir kulenin var olmasını değişik bir mimari tarz olarak algıladığından.
Hatanın hiçbir ülke ve mimar tarafından düzeltilemeyecek inceliğe sahip olmasından.
Kule insanın hata yapma eğiliminin doğurduğu bir olağanüstülüğü yansıttığından.
Pisa’nın eğriliğini maço kültürünün zayıflığının ve yenilgisinin ispatı olarak gördüğünden.

21 
A
B
C
D

Tekst 5 Meslektaşlarımız
1p

1. paragrafın içeriğini aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edebiliriz?
pişmanlık
tavsiye
vurdumduymazlık
yargılama

22 
A
B
C
D

1p

Yazar TSYD’nin bildirisini nasıl karşılıyor?
Bildiri var olan birliğin bozulmasına yolaçabilir.
Bildirinin, gazeteciler için onur kırıcı bir olay olduğunu düşünüyor.
Bildirinin içeriğine üzülerek katılıyor.
Böyle bir bildiri için zamanın henüz erken olduğunu vurguluyor.

23 
A
B
C
D
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1p

De schrijver noemt in alinea 5 enkele nadelen van partijdige journalistiek.
Schrijf er twee op.
Het antwoord mag ook in het Turks gegeven worden.

24 

1p

25 

1p

26 

De schrijver gebruikt twee uitdrukkingen om te laten zien hoe hij denkt over de kritiek die
tegen hem is geuit.
Schrijf die twee uitdrukkingen op.
Je moet in het Turks antwoorden.
Bu makaleye en uygun bir başka başlık şunlardan hangisi olabilir?
Gerçek Fenerbahçeli
Meslek Onuru
Reyting Kavgası
TSYD

A
B
C
D

Tekst 6 Rooie Rat Kitabevi’nde bulunan

3p

Dit artikel bestaat uit een aantal beschrijvingen van boeken.
Geef aan welk onderwerp in welk boek wordt behandeld.

27 

Onderwerpen:
1 Eski ulus ve uygarlıkların medeniyetleri, tarih ve kültürleri.
2 Başkaldırı ve ihanetin bedelinin acı sonu.
3 Günümüz ünlüleri ve yaşam öyküleri.
4 Komik bir dille insan psikolojisi ve toplumlar.
5 Spordan savaşa kadar değişik konuları işleyen öyküler.
Boektitels:
A Yüzyılım
B Yarılma
C Maalesef Banalüks Durumları
D Dicle’nin Yakarışı
E Kukla
Schrijf het nummer van het onderwerp op, gevolgd door de letter van de titel van het boek.

Tekst 7 Hatıra defteri
1p

Aşağıdaki terimlerden hangisi 1. paragrafın içeriğini tanımlar?
eleştiri
özetleme
tasvir
yakınma

28 
A
B
C
D

1p

Hangi paragraf içerik olarak 1. paragrafı tamamlıyor?
2. paragraf
3. paragraf
4. paragraf
5. paragraf

29 
A
B
C
D

1p

Welke omstandigheden hebben ertoe bijgedragen dat Hitler in korte tijd aan de macht kon
komen?
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin waarin dat is aangegeven.

30 
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1p

31 

Hoe kwam de schrijver op het idee om dit artikel te schrijven?
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin die hierover informatie geeft.

1p

32 

Metinde sözü edilen ‘Kitty’ kimdir?
Anne Frank’ın hatıra defterinin adıdır.
Anne Frank’ın kız kardeşinin adıdır.
Frank ailesinin bir Alman dostunun adıdır.
Frank ailesinin saklandığı sığınağın adıdır.

A
B
C
D
2p

Welke functies hebben onderstaande alinea’s in de tekst?
Noteer het nummer van de drie alinea’s en de bijbehorende functie op je antwoordblad.

33 

Kies één functie per alinea. Gebruik elke functie slechts éénmaal.
alinea 6
a achtergrondinformatie
alinea 7
b samenvatting
alinea 9
c illustratie
d probleemstelling
e tegenstelling
f prijzen

Tekst 8 Bulmacamın karesi, yok derdimin çaresi!?
1p

Yazar aşağıdaki paragrafların hangisinde mizahi bir şekilde araştırmacılarla ilgili
önyargıları anlatıyor?
1. paragrafta
3. paragrafta
4. paragrafta
6. paragrafta

34 
A
B
C
D

Tekst 9 Urfa nire, Milano nire demeyin

35 

Aan het begin van de tekst stelt de schrijver een vraag.
Geeft hij hier ook een antwoord op? Zo ja, citeer het betreffende zinsdeel.

2p

36 

De schrijver schetst in dit artikel een beeld van de verschillende meningen van het Turkse
volk over het lidmaatschap van Turkije van de Europese Unie.
Citeer van de drie betreffende meningen de eerste twee en de laatste twee woorden.

1p

37 

1p

Deri tüccarları Avrupa’ya açılmak ve tanınmak için nasıl bir yol izliyorlar?
Önce devletin ve politikacıların güvenini sağlayarak yola çıkıyorlar.
Önemli ülkelere bizzat giderek hizmet vermeyle işe başlıyorlar.
Yurtdışındaki tüccarlardan deri satın almaya başlayarak dışarı açılıyorlar.

A
B
C
1p

Hangi paragrafta başlık daha geniş bir şekilde işleniyor?
3. paragraf
4. paragraf
6. paragraf
7. paragraf

38 
A
B
C
D

1p

Yurtdışına giden Anadolulu girişimciler metinde nasıl tanımlanıyor?
Birbirleriyle güçlü bir dayanışma içinde bulunan kişiler olarak.
İyi bir eğitimden geçmiş, kültürlü kişiler olarak.
Tuttuğunu koparan kişiler olarak.

39 
A
B
C
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1p

Aşağıdakilerden hangisi metinde tüccarların fuara katılış nedeni olarak belirtilmiyor?
Bu yolla Türkiye turizmini canlandırmak.
Fuara katılarak saygınlık kazanabilmek.
Olabildiğince satış yapabilmek.
Tüm dünya ülkelerine ürünlerini tanıtabilmek.

40 
A
B
C
D

Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 10 Windows XP için geri sayım...

1p

Je hebt een nieuwe computer met Windows XP aangeschaft. Je vraagt je af of er een
programma te downloaden is dat een goede bescherming biedt tegen virussen en dergelijke.
Kun je daarover informatie vinden in dit artikel? Zo ja, schrijf de naam van het programma
op.

41 

Tekst 11 Üniversite Şehirleri...(3)

1p

Je bent op zoek naar een verblijfplaats in Istanbul in verband met je studie. Je bent erg op je
privacy gesteld.
Op welke twee universiteiten heb je kans op een eigen kamer/appartement?

42 

Einde

400015-1-8o

7

Lees verder

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 671
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Examen HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs
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Tijdvak 1
Woensdag 19 mei
9.00 – 11.30 uur

Tekstboekje

400015-1-8t

Begin

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 672

Tekst 1

Nilgün, Ne Kadar “Yerli”?
İbrahim Mercanoğlu
1

2

3

4

5

Geçen yazımda politikada uyum
konusundaki tartışmaların genelde olumsuz
bir çerçevede yürütüldüğünden söz etmiş,
yerel politikada uyumu sağlamak için uzun
vadeli yatırımlara gereksinimimiz olduğunu
belirtmiştim. Her ne kadar sanat ve
kültürden çok fazla anlamasam da bu yazıda
size bir bayandan, Nilgün Yerli’den, söz
etmek istiyorum.
İnsanlar yaşadıkları ülkede yaşamın her
alanında üretici ve tüketici durumuna
gelebildikleri anda o toplumun doğal parçası
olurlar. Türkiyeli insanlar iş pazarı, politika,
sanat, kültür ve spor alanlarında ürettiklerini
belirli bir kitle için değil, tüm toplum için
üretmeye başladıklarında entegrasyon
konusunda tartışmalara gerek de
kalmayacak. Ama ne yazık ki durum şu anda
tam aksine: politikacı isek yabancıların
sorunlarına değinmekten ileri gitmiyoruz;
kasap dükkanımız varsa sadece
Türkiyelilere et pazarlayabiliyoruz; seyahat
büronuz varsa sadece Türkiyeliler sizden
bilet alıyor.
Kültür ve sanat konusunda ise durum
daha da vahim. Çünkü hem az üretiyor hem
de az tüketiyoruz. Üstelik Türkiye’deki
sanatçılara bağımlılığımız yüksek.
Gazetemiz Türkiye’den gelir,
televizyonumuz gün boyu Türkiye’den söz
eder. Aman Türkiye’den sanatçılar gelse de
tiyatroya, konsere gitsek diye de aylarca
bekleriz. Aslında Türkiye’den gelen
sanatçıları izlemeye, görmeye gitmek kötü
değil, ama yaşamımız bu derecede Türkiye
tarafından yönlendiriliyorsa, Türkiye’ye
bağımlılık bu boyutlarda ise, Reha Muhtar
ile yatıp kalkıyorsak bu işte bir terslik var
demektir. Yani burada yaşayan Türkiyeliler
sanat konusunda bir şeyler üretemiyorlar da
mı bu kadar bağımlı olduk yoksa
çevremizde olanlara bu kadar mı duyarsızız?
Bence biz duyarsızız, çünkü burada sanat
yapıtları üretenler az da olsa var. Örneğin
Nilgün Yerli bu sanatçılardan birisi. On
yaşında Hollanda’ya gelmiş ve kısa
zamanda kendini Hollanda seyircisine kabul
ettirmiş biri Nilgün Yerli.

6

7

8

9

5 Şubat 2002’de Almelo Theaterhotel’de
bir gösterisini izledim. Gösteride yaklaşık
500 izleyici vardı ve inanın bunların
arasında 50 tane Türkiyeli ya var ya da
yoktu, gerisi Hollandalı.
Nilgün Yerli, gösterisinde Hollanda’ya
entegre olmuş, ama kimliliğini kaybetmemiş
bir sanatçı görünümü çiziyor. İşlediği
konular, bir yabancının Hollanda
toplumundaki yaşamından kesitler. Hem
Türkiye’den hem de Hollanda’dan alıntılar
yaparak toplumsal ilişkileri irdeliyor. Bana
en ilginç gelen şey ise seyirci kitlesinin
hemen hemen tamamının Hollandalılardan
olması. Bu durum Nilgün Yerli’nin sanatta
kaliteyi yakaladığının bir göstergesi olsa
gerek. Benim bu gösteriden çıkardığım ders
şu oldu: sanatınızda kaliteyi yakalamışsanız
Hollandalılar sizin ürettiğiniz sanat
eserlerini görebilmek için salonları
dolduruyor.
İğneyi öncelikle kendimize batıralım
sonra da çuvaldızı Hollandalılara. Show
Tv’de pembe dizi izleyerek, Türkiye kökenli
gazeteler okuyarak daha ne kadar kendimizi
avutacağız. Artık biz Hollanda’nın
insanıyız. Burada üretip burada tüketmesini
öğrenmenin zamanı geldi.
Şunu sakın unutmayalım: Nilgün
Yerli’nin izleyici sıkıntısı yok. Biz onu
izlemeye gitsek de gitmesek de Nilgün Yerli
gösterilerine devam edecek. Ama arasıra
bırakalım Hülya Avşar’ı, Reha Muhtar’ı da,
lütfen bizi anlatan sanatçıların yapıtlarını
görmeye, izlemeye gidelim. Nilgün
Yerli’nin izleyici sıkıntısı olduğundan değil,
bizim bu tür sanatçılara gereksinimimiz
olduğu için söylüyorum bunu.
İnsanın kendisine sorası geliyor “Nilgün
Yerli acaba ne kadar yerli?”

İbrahim Mercanoğlu, İşçi Partisi, Overijssel Eyalet
Meclisi Üyesi ve Eyalet Meclisi’nde Gençlik ve
Yabancılar konusunda parti sözcüsüdür.

Ufuk
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Tekst 2

Nazım Hikmet, Aziz Nesin ve Yaşar Kemal
1

2

KÖLN ( Cumhuriyet)- Türk dilinin üç usta yazarının yaşam öyküleri ve eserleri lise ve
dengi Alman okullarında ders konusu olarak tavsiye ediliyor. Batı Almanya televizyonu
WDR’in eğitim kanalı Nazım Hikmet, Yaşar Kemal ve Aziz Nesin’in yaşamlarını konu
alan yarımşar saatlik üç filmi lise ve dengi okulların 9’uncu sınıfından itibaren ele alınmak
üzere 21 ve 28 Kasım, Çarşamba günü sabah kuşağında yayınlayacak.
WDR Eğitim Kanalı’nda yayınlanan eğitim filmleri okullara tavsiye edilmiş oluyor ve
filmleri müfredatlarına alan okullar derslerde filmleri değerlendiriyorlar. Böylece bundan
böyle Alman ve diğer Avrupa ülkelerinin yazarlarının yanısıra, ilk defa üç Türk yazarı ve
eserleri de Alman okullarında ders kitabı olarak işlenebilecek. Konuların hem Almanca hem
de Türkçe derslerinde işlenebilmesi için filmler iki dilde birden hazırlanıyor. Yazarların
hayat hikayeleri ile ilgili filmlerin daha sonra yetişkinler için yapılan eğitim programlarına
da alınması planlanıyor.

Türk okul kitaplarında yoklar
3

4

5

6

WDR redaktörlerinden Osman Okkan’ın yönettiği “En Güzel Deniz Henüz
Gidilmemiş Olandır: Nazım Hikmet; “Türkiye’nin Öykü ve Türkülerinin Yazarı:
Yaşar Kemal” ve “Siyasetin İnce Silahı: Aziz Nesin” başlıklarını taşıyan filmlerde
yazarların hayat hikayeleri Türkiye’nin içinde bulunduğu toplumsal koşullar içinde
tanıtılıyor. WDR Eğitim Kanalı filmlerle ilgili olarak tanıtım dergisinde şu görüşlere yer
verdi:
“20. Yüzyıl Türkiye’sinin bu üç dev yazarına henüz Türk okul kitaplarında yer
verilmemesi siyasal nedenlere dayanıyor. 1902 yılında doğan ve destansı şiirlerinde
özgürlük için savaşan insanlara övgüler düzen Nazım Hikmet; 1923 yılında doğan ve
arzuhalci olarak çalışan ve yazarlığa başlayan ve 1997 yılında Alman Kitapçılar
Birliği’nin Barış Ödülü’nü alan Yaşar Kemal ya da 1915 doğumlu, Türkiye Yazarlar
Sendikası’nın kurucusu ve 16 yıl boyunca başkanı Aziz Nesin. Bu üç yazar da
demokratik özgürlüklerin ve insan haklarının savunucuları olarak yıllarca hapse
atılmayı göze aldılar, yılmadılar ve düşüncelerini dile getirmekten çekinmediler.
Nazım Hikmet yeni Türk edebiyatını temelden etkileyen bir şiir devrimine imza attı;
Yaşar Kemal, destansı romanlarında Anadolu’nun binlerce yıllık tarihini türküleştirdi;
Aziz Nesin ise yüzün üzerinde kitabının yanısıra, kimsesiz çocuklar için kurduğu Aziz
Nesin Vakfı ile de ölümsüzleşti.”
WDR Eğitim Kanalı “Çağdaş Türkiye Edebiyatı” başlıklı özel programın tanıtımında
üç yazarın geçtiğimiz yüzyılın Türkiye dışında en çok tanınan Türk yazarları olduğuna da
dikkat çekildi ve üç yazarın da kendi ülkelerinde zor koşullarda savaşmak zorunda kaldığı
belirtildi. Türkiye’nin 1923’ten bu yana çağdaş bir toplum olma yolunda attığı adımların da
vurgulandığı programda Türkiye’nin “Müslüman bir ülke olarak Avrupa Birliği”ne
girme çabalarına da dikkat çekildi. Üç yazarı konu alan program nedeniyle WDR Eğitim
Kanalı’nın İnternet sitesine yazarların biyografileri ve Alman dilinde yayınlanan eserleri,
çağdaş Türkiye, Atatürk, Osmanlı Tarihi gibi konularla ilgili yeni sayfalar da eklendi.
WDR İnternet sitesinin adresi şöyle:
www.WDR-Schulfernsehen.de
Cumhuriyet
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Tekst 3

ALMANYA’DA TÜRK OLMAK
CÜNEYT MUHARREMOĞLU
“Almanya’da Türküz, Türkiye’de Alman” diyordu Almanya’da yaşayan bir yurttaşımız.
Almanya’da doğmuştu. Alman okullarında okumuştu. Bütün dünyanın başına dert olan
ırkçılık belasından çok çekmişti. Almanya’ya, vatanım diyemiyor ama, memleketim dediği
Türkiye’ye geldiğinde bazı uyanıkların kendisini kazıklamaya çalışmasını hazmedemiyordu.
Kuralların çok 7 uygulandığı Almanya ile kuralsızlığın kural olduğu Türkiye arasında
sıkışıyordu ve soruyordu: “Ben neyim, Alman mıyım, Türk müyüm?”
16 yıllık Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) iktidarı zamanında görmezden gelinen yabancı
sorunu, Sosyal Demokrat Parti (SPD)- Yeşiller koalisyonuyla Almanya gündeminin ilk
sıralarında yer alıyor. Türkiye Araştırmalar Merkezi’nin Federal Alman 8 derlediği
bilgilere göre, 1999 yılında 82 milyon olan Alman nüfusu , 2030 yılında 12 milyon azalarak
70 milyona, 2050 yılında ise 17 milyon azalarak 65 milyona düşecek. Birleşmiş Milletlerin
hazırladığı rapor ise Almanya’nın nüfusunu sabit tutması için her yıl 500 bin göçmene
ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Almanya’daki tüm partiler gelecek seçimlere kadar bir göç
yasası çıkarmanın gerekliliğine inanıyorlar. Federal Almanya İçişleri Bakanı Otto Schilly,
konuyu incelemek üzere bir ‘Göç Komisyonu’ kurdu. Eski Parlamento Başkanı, CDU’lu
Rita Süsmuth’un başkanlığını yaptığı 22 kişilik komisyonda tek yabancı kökenli kişi olarak
Türk işadamı Vural Öğer bulunuyor. Komisyonun parlamentoya 2001 yılına kadar öneriler
paketi sunması bekleniyor.
Almanya’da bu gelişmeler yaşanırken, Türkiye bu ülkede yaşayan, ‘mark deposu’ olarak
görülen yurttaşlarımız için ne yapıyor? Bunu bir gurbetçimizin ağzından şöyle yanıtlayalım:
“Biz Türkiye’den maddi anlamda bir şey beklemiyoruz. Bize sadece buradaki 9 korumak
ve elde etmek mücadelesinde destek verilmesini istiyoruz.”
Almanya’da yaşayan ikinci ve üçüncü nesil gençlerin de Türkiye tarafından
değerlendirilmesini istiyor Almanya’daki yurttaşlarımız. “Haklı olduğumuz davaları
Almanlara anlatamıyoruz. Burada 10 yapacak, üniversite okuyan, Almanca’nın en ince
noktalarını bilen gençler kullanılmalı” diyorlar.
Federal Almanya’da yaşayan Türk yurttaşlarının nüfus yapısı yaş dağılımına göre
incelendiğinde 18-35 yaş arasındakiler 800 bine varan kişiyle en büyük oranı oluşturuyor.
Bunu, yüzde 33’lük oran ve 700 bin kişiyle 18 yaş altı nüfus, yüzde 25 oranıyla 35-60 yaş
arası grup izliyor. 60 yaş üstü Türk yurttaşları ise 100 bin kişiyle en küçük topluluğu
oluşturuyor. Türk göçmenler, ikinci ve üçüncü kuşakla politikada da 11 başladılar. Leyla
Onur SPD’den, Cem Özdemir ve Ekin Deligöz de Birlik 90/Yeşiller Partisi’nden Federal
Almanya Parlamentosu’na girmeyi başardılar. Yine Yeşiller Partisi’nden Ozan Ceyhun
Avrupa Parlamentosu’na seçildi.
Türkiye Araştırmalar Merkezi’nin derlediği bilgilere göre, Almanya’daki Türk girişimci
sayısı da son 20 yılda katlanarak büyüdü. 1983 yılında 10 bin olan girişimci sayısı 1985’te
22 bine, 1995’te 40 bin 500’e, 1999 yılında 55 bin 200’e yükseldi. Son on yıl içinde Türk
girişimci sayısı yüzde 90’lık bir artış sağlayarak aynı süre içinde yaşanan Türk kökenli
nüfus çoğalma oranı olan yüzde 49.5 sayısını yaklaşık olarak ikiye katladı.
Bütün bu olumlu gelişmelere karşın Türk göçmenler gerek okulda gerek iş yerlerinde
gerekse hayatlarında ‘yabancı’ olmanın rahatsızlığı içindeler. Bir kamu kuruluşunda çalışan
Almanya yurttaşlığına geçmiş bir Türk şunları söylüyor: “Çalışmanın çok iyi olduğunu
belirtiyorlar. Ama biliyorum ki hata yapma şansım yok. Almanlar kendi ırklarına gösterdiği
hoşgörüyü bizden 12 Bizim tek şansımız çalışmak ve işimizi hatasız yapmak.”
İki Almanya’nın 3 Ekim 1990’da birleşmesinden sonra işçilikle geçimini sağlayan Türkler
zor günler geçirdiklerini belirtiyorlar. Bu dönemde ırkçılık artmış, işlerini Doğu Almanlara
kaptırmışlar.
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İşçilerin saat ücretlerinde büyük düşüş yaşanmış. Ama geçen süreç Türklerin yararına
olmuş. Bir işçi şunları anlatıyor: “Doğu Almanlar önce işimizi aldı. Ama zamanla işverenler
onların tembel olduğunu, yeterince verimli olamadıklarını gördü. Artık daha rahat iş
buluyoruz. Ama işyerlerinden bazıları yine de Almanları tercih ediyor.”
Göçmenlerimizin en önemli sorunlarından biri de eğitim. İslam Federasyonu’nun din dersi
verme yetkisini alması büyük bir sorun olmuş. Aleviler kendi din derslerini vermek için
başvuruda bulunurken, aileler çocuklarını tarikatlara kaptırma korkusu yaşıyor. 13 gelen
birinci kuşak Türklerin çocuklarına, özellikle kızlarına uyguladığı baskı da başka bir sorun
olarak gözüküyor. Kızların özgür ortamda hatalı işler yapacağına inanan aileler çok sıkı bir
disiplin uyguluyor. Bir Türk genci bu konuda şunları söylüyor: “Almanya’da bu baskıdan
dolayı bazı facialar yaşandı. İntiharlar oldu. Başörtülü kızlar okula girdiği an başörtüsünü
çıkarıyor. Okuldan çıktıktan sonra tekrar başörtülerini takıyorlar.”
Almanya’daki insanlarımız özel televizyon kanallarından yana dertli. TRT dışında Türk
Halk ve Sanat Müziği’ne 14 yer ayrılmasını eleştiriyorlar ve “Yabancı bir ülkede
Türkiye’den uzak yayınlar seyrediyoruz” diyorlar. Sonuç olarak Türkiye’den çok uzakta,
bir o kadar da yakında birçok yurttaşımız yaşıyor. Onlar bizim aklımıza pek gelmese de
Türkiye onların daima aklında. Onların istedikleri, nereye ait olduklarını bilmek. Bunun
için Türkiye’den bir hareket bekliyorlar ve atılacak her adıma karşılık koşmaya hazır
görünüyorlar.
Cumhuriyet
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Tekst 4

Harika bir hata: Pisa Kulesi
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Toscana Vadisi’nin küçük kenti Pisa’nın
‘Mucizeler Meydanı’nda, tam ortada tek
başına dikilmiş öyle duruyordu. Görür
görmez sevdim onu. Yakınlık duydum,
sıcaklık duydum, hemen tanıdım. Öyküsünü
de sevdim. Zengin Pisalıların dünyaya
güçlerini ve kim olduklarını göstermek için
yaptıkları bir dizi eserin sonuncusu.
Katedralin çan kulesi. Pisa Kulesi. ‘Torre
Pendente di Pisa’, Pisa’nın eğri kulesi.
Yeryüzünün en sevdiğim yapısı. Bir
mucizeyi bir ‘ütopya’yı gerçekleştiren yapı.
Ölümcül bir hatanın üstünde yükselen
harika.
Pisa, Orta İtalya’da Toscana Bölgesi’nde
Arno Nehri’nin suladığı vadinin, küçük
kenti. 15. yüzyıla kadar da Ligurian
Denizi’nin kıyısında yer alıyor, ancak
sonraları Arno Nehri’nin kumları denizi
dolduruyor ve kent kıyının 10 km gerisinde
kalıyor.
Pisalılar 11. yüzyılda neredeyse dünya
deniz ticaretini ellerinde tutuyorlar.
Afrika’dan Kartaca’ya, İspanya’dan Fas’a
kadar neredeyse herkesle ticaret yapan,
denizci bir kent devleti Pisa ve Pisalıların
hayatlarındaki tek gerçek düşmanları 80 km
ötedeki komşuları Floransalılar. Tarihleri
biraz da Floransa ile olan bitmez tükenmez
savaşlarının eseri. Üstelik bütün zamanların
en büyük bilgini Galilei Galileo da
hemşehrileri. Pisalıların dünyaya, ama
özellikle de düşmanları Floransalılara
güçlerini göstermek için yaptıkları bir
‘mimari kompleks’ günümüzün en ilgi çeken
anıtlarından biri. Hele de kompleksin son

8

9
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eseri. Yani dünyanın en harika hatası. Pisa
Kulesi. ‘Torre Pendente di Pisa’, Pisa’nın
eğri kulesi. Pisalılar 11. yüzyılda muhteşem
eserlerinin imarına başlarlar. Floransalılara
ve bütün dünyaya göstereceklerdir kim
olduklarını.
Katedral, vaftizhane, kabristan ve hemen
yanında beyaz mermerden yükselecek bir
çan kulesi.
Gel gelelim, bütün zamanların en şaşkın
mimar ailesi Pisanolar da Pisalıdır ve kader,
Pisa Kulesi ile onların harcını aynı kazanda
karmıştır.
Guglielmo Pisano, Bonanno Pisano,
Nicola Pisano, Giovanni Pisano. Dört kuşak
mimar Pisano ailesi, kule ile bitmez
tükenmez bir savaş verir ama...
Kulenin temeline ilk taşı 1173 yılının 9
Ağustos’unda Bonano Pisano koyar, yani
günümüzden 829 yıl önce ve ondan sonra da
şanssızlıklar ne ailenin ne de kulenin
yakasını bırakır.
Ama bana kalırsa bu şanssızlık aslında
çok büyük şansıdır da Pisa Kulesi’nin.
Mucize, bu şanssızlığın üstünde yükselir
çünkü. Floransa ile bitmez tükenmez
savaşları yüzünden inşaat defalarca yarım
kalır, yeniden başlar, yeniden bekler,
yeniden başlar ve kulenin üçüncü katı
bitince asıl felaket ortaya çıkar.
Kule eğridir. Yan yatmıştır güneye
doğru. Ama pes etmez Pisanolar. Eğriliği
düzeltmeye, kuleyi dimdik yükseltmeye
çalışırlar. Üçüncü kattan sonra kulenin
kuzey sütunlarını, güney sütunlarından kısa
yaparlar ki eğrilik düzelsin.
Mimari hesapları değiştirirler, uğraşırlar
da uğraşırlar, ama eğrilik asla düzelmez.
1298’de Giovanni Pisano eğriliğin 1.43 m
olduğunu görür. 1550’de Vassari ölçtüğünde
ise 3.79 m çıkmıştır.
Pisa Kulesi yedi katlı, beyaz kremalı,
işlemeli, süslü bir düğün pastası gibi
yükselir, biter ama yine eğridir. 1370 yılında
resmi olarak tamamlanır, sekiz katlıdır, 60
m yüksekliktedir ama eğridir. Dört nesil
mimar Pisanolar düzeltmeye çalıştıkça, kule
direnmiş; kuzeyden güneye doğru eğilmeyi
sürdürmüştür. Her yıl da 1 mm güneye
doğru yatmaya devam etmektedir. Eğriliğin
sebebi, kulenin üstünde oturduğu balçıklı,
kumul topraktır ve toprağın nem oranı
kulenin güney cephesinde daha yoğundur,
bu yüzden eğrilik güneye doğrudur.
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1838’de mimar Alessandro Della
Ghardesca temeli kazarak, dipteki yer altı
sularının yönünü değiştirerek kuleyi
kurtarmaya çalışır. Sonraları mimar
Burland, kule için projeler geliştirir ve Pisa
Kulesi 1990’da ziyaretçilere kapatılır.
Çünkü her an yıkılma tehlikesi taşımaktadır.
1993’de, kulenin kuzey cephesi temellerine
600 ton kurşun ağırlıklar konur. 1995
Eylül’ünde, kule çelik kablolarla raptedilir.
Dev vinçler kulenin çevresini 90 m kazıp
temellere 870 ton daha kurşun takviyesi
yaparlar.
Ziyaretçileri, beline çelik kablolar
bağlanmış, zapturapt altına alınmış Pisa’yı
seyrederler.
Bu hali benim de onu ilk görüşümdür ve
doğrusu görür görmez vurulduğum bir
yıldırım aşkıdır aramızdaki. Şubat 1999’da
mühendisler eğri kulenin artık eğrilmekten
vazgeçtiği haberini verir. Uzun yaşamı
boyunca ilk kez eğri durmaktan sıkılmış, o
yıl eğilmemiştir. Teknolojinin ve yeni bin
yılın çeliği, nihayet zapturapt altına almıştır
kambur kuleyi. 5.5 şiddetinde bir depreme
dayanamayacağı çok önceden bilinen, ama
yüzyıllarca bütün dünyaya meydan okuyarak
eğilen ‘eğri kule’ artık olduğu gibi
durmaktadır.
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2000’de ziyarete tekrar açılır.
Ziyaretçileri artık onun 294 merdivenini
çıkıp, çan odasına kadar tırmanabilirler.
Şimdi 60 m yüksekten ve yüzlerce yıllık bir
çabanın üstünden bakabilirsiniz Toscana
Vadisi’nin kırmızı damlı evlerine ve yeşil
toprakta uzayıp giden manzarasına.
Bugün orada Toscana’da, Pisa’da,
‘Mucizeler Meydanı’nda evrensel bir hata
olarak durur. Koca boyuyla, bembeyaz
yüzüyle, başını yana eğmiş öyle durur.
Harika bir hata olarak durur.
Tabii hata yapar insan, ama bazen
mucizeler onların üstüne kurulur.
Pisa Kulesi gibi... Hatayı fark eder
düzeltmek isteriz, ama işin içinden bir türlü
çıkamayız. Hata hatayı doğurur, iş karıştıkça
karışır, kule eğildikçe eğilir. Ne kadar
insancadır bütün bunlar.
Tabii hata yapar insan, sonra unutur,
çokça görmezlikten gelir, çoğunlukla da
inkâr ederiz onu, kabul etmeyiz.
Ama bazen de, hatayı düzeltmek için
canımızı dişimize takıp öylesine çırpınırız
ki, hata hata olmaktan çıkıp başka bir şeye,
bir hayat enerjisine, bir yaşama sebebine, bir
sıra dışılığa dönüşür.
Pisa Kulesi gibi...
Çiğdem Ülker / Ankara
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Tekst 5

GÖRÜŞ
HALİT DERİNGÖR

Meslektaşlarımız
1

2

3

4

5
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7

Spor yazarlığı ile kulüp amigoluğunu birbirine karıştıran bazı spor yazarı arkadaşlarımız
için, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), sert bir bildiri yayımladı. Daha doğrusu bir
ültimatom! Geç olmakla beraber, faydalı olmasını umut etmek istiyoruz. Bu bildiriyi spor
yazan arkadaşlar nasıl algılayacaklar, bilemiyorum. Bildiriden bazı bölümler: Bazı
meslektaşlarımız, kendilerini tuttukları kulübün yöneticisi veya sözcüsü gibi görecek kadar
pervasız hale gelmişlerdir. Bu, kendi mesleklerine ihanettir.
Bazı arkadaşların, meslek kurum ve kurum aidiyeti gibi kavramlardan haberleri olduğu
kuşkuludur. Bunu, onlara hatırlatmak zorundayız. Öncelikle; mesleğin onurunu da onlara
hatırlatmak durumundayız. Bu kişiler, mesleğin onurunu ve çalıştıkları kurumların
değerlerini korumak zorundadır.
Gerçekleri anlatıyorum yaygarası ile kimse kimseyi kandırmaya kalkmasın. Çok yıkıcı
gerçeklerin bile terbiye sınırları içinde anlatılabileceğinin sayısız örnekleri vardır. Bugünün
tiraj ve reyting anlayışı içinde edepsizliğin ve daha fazlasının prim yaptığını bilmiyor
değiliz. Bu dalga geçecektir ama bu dalgaya kendini kaptıran arkadaşların, sonra ellerinde
ne kalacağını düşünmelerini öneririz.
Özellikle; kendilerini, bazı kulüp temsilcileri gibi görerek görüş açıklayan ve bunu son
derece saldırgan ve yakışıksız boyutlara taşımakta sakınca görmeyen kişilere karşı TSYD
olarak elimizdeki yaptırımları uygulayarak geçit vermeyeceğiz. İşte, böyle durumlarda ısrar
edenler bundan sonra seçim yapmak zorunda kalacaklardır. Ya meslek etiği ve ilkelerine
uyacaklar ya da aramızda olmayacaklar.
Söylenenlerin hepsi, acı ama gerçek. Bana göre; gazetecinin tarafı yoktur. Tarafı,
tarafsızlığıdır. Taraflı kimse, şartlanmıştır. Şartlanmış olan kimseler de olaylar karşısında
doğru dürüst analiz ve sentez yapamaz. Doğruya yakın olan doğruyu bile bulamazlar.
Gazeteci, hiçbir zaman herhangi bir güçle bağımlı ve bağlantılı olmamalıdır. Eğer olursa,
özgürlüğü kalmaz. Ama görüyoruz ki bazı spor yazarları, büyük kulüplerimizin koruyucu
şemsiyeleri altına girmişler. Bu kişilerin, yöneticiler ve de tuttuğu taraf için kavga ve
mücadele etmeye elleri mahkûmdur.
Zaman zaman tanık oluyoruz. Falanca kulüp, yazarlarına ziyafet verdi, onları toplantıya
çağırdı, seyahatlere götürdü, hediye verdi gibi. Ne demek bu? Bunlar, insani açıdan olumlu
görülür ise de gazetecilik açısından ‘onur kırıcı’ bir olaydır. Çünkü, bu olaylar bağımlı ve
bağlantılı olmanın göstergeleridir. Gazetecilerin çalıştıkları kurumlar vardır. Bunlar
profesyoneldir. Basınla ilişkileri bunlar organize eder. Maaşlarını kulüplerden alırlar.
Gazeteciler ise maaşlarını çalıştıkları kurumlardan alırlar.
63 yıllık F.Bahçeliyim. İsmim, sanırım F.Bahçe ile özdeşleşmiştir. Yani doğma büyüme
F. Bahçeliyim. Ama ben Fenerbahçe Kulübü’nün yazarı değilim. Şimdiye kadar ne iç ne de
dış seyahatlerine gittim. Hiçbir yemeğinde de bulunmadım. Cumhuriyet gazetesinin
yazarıyım. Bunu her zaman F.Bahçe mikrofonundan açıkladım. “Ne biçim F.Bahçelisin”
diye tepki gördüğüm günler de oldu. Kulak asmadım. İşte bu nedenle ben, kalemi hür,
vicdanı hür bir yazarım. Kraldan ziyade kral taraftarı olmam, olanlara da bir türlü aklım
ermez.
Cumhuriyet
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Tekst 6

Rooie Rat Kitabevi’nde bulunan
Türkçe kitaplardan seçmeler
Alper Tunga Alp ve Çetin Yaman
D
Kitabın adı : Dicle’nin Yakarışı
Yazarı
: Mehmed Uzun
Çeviren
: Muhsin kızılkaya
Yayınevi
: Gendaş
İsb-nosu
: 9753083904
Türü
: Roman
“Dicle’nin Yakarışı” sesler üzerine
kurulmuş bir romandır.
Unutulmuşların, unutulmuş sesleri üzerine.
“Siz istediniz ben de anlatacağım.
O vakit kandili yakın ve unutulmuşların
sesine kulak verin”.
“Dicle’nin Yakarışı”nın kilit cümlesidir
belki de bu cümle. Bir gece meclisi kurulmuştur, divanhane ağzına kadar doludur.
Biro anlatır: “Musul, Ninova,Yezidilerin
yurdu Laliş, Bağdat, İstanbul, Girit, Şam…
Mezopotamya’nın kadim halkları:
Süryaniler, Keldaniler, Kürtler,Yakubiler,
Yahudiler, Türkmenler...”
Bu romanda olağanüstü bir tarihiçi gezi var;
Bizden önceki medeniyetlerin, Babil’in,
Ninova’nın, Asur’un, Medlerin ülkesinden
geçiyoruz, ve kitabı okuyup bitirdiğimizde,
‘Biz nasıl da zengin bir kültür yatağında
oturuyormuşuz da haberimiz yokmuş’
duygusunu yaşıyoruz.

A
Kitabın adı : Yüzyılım
Yazarı
: Günter Grass
Çeviren
: Nihan Tezeren
Yayınevi
: Gendaş Kültür
İsb-nosu
: 9753082762
Türü
: Roman
Almanya’nın en ünlü modern yazarından
yüzyılımızı kutlayan, birbiriyle bağlı
öyküler koleksiyonu.
Günter Grass büyük olaylar ve sıradan
ama kayda değer mevzular hakkında
yazıyor; teknik gelişmeler ve basit
buluşlar, spor ve kültürdeki başarılar,
megalomani, eziyet ve cinayet, savaş ve
felaketler ve yeni başlangıçlar hakkında.
Her öyküde bir başka anlatıcı olsa da;
öyküler, bütün bir anlatım yaratıyor.
Merkezinde sekansın katları açıldıkça,
canlı ve renkli bir resim çıkıyor ortaya.
Bütün şaşaası ve dehşetiyle yüzyılın tarihsel
bir portresi.
B
Kitabın adı : Yarılma (1954-1972)
Yazarı
: Gün Zileli
Yayınevi
: İletişim
İsb-nosu
: 9750500318
Türü
: Anı
Gün Zileli 1954 – 1972 yıllarında
yaşadıklarını anlatıyor. Bir otobiyografi olan
bu anı kitap, Zileli’nin tanık olduğu bir
dönemi bütün canlılığı ile günümüze
aktarıyor. 1968 gençliğinin yaşadıklarının
ayrıntılı bir fotoğrafının aktarıldığı bu kitapta
günümüzün bir çok tanınmış isminin de o
yıllardaki öyküsünü bulabilirsiniz.
“Yarılma tam anlamıyla bir ’68 kitabı…….
gerçek bir tanıklık.” (Oral Calışlar)

E
Kitabın adı : Kukla
Yazarı
: Ahmet Ümit
Yayınevi
: Om
İsb-nosu
: 9756530073
Türü
: Roman
“Mücadele devam ediyor.
Doğan’ın mensubu olduğu çete de kökü
kazınamayan gruplardan biri.
Epeydir onların peşindeyiz.
Devletin güvenlik birimlerinden bazı
kişilerin işin içinde olma olasılığı da var.
Ama bu şahıslar kimdir, nasıl bir faaliyet,
içindedir, elimizde delil yoktu.
Biz delil bulmaya çalışırken, duymuşsundur, korucubaşı Bekir ile sevgilisi vuruldu,
ardından Yüzbaşı Rıfat ölü bulundu.
Çetede birşeyler oluyordu, bu aradığımız
delili bulmak için bir fırsat olabilirdi.
Doğan’ı yakın takibe aldık.” (Romandan)

C
Kitabın adı : Maalesef Banalüks Durumları
Yazarı
: Yekta Bakkalbaşıoğlu
Yayınevi
: Kendi Yayınları
İsb-nosu
: 975932900X
Türü
: Fıkra
“’Maalesef Banalüks Durumları’, Anadolu
ve dünya fıkralarını Banalüks (Benelux)
fıkralarıyla kıyaslayarak insan psikolojisini,
yaşam şartlarını ve göçmenlik tarihimizin
ironik bir özetini incelemek isteyenler için
değerli bir kaynak olacaktır.” (Sadık Yemni)

Umut
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Tekst 7
Hatıra defteri
1

2

Yıldırım Türker
O derin bakışları çocukluğumdan beri ruhumu karıştırır. O gözlerde, kurbanın ardında
bıraktığı lanet okunmaz. Hülyalı bir merak vardır. Sanki cevabını bizim de tam olarak
bilemediğimiz, çok, ama çok hayati bir soru sormuş, sabırla beklemektedir. Kimi
resimlerinde gözlerinde bir hüzün bulutu görülür. Yaşından büyük görünür o fotoğraflarda.
Ama çoğunluk gamzelerini çağıran o gülümsemesiyle, neredeyse muzip bir bakışla durur
resimlere. On üç yaşındaki o küçük kız yarım asırdır bize, ta gözlerimizin içine bakıyor işte.
Küçük kurban. Kelimelerin şefkatine sığınan küçük Yahudi kızı. Anne Frank.
“Benim gibi biri için hatıra defteri tutmak gerçekten de çok tuhaf bir tecrübe. Bu sadece
daha önce yazı yazmadığımdan değil. Bana öyle geliyor ki, seneler sonra ben dahil hiç
kimse on üç yaşında bir öğrenci kızın düşünce ve hayallerini merak etmeyecek” diyordu.
Dünyaya ve hayata inancı sonsuzdu. Kendisine on üçüncü yaş gününde hediye edilen o
kırmızı-gri-beyaz ekose hatıra defterinin, o çok şeyler beklediği dünyanın ona sunduğu
yegâne kimlik olacağını bilmiyordu. İki yıl boyunca düzenli olarak tuttuğu hatıra defterini
dünyanın bütün dillerinden milyonlarca insan okudu.
Hatıranın değeri

3

Anne Frank 1929 yılının haziran ayında berbat bir Almanya’da doğar.
1. Dünya Savaşı yenilgisinin yarattığı, 1923’teki korkunç enflasyonla zirveye çıkan
ekonomik bunalım, atmosferi Alman’a Alman’dan başka dost yok duygusunun kışkırttığı
bir nefretle örmüştür. Nasyonal Sosyalist hareket olağanüstü bir hızla serpilir, 1932
seçimlerinde %37 oyla parlamentonun en büyük partisi olarak işe koyulur. Hitler, 1933’te
başa geçmiştir. Hemen o yıl, Komünist Parti yasaklanmış, komünistler ve sosyal
demokratların tutuklanmasına başlanmış, meydanlarda coşkuyla kitap dağları
tutuşturulmaya başlamıştır. Aynı yılın ortalarına gelindiğinde bütün siyasi partiler
yasaklanır. Hitler’in ari ırk ülküsü, hızla işe koyulur. Yine aynı yıl, Yahudilere ait
dükkânlar, Yahudi avukat ve doktorları boykot edilir. Ekonomi de birkaç yıl içinde hızla
toparlanır. Artık geri dönüş yoktur.

4

Karaköy’deki Schneidertempel Sanat Evi’ndeki ‘Günümüz İçin Bir Tarih: Anne Frank’
sergisi, bu yazıya vesile oldu. Titiz ve duyarlı eller tarafından hazırlanmış bu çok etkileyici
sergideki fotoğraflardan ikisi, dönemin iklimini anlatmaya yetiyor. Bir tanesi, bir Yahudi
gencin, Yahudi olmayan kız arkadaşı ile birlikte halk önünde aşağılanmalarını kaydetmiş.
İki sevgili, askerlerin arasında sokakta yürütülüyor. Boyunlarına asılmış pankartlarda
koskocaman, ‘Irkı kirletiyorum’ yazılı. (iki sevgilinin de başı dik) Diğerinde ise bir
dershanede tahtaya kaldırılıp sınıfın önüne dizilmiş birkaç Yahudi çocuk. Ellerini suçlular
gibi kavuşturmuş, boyunları bükük duruyorlar. Tahtada ‘Yahudi en büyük düşmanımızdır!
Yahudilere dikkat!’ yazılı.

5

1933 yılında Otto Frank, ailesini alıp Hollanda’ya göçer. Nazilerin menzilinden
kurtulduklarını sanmaktadır. Oysa sadece on yıl kazanmışlardır. Hatıra defterine kavuşup
yazmaya başladığının üstünden birkaç hafta geçmiştir. Ablası Margot Frank’ı SS
Merkezi’ne çağıran bir celp gelir. Aile buna hazırlıklıdır. 1941 ilkbaharından beri Otto
Frank, ailesi ile birlikte ofis binasının arkasında, depo olarak kullanılan ‘gizli müştemilat’ta
saklanma hazırlığı içindedir. Bu hazırlıktan birkaç ofis çalışanı da haberdardır. Celp gelince
hemen toparlanırlar. Birkaç Alman dostun yardımıyla gizli hayatlarına ilk adımı atarlar. 8
Temmuz 1942 tarihli notunda, Anne, bir ad da takmış olduğu defterine şunları yazar:
“Sevgili Kitty; Pazar günü sabahından beri sanki yıllar geçmiş gibi. Çok şey oldu, öyle ki
sanki dünya tersine döndü. Ama Kitty, hâlâ hayatta olduğumu görüyorsun. Babam, bu her
şeyden önemli diyor.”
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Küçük kızın tanıklığı
6

Savaşta kazandığı başarıların rüzgârıyla Almanya, göz koyduğu bütün Avrupa’yı
temizlemek, ari ırkın bayrağını dünyada dalgalandırmakta kararlıdır. Yahudiler,
Komünistler, Çingeneler, eşcinseller toplama kamplarına kapatılır. Almanya içinde direniş
tamamıyla kırılmıştır. Çok az insan Nazi vahşetine, bütün ülkeyi, giderek hızla Avrupa’yı
yutmakta olan ırkçılık-ayrımcılık dalgasına karşı bir söz üretebilmektedir. Almanya’da “Die
Weisse Rose” adlı bir öğrenci örgütü yeraltı direnişini sürdürmeye çalışır. Birçok üyesi
ölüme mahkûm edilir. Broşürlerinde, “Sessiz kalmayacağız. Sizin vicdan azabınız
olacağız.” diye seslenmektedirler. Hayatlarını tehlikeye atma pahasına Yahudileri saklayan,
onların hayatını kurtarmaya çalışan bir avuç insan kalmıştır. Frank ailesinin iki yıl boyunca
hayatta kalabilmesi de onların yardımıyladır.

7

Anne Frank’ın hatıra defterini bunca güçlü ve unutulmaz kılan, bir izbede, dış dünyadan
saklanarak yaşıyor olmasına rağmen, insan kalmak adına hesaplaşmalarını bir an olsun
ihmal etmemiş olmasıdır. “Dışarılarda bir yerde en değerli arkadaşlarım bitkinlikten yıkılır
ya da yerlerde sürüklenirken sıcak bir yatakta yattığım için kendimi hain gibi hissediyorum.
Dünyada gelmiş geçmiş en vahşi canavarların elinde şimdi kaderlerine terk edilmiş olan
arkadaşlarımı düşünürken korkuya kapılıyorum” der. “Tıp bilimi, sanatçılar veya fakirler
için tek bir kuruş ayrılamazken, savaş için niye milyonlar harcanmakta? Dünyanın bazı
bölgelerinde gıda dağları çürümeye terk edilirken neden insanlar açlıktan ölüyor?” diye
sorar. Yediği çürük patatesler, yattığı gizli hücresinin rutubetli yatağı bile ona fazla
gelmektedir. Durmadan okur. Tarih, en sevdiği derstir. Doğum gününde en çok, Yunan ve
Roma mitolojisi kitabına sevinir. O korkunç şartlar altında âşık olur. Cinsellik üstüne
düşünür, sahte ve tutucu namus kavramına karşı direnir. “Rezalet mi? Gerçekten değil. Biz
buraya kapatıldık, dünyadan tecrit edildik, sürekli korku ve üzüntü içerisindeyiz, özellikle
de son zamanlarda. Neden severken birbirimizden uzak duralım? Neden birbirimizle
öpüşmeyelim? Neden uygun yaşa gelene kadar bekleyelim?”

8

Anne Frank; ancak on beş yaşına kadar yaşayabilen küçük Yahudi kızı, her şeyi
kaydeder. 1 Ağustos 1944’te hatıra defterine son kaydını girer. 4 Ağustos’ta gizli
sığınakları basılır. Ekim ayında Bergen-Belsen Toplama Kampında tifüsten ölür. Kampta
son olarak konuştuğu arkadaşı, “Aynı Anne Frank değildi. Bitkindi...
Çok kötü durumdaydı” diyor onun için. “Artık kimsem kalmadı” demiş.
Sonsöz

9

Onun için Nelson Mandela, kendi tutsaklık günlerine göndermede bulunarak,
“Bazılarımız Anne Frank’ın hatıra defterini Robben adasında okuyup cesaretlenmiştir”
dedi. Onun Hatıra Defteri, birçok ciddi araştırmadan, tarih anlatısından çok yansıttı savaşın,
ırkçılığın, ayrımcılığın vahşetini.
Dili gasp edilmiş, sessizliğe hükümlü vahşet dönemi çocuklarının yaşadıklarından
okuyacağız yakın tarihimizi. Birer birer kayda düşen hayatlar aydınlatacak, cevabını
vermekte zorlandığımız o hayati soruların karanlığını.
Hatıra defterlerinizi ihmal etmeyin.
© RADİKAL-Online
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Tekst 8
Lazo’nun Köşesi

Bulmacamın karesi, yok derdimin çaresi!?
1

Bu sayıda, “Ozon tabakasının
incelmesinin, genetik kopyalanmış İngiliz
koyunlarının üzerindeki sosyolojik ve
psikolojik etkisini” yazacaktım ama Ufuk’ta
yazmaya başladığımdan beri bana nispet
yapılırcasına bütün yazılarımın Bulmaca
köşesinde yayınlandığını fark edince, artık
bu konuya eğilmenin zamanının geldiğini
düşündüm. Nitekim, ozon tabakasının
incelme sürecinin daha çok zaman alacağını
düşünürsek, o yazıyı başka bir zamana
ertelemek pek de sorun olmayacaktır.

2

Arkadaşlar! Benim bu bulmaca olayıyla
başım çok kötü dertte. Bildiğiniz gibi değil.
Ne kadar kabul etmesem de, aslında bu
bulmaca işi biraz da yetenek isteyen bir iş.

3

“Kelin kelliği yetmez, bir de üzerine
çıban çıkar” derler ya, sanki tam benim için
söylenmiş bir söz. Nedense benim bu
bulmaca konusunda hiç bir zaman şansım
yaver gitmedi. Sanki bulmacayı
hazırlayanlar sırf bana gıcıklık olsun diye
dilimin ucunda olup da bir türlü çıkmayan
cevapların sorularını yerleştiriyorlar
bulmacaya. Hal böyle olunca da “Çifte
rezervasyon kurbanı turist gibi” başlıyorum
sözlük karıştırmaya. Karıştırmak bir kenarda
dursun gören de “açlıktan sözlükleri yiyor”
sanır. Böyle olunca da her zamanki gibi sağ
elimin parmağı sayfa çevirmekten telef
oluyor.

4

5
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Dolayısıyla, hala bir bulaşık makinemizin
olmadığı ortaya çıkıyor. Ama yakın
zamanda Ufuk’ta kendime bir bulaşık
makinesi kampanyası başlatmayı
düşünüyorum. Ufuk ailesi kalabalık,
devletin beleşe verdiği ‘eurokit’leri’ (şayet
onlar da bazı vatandaşlar gibi reklam
diyerek kağıtları çöpe atmamışlarsa) bana
verirlerse bulaşık makinesiyle birlikte bir de
tost makinesi bile alabilirim.

Bulmaca çözmek fiili, beyin jimnastiğine
iyi gelirmiş. En azından bu bulmacayı icat
edenler öyle söylüyor, bende ise tam bir
ortaçağ işkencesi etkisi yapıyor. Bulmacayla
uğraştıktan sonra en az 2 saat zombi gibi
ortalıkta dolaşıyorum. Allahtan günlük
gazetelerin bulmacalarıyla haşır neşir
değilim, yoksa iflah olmam. Ben haftalık
takılanlardanım.
Şahsen bulmacanın tek bir yararını
gördüm, o da bulaşıktan kurtulmak. Sözlük
karıştırırken soyulan parmakların suya
girmesiyle ortaya çıkan nükleer reaksiyonun
nasıl bir şey olduğunu merak eden varsa, 20
dakika süreyle işaret parmağını bir zımpara
kağıdına sürttükten sonra içinde bulaşık
deterjanı olan bir leğene ellerini sokarak
bulaşık yıkamaya çalışsın, ne demek
istediğim ancak o zaman anlaşılacaktır.
12

6

Bulmaca çözme işi araştırma ister.
Araştırma denilince bende bir huysuzluktur
başlar. Nedense bu işten çok ürkerim. Zaten
bizim oralarda araştırmacılara iyi gözle
bakmazlar. “Evden artist olmak için kaçıp
kötü yola düşen birisiyle” aynı kefeye
koyarlar ki düşman başına. Zaten ömrümün
ilk 20 yılını hiç bir şeye bulaşmadan, merak
(ettiysem de belli) etmeden geçirdim.

7

Üniversite mezunu bir arkadaşla
tanıştıktan sonra yoldan çıktım. Başımı çok
kötü yaktı, beni tam bir bulmacakolik yaptı
ama bir türlü işin içinden çıkamıyorum.

8

Normal insanların 5 dakika içinde
altından girip üstünden çıktıkları bulmacayı
(en az 20 kişinin yardımıyla) ancak bir
haftada çözebiliyorum. Yani benim
durumum çok vahim. Ne yapayım,
vazgeçemiyorum bir türlü.

9

Hele bulmaca ödüllü ise seyredin cümbüşü.
Böyle olduğu zaman sözlükler ve
ansiklopediler yetersiz kalıyor. Böyle
durumlarda en etkili yardım, telefon
yardımlarıdır.

10

Bulmacayı çözene kadar tüm eş, dost,
akraba, tanıdık ve hatta tanımadıkları
telefonla bir bir arıyorum. Bu tanımadıklar
gurubu genelde arkadaşın arkadaşı oluyor.
Burada referans veririm, “Şey, ben
falancanın arkadaşıyım, numaranızı ondan
aldım, sizin için bilir dedi. 5 harften oluşan
eski bir ulus, üçüncü harfi ‘t’, sizce
hangisi?” Karşı taraf neye uğradığını
anlamadan yaptığım bu ataklar bazen çok
etkili oluyor. Çünkü cevabı biliyorsa, o
şaşkınlıkla anında söyler. Bazı uyanıklar
var, bildiği halde sırf gıcık olsun diye
söylemez, sinir eder.
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11

12

Telefon defterinin en son ismine
geldiğimde, hem bütün arkadaşlarımı aramış
olur hem de büyük bir ihtimalle bulmacayı
çözmüş olurum. (Telefon faturasını
sormayın, sabahtan akşama kadar ‘UPC’nin’
yardım bürosunu arasam bu kadar fatura
gelmez herhalde.)

ama nedense şimdiye kadar bir şey
kazanamadım.

Sanki kendim çözmüşüm gibi havalara
girer bir yandan da bulmacayı kesip itina ile
bir zarfa koyar, verilen adrese gönderirim.
Verilecek hediyenin yerini bile ayarlarım

13

Azmimin ve kararlılığımın sonucu olarak
bir bulmacayı daha çözmüş olmanın verdiği
huzur ile, sürûr içerisinde ‘az sonra’ çıkacak
olan Televole’den önce Reha Muhtar’la ana
haberleri izlemeye koyuluyorum.

14

Belli mi olur bakarsınız bir dahaki
bulmacada Reha Muhtar’ın resmi çıkar…

15

Olur mu olur…
Ufuk
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Tekst 9

Urfa nire, Milano nire demeyin
1

2

3
4

5

6
7

Avrupalı olabilecek miyiz? Kopenhag
kriterlerini yerine getirebilecek miyiz?
Avrupa Birliği’nin kuralları çerçevesinde
yapmamız gereken yasal değişiklikleri
yapabilecek miyiz? O olabilecek mi? Bunu
başarabilecek miyiz? Derken…
Bir de tabii sokağın nabzını tutan farklı
çevrelerin yayımladıkları istatistikler var…
“Türk halkının yüzde şu kadarı Avrupalı
olmak istiyor!” veya “Avrupa Birliği aslında
bir sömürge düzenidir, onun için de Türkler,
Avrupa’ya girmek istemiyorlar aslında,
onlara dayatılıyor bu…” ya da “Bizim
Avrupalı olmamızı ABD istiyor, onun için
de olacağız, istesek de istemesek de…”
şeklindeki konuşmalar, tartışmalar bütün
gün duyduklarımız ya da gazetelerde
okuduklarımız. Ama tüm bu konuşma ve
tartışmalar sürerken, iş adamları, aslında
Avrupa’daki yerini hızla, kimsenin aklına
gelemeyecek bir hızla almaya başladı bile…
Geçen hafta, MİFUR 2000,
Milano Kürk ve Deri Fuarı’nı
izlemek üzere gittim Milano’ya.
Fuarda standı olan dört tane Türk
deri firması vardı, her birisi dev
standları ile dünyalı müşterilerine
kapıları açmışlardı. Mankenleri,
moda tasarımları, tasarımları yapan
tasarımcıları, halkla ilişkiler
uzmanları ile gelmişler ve her
pazarın özelliklerine göre satışlarını
sürdürüyorlardı.
Kimisi, bu fuara “prestij” için geldiğini
ve asıl pazarlarının Türkiye’deki “turizm
pazarı” olduğunu söylüyor, kimisi de,
Rusya’dan Kanada’ya, Avrupa ülkelerinden,
Uzakdoğu ülkelerine kadar ürünlerini
sattıklarından söz ediyor ve bununla da,
haklı olarak övünüyorlardı...
Bu arada, Türkiye’de ham deri işleyenler
de fuara gelmişler ve dünyalı müşterilerini
ziyaret ediyorlardı...
Urfa’da tabakhane sahibi olan bir iş
adamımız, elinde üretmekte olduğu derileri
ile müşterilerini dolaşıyor, yeni siparişlerini
yazıyordu… Urfa neresi, Avrupa neresi?
diye düşünmeye gerek kalmamış artık, hatta
Türkiye’deki, “Anadolu henüz Avrupa
Birliği’ne hazır değil” düşüncesini de
tümüyle yok sayabiliriz. Doğu ve
Güneydoğu’dan Avrupa’ya, o ya da bu yolla
gelmiş olan pek çok başarmış insanımız var.

8

Bugün
Almanya’da, Hollanda’da ve bizim Avrupa
Birliği’ne girmemizdeki en önemli engeli
oluşturmakta olan İskandinav ülkelerinde,
başarılı olmuş nice Anadolu insanımız var.
Öte yandan bizim insanımızın kuşkuları,
korkuları da yok. Dil mi bilmiyor? O zaman
dil bilenleri alıyor yanına ve çıkıyor yabancı
müşterisinin karşısına. Amacına ulaşabilmek
için engel tanımayan bir mizacı var
insanlarımızın…
Fuar sırasında, İstanbul’da deri
konfeksiyonu yapan Tornado Deri’nin
sahiplerinden Selçuk Elmas ile konuştum.
Bana anlattıkları, Türkiye’nin nerede
olduğunu daha iyi anlamamıza yardımcı
oluyor. “Bakın,” diyordu. “biz her işimizi
nakit para ile yapmak zorundayız. Çünkü,
Türkiye’de bugünden yarına ne olur ne biter
belli olmaz. Onun için biz her gün kriz
çıkacakmış gibi çalışıp önlemi baştan almak
durumundayız...
Geriye baktığınızda takvimlerin her
gününde anımsayacağımız bir sıkıntı
yaşamış Türkiye. Sonra biz
Türkiye’nin politik dengelerini falan
bekleyemeyiz Avrupalı olmak için.
Onun için eyleme geçtik bile. Yani
Fransa’da mağazamızı açıyoruz,
fuarlardaki yoğunluğumuzu
artırıyoruz. Bu konuda devletin
vermekte olduğu destekler elbette çok
önemli ve ivme kazandırıcı rol
oynuyor. Ama verseler de vermeseler de biz
yolumuzda devam etmek zorundayız. Bir de
tabii dünya deri piyasasının yüzde 60’ını
satın alan Rusya var. Onun için orada da bir
showroom açtık. Artık Rusların ayağımıza
gelmesini bekleyemeyiz, onlara kapılarında
siparişlerini teslim etmek durumundayız.
Dönem satma devri değil, servis verme
zamanıdır. Biz de bu anlayışla
çalışıyoruz…” Bunları söyleyen erken
otuzlarında genç bir işadamımız. Mesleğe
küçük yaşta ve mutfakta başlamış. Bugün
dünyanın dört bir yanına deri konfeksiyonu
satıyor; ham maddesini Urfa’dan,
İtalya’dan, İspanya’dan alabiliyor;
danışmanları var; yanında çalışanların çoğu
birkaç dil konuşuyor… Avrupalı olmayı
tartışma dönemimiz bitmiş, biz artık
Avrupalı olmuşuz…
Dünya
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Tekst 10

Windows XP için geri sayım...
Yazılım devi Microsoft’un en yeni ve iddialı bilgisayar işletim sistemi Windows-XP, satışa sunuluyor. Ancak
program hakkında halen birçok soru işareti var...
Microsoft’un en yeni ve iddialı bilgisayar işletim sistemi Windows-XP, 25 Ekim’de New York’ta düzenlenecek
büyük bir tanıtım kampanyasıyla satışa sunulacak. Marriott Marquis tiyatrosundaki törende, Microsoft’un
kurucusu ve dünyanın en zengin adamı Bill Gates’in yanı sıra kuruluşun tüm ileri gelenleri ve bilgisayar
sektörünün önde gelen isimlerinin katılacağı belirtildi. Gazete, dergi ve internet sayfalarını dolduran yazı ve
makaleler, Windows-XP’nin göze çarpan yanlarını ön plana çıkartırken, programın yan etkileri de bulunuyor.
Programın olumsuz olarak gösterilen yönleri şöyle:
• Lisans ve fiyat: Windows-XP programını evindeki birden fazla bilgisayara yüklemek isteyen bir kullanıcı, her
bilgisayar için ayrı bir program satın almak zorunda. Windows-XP’nin ev tipi sürümü 199, profesyonel tipi ise
299 dolardan satılıyor. Eski Windows programlarını XP’ye yükseltmek için ise 99 dolarlık harcama gerekiyor.
• İzin alma: Kullanıcı para ödeyerek Windows-XP’yi alsa ve bunu bilgisayarına yüklese bile, Microsoft’tan izin
almadan bilgisayarını kullanamayacak. İzin için ya Microsoft’un özel internet sayfasına girerek kayıt yaptırmak
ya da şirkete telefon ederek kayıt numarası almak zorunluluğu bulunuyor. Yeni aldığı bilgisayara Windows-XP
programı fabrikada yüklenmiş olanlar ise izin alma uygulamasından muaf tutuluyorlar.
• Ateş duvarı-1: Windows-XP’ye eklenen video mesaj değişimi ve bilgisayarın bir uzman tarafından uzaktan
kontrol yöntemiyle onarılması gibi özelliklerin, beklenen verimlilikte çalışmadıkları belirlendi. Bu sakıncanın,
XP’nin, bilgisayarları internet korsanlarından koruyan ve ‘ateş duvarı’ (firewall) adı verilen programla
çelişmesinden kaynaklandığı bildiriliyor. Ateş duvarı programları, özellikle internete sürekli bağlı bulunan
bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılıyor.
• Ateş duvarı-2: Windows-XP kendi ateş duvarı programıyla birlikte geliyor. Ancak uzmanlar, XP’nin ateş
duvarının gerektiği kadar koruyucu olmadığını vurguluyor. İnternette ücretsiz olarak dağıtılan ‘Zone Alarm’ adlı
ateş duvarı programının XP’den çok daha etkili olduğu bildirildi.
• Telsiz bağlantı: Windows-XP’nin, giderek yaygınlaşan telsiz bağlantıyla da gereken verimlilikte çalışmadığı
öne sürülüyor. Bunun ise piyasada bulunan donanımların henüz Windows-XP ile gereken uyum içinde
olmamalarından ileri geldiği bildirildi. Bu sorunun belli bir süre içerisinde giderilmesi bekleniyor.
• Sürücüler: Uzmanlar, piyasadaki sürücülerin henüz Windows-XP ile uyum içinde çalışacak özelliklere sahip
olmadıklarına dikkat çektiler. Sürücüler, bilgisayarın donanımı (hardware) ile yazılımının (software) birbiriyle
uyumlu çalışmasını sağlıyor. Donanım kapsamına yazıcı, tarayıcı, kopya ve faks makineleri giriyor.
• Program uyumu: Microsoft, piyasada satılan belli başlı programların tamamına yakınının Windows-XP ile
uyum içinde çalışacağından emin olduğunu açıkladı. Bununla birlikte uzmanlar, kullanıcıları, özellikle bazı eski
programların, yeni işletim sistemine uyum sağlamayabileceği konusunda uyarıyorlar. Microsoft, bir bilgisayarda
bulunan programların Windows-XP ile çalışıp çalışmayacağının önceden test edilmesi amacıyla ayrı bir program
hazırladı. Bu programı Microsoft'un internet sayfasından ücretsiz indirerek denemek mümkün.
• İşletim hafızası: Uzmanlar, Windows-XP’nin tam verimle çalışabilmesi için bilgisayarın RAM kapasitesinin en
az 256 MB olması gerektiğini ifade ediyorlar. Microsoft ise 64 MB RAM kapasitesine sahip bilgisayarların
Windows-XP’yi kullanabileceklerini öne sürüyor.
• Pasaport: Kullanıcıların Windows-XP’yi kullanabilmeleri için Microsoft’un ‘pasaport’ programına kayıt
olmaları da gerekiyor. Bu kaydı yaptırmayan kişiler, yeni programın getirdiği bazı avantajlardan
yararlanamayacaklar.
• M3 desteği yok: Windows-XP programının, internette çok yaygın olarak kullanılan MP3 müzik formatını
tanımadığı ve bu formatta müzik dinlemek isteyenlerin, para ödeyerek başka firmalar tarafından hazırlanmış ayrı
bir programı satın almak zorunda oldukları belirtildi.
http://www.milliyet.com.tr/tavsiye/webmail.asp
http://www.milliyet.com.tr/tavsiye/webmail.asp
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Tekst 11
Üniversite Şehirleri...(3)
Yurtta kalan öğrencilerin en büyük sorunu kalabalık odalar. Devlet veya üniversite
yurtlarında kalmayanlar, aylığı 100-200 milyon lira olan özel yurtları tercih ediyor
Ayşegül Dikenli

Kalabalık içinde yaşam
İstanbul gibi büyük şehirlerde, çok sayıda öğrenci ve yüksek kiralar nedeniyle ev tutma
şansının düşük olması, gençleri yurtlara yönlendiriyor.
Öğrencilerin barınma sorununu çözmeye yönelik uygulamalar arasında ilk sırayı, bu yıl
yüzde 25 zamla 24 milyondan 30 milyona yükselen Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun yurtları
alıyor. İstanbul’daki 20’yi aşkın yurtta 10 binin üzerinde öğrenci barınıyor.
Ancak bu yurtlarda gerekli hijyenik koşullar sağlanamıyor. Öğrenciler, odaların fazlasıyla
kalabalık oluşundan ve hayatlarının katı kurallarla denetim altına alınmasından şikâyet
ediyor.
Bazı üniversitelerinse, yine Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı kendi yurtları var. İstanbul
Teknik Üniversitesi, ODTÜ, Boğaziçi gibi üniversitelerin, kapasiteleri düşük de olsa
öğrencilerinin bir kısmının barınma sorununu çözecek kampüs yurtları bulunuyor.
Pahalı ama iyi
Olumsuz koşullar nedeniyle Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalmak istemeyen, maddi
durumu iyi öğrenciler için ikinci bir alternatifi ise özel yurtlar oluşturuyor. Aylık ücretleri
100-200 milyon lira olan bu yurtlarda, istediğiniz hizmeti satın alabilmek mümkün.
Temizlik konusunda problemi olmayan bu yurtlar, öğrencilerin çamaşırdan ütüye kadar her
tür ihtiyacını karşılıyor.
Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı devlet yurtlarının kapasitelerinin sınırlı, ev kiralarının
yüksek olması öğrencileri özel yurtları tercih etmeye zorluyor.
Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği 3’üncü sınıf öğrencisi olan Tolga Büyükyıldız
İstanbul’a İzmit’ten gelmiş. Altı kişilik bir yurt odasında kalan Büyükyıldız’ın en büyük
sorunu odaların çok küçük olması. Kendine özel bir yaşantısı olmamasından yakınan
Büyükyıldız, “Yurtta kalmanın en büyük zorluğu hiçbir şekilde yalnız kalamamamız. İyi
yönleri de var tabii ki. Arkadaşlık gibi. Ancak ders çalışmak için gereken koşullar yok.
Bunun için ailesi İstanbul’da olanlar derslerinde daha başarılı” diyor.
Boğaziçi Üniversitesi’nde okumanın ‘pahalı’ olduğunu da belirten Büyükyıldız, “Burs
almadan bu okulda okumak çok zor. Sosyal etkinliklere katılmak ve belli standartları
yakalayabilmek için para gerekiyor” görüşünde.
İTÜ: İstanbul Teknik Üniversitesi’nin yurtları, Gümüşsuyu Şehir ve Ayazağa
kampüslerinde. Öğrencilere tek, iki ve üç kişilik eşyalı, banyolu odalar, çalışma mekânları,
TV, telefon, internet, kafeterya ve temizlik imkânları sunuluyor. Yurtların aylık ücretleri
İTÜ öğrencileri için 130-300, İTÜ dışındaki öğrenciler için ise 150-350 milyon lira arasında
değişiyor.
Boğaziçi: Boğaziçi Üniversitesi’nin farklı kampüslerindeki yedi yurtta toplam 2 bin 570
öğrenci barınıyor. Aylığı 30 milyon lira olan odalar altı-sekiz kişilik. Her odada telefon,
buzdolabı ve internet hattı var. Öğrencilerin çalışabilmesi için ‘study’ler 24 saat hizmete
açık. Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘Superdorm’ isimli daire şeklindeki yurtlarında ise
öğrencilere odada kalacakları arkadaş sayısını belirleme imkânı sağlanıyor. Daireler 1,2,3,4
ve 5 kişilik.
Odadaki yatak sayısına göre ücretleri ise 150-200 milyon arasında. Tüm yurtlar için
öğrencilerin 150 milyon lira depozito ödemeleri gerekiyor.
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YTÜ: Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Maslak Kampüsü’nde bulunan yurtta, öğrenciler
dörder kişilik odalarda kalıyor. Ücreti 50 milyon lira. İki aylık ücret karşılığı depozito talep
ediliyor. Yurtta bilgisayar ve çalışma odaları var.
MÜ: Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde bulunan kız öğrenci yurdunda odalar
sekiz kişilik. Aylık 60 milyon lira olan yurt için 100 milyon liralık depozito isteniyor.
Einde
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Turks 1,2

Correctievoorschrift HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

04

Tijdvak 1

inzenden scores
Verwerk de scores van de alfabetisch eerste
tien kandidaten per school in het programma
Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare
formulieren.
Zend de gegevens uiterlijk op 2 juni naar de
Citogroep.
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Het correctievoorschrift bestaat uit:
1 Regels voor de beoordeling
2 Algemene regels
3 Vakspecifieke regels
4 Een beoordelingsmodel
1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42
van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. Voorts heeft de CEVO op grond
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO02-806 van 17 juni 2002 en bekendgemaakt in Uitleg Gele katern nr 18 van 31 juli 2002).
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de
beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator.
Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator
past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de
score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de
beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door de
CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten
voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming dan wordt het aantal scorepunten bepaald op
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo
nodig naar boven afgerond.
2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal
scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de
geest van het beoordelingsmodel;
3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
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3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal
het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening
ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het
beoordelingsmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;
3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste
keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt één scorepunt
toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan
een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.
5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij
daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel
anders is vermeld.
6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw
worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.
7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO. Het is niet toegestaan
zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de
definitieve normering van het examen rekening gehouden.
8 Voor deze toets kunnen maximaal 48 scorepunten worden behaald.
Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op
iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer.
3 Vakspecifieke regels
Voor het vak Turks 1,2 HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
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4 Beoordelingsmodel
Antwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.
Tekst 1 Nilgün, Ne Kadar “Yerli”?
1 

D

2 

D

3 

C

4 

Maximumscore 1
İğneyi öncelikle kendimize batıralım sonra da çuvaldızı Hollandalılara. (alinea 7)

5 

C

Tekst 2 Nazım Hikmet, Aziz Nesin ve Yaşar Kemal
Maximumscore 3
1 onjuist
2 onjuist
3 onjuist
4 juist
5 onjuist
6 juist

6 

Indien zes antwoorden juist
Indien vijf antwoorden juist
Indien vier antwoorden juist
Indien drie of minder antwoorden juist

3
2
1
0

Tekst 3 ALMANYA’DA TÜRK OLMAK
7 

C

8 

B

9 

A

10 

C

11 

D

12 

B

13 

B

14 

B
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Antwoorden

Deelscores

Tekst 4 Harika bir hata: Pisa Kulesi
Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord is:
Het gegeven dat de bouw van de Toren voortdurend wordt vertraagd door de oorlogen met
de Florentijnen. (alinea 8)
of
Kulenin inşaatının Floransa ile olan (bitmez tükenmez) savaşları yüzünden defalarca yarım
kalıp tekrar başlamasına. (alinea 8)

15 

16 

A

17 

A

18 

A

19 

D

20 

C

21 

C

Tekst 5 Meslektaşlarımız
22 

D

23 

C

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord bestaat uit twee van de volgende elementen:
• het aan bepaalde voorwaarden gebonden zijn;
• het niet goed kunnen analyseren en in verband plaatsen van de gebeurtenissen;
• het niet kunnen zien van de werkelijkheid, zelfs niet als die voor het oprapen ligt;
• het niet vrij zijn;
• het strijden voor de standpunten van de bestuurders.
of
• şartlanmıştır (şartlanmak)
• doğru dürüst analiz ve sentez yapamama (yapamaz);
• doğruya yakın olan doğruyu bile bulamama (bulamazlar);
• özgürlülüğü kalmaz (özgür olmama);
• yöneticileri ve tarafı için mücadele etme.

24 

Indien twee antwoorden juist
Indien één of geen antwoord juist

1
0

Maximumscore 1
25  • Kulak asmadım (kulak asmak). (alinea 7)

• Kraldan ziyade kral taraftarı olmam (olmak), ... (alinea 7)

Indien twee antwoorden juist
Indien één of geen antwoord juist
26 

1
0

B
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Antwoorden

Deelscores

Tekst 6 Rooie Rat Kitabevi’nde bulunan
Maximumscore 3
1−D
2−E
3−B
4−C
5−A

27 

Indien vijf antwoorden juist
Indien vier antwoorden juist
Indien drie antwoorden juist
Indien twee of minder antwoorden juist

3
2
1
0

Tekst 7 Hatıra defteri
28 

C

29 

C

30 

Maximumscore 1
1. Dünya Savaşı … nefretle örmüştür. (alinea 3, tweede zin)

31 

Maximumscore 1
Karaköy’deki Schneidertempel (Sanat Evi’ndeki ‘Günümüz İçin Bir Tarih: Anne
Frank’ sergisi, bu yazıya) vesile oldu. (alinea 4, eerste zin)

32 

A

Maximumscore 2
6−a
7–d
9–f

33 

Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien één of geen antwoord juist

2
1
0

Tekst 8 Bulmacamın karesi, yok derdimin çaresi!?
34 

D

Tekst 9 Urfa nire, Milano nire demeyin
Maximumscore 1
(Avrupalı olmayı tartışma dönemimiz bitmiş,) biz artık Avrupalı olmuşuz...
(alinea 8, laatste zin)

35 
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 2
36  • Türk halkının (yüzde şu kadarı Avrupalı) olmak istiyor! (alinea 2)

• Avrupa Birliği (aslında bir sömürge düzenidir, onun için de Türkler, Avrupa’ya girmek

istemiyorlar aslında, onlara) dayatılıyor bu... (alinea 2)
• Bizim Avrupalı (olmamızı ABD istiyor, onun için) de olacağız, … (alinea 2)

Indien drie antwoorden juist
Indien twee antwoorden juist
Indien één of geen antwoord juist
37 

B

38 

D

39 

C

40 

A

2
1
0

Tekst 10 Windows XP için geri sayım...
Maximumscore 1
Ja, het firewall beveiligingsprogramma ‘Zone Alarm’.

41 

Tekst 11 Üniversite Şehirleri...(3)
Maximumscore 1
42  • Boğaziçi (Üniversitesi)

• İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

Indien twee antwoorden juist
Indien één of geen antwoord juist

1
0

Einde
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Turks 1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

03

Tijdvak 1
Vrijdag 16 mei
9.00 – 11.30 uur

Vragenboekje

Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te
behalen; het examen bestaat uit 44 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

300011 9

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven.
Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1 Ekonomik Savaşın Yeni …
1p

1 
A
B
C
D

1p

2 
A
B
C
D

1p

3 
A
B
C
D

Aşağıda verilen şıklardan hangisi 3. ile 4. paragraflar arasındaki ilişkiyi yansıtıyor?
3. paragrafta sunulan tez, 4. paragrafta belirgin bir şekilde işleniyor.
3. paragrafta verilen öneriye, 4. paragrafta benzer bir öneri ekleniyor.
3. paragrafta verilen sonuç, 4. paragrafta çürütülüyor.
Her iki paragraf da anti-virüs konusunu tamamen farklı bir şekilde ele alıyor.
“Bu kadar kaybın oluştuğu salgının bu kadar çok insanın mesaisinden aldığı zamanın ...
değeri hesap edildiği zaman ise ortaya korkunç bir tablo çıkıyor.” (bkn. par. 5)
Yukarıdaki boşluk yerinde hangi sözcük yerinde olur?
ekonomik
ödenmez
psikolojik
toplumsal
Yazar virüslerin üretilmesi konusunda ne düşünüyor?
Virüsler
bağımsız bilgisayar uzmanları tarafından üretiliyor.
büyük bir ihtimalle bazı şirketler tarafından üretiliyor.
devletler tarafından güvenlik nedeniyle üretiliyor.
ünlü bilgisayar şirketi Microsoft tarafından üretiliyor.

2p

4

Welke van onderstaande beweringen over de tekst zijn juist en welke onjuist?
De schrijver
1 legt voor een breed publiek zijn persoonlijke gedachten over het thema virussen uit.
2 stelt dat sommige bedrijven bewust slechte anti-virusprogramma’s maken.
3 verklaart dat de banken weten wie de virussen maakt.
Noteer het nummer van elke bewering en schrijf er ‘juist’ of ‘onjuist’ achter.

1p

5 

Bu yazının yapısını aşağıda verilen seçeneklerin hangisi içeriyor?
asıl bilgi – tavsiye – yazarın tezleri
bazı tezler – asıl bilgi – tavsiye
bir örnek – bazı tezler – bir varsayım
tavsiye – örnekler – asıl bilgi

A
B
C
D

Tekst 2 Futbolumuzun İflası
1p

6 
A
B
C

1p

7 
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Yazar, 1. paragrafta aşağıdakilerden hangisini yapıyor?
abartma
araştırma
yerme / eleştirme
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin waaruit blijkt dat A. Dinçer (de
schrijver) persoonlijk nauw betrokken is bij het voetbal.

2
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1p

8 
A
B
C
D

1p

9 
A
B
C
D

1p

10 
A
B
C
D
E

1p

11 
A
B
C
D

Yazar 2. paragrafta neyi anlatmaya çalışıyor?
Galatasaray’ın kötü gidişini.
Medyanın kulüpler üzerindeki olumlu etkisini.
Örneklerle iyi ve kötü yönetilen kulüpleri.
Türkiye’deki yabancı futbolcuların durumunu.
Yazar, Galatasaray’ın Denizlispor’a yenilgisini neye bağlıyor?
Bazı futbolcuların Fransa, İngiltere, İtalya ve Romanya’da oynamalarına.
Futbolcuların kampa girmedikleri için formsuz olmalarına.
Lucescu’nun yaptığı taktik hatalara.
Maçta yabancı futbolcuların oynamamalarına.
Aşağıdakilerden hangisi Galatasaray’ın kötü durumunun bir gerekçesi olarak
yazıda belirtilmiyor?
Futbolcuların antrenmanlara katılmaması.
Lucescu’nun beceriksiz bir yönetici olması.
Lucescu’nun Hagi’nin yönetimine girmiş olması.
Lucescu’nun kötü transferler yapması.
Takımı futbolcuların yönetmesi.
Yazara göre futbolumuzun içine düştüğü durumun baş sorumlusu kimdir?
beceriksiz yöneticiler
disiplinsiz futbolcular
parasal sorunlar
tribündeki fanatikler

Tekst 3 Yaşlanma, İlaçlarla Önlenebilir Mi?
1p

12 

In welke alinea vind je het antwoord op de vraag die in de titel van tekst 3 gesteld wordt?

Tekst 4 ‘Dizilerde Silah Başrolde’
1p

13 
A
B
C
D

1p

14 
A
B
C

1p

15 
A
B
C
D
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Metne göre Kandemir Konduk’un tiyatro kurma girişimi aşağıdaki olasılıklardan hangisiyle
açıklanabilir?
Beğenilme ihtiyacı.
İdealizm.
Ticari kaygılar.
Yeni zorluklarla başetme isteği.
Kandemir Konduk, Reha Muhtar gibi esprili bir televizyon sunucusunun taklidini yapmayı
niçin zor buluyor?
Başkasının esprisini alıp onu daha da komikleştirmek zordur.
Onun esprilerini beğenmiyor.
R. Muhtar sanıldığı kadar komik bir sunucu değil.
Kandemir Konduk tv-dizileri yaparken belirli ilkelerden hareket ettiğini söylüyor.
Bu kapsamda aşağıdaki önermelerden hangisi doğru değildir?
Aktüaliteden kaçınmaya çalışıyor.
Bir mesaj iletmek istiyor.
Dilin doğru kullanımını sağlamaya çalışıyor.
Öncelikle çocuklara hitap ediyor.

3
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1p

16 

1p

17 
A
B
C
D

Volgens Kandemir Konduk is de kwaliteit van veel tv-persoonlijkheden in feite beneden
niveau maar worden zij door de kijker gewoon gewaardeerd als ze maar vaak genoeg op de
tv verschijnen.
Citeer de betreffende uitdrukking die hij in dit verband gebruikt.
Yazının başlığı konusunda aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi geçerlidir?
Başlığın yazının içeriğiyle bir ilişkisi bulunmamaktadır.
Başlık yazının geniş bir bölümü hakkında bir fikir vermektedir.
Başlık yazının sadece küçük bir bölümü ile ilgilidir.
Başlık yazının tümü konusunda bir fikir vermektedir.

1p

18 

Wat is de gemeenschappelijke ‘doelgroep’ van alinea 6 en alinea 8?
Je mag in het Turks antwoorden.

3p

19 

Welke van de onderstaande beweringen over K. Konduk zijn waar?
1 Hij nam een jaar vakantie op om zijn eerste toneelstuk te kunnen schrijven.
2 Zijn eerste tv-serie heette Medya Medya Nereye.
3 Hij schrijft de laatste jaren niet meer alleen.
4 Hij is tegen gewelddadige tv-series.
5 Hij is van mening dat het toneel een groter bereik heeft dan gedacht wordt.
Noteer het nummer van elke bewering en schrijf er ‘waar’ of ‘niet waar’ achter.

1p

20 

Metne göre K. Konduk aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır?
İşçilik
Mizah yazarlığı
Tiyatro kuruculuğu
Tiyatro oyunculuğu

A
B
C
D

Tekst 5 Dünyanın Tek Hat …

1p

21 

Hieronder staan twee beweringen die elk een korte weergave van een alinea vormen.
Van welke alinea’s vormen de beweringen de verkorte weergave?
1 Kalligrafie is niet echt bedoeld om de religieuze boodschappen over te dragen want
sommige composities kunnen niet eens gelezen worden.
2 Door het religieuze verbod op het afbeelden van mens- en dierfiguren zochten de Moslims
hun toevlucht tot de kalligrafie om hun diepere gevoelens tot uitdrukking te brengen.
Noteer het nummer van elke bewering en schrijf er het alineanummer achter.

Tekst 6 Göçmenlikte Üç Kuşak
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

1p

22 
A
B
C
D

1p

döviz gücü
kredi gücü
manevi güç
vergi gücü

23 
A
B
C
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Artık
Çünkü
Oysa

4
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1p

24 
A
B
C
D

1p

25 
A
B
C

1p

B
C

benzerlikler
farklılıklar
fedakarlıklar

27 
A
B
C
D

1p

kestiremeyeceğimiz
sorgulayamayacağımız
yazamayacağımız

26 
A

1p

bahanesiyle
başlığı altında
onuruna
yararına

azınlık
çoğunluk
kendi
Türkiye

28 
A
B
C

adım atmak
anlaşma yapmak
karar vermek

Tekst 7 Müziğin Sefaleti Üzerine ...
1p

29 
A
B
C
D

Türk Sanat Müziği’nin asıl kaynağı hangi paragraflarda anlatılıyor?
1. ve 4. paragrafta
2. ve 3. paragrafta
5. ve 6. paragrafta
8. ve 10. paragrafta

D

7. paragraftaki “Bu sahte putlara secde eden medyayı da uyarıyor.” tümcesindeki sahte
putlarla hangi kesim kastediliyor?
Basit ama çekici müzik besteleyen besteciler.
Değersiz müzikle popüler olmuş sanatçılar.
Sahte sanatçılara fırsat veren plak şirketleri.
Yabancı toplumları anımsatan müzik.

1p

31 

In dit artikel komt een zin voor waarin de schrijver een voorbeeld geeft om duidelijk te
maken dat Tarkan zelfs door de overheid bevoorrecht werd.
Citeer van deze zin de eerste en de laatste twee woorden.

1p

32 

1p

30 
A
B
C

A
B
C
1p

33 
A
B
C
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Aşağıdaki alıntılardan hangisi 9. paragrafın özetidir?
“Ama bunun, pek üzerinde durulmayan başka nedenleri de var.”
“Gerçekten de Tarkan’ın yurtdışında müzik listelerine girdiği ve belli bir satış düzeyine
ulaştığı doğrudur.”
“Tarkan’ın Türkiye dışında Türk kültürünü tanıttığı tezinin ise hiçbir temeli bulunmuyor.”
Metne göre “Dansın Sultanları” ve onun gibi müzikallerin “McDonalds’laştırılmasıyla” ne
kastediliyor?
Her iki türün de fabrikasyon türünden ve kolay yapılır olması.
Her ikisinin de çok tanınmış ve tutulmuş olmaları.
Her ikisinin de ma1iyetinin ucuz olması.
5
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1p

34 
A
B
C
D

1p

35 
A
B
C
D

1p

36 
A
B
C
D

Yazar hangi müzik türüne ılımlı bir şekilde bakıyor?
Arabesk’e
Pop Müziği’ne
Türk Halk Müziği’ne
Türk Sanat Müziği’ne
Aşağıdakilerden hangisiyle yazar genelde müzik konusunda aynı fikri taşımaktadır?
Dede Efendi
Itri
Nevit Kodallı
Sezen Aksu
9. paragraftaki “her biri birbirinden anlamlı” sözlerini yazar nasıl kullanıyor?
Alaycı, iğneleyici bir şekilde
Kızgın bir şekilde
Övgü dolu bir şekilde
Saygı duyar bir şekilde

Tekst 8 Mutluluk Ve İktidar
3p

37 

Welke van de onderstaande beweringen geven de mening van de schrijver over ‘macht’ wel
weer en welke niet?
1 Als je alleen maar macht wilt hebben is de kans groot dat je een eenzaam leven zult
leiden.
2 Als je jong en gezond bent kun je jarenlang van je macht genieten.
3 Een machtig mens kun je vergelijken met een mens op een wild paard.
4 Machthebbers of machtige landen overschatten altijd hun macht.
5 Sommige mensen of landen zijn al gestraft voor hun machtsstreven.
Noteer het nummer van elke bewering en schrijf er ‘wel’ of ‘niet’ achter.

Tekst 9 ITB Berlin 2000

3p

38 

Hieronder staat van drie alinea’s de verkorte inhoud weergegeven.
Welke alinea’s worden verkort weergegeven?
1 De hoofddoelstelling van ‘Antalya Otelciler Birliği’ wordt weergegeven.
2 Er worden redenen aangegeven waarom Turkije nu meer toeristen kan trekken dan
voorheen.
3 Er wordt nader ingegaan op de gebreken van de presentatie van het toerisme in Turkije
met betrekking tot de toekomstige kansen voor het toerisme in Turkije.
Noteer het nummer van elke verkorte weergave en schrijf er het juiste alineanummer achter.

Tekst 10 Tüm Zamanların En ...
1p

39 
A
B
C
D
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Yazar, Hollywood yönetmenlerinin ürünleriyle Amerika’daki olay arasında nasıl bir ilişki
kuruyor?
Hem sanal hem de gerçek durumu yaratabilmek için korkunç bir zekaya sahip olmak
gerektiğini düşünüyor.
Sanal da olsa gerçek de olsa her ikisinin de hasta ruhlu kişilerin ürünü olduğunu düşünüyor.
Sanal durumun insanlara zararsız olduğunu ama gerçekte çok büyük zararlara yol açtığını
belirtiyor.
Sanal olunca eğlendirici, gerçek olunca kabul edilmez olduğunu düşünüyor.
6
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D

Dördüncü paragraf, 4. ve 8. satırlar arasındaki “Hangimiz ikinci ... algıyla yakaladık?” soru
tümcesiyle hangi düşünce belirtiliyor?
Aslında hiç kimse gökdelene uçağın çarpması olayını bir Hollywood filminden farklı olarak
yorumlamadı.
Bir Hollywood filmi her nedense insanı gerçektekinden çok daha fazla düşündürüyor.
Gökdelene uçağın çarpması tabii ki bir filmden daha farklı, gerçekçi bir etki uyandırıyor.
Şimdiye kadar yapılmış hiçbir film, bu olayın insanlarda bıraktığı izlenimi uyandırmadı.

1p

41 

De schrijver geeft in de tekst een reden voor de hoge kijkcijfers bij de tv-programma’s over
de aanslagen van 11 september 2001.
Citeer de eerste en laatste twee woorden van de zin die deze reden aangeeft.

1p

42 

1p

40 
A
B
C

A
B
C
D

Metnin yapısı hangi sıralamayla açıklanabilir?
Fikir belirtme – karşılaştırma – temenni – örnekleme
Karşılaştırma – örnekleme – fikir belirtme – temenni
Örnekleme – temenni – fikir belirtme – karşılaştırma
Temenni – fikir belirtme – örnekleme – karşılaştırma

Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

Tekst 11 Yolcu Bileti

1p

43 

Ane Hendrik heeft een buskaartje gekocht om op 24-04-2000 van Izmir naar Istanbul te
reizen. Maar de dag voor vertrek wordt hij ziek. Daarom wil Ane Hendrik zijn reis een
week uitstellen. Hij vraagt zich af of dat wel kan.
Geeft de tekst ‘vervoersvoorwaarden’ hier informatie over, zo ja, onder welk nummer?

Tekst 12 Tuz Gölü’nün Halleri

1p

44 

Je dacht altijd dat meren geen zout maar zoet water hadden. Je wilt weten hoe het
“Tuz Gölü” aan zijn zout gekomen is. De tekst geeft hier informatie over.
In welke alinea staat de gewenste informatie?

Einde

300011 9
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Turks 1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

03

Tijdvak 1
Vrijdag 16 mei
9.00 – 11.30 uur

Tekstboekje

300011 9A
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Tekst 1 EKONOMİK SAVAŞIN YENİ SİLAHI: VİRÜSLER
YASİN KESEN
1

2

3

4

5

6

7

Her virüs furyasının ardından bir sürü spekülasyonlar yapılır. Bazılarına göre, bu
virüsler bilgisayar parçası üreten firmaların himayesindeki "hacker"lar tarafından üretilip
dağıtılmakta, bazılarına göre ise, anti-virüs programlarını piyasaya sunan yazılım şirketleri
tarafından.
Bilgisayar parçası üreticilerini böyle bir şaibe altında bırakan en meşhur virüs yakın
zamanda milyonlarca bilgisayarın anakartı üzerindeki bir çipi (bios) çalışmaz hale getiren
Çernobil virüsü idi (diğer bir isimle 5 Nisan virüsü). Çernobil virüsü salgını neticesinde her
yıl belki yüzbinlerce bilgisayarın anakartı zarar görüyor ve bir o kadar da bilgisayar çipi
satışını zorunlu kılıyor. Bu da "bios" ismi verilen çip üreticilerinin içten içe mutluluk
duymasını sağlıyor.
Ancak diğer yandan da bu tip virüslerin anti-virüs programı üreten firmaların sinsi
planları dahilinde olduğu komplosu daha ağırlık kazanabiliyor. Öyle ki, virüsler genellikle
bilgisayarların donanımına zarar vermezken, sadece programlarını çökertip kullanılamaz
hale getiriyor. Bunun önüne geçmek için ise, sürekli yeni güncellenmiş virüs tarayıcı
yazılımları bilgisayarlarda barındırmak ve arada bir tüm dosyaları denetimden geçirmek
gerekiyor. Alışverişi yapılan dosyaları ise mutlaka her seferinde kontrole tabi tutmak da
çabası.
Anti-virüs programlara bu kadar sık başvurulmasını gerektirebilecek bir ortamın arka
planını düşündüğümüzde ise, özellikle hızlı yayılan virüslerin bu yazılım şirketlerince
üretilip gizlice dağıtıldığı senaryosu kuvvet kazanıyor. Zira, virüsler gündemden düştüğü
zamanlarda bilgisayar kullanıcıları da anti-virüs programlara ilgi göstermiyor. Bu ilgiyi
sürekli yüksek tutabilmek için de anti-virüs yazılımcılarının bir pazarlama enstrümanı
olarak virüsleri piyasaya sürdüğü düşünülebiliyor.
Yazılımcı ve donanımcılara yönelik bu iki basit komplo teorisi bir yana, öyle ya da
böyle bu virüsler piyasaya dağılıyor ve tüm dünyada gündemin ilk sıralarına oturmayı
başarabiliyor. Her bir virüs salgınının ardından belki milyonlarca bilgisayarın sistemi
çöküyor, programların yeniden kurulması gerekebiliyor, birçok dosya kaybedilebiliyor. Bu
kadar kaybın oluştuğu salgının bu kadar çok insanın mesaisinden aldığı zamanın değeri
hesap edildiği zaman ise ortaya korkunç bir tablo çıkıyor. Dünya üzerinde bir virüs
salgınından etkilenen bilgisayar sayısının 100 milyon olduğu düşünülürse ve her
bilgisayardaki günlük mesai kaybının ortalama 50 dolar olduğu hesap edilirse, toplam mesai
kaybı maliyeti 5 milyar dolar gibi bir rakama karşılık geliyor. Büyük şirketlerin, bankaların,
holdinglerin sistemlerinin çökmesi, üretimin durması, iletişimin durması, virüsün işlemleri
yavaşlatması gibi etkiler hesap edilmeye kalkıldığında ise global kaybın çok daha yüksek
rakamlara varması işten bile değil. Her bir virüsün bu kadar mali hasara yol açabilmesinden
hesapla, geleceğin uluslararası savaşlarında bilgisayar virüslerinin silah olarak
kullanılabileceği de insanın aklına gelmiyor değil... Ama şimdilik bu kadar uçmaya gerek
yok... Günümüze geri dönelim.
Son virüs furyası ile gündeme oturan Sir.Cam virüsü, aktif hale geldiği bilgisayarlarda
adres defterindeki kişilere kendini otomatik olarak gönderiyor. Her giden mesaj ile birlikte
de bilgisayardan rastgele dosyaları da gönderiyor. Böylece hem karşı tarafın dosyalara daha
güvenerek bakabilmesini sağlıyor hem de "özel" dosyaların gizliliğini ortadan kaldırmış
oluyor. Bu yönüyle de oldukça sevimsiz bir durum. Ve yayılan virüs dalgası ile siber
uzayda ilgisiz insanlara ilgisi olmayan dosyalar uçuşuyor. Otomatik olarak giden e-mailler
nedeniyle de bilgisayarlarda aşırı bir yavaşlama, internet bağlantısının da aynı şekilde
ağırlaşması ortaya çıkıyor.
Korunmak için ne yapmalı? Komplo teorilerimizden birini üzerlerine yüklediğimiz, antivirüs programlardan mutlaka edinmek gerekiyor. Haftada bir veya onbeş günde bir bu
programla tüm bilgisayarın denetimden geçirilmesi, e-mail, disket veya CD ile bilgisayara
alınacak her türlü dosyanın virüs testinden geçirilmesi gerekiyor. Kullanılan anti-virüs
programının web sitesinin de arada bir ziyaret edilip yeni çıkan virüslerle ilgili haberlerin
takip edilip, tavsiyelerin dikkate alınmasında fayda var.
Aksiyon Dergisi
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Tekst 2 Futbolumuzun İflası
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Futbolumuzun İflası
Futbolumuz iflas etmiştir. Tıpkı ülke
ekonomisini iflas ettiren, ama halkını
düşünmeyenlerin eseri bu günkü vahim
durum gibi futbolu da bu işi bilenlere kendi
çıkarları için bırakmadılar. Hem kötü bir
tribün fanatizmi yarattılar hem de futbolun
kendi disiplinini kaybederek anarşi ortamına
sürüklenmesine neden oldular. Son 4 yılın en
başarılı takımı, Avrupa’nın dahi alkışladığı
Galatasaray takımını arık futbolcular
yönetiyor ve buna hâlâ bilinçlenme diyenlerin
ayıplarına bakın; kampa girmeyen, ligi
ciddiye almayan futbolcuların elinde özellikle
Hagi’nin yönetimine giren Lucescu’ya başarılı diyen bilimsel kültür var, ama yönetsel
becerisi yetersiz bu adamı Türkiye futbolunda Galatasaray’ın yok olması pahasına
alkışlayanları kınamamak olası değil. Kulüplerin başında öyle kişiler var ki telefonla
antrenör-futbolcu transferi yapıyorlar, siyasi tandansa bakıyorlar ve profesyonellik adına
imzalatılan kontratların gereğini yerine getirmiyorlar veya anlaşmalar doğru düzgün
yazılmıyor.
İnsan kıyımı acımasızca devam ediyor. Bu, tribündeki taraftarlara da yansıyınca zaten
mutsuz olan toplum, çıldırma noktasına geliyor. Beşiktaş’ın başına gelen emekli Scala ve
yardımcılarına getirilen eski öğrencilerim Sinan, Ziya, Mustafa Erdinç’ler mevcut yetersiz
transfer ve disiplinsiz Nouma’nın kurbanı olurken iyi niyetli, ama bizlerin deneyimi ve
bilgisini hafife alan, defalarca uyarmamıza karşın hiçbir ciddi tedbir almayan, bir kısım
medyanın etkisindeki Serdar Bilgili aciz kalmaktadır. Daha iki hafta öncesine kadar
Galatasaray’ı kupadan eleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü için “Denizli’ye rağmen” diye
alay edenler, sezon başındaki o koşmayan kötü Sarı-Lacivertli takımı adam eden ve Baliç’i
hak ettiği yere oturtan Mustafa Hoca’yı görmezden gelemezler. Fenerbahçe sabırlı olmuş,
ilk kez sesini kısmasını bilmiş ve şu anda 5 puan farkla lider olmuşsa burada iki kişinin
payı çok büyüktür: Başkan Yıldırım ve Denizli.
Yıllardır en başarılı olmasına karşın Terim ve futbolcularının aşırı gayretleri sonucu
sahada Avrupa takımı olan Galatasaray, dağılmak durumuna gelmiştir. Çünkü bu güzide
kulübümüzü yönetenlerimiz maalesef futbolcuların parasal sorunlarını hiçbir zaman
çözememişler ve ülke kulüplerine kötü örnek olmuşlardır. Ama Fenerbahçe’de asla bu sorun
olmamıştır. Beşiktaş’ta da durum farklı değildir. Nouma ve diğerleri diye takım adeta ikiye
bölünmüştür. Prensipli teknik adamların başı yenmektedir.
Erdoğan Arıca, Gaziantep’ten anlamsız biçimde gönderilirken para varken kapmak için
yarış edilen Siirt şimdi kaderine terk edilmiştir. Futbolda kaos büyüktür. Nerede görülmüş,
futbolcu kampa girmeyecek ve de kulübü bu şekilde geleceği ile oynayacak duruma
getirecek! Ligin son maçında Noel tatili diye yabancılarına izin veren Lucescu, Denizli
yenilgisinin başaktörü olurken Fransa’da, İngiltere ve İtalya, hatta Romanya’da futbolcular
maçını oynuyorlardı!
Futbolumuz bir disiplinsizlik ve kargaşa içinde keyfi biçimde yürümektedir. Oysa
kurallarına uyulacak yapılanmayla yıllardır zorla gelinen bu yerin değerini bilmemiz
gerekirken bu yıkıcılık yapılmamalıydı. Şimdi kimse, hakem yok, penaltımız verilmedi filan
gibi küçük senaryoların altına sığınmasın. Kulüp yönetmek, futbol oynamak kadar önemli
bir sanattır. Bunu bilmeyenlerin yolu bir tek yolla kesilir; çağdaş profesyonel yönetimleri
oluşturacak kulüp yapıları ve disiplini ile...
Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş her zaman örnek alınıyorsa bu kez yaptıkları hataların
da masaya yatırılıp felaket nedenleri konuşulmalı ve parlayan yıldız Fenerbahçe
alkışlanmalıdır.
Cumhuriyet
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Tekst 3 Yaşlanma, İlaçlarla Önlenebilir Mi?
İnsanlar Yaşadıkça
Yaşlanma, ilaçlarla önlenebilir mi? –2
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Dünkü yazımda antioksidan maddelerden
E, A ve C vitaminlerini anlatmıştım.
Antioksidanlar arasında mineraller ve
enzimler de var.
Selenyum: Antioksidan etkili bir
mineraldir. Özellikle deniz ürünleri ve
karaciğerde yoğun olarak bulunur. Kanseri
önlediği belirlenmiş olmakla beraber,
yüksek dozları saç dökülmesi ve tırnak
hasarı yaratır. Üzerinde başka çalışmaların
yapılmasına da ihtiyaç duyulmaktadır.
Koenzim Q 10: Antioksidan etkili bir
enzimdir. İnsan vücudu kendiliğinden
üretebilir, ayrıca özellikle deniz ürünleri
yiyerek de alınabilir. Yaşlanmayı önleyici
ve kanserin yayılmasını engelleyici etkisi
ileri sürülmekle beraber, bunlar kesin olarak
kanıtlanamamıştır. Kalp yetersizliği
tedavisinde olumlu sonuçlar verdiği yolunda
önemli ipuçları bulunmaktadır.
Antioksidanların olumlu etkileri olduğu
görülmekle beraber, ilaç şeklinde ve uzun
süre kullanılmasının ne derecede güvenli
olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Bu
aşamada antioksidanları, taze sebze, meyva
ve balık gibi deniz ürünlerini bol miktarda
yiyerek almanın daha güvenli olduğu
düşünülmektedir.
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Hormonlar etkili mi?
Hormonlar vücudumuz tarafından
üretilen ve organlarımızın çalışmalarını
düzenleyen kimyasal maddelerdir. Yaş
ilerledikçe hormonların azalması, birçok
araştırıcıda, yaşlanmada hormon
azalmasının etkili olduğunu düşündürdü.
4

Bazı hormonların eklenmesiyle vücudun
gençleştirilebileceği ileri sürülüyor. Dünkü
yazımda menapozdaki kadınlarda östrojen
eksikliğinin giderilmesinin olumlu etkilerini
anlatmıştım. Bundan başka da kullanılan
hormonlar var;
DHEA: Dehidroepiandesteron ya da
kısaltılmış şekliyle DHEA, vücutta cinsiyet
hormonları olan östrojen ve testosterona
dönüşür. DHEA’nın vücutta en yüksek
olduğu dönem 25 yaş civarıdır, zamanla
azalır. İlaç olarak üretilmektedir.
Üreticilerin, yaşlanmayı yavaşlatıcı, kas ve
kemik gücünü arttırıcı, bağışıklığı
güçlendirici ve birçok kronik hastalığa karşı
vücudu güçlendirici etkileri olduğunu ileri
sürmelerine rağmen bunlar henüz
kanıtlanamamıştır. Fare deneylerinde,
DHEA verildiği zaman ‘daha genç’ türü
davranışlar görülmesine rağmen insanlarda
bunun olacağı gösterilememiştir.
Daha önemlisi DHAE’nın zararlı yan
etkilerinin de görülebileceğidir. Kullanan
bazı kişilerde karaciğer hasarı görülmüştür.
Yüzde kullanma, kalp-damar hastalıkları
riskinin artmasının yanısıra, bazı cins
kanserlerin oluşumunda ya da seyrinin
hızlanmasında etkili olduğu görülmüştür.
Testosteron: Yaşlanma ile ortaya çıkan
enerji ve cinsel isteğin azalması halleri,
testosteron eksikliğine bağlanmıştır. Bunun
ilaç olarak verilmesinin, söz konusu
belirtileri ortadan kaldıracağı, henüz
kanıtlanmamış olmakla beraber, ileri
sürülmektedir. Ancak yüksek dozda
testosteron kullanılmasının, kolesterol ve
prostat sorunları yaratabileceğini
unutmamak gerekir.
Melatonin: Beyin tarafından salgılanan
bir hormondur. Esas görevi uykunun
düzenlenmesidir. Uykusuzluk ve kıtalararası
yolculuklarda görülen saat farkı
uyumsuzluğunun (jetlag) giderilmesinde,
ilaç olarak yararlanılır.
Melatonin’in yaşlanmayı yavaşlatıcı
hatta gençleştirici olduğu, kansere karşı etki
ettiği ve cinselliği güçlendirdiği ileri
sürülmüşse de, bilimsel çevreler tarafından
ciddiyetten uzak bulunmuştur. İlaç halinde
satılanların dozu, insan bünyesinin
ürettiğinin kat kat üzerinde olduğu için,
düzensiz ve gereksiz alınmasının uyku
düzenini bozacağı unutulmamalıdır.
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Büyüme hormonu: Tıbbi adı olan
‘human growth hormon’un kısaltılmış şekli
olan hGH olarak da bilinir. Çocuklarda
büyümeyi sağlarken ergenlik sonrası
faaliyeti durur. İğne şeklinde hGH
kullanılmasının yağların yakılmasını
hızlandırıcı, enerji kazandırıcı ve kasları
güçlendirici etki yaratacağı ileri
sürülmektedir. Bazı çalışmalarda olumlu
etkiler görülmekle beraber, henüz yeterli
çalışma olmadığı için kesin bir şey
söylemenin doğru olmayacağı
belirtilmektedir. Kullanıldığı zaman, eklem
ağrıları, su dengesi, kan basıncı (tansiyon)
ve kan şekeri açısından dikkatli olmak
gerekir.

11

Ne kadar güvenli?
Bu ürünlerin çoğu, gıda katkısı gibi
satılmaktadır. İlaçlarda olduğu gibi, birçok
fazlı çalışmalardan geçmediği için, güvenlik
konusu tartışmalıdır. Kullanım aşamasında
ciddi yan etkiler çıktığı zaman, genellikle
yasaklanmakla beraber, özellikle saflığı ve
içindeki etkin madde dozu açısından çok
dikkatli olmak gerekir. Etkileri çok kesin
olmadığı gibi, ciddi yan etkiler
gösterebileceğini de hatırdan çıkartmayıp,
özellikle hormon yetersizliği düşünüldüğü
hallerde mutlaka bir doktor denetimine
girmekte yarar var.

Hürriyet
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‘Dizilerde Silah Başrolde’
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O aslında bir tersane işçisi. Gazetede Müjdat Gezen’in tiyatro kurduğunu okuyunca,
tersaneden yıllık izne ayrıldı. Evinin bahçesindeki akasya ağacının altında, demli çay
eşliğinde bir daktilonun tuşlarından ilk oyununu kağıda döktü.
Sonra Müjdat Gezen’in evine gidip kimseyi bulamayınca, kapıcısına tek kopya olan ilk
oyununu bıraktı.
O zaman fotokopi falan yoktu, fotokopi olsa da para yoktu. Oyun, Müjdat Gezen ve ünlü
ekibi tarafından çok beğenildi ve hemen sahneye konuldu.
Kandemir Konduk’un tiyatroculuk hayatı da bu oyunla, ‘Yüzsüz Zühtü‘yle başlamış
oldu. Konduk aradan geçen yıllarda şöhrete, paraya ve sayısız ödüle kavuştu. Ama
kafasındaki kendi tiyatrosunu kurma fikrine bunların hiçbiri engel olamadı. Konduk geçen
günlerde kendi tiyatrosunu kurdu ve ‘Medya Medya Nereye’ isimli oyunla Akatlar Kültür
Merkezi’nde perdelerini açtı.
- Sizin televizyondan kazandığınız milyarlarca lirayı buraya yatırmanız risk değil
midir?
Elbette risk. Bugün de milyarlarca lira yatırarak kendi filmlerini yapan idealist genç
sinemacılar var. Ama çok geniş kitlelere ulaşamıyorlar. Tiyatroda da bu geçerli. Hem de
yıllardır, başından beri geçerli. İnsanlar, Genco Erkal’a gidiyorum diye evden çıkıyor,
tiyatroya gidiyor, ben Yıldız Kenter’e gidiyorum, ben Gazanfer Özcan’a gidiyorum…
Ama ben hiç tanınmamış 20 kişinin oyununu seyretmeye gidiyorum, diye insanlar evden
çıkmaz. Böyle bir ticarete de işadamı girmez.
- Yıllardır tiyatro yapmış birisi bir tane reklama çıkıyor, ondan sonra herkes o
adamı yolda çevirip sizi televizyonda gördüm diyor? Bu tiyatronun güçsüzlüğü mü,
ekranın gücü mü?
İkisi de var, katılıyorum size, yani tiyatronun güçsüzlüğü derken tiyatronun yaygınlaşması,
yeterli olmayışı. Ama beri yandan da medyanın yaygınlığı ve gücü ortaya çıkıyor. Bir
insanı bir gecede meşhur edebiliyor, ünlü yapabiliyor.
- Bir mizahçı için müthiş bir malzeme var televizyonlarda, Reha Muhtar gibi…
Reha Muhtar’ı kullanmamanız eleştiriliyor. Neden Reha Muhtar yok?
- Vallahi Reha Muhtar neden yok? Neden o da yok, neden bu da yok diye soranlara
cevabım, o zaman birebir televizyon programlarındaki kişilerin üzerine yoğunlaşmış oluruz.
Reha Muhtar o kendine özgü anlatım biçimiyle ekranlarda. İlk çıktığı günden beri çok
sıradışı bir sunucu idi, spikerdi. Bunu sürdürdü. Bu ilk başta insanları kızdırdı, ondan sonra
güldürdü. Şimdi bizim işimizde en zoru nedir biliyor musun? Komiğin komiğini yapmak.
Reha Muhtar’ın yaptığı esprili bir anlatım. Esprinin üzerine çıkacak daha başka espriler
yapmak, oradan da seyirciyi yakalamak.
- Sizin de çok reyting yapan dizileriniz var. Bunlarda nelere dikkat ediyorsunuz?
- Biz grup çalışması yapıyoruz. Sadece ben yazmıyorum yıllardır. Şöyle söyleyeyim,
öncelikle çocuklar diye yola çıkıyoruz. Türkiye genç nüfuslu bir ülke. Çocukların da bizim
dizileri çok sevdiğini biliyoruz. Bir kere yapacağımız işin güzelliği çirkinliği bir yana,
doğru olması için çaba gösteriyoruz. Düzgün bir Türkçe kullanılsın istiyoruz. Mahallenin
Muhtarları’nda bir aşk hikayesi anlatılıyor sonuçta. Ve mahallede geçiyor olay. Ve zaman
zaman mahallenin delisinin ağzından söyletiyoruz her hafta mesajımızı.
- Bir söyleşinizde televizyon dünyasıyla birlikte, televizyon ekranlarından
evlerimize konuk olanlar da yozlaştı, diyorsunuz.
- Bir insana kırk defa deli derseniz deli olur, derler. Etiler’de yaşayan 5 bin kişinin hayatını,
Türkiye böyle eğleniyor diye her gece ekranda görürsem, gece hayatının içindeki kadınları
sanatçı diye görmeye başlarsam, onların üç günlük, beş günlük ilişkileri aşk diye bana
anlatılırsa, gerçek sanatçı bu derim. Kaldı ki ben on iki yaşındaysam ve yeterli eğitime
sahip değilsem, yeterli düzeyde bir dünya görüşüm yoksa, bunları ben sanatçı olarak
benimsersem Ayten Gökçer’e ne diyeceğim, Yıldız Kenter’e ne diyeceğim.
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- Mafya dizilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
- Türkiye’nin son dönemde yaşadıklarının da etkisi oldu. Bu kadar medyada mafyanın yer
almasının da etkisi oldu. İkinci nedeni ise silahın ve aksiyonun öne çıkmasında, Amerikan
sinemasının ve özellikle genç kuşağın etkisinin olduğunu düşünüyorum. Gençler Amerikan
filmlerini çok seyrediyorlar. Bu filmlerde en belirgin özellik olarak aksiyon ön planda.
Binalar yıkılıyor, bir anda on, on beş kişi silahla taranıyor, öldürülüyor. Bir süre sonra
bunlar doğal karşılanmaya başlanıyor. Bu sefer şiddet gösterileri daha da artmış olanları
geliyor. Bunun dışında kalan dizilere prim gitgide azalıyor. Silah sevgisini aşılamanın
yanlış olduğunu düşünüyorum.
- Daha iyi bir televizyon için seyirciye düşen nedir?
- Kesinlikle son derece basit bir uygulamaya geçilebilir diye düşünüyorum. Bu da insanlar
tepkilerini yasal yollardan nasıl gösterebilirlerse öyle. Örneğin birbirine şikayet edip
sızlanacağı yerde herkes birer kez beğenmediği program sonrasında telefon etse, faksı olan
faks yağdırsa, e-mail geçecekler e-mail geçse, yani sonunda insanların da o yöneticilerin de
bundan etkilenmemesi mümkün değil. Çünkü tepkiyle kimi yasalar, kimi kararnameler bile
değişti ya da çıkmaktan alıkonuldu.
Cumhuriyet Hafta
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Tekst 5
DÜNYANIN TEK HAT MÜZESİ İSTANBUL’DA

Yazının resimle dansı

Kumru BİLİCİ
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İslam’ın doğup yayılışının ardından, insan ya da hayvan figürlerinin resmini ve
heykelini yapmanın yasak oluşu, Müslümanların iç dünyalarındaki esintileri dışa
vurmalarını engelleyemedi. İnsanı resmedemeyen Müslüman sanatçılar, yaratıcılıklarını
mimariye ve hatta taşıdılar.
Osmanlı İmparatorluğu’nun gözbebeği olan İstanbul, İslam sanatının diğer kollarında
olduğu gibi hat sanatının da krallığı oldu. İslam alimlerinin “Kur’an, Mısır’da okunur,
Kufe’de yorumlanır ve İstanbul’da yazılır” sözü Osmanlı Türk hattatlarının değerini ifade
ediyor.
Günümüzde, yazı devriminin ardından Arapça’nın kullanılmaması, hattın gerçekten zor
bir sanat oluşu gibi nedenlerle hat sanatı eskisi kadar ilgi görmüyor. Ama buna rağmen
Osmanlı’dan bize kalan binlerce hat eseri, İstanbul’da türünün tek örneği olan bir müzede
sergileniyor. 1506 yılında II. Beyazıt tarafından yaptırılan Beyazıt Külliyesi’nin medrese
olarak inşa edilen binası, 1984 yılından bu yana Türk Hat Sanatları Müzesi işlevini
üstleniyor. 19 adet ayrı sunum bölümü bulunan müzede yazma ve levha eserlerin yanısıra,
taş üzerine yazılmış hat örnekleri de bulunuyor.
Hat sanatı Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde yazma isteminden doğsa da hat, giderek bir
yazma sanatından çok resim sanatına dönmüş. Hat sanatında da tıpkı resim sanatında
olduğu gibi birçok ekol olmuş ve Kanuni döneminde hat, doruğa ulaşmış. Osmanlı
padişahlarının hat sanatına verdikleri önem, Beyazıt Hat Müzesi’nde yer alan birçok
padişahın eserinden anlaşılıyor. II. Beyazıt’ın büyük Hattatı Şeyh Hamdullah’a divit
tutması da bu sanata duyulan saygının kanıtı.
Arap harflerinin hattatlığın oluşumuna yarayacak estetik güzelliğe sahip olması önemli
bir unsur. Pirinç tanesinden, kubbeye, vitraydan, mihraba kadar her yerde görülen hat sanatı
tarihi açıdan büyük önem taşıyor.
Yazı insan düşüncelerini anlatan en güzel yol. Hat sanatında ise düşünce hattatın
fırçasıyla, kamışıyla önce yazıya sonra da resme dönüşüyor. Hattat olmaksa öyle kolay bir
iş değil. Hattatlık da, ressam olmak kadar zor ve özel yetenek istiyor. Bir hattatın yetişmesi,
hattatlık deyimiyle “elinin kırılması” için en az beş yıllık bir çaba vermesi, eğitim alması
gerekiyor. Hattat olmayı hak eden öğrencininse önce ustasından “icazetname” yani “yazdığı
yazının altına imza atabilme izni” alması gerekiyor.
Hat sanatı kendiyle birlikte ebru gibi, cilt süslemeciliği, çerçevecilik, altın varaklama
sanatı gibi birçok sanatın doğmasına ya da gelişmesine de yol açmış.
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Resim sanatının kendine has malzemeleri olduğu gibi hat sanatının da özel malzemeleri
var. Hattatlar alelâde kağıt üzerinde değil, kalıcı özellikler taşıyan, özenle yapılmış, üzerine
yumurta akı sürülü, parlak aharlı kağıtlar üzerinde çalışıyorlar. Çeşitli kamış kalemler
kullanıyorlar. Bu kalemlerin yontulma şekli de yazı türüne göre değişiyor. Yazıda
kullanılan mürekkebin uzun süre solmadan kalabilmesi için balmumu veya bezir işinden
yapılması, mürekkebin incelmesi için günlerce çalkalanarak hazırlanması gerekiyor.
Hat sanatının sadece bir yazma tekniği olmadığını, ‘Türk Hattatları’ adlı eserinde Şevket
Rado, “Hat sanatındaki güzelliklerin kelime ve cümlelerin taşıdığı mânâdan gelmekte
olduğunu sananlar varsa da bu, gerçeğe uyan bir görüş değildir. Hatta yazılanı okumak hat
sanatında bazen o kadar ikinci planda kalır ki ‘Girift’ denilen kompozisyonları Arap
harflerini çok iyi bilenler dahi kolay kolay sökemezler. Güzellik mânâdan ziyade yapılan
düzenlemededir” sözleriyle ifade ediyor.
Hat sanatı sadece Arap harflerini bilen insanların değil tüm dünyada sanatseverlerin
ilgisini çekiyor. Hattatlık konusunda yapılan akademik araştırmaların büyük çoğunluğu
batılılara ait. Bu bir yandan modern dünyanın hat sanatına gösterdiği ilgiyi ortaya koyarken,
bir yandan da bizim kendi değerlerimize karşı pek de gereği kadar önem vermediğimizi
anlatıyor. Dünyada tek hat müzesine sahip olmamız hat sanatı açısından çok önemli ama
müzeye ilginin yeterli olmaması bu varlığın önemine gölge düşürüyor. Gözlerimize ve
ruhumuza verdiği doyum düşünülünce, tüm sanatseverlerin bu sanata biraz daha ilgili
olması gerekliliğini hissediyoruz.
Nokta
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Tekst 6 Göçmenlikte Üç Kuşak
Yalçın Baykul
BERLİN - Almanya’ya göçün 40. yılına ulaşmış olması, Berlin’de çeşitli etkinlikler
kapsamında anılıyor. Konuyu tarihsel ve toplumbilimsel olarak değerlendiren sergiler
açılıyor, filmler gösteriliyor, okumalar düzenleniyor, konuşmalar yapılıyor.
Birinci kuşağın üyelerinin, kesin dönüş yapmayanların, burada bir iş kazasına kurban
gitmeyenlerin dışında büyük çoğunluğu ya emekli oldular, ya da emekli olmaya başladılar.
Onların, Alman devletine işgücü, Türk devletine 22 olarak sunduklarını, şimdi sayıları
milyonları bulan çocukları ve torunları üstlendiler.
Başlangıçta “Gastarbeiter” (konuk işçi) diye adlandırılan göçmenler, artık “Auslaender”
(yabancı) ya da daha inceltilmiş bir deyimle “Migrant” (göçmen) diye anılıyorlar.
Toplumsal statülerinde büyük değişiklikler yaşayan göçmenler, artık buradaki yaşama
sancılı da olsa girmiş durumdalar. Göçmenler, başlangıçtaki konuk işçi tanımlamasından
fersah fersah uzaklar. Alman vatandaşlığına geçip, seçme ve seçilme hakkına sahip
oldukları gibi, bir işyeri açma haklarına da sahipler. 23 birinci kuşaktan farklı olarak,
Alman parlamentosunda göçmen milletvekilleri, üniversitelerinde göçmen profesörleri,
televizyon ve radyo kanallarında göçmen spikerleri, filmlerinde, tiyatrolarında göçmen
oyuncuları var.
Geçiş dönemi yaşanıyor
Peki geçen bu yarım yüzyıla yakın sürede neler değişti göçmenlerde?
Geçtiğimiz Şubat ayının son gününde Berlin Friedrich Ebert Vakfı’nda “Değişim
Sürecindeki Göçmen Aileler” 24 bir panel düzenlendi. Çoğunluğunu, öğretmenler, yuva
eğitmenleri ve sosyal alanlarda çalışan görevlilerin oluşturduğu panele katılanların sayısı
iki yüzün üzerindeydi.
Panele konuşmacı olarak çağrılan Eğitimbilim Profesörü Ali Uçar da göçmen
profesörlerden biri. Adıyaman’da ilkokul öğretmenliğinden başlayıp, Berlin Teknik
Üniversitesi’nde eğitimbilim profesörlüğüne dek uzanan bir göç öyküsünün hem anlatıcısı,
hem de kahramanı.
“Yalnızca araştırdıklarımız değil, gözlemlediklerimiz, bizzat yaşadıklarımız!” diyor
Prof. Dr. Uçar, panelin ana tezlerini oluşturan konuşmasında. Göçmen sorunları ve
göçmenlik konusunda Almanca olarak sekiz kitap yazmış olan Uçar, “Bir geçiş dönemi
yaşıyoruz” diyor. “Bu geçiş döneminde çok büyük boyutlu altüst oluşlar, çatışmalar,
çelişkiler var. Alman toplumunun etkisi ve bu çatışmalardan daha başka, ne olacağını henüz
25 yeni bir sentez çıkacak” diyor.
Ona göre, “artık, bir zamanların ‘köylü ailesi’ ya da çocukların bolluğundan ötürü
‘sülale’ ya da ‘büyük aile’ olarak anılan göçmen aileler eski kabuklarından sıyrılıp, yeni bir
sürece girmiş bulunuyorlar.”
Konuşmasında, göçmen ailelerin geldikleri bölgelere, eğitim düzeylerine, yaşlarına,
cinsiyetlerine ve bu ülkeye ne zaman geldiklerine göre çok 26 gösterdiklerini, ama temel
olarak üç kategoride ele alınabileceklerini belirtti: “Birinci tür aileler, tutucu aileler; bunlar
‘dilimizi, dinimizi, milliyetimizi, gelenek-göreneklerimizi koruyalım, aman ne pahasına
olursa olsun değişmeyelim”, diye düşünen ve geri dönme planları da yapan aileler. İkinci
tür aileler ise tam tersi davranışı gösterenler; Almandan çok Almancı olan, çocuklarını
Almanca öğrenmeye zorlayan, Almanlar gibi düşünüp yaşayan aileler. Bunlar çok sorunlu
ailelerdir. Üçüncü ve en yaygın olan türse, iki taraf arasında bir denge, bir sentez
oluşturmaya çalışan aileler. Ben bu tür aileleri çok olumlu ve ideal buluyorum.”
Ali Uçar konuşmasında göçmen ailelerin değişim sürecini özetledi: Bu noktalar
uyarınca göçmen ailelerin farklı göçmenlik tecrübeleri var, geldikleri ülkeyi artık temsil
etmiyorlar, değişim süreçleri farklı düzlemlerde sürüyor, heterojen bir yapı gösteriyorlar, üç
kategoride incelenme olanağı sunuyorlar, sosyal olarak alt sınıfları oluşturuyorlar, etnik ve
ulusal bileşimler denilen binasyonel evlilikler artıyor, akrabalık ilişkilerini özenle
sürdürüyorlar, yabancılar hukuk statüsüne sahipler, motivasyon ve insani tavır bakımından
Alman ailelerinden farklılıklar gösteriyorlar. Son olarak da bir azınlık olarak, 27
toplumuyla bir hesaplaşma içinde bulunuyorlar.
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Konuşmasında Max Frisch’in “iş gücü istemiştik, insanlar geldi” sözü ile başlayan
Uçar, göçmenlerin Alman toplumunda sürekli sorun yaratan bir kesim gibi görüldüklerini,
ön yargılar ve kalıpçı düşünceler taşıyanların, göçmen ailelerdeki değişimlerin olabileceğini
bile kabul etmek istemediklerini belirtti. “Yabancılar, işgücü değil insandır ve göçmen
aileler de tıpkı diğer aileler gibi bir ailedir” dedi. Düzenlenen bu panelin amaçlarından
birinin de bu önyargıları kırmak doğrultusunda bir 28 olduğunu dile getirdi. “Hala Türk
ailesi denince ataerkil bir yapı anlaşılıyor, bunun farklı olabileceğine ihtimal dahi
vermiyorlar, göçmenleri oldukları gibi değil kafalarındaki önyargılarla görüyorlar. Çoğulcu
bir toplum olan Almanya bunu anlayıp entegrasyonu değil asimilasyonu amaçlayan
yabancılar yasasını da değiştirmeli, ardından da eğitim sistemini gözden geçirmelidir.
Almanca öğretmediğin insandan okulda başarılı olmasını bekleyemezsin.”
Cumhuriyet
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Tekst 7
Müziğin Sefaleti Üzerine Düşünmek
HÜSEYİN MOR
1

2

3

4

5

6
7
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Çok sesli müziğimizin usta ve önemli
bestecisi Nevit Kodallı’nın, Yener
Süsoy’a geçtiğimiz günlerde verdiği bir
mülakatta, Klasik Türk Müziği’nin bir
meyhane edebiyatı olduğunu ileri
sürmesi, bir tartışmayı da ateşlemiş
oldu. Kodallı’nın bu saptaması, doğru
bir deyimle “Türk Sanat Müziği”nin
bugünkü durumunu anlatmak içindi.
Yoksa Kodallı’nın, Itri, Dede Efendi
gibi sanat müziği bestecileriyle bir
sorunu olamaz. Ayrıca bu müziğin ne
kadar “Türk” olduğu da tartışmalıdır.
Yalçın Küçük, bir yazısında Türk
Sanat Müziği’nin bir Bizans müziği
olduğunu ileri sürmüştü. Aynı yazıda
Küçük’ün önemli bir tezi daha vardı;
caz müziğinin Amerikan siyah halkının
“arabesk”i olduğunu yazmıştı. Kodallı
da buna benzer şeyler söylüyor:
Kodallı’ya göre Türk Sanat Müziği,
Ortodoks Hıristiyan kilise müziği ve
Bizans müziğidir.

8
9

Sanat müziği
Daha doğrusu bir saptama,
Anadolu’da yaşayan azınlıkların,
Türkiye’nin ulusal müziği olan halk
müziğine yabancı olmaları nedeniyle,
sanat müziğini yaratmış olmaları
olabilir.
Nevit Kodallı’nın, sanat müziğimeyhane edebiyatı saptaması bu
müziğin bugünkü durumunu çok iyi
anlatıyor. Gerçekten de bugün Türk
Sanat Müziği tamamen meyhane ve
eğlence müziğine dönüşmüştür.
Bir yaşama biçimi olan arabesk her
şeye egemen olmuş durumda. Sanat
müziğinin de bundan payını aldığı
söylenmelidir. Artık Türkiye’de ne sanat
ne de başka bir müzik akımı var:
Arabesk.
Sezen Aksu’nun müziğine pop
müziği denebilir mi? Daha çok, pop
arabesk bir müziktir.
Nevit Kodallı, sözü geçen
mülakatında başka şeyler de söyledi
aslında: Tarkan’ın yaptığı müziğin
“ilkel” bir müzik olduğunu örneğin.
Hiçbir müzik değeri ve kırıntısı
taşımayan bir müzik olduğunu ileri
sürdü. Bu, sadece Tarkan’a yönelik
olarak alınmamalıdır. Değerli

10

11
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bestecimiz, müziğin ne kadar sahte
peygamberi varsa, onları kastediyor. Bu
sahte putlara secde eden medyayı da
uyarıyor. Nitekim Türkiye bir yıldır
Tarkan’ın zilleri ile yatıp kalkıyor. Bir
meşrubat şirketinin sponsorluğunda
tam bir “medya terörü” ile Tarkan
putlaştırılıyor. Bir süre önce ünlü bir
sosyolog, Tarkan’ın çok yakışıklı, çok
güzel sesli ve tam bir sahne sihirbazı
olarak niteliklerini döken yazı yayınladı.
Durum o denli saçma bir sürece girdi ki,
Kültür Bakanlığı bile konserlere kapalı
Aspendos’u Tarkan’a açtı.
Tarkan’ın yurtdışında Türkçe
söylediği, Türk kültürünü tanıttığı ileri
sürülüyor.
Gerçekten de Tarkan’ın yurtdışında
müzik listelerine girdiği ve belli bir satış
düzeyine ulaştığı doğrudur. Ama
bunun, pek üzerinde durulmayan başka
nedenleri var. Örneğin Tarkan askerliği
reddederek yurtdışına çıktı ve bazı
ciddi gazetelere, örneğin “Die Zeit”
bunlardan biridir, konuşarak, savaşa ve
askerliğe karşı olduğunu söyledi. Bu
tutumu onun yurtdışında muhalif bir
yorumcu olarak algılanmasına yol açtı.
Bu yol, Tarkan’a bazı kapıları açtı.
Ancak çabuk tükendi. Çünkü Tarkan,
Sezen Aksu damgasını taşıyan “Kız
Hepsi Senin mi?”, “Yakalarsam,
Mucuk Mucuk...” gibi parçalarıyla
geldiği noktayı koruyamadı. Bundan
sonra yine yurtdışında çıkardığı “Bu
Gece” single’ı da hiç ilgi görmedi.
Tarkan’ın Türkiye dışında Türk
kültürünü tanıttığı tezinin ise hiçbir
temeli bulunmuyor. Tarkan’ı dinleyen
bir yabancının “her biri birbirinden
anlamlı” bu şarkı sözleriyle Türk
kültürünü öğrendiğini ileri sürmek,
herhalde pek mümkün değil.
Şimdi, Tarkan ve benzerlerinin böyle
şeylerin yurtdışında pek fazla para
etmeyeceğini bildikleri için kürkçü
dükkanına, Türkiye’ye döndükleri
söylenebilir.
Anadolu: Kaynak
Benzer bir noktadan yaklaşıp,
benzer şeyleri “Sultans of the Dance”
adlı gösteri için söylemek mümkün.
Anadolu halk danslarının ve halk
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müziğimizin kolaj bir şekilde sunulması.
Bu kolajlamada bir yaratıcılık yok.
Dansın Sultanları türünden
müzikaller, Batı’da her büyük şehirde
yapılır. Daha çok Broadway tipi bir
fabrikasyondur. İnsanlara birkaç saat
iyi vakit geçirmek için sunulur. Bu tip
müzikallere sanat ve kültürün
McDonalds’laştırılması olarak
bakılabilir. Hiçbir ciddi müzik
eleştirmeni, bu müzikalleri ciddiye alıp
ciddi gazetelerde ciddi eleştiriler
yazmaz.
Dansın Sultanları’nın Türkiye’de
yılın müzik olayı olarak sunulması,

14

15

müziğin sefaletini gösteriyor sayılamaz
mı?
Her yeni, eskiden doğar. Her yeni,
bu anlamda ve bir ölçüde, eskidir.
Bizim müzikteki sorunumuz ise “eskiyeni”yi bulmaktır. Tüm müzik akımları
eskinin içinden çıkar. Gregoryen
ilahiler, İrlanda baladları hep yeni
müziğin doğum alanlarıdır. Rock
müziğinin kökleri İrlanda baladlarına
kadar iner.
Ucube şeyler istemiyorsak, “kavimler
kapısı” Anadolu toprağına bakmamız
gerekiyor.
Cumhuriyet
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Tekst 8 Mutluluk Ve İktidar
Zülfü Livaneli
Dünya Değişirken
1

Yıllar önce İlhan Selçuk'un bir yazısını
okumuştum. Bir çocuğu anlatıyordu. Hafızam
bana büyük bir oyun oynamıyorsa, herkesi
yenebilecek ve önüne çıkan herşeyi silip
süpürecek bir tankı olmasını istiyordu bu
çocuk. Eğer böyle bir özel tanka sahip olursa,
bütün dünya ile başa çıkabilirdi.

2

İlhan Selçuk da çocuğun bu hayali
kurarken mutluluk boyutunu ihmal ettiğini yazıyordu. Ömür boyu o tankta kapalı kalmak,
demir yığının içinde yaşamak nasıl büyük bir işkence olmalıydı! Güçlü olmak uğruna böyle
korkunç bir yaşam istenebilir miydi?

3

Bugünlerde hem dünyada, hem de Türkiye'de kıran kırana sürdürülen iktidar savaşlarına
bakıyorum ve aklıma bu yazı geliyor. O kadar çok devlet ve insan tankın içine girmeye
hevesli ki! Amerika, dünya jandarmalığı hevesinin acı meyvelerini toplamaya başladı bile.
Türkiye'de iktidar sahipleri, -özellikle yaşlı ve bitkin olanlar- inanılmaz bir tepede kalma
gayreti içinde. Son derece kanlı bir rodeoda, kendilerini sırtından atmak isteyen azgın atın
sırtında kalacağız diye insanüstü bir gayret gösteriyorlar.

4

Peki niçin? Nasıl olsa o atın sırtından düşeceksin bir gün. Halk bunu "Sultan Süleyman'a
kalmayan dünya" diye anlatır. Dün, gece haberlerinde Mesut Yılmaz'ı gördüm. Onun da
yüzü yerçekiminin kurallarına daha çok uymaya başlamış. Yaşlılık alametleri artmış, saçları
da dökülüyor. Demek ki bir insan olarak bedel ödüyor. Eeee hayat böyle! Diğer partilerle
anlaşıp iki komisyon kurarak hayatın temel sorunlarını çözemiyorsun.

5

İktidar ile mutluluk, ateş ve su gibi. Birinin olduğu yerde diğeri olmuyor. Ama yine de
insanların çoğu iktidarı, mutluluğa tercih ediyor. Daha doğrusu günlük yaşamında, aşkta,
sanatta, yaratıcılıkta araması gereken mutluluğu, zar zor tırmanılan başbakanlık
merdivenlerinde kendisine selam duranlarda bulmayı amaçlıyor. Ne kadar yanlış bir tercih.

6

Zaman, yaratıcılık dışında herşeyi eskitir. Herkesi ezen bir tankın içinde olmak ise
insanı hem zamana karşı korumaz; hem de mutsuz ve yalnız bir yaşama mahkum eder.
Sabah
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Tekst 9 ITB BERLİN 2000
Thomas MULLER
Beldibi-Kemer / Antalya
1
2
3

4
5

6

7

Antalya Otelciler Birliği AKTOB’un koordinesi ile üye oteller, 5 yıldızlı delüx resort
oteller, tarihi eski Antalya şehrindeki pansiyonlar da dahil olmak üzere hep birlikte
ITB Berlin fuarında ortak bir standda toplanmak üzere gittiler.
Ana amaç fuarı ziyaret edenlerle, profesyonel seyahat pazarlamacılarıyla satış
promosyonu için temas olduğundan, herkes içlerinde broşür ve promosyon maddeleri
bulunan ağır valizlerle gelmişti.
Türk Turizm Bakanlığı tarafından yapılan 3/2 salonunda yer alan, geniş bir sahaya
yayılmış olan ve mükemmel bir şekilde dizayn edilmiş Türk standı büyük takdir ve
hayranlık topladı. Standı ziyaret edenler kemerli gölgelik alanı ve romantik iç bahçesi ile
orijinal bir Osmanlı kervansarayı izlenimine kavuşmuşlardı. Aynı zamanda büyük bir video
perdesi ile yüksek teknolojiye sahip medya da sunulmuştu. Bu da, İstanbul’un ünlü
minarelerinden başlayan ve Doğu Anadolu’nun yüksek dağlarıyla son bulan Türkiye’nin
çok çeşitli kültürünü gösteriyordu. 177 ülkeden 8808 katılımcının yer aldığı bu tür devasa
bir fuarın mükemmel bir şekilde organize edilmiş olması da takdire değer. Hiçbir rahatsızlık
verme veya bozulma olmadı ve aynı zamanda rahatsız edici gürültü seviyesi de tahammül
edilebilirdi.
Bu tür bir fuarın ürünü ancak kişisel bazda ölçülebilir. Deneyimli ziyaretçi tüm önemli
toplantılara önceden hazırlanmış olacaktır. İlk gelen ziyaretçi etrafı bir dolaşabilir ve
bundan sonraki ziyareti daha iyi ve daha etkin bir şekilde planlayabilir.
Tüketici- ziyaretçi, ziyaret etmek istediği ülke ile ilgili broşürlere sarılmak yerine
gerçek bir bilgiye sahip olabilir. Bir tatile hazırlanıldığında o ülkenin genel koşulları ve
çevresi ile ilgili bilgilere ihtiyaç vardır. Turist sadece güneşle ve kumla değil aynı zamanda
ülkenin geri kalan kısmıyla da ilgilenir. Örneğin, Doğu Anadolu turları gibi Türkiye’nin
gizli hazinelerine bir tür tur düzenlenebilir. Belki de Türkiye standında seyahat
edilebilecek yöreleri bildiren daha detaylı bilgi verilebilirdi. Zira, Hac için Türkiye’ye turist
getirme ve aynı zamanda Türkiye’nin geçmiş zengin kültürel kalıntılarıyla ilgili yapılacak
seyahatleri yaygınlaştırma gayretleri devam etmektedir. Örneğin Hıristiyan misyoneri
vasıtasıyla din turizminin pazarlanması pek çok bilgiyi ve aynı zamanda çekici film ve
fotoğraf materyallerini gerektirir.
Genel olarak, halkın Türkiye’ye seyahat etme ilgisi artmaktadır. Aynı zamanda, artık
terörist saldırı tehdidi yoktur ve de basında artık kötü haberler yoktur. Tur operatör
temsilcileri ve acentalar bu yıl bir düzelme ve eski pazarların tekrar kazanılmasını
umuyorlar. Türkiye’nin son dakika rezervasyonlarının oranı yüksek olduğundan, satış
rakamlarının kesin bir şekilde tahmininin yapılması şu anda mümkün değildir.
Tüm dünyadaki seyahat yönleri ve bir ülkedeki bölgeler arasındaki rekabet yoğunluğu
açıktır. Daha fazla turist çekmek için her bir rakip büyük gayret sarf etmeli ve satış
promosyonu ile çok harcamada bulunmalıdır.
www.antalya-ws.com/turkce/actuel/g
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Tekst 10

Tüm Zamanların En İyi İzlenme Oranı
1

2

3

4

11 Eylül 2001 tarihi, insanlık tarihinin en
büyük raytingine sahne oldu. İlk kez,
yapımcısı, yönetmeni ve oyuncuları belli
olmayan, ama görüntü yönetmenlerinin çok
iyi bilindiği bir filmi yüz milyonlarca insan
aynı anda izledi. Kimi görüntü yönetmenleri
maaşla çalıştıkları medya grupları adına
hayatlarının filmini çekerken, bazı şanslı
amatörler de yine hayatlarının çekimini
pazarlayıp zengin oldular.
Dünya kamuoyunun tektipleştirildiği şu
günlerde, ilk bakışta birbirleriyle ilgisi
olmayan iki şeyi aktarmak istiyorum
aslında. Birincisi görüntü değil, söz. 12
Eylül 2001 tarihli Nürnberger Zeitung
gazetesinin başmakalesini kaleme alan
Wolfgang Schmieg, rayting rekorlarına yol
açan görüntülere üç aşağı beş yukarı şöyle
bir benzetme biçiyor: “Ancak hasta ruhlu
bir Hollywood yönetmeninin kaleminden
çıkabilecek bir senaryoyu andıran bu
resimler ...”
Ruh hastası Hollywood yönetmenleri?
Kaç kez sinemalarda, rayting rekorları kıran
bu gerçek görüntüleri bile gölgede bırakan
filmler seyrettiniz? Kaç kez sıradan bir
Hollywood filmine girip, insanların ve her
türlü canlının saniyeler içinde binlerce kez
yok edildiğini izlediniz? Kaç kez kıyamet
gününü gördünüz beyazperdede? Sayısını
anımsıyor musunuz? Ve böylesi filmleri
seyrettikten sonra yapımcı ve yönetmenleri
hasta ruhlu olarak tanımlamak kaç kez
aklınıza geldi?
Yıllardan beri alıştırıldığımız,
hazırlandığımız, yetiştirildiğimiz resim
tüketme alışkanlıklarımızın, birden hasta
ruhlu olduğunu öğreniyoruz. Hangimiz
ikinci gökdelene dalan uçağı, aynen bir
Hollywood filminden aldığımız hazdan daha
insancıl, daha duyarlı, daha gerçekçi bir
algıyla yakaladık? Kaç kişi bu görüntünün
bir benzerini daha önce hiçbir yerde
görmediğini söyleyebilir? Kim bize bu
görüntülerin bir yıl sonra bilgisayar oyunu

5

6

7

olarak piyasaya sürülmeyeceğine garanti
verebilir? Ruh hastası olmak için mutlaka
ekrana ya da beyazperdeye yansıyanı
gerçekten yapmak yeterli mi? Yoksa onu
“sanal” olarak gerçekleştirmek de bir
hastalık mı? Kim haklı?
İkincisi: Rayting rekorları kıran
görüntülerin ekrana geldiği günün ertesi,
Nazilerin eski gizli başkenti Nürnberg’de 2.
İnsan Hakları Film Festivali başladı. Haitili
yönetmen Raoul Peck’in “Le Profit et rien
d’autre!” (Kâr ve Sadece Kâr) adlı filmi
festivali açtı. İzleyiciler, bütün zamanların
en büyük raytinginden sorumlu görüntülerin
şoku altında bir film seyrettiler. Daha önce
bu köşede “Lumumba” adlı filmi tanıtılan
Raoul Peck, ülkesi Haiti’den yola çıkarak,
zengin Kuzey’in, dünyanın çoğunluğunu
oluşturan milyarlarca insanı nasıl
sömürdüğünü, rayting rekorlarına kesinlikle
ulaşmayacak resimlerle anlatıyor bu filmde.
Kamerasının karşısına farklı insanları almış
Peck: Haitili yoksul insanlar, Fransız
ekonomi bilimcileri, New Yorklu gençler ...
Bu çarpıcı belgesel görüntülerden
insanın beynine kazılan iki söz kalıyor
yönetmeni temsil eden yorumcunun
sesinden: “Bu zamanda film çekmek
neden ki? Belki ortalığı ateşe vermekten
daha ahlaklı olduğu için ...”
Ve ikincisi: “Bugüne kadar hiçbir
gelişme şiddetin kesin bir çözüm
olmadığını kanıtlayamadı.” Tüm
zamanların en büyük rayting rekoruna
figüran olmak zorunda kalan insanların, ama
hepsinden önce, o figüranları sözde temsil
eden iktidar odaklarının yüzyıllardır şu veya
bu şekilde kanına girdiği ve o rayting
rekorlarına yol açan ölü sayıları karşısında
bir ölçü bile olamayacak kurbanların filmi
henüz çekilmedi. Hiçbir yaşamı karşı
karşıya koyup tartmadan, sadece ve sadece
nedenlerle sonuçları ayırt etme kaygısıyla,
raytingsiz günler dileğiyle ...
Cumhuriyet
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Tekst 11 Yolcu Bileti

TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARI
YOLCU İŞBU BİLETİ ALIP VASITAYA BİNMEKLE
AŞAĞIDAKİ TAŞIMA SÖZLEŞMESİ ŞARTLARINI KESİNLİKLE KABUL
ETMİŞTİR
1. Satılan bilet geri alınmaz.
2. Aldığınız biletin hareket tarihini ve saatini lütfen kontrol ediniz. Yazılı seferinde
kullanılmayan bilet muteber değildir. Bu konuda sonradan yapılacak itirazlar
geçersizdir.
3. Yazılı seferinde kullanılmayacak bilet otobüsün hareket saatinden 12 saat önce
müracaat halinde 30 gün içerisinde kullanılmak üzere açık bilet haline getirilir.
4. Gidiş – Dönüş biletleri 6 ay geçerli olup, dönüş için vizesinin yaptırılması gerekir.
5. Yolcu 30 kg. zati eşyasını yanında götürebilir. Fazlası ücrete tabidir.
6. Ağırlığı ne olursa olsun, denk, balya, çuval ve sandık içerisindeki eşyalar ile teneke
kaplar ve akıcı, kokucu, patlayıcı, radyoaktif ve yanıcı maddelerin ve sinema filmlerinin
nakli yasaktır. Bu gibi eşyaların kabul edilmemesi halinde yolcu biletin iadesi yolunda
bir talepte bulunamaz.
7. a) Yolcunun bizzat yedinde bulundurduğu el çantası, cüzdan vs. benzeri eşyanın hasar
ve ziyanından taşıyıcı hiçbir suretle sorumlu değildir.
b) Yolcu beraberinde götürülen eşyanın hasar ve ziyaı halinde taşıyıcının sorumluluğu
seyahat edilen bilet ücreti kadardır.
c) Taşıyıcı kendisine teslim olunurken beyan edilmemiş olan kıymetli eşya, para,
kıymetli evrak ve diğer her türlü vesikanın hasar ve ziyanından mesul değildir.
8. Kredi kartı ile yapılan bilet satışlarında, kart hamili ile kartı veren banka arasında
mevcut sözleşme şartları geçerli olacaktır. Ücret kısmında yazılı bilet tutarı kart
hamilinin banka hesabına borç kaydedilmiş olup, hamilin buna itirazı yoktur. Kart ve
provizyon no.su ile imzası bilet üzerindedir.
9. Vasıtaya binmekle yolcu yukarıdaki hükümlerin hepsini kesinlikle kabul etmiştir.
NOT: Otobüsümüzde seyahat eden yolcularımız ve personelimiz AXA
OYAK SİGORTA A.Ş. tarafından sigortalanmıştır.
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Tekst 12 Tuz Gölü’nün Halleri
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Tuz Gölü’nün halleri
Soruyorlar, “Tuz Gölü neden kızardı?”... “Utancından,” diyorum. “Bu pislikle insan
içine çıkacak yüzü kalmadı da!” Tuz Gölü’nü kirlettik, kirli tuzları da bir güzel yedik,
yiyoruz. Peki ya sonra?
1

2

3

4

5

6
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Develer tellal, pireler berber iken Kaf Dağı’nın ardında bir kral ile üç kızı yaşarmış.
Günün birinde kral, üç kızını da yanına çağırıp sormuş: “Söyleyin bakayım, ne kadar
seviyorsunuz beni?” Masallarda âdet olduğu üzere, büyük kız kardeşler, sinsi gülüşleriyle
kral babalarına sokulup “Dünyadaki tüm değerli taşlardan daha çok babacığım,
gökyüzündeki tüm yıldızlardan daha çok babacığım,” demişler.
Sıra küçük kızkardeşe geldiğinde, o, utangaç bir şekilde krala ve kardeşlerine arkasını
dönüp: “Tuz kadar kral hazretleri, sizi tuz kadar seviyorum,” demiş. Tabii bu münasebetsiz
sözleri söylemesiyle, saraydan kovulması da bir olmuş. Gel zaman git zaman, kral efendinin
ülkesi tuzsuz kalınca anlaşılmış ancak, küçük kızın ne demek istediği. İşte o zaman, utanma
sırası kral hazretlerine gelmiş. “Ne zaman?” derseniz; insanoğlunun kısa tarihinin son 3 bin
yıllık dönemi içinde, dilediğiniz herhangi bir yere yakıştırabilirsiniz bu masalı. Zira, tuz
bundan 3 bin yıl önce keşfedilmiş ve tuzsuz aş, kapı dışarı edilmiştir.
Ey, bu saçma masalı okuyup buralara kadar ulaşmış sabır abidesi okur; sözümüz bundan
sonra Tuz Gölü üzerinedir, gerçeklere hazır ol! Tuz Gölü’müz dünyanın en tuzlu
göllerinden biridir. “Anadolu’nun ortasında tuzun işi ne?” diye soran merak kumkumaları
için belirtelim ki bir zamanlar Anadolu toprakları denizlerin istilası altındaydı. Örneğin
bugünkü Akdeniz’in atası olan Tetis Denizi’nin Anadolu’dan el etek çekmesi, 130 milyon
yıl öncesine rastlar. Deniz yavaş yavaş geri çekilirken tuz yüklü tortusunu da geride bırakır.
Böylece, zaten hoşaf kasesi gibi çukur olan Konya Havzası’nın en dibinde kalan tuz
tortuları, zaman içinde bir yerlerden suyu bulunca; işte size Tuz Gölü! Bu ifadelere karşılık,
bazı otoriteler “Anadolu’da tuz zaten kayaların doğal yapılarında bulunuyordu, böyle
denizli menizli epik öykülere ne gerek?” diyor. Vallahi bunları ben uydurmadım! Ama gelin
görün ki işin masalsı boyutu yazıya çok yakışıyor.
Konya Havzası’nı hoşaf kasesine benzetmiştik anımsarsanız. Bu kasenin kenarlarını
çepeçevre dağlar kuşatır ve dibine de Tuz Gölü çöreklenmiştir de demiştik. Dolayısıyla
havzanın herhangi bir yerinden dökeceğiniz bir bardak su, şöyle ya da böyle Tuz Gölü’ne
gitmek yönünde harekete geçecektir.
1974 yılında Devlet Su İşleri, suyun bu aşağı gidiş yönündeki talebine (bu talebe
siyasiler de destek verirse?) fazla dayanamaz ve Çumra Ovası’nın sulamasından dönen
(kirli) drenaj sularını, 185 km uzunluğunda dev bir tahliye kanalı açarak Tuz Gölü’ne
bağlar (çanaktan dışarı atmak zorsa, biz de çanağın dibinde toplarız düşüncesiyle... Kolay
mı o koca dağları delip geçmek!).
Bir süre sonra Konyalılar bu çanakta çöp toplama oyununa bayılırlar. “Madem bu gölü
devletimiz çöplük olarak ilan etmiş, biz de kendi pisliğimizi boşaltırız,” derler. Böylece
Konya’nın hem günlük kullanım suları, hem de endüstriyel suları bu kanalla Tuz Gölü’ne
bağlanır. Çumra Ovası’nda bir yılda kullanılan 1,105 ton tarım ilacıyla, yaklaşık 415 bin
ton gübrenin atıkları, gıda, çimento, kâğıt ve kâğıt mamulleri, metal ve metal ürünleri
sanayilerinin atıkları arıtılmadan cumburlop göle atılır her yıl. Şimdi 600 bin Konyalının
kanalizasyonuyla birlikte yukarıda sayılanlar, doğrudan, hiçbir arıtma olmaksızın Tuz
Gölü’ne atılıyor.
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Yaz aylarında Tuz Gölü pembeleşir, yer yer de kızarır. Konyalılar, Devlet Su İşleri’ne
telefon edip sorar, “Deprem mi olacak acaba, neden Tuz Gölü kızardı?” Kimsenin yüzü
tutmuyor ki söylesinler, Tuz Gölü’nün kızarıklığı, utancından! İşin aslı şu: Belli bir
sıcaklığı ve bol “besin maddesi”ni bulunca göller, böylesine alg (ilkel su bitkisi)
patlamaları sergiler. Kimi zaman yeşillenir, kimi zaman da kızarırlar. Besin maddesi
dediğim de kanalizasyondan gelen azotlar, fosforlar ...
Tuz Gölü’nü kirlettik, kirli tuzları da bir güzel yedik, yiyoruz. Anladığınız gibi bu
besinler sadece algleri beslemiyor. Flamingolar ı da, sunalar ı da, insanlar ı da besliyor ...
Yine de işin içinde bir tür sulakalan sihri var. Bakınız bu kanal 20 yıldır gölün tuzlu
ekosistemine tatlı su taşıyor. Evet su kirli. Ama evlerden gelen bu kanalizasyon atıkları,
tatlı suyla birlikte çevredeki bitkilere gübre de oluyor aynı zamanda. Bol miktarda kirli ve
fakat tatlı suyun girmesiyle, kanalın boşaldığı yerde küçük bir tatlı su deltası oluştu. Şimdi
tuzlu bir ekosistemin yanı başında bir de tatlı su ekosistemi oluştu (biraz kokuyor ama!).
Tür çeşitliliği arttı, yeni yeni kuşlar geldi, ortalık şenlendi, yani bozkırın bir bölümü
yeşillendi.
Bu arada Çevre Bakanlığı İspanyollarla birlikte bir proje geliştirmeye karar verdi. Tuz
Gölü’nü Koruma Projesi’nin aslı, Tuz Gölü’ne gelen bu pis suları arıtmak. Bir mühendis
mantığı ile olaya yaklaştığınızda son derece anlaşılır ve olumlu. Oysa ekolog gözüyle işe
bakıldığında (işin garip yanı ben de bir mühendisim!), bu kanalı ve taşıdığı tatlı suyu
sistemden çekmek zararlı olacak.
Tuz Gölü’nün su bilançosunu etkilemek bir yana, geçen yirmi yılda, “Aaa, burada tatlı
su da varmış,” diye bölgeye gelip yerleşen yeni kiracılara da “kış kış” denilecek. Oysa onlar
oraya, bir zamanlar yine mühendislerin yaptığı hatalar sonucunda geldi.
Bu sorunu canlıları yerinden yurdundan etmeden ve Tuz Gölü’nü de susuz bırakmadan
halletmeli.
-Yazı ve fotoğraflar: SUNAY DEMİRCAN
Gezi Dergisi

Einde
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Turks 1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs
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Tijdvak 1

Inzenden scores
Vul de scores van de alfabetisch eerste twintig
kandidaten per school in op de optisch leesbare
formulieren of verwerk de scores in het
programma Wolf.
Zend de gegevens uiterlijk op 26 mei naar de
Citogroep.
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1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van
28 september 1994.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten
voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo
nodig naar boven afgerond.
2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal
scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de
geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal
het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief is,
worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde
antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
5 Voor deze toets kunnen maximaal 51 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er
worden geen scorepunten vooraf gegeven.
6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.
3 Vakspecifieke regels
Voor het vak Turks 1,2 (nieuwe stijl) HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels
vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
4 Antwoordmodel
Antwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.
Tekst 1 Ekonomik Savaşın Yeni …
1 

A

2 

A

3 

B
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 2
1 juist
2 onjuist
3 onjuist

4 

Indien drie antwoorden goed
Indien twee antwoorden goed
Indien één of geen antwoord goed
5 

2
1
0

A

Tekst 2 Futbolumuzun İflası
6 

C

7 

Maximumscore 1
“Beşiktaş’ın başına (gelen ... Bilgili) aciz kalmaktadır.” (alinea 2)

8 

C

9 

D

10 

D

11 

A

Tekst 3 Yaşlanma, İlaçlarla Önlenebilir Mi?
Maximumscore 1
alinea 11

12 

Tekst 4 ‘Dizilerde Silah Başrolde’
13 

B

14 

A

15 

A

16 

Maximumscore 1
“Bir insana kırk defa deli derseniz deli olur, derler.” (alinea 7)

17 

C

Maximumscore 1
kinderen / de jeugd
of
çocuklar / gençlik

18 
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 3
1 niet waar
2 niet waar
3 waar
4 waar
5 niet waar

19 

Indien vijf antwoorden goed
Indien vier antwoorden goed
Indien drie antwoorden goed
Indien twee of minder antwoorden goed
20 

3
2
1
0

D

Tekst 5 Dünyanın Tek Hat …
Maximumscore 1
1 alinea 9
2 alinea 1

21 

Indien twee antwoorden goed
Indien één of geen antwoord goed

1
0

Tekst 6 Göçmenlikte Üç Kuşak
22 

A

23 

A

24 

B

25 

A

26 

B

27 

B

28 

A

Tekst 7 Müziğin Sefaleti Üzerine ...
29 

B

30 

B

31 

Maximumscore 1
“Kültür Bakanlığı (bile konserlere kapalı Aspendos’u) Tarkan’a açtı.” (alinea 7)

32 

C

33 

A

34 

C

35 

C
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Antwoorden

36 

Deelscores

A

Tekst 8 Mutluluk Ve İktidar
Maximumscore 3
1 wel
2 niet
3 niet
4 niet
5 wel

37 

Indien vijf antwoorden goed
Indien vier antwoorden goed
Indien drie antwoorden goed
Indien twee of minder antwoorden goed

3
2
1
0

Tekst 9 ITB Berlin 2000
Maximumscore 3
1 alinea 2
2 alinea 6
3 alinea 5

38 

Indien drie antwoorden goed
Indien twee antwoorden goed
Indien één antwoord goed
Indien geen antwoord goed

3
2
1
0

Tekst 10 Tüm Zamanların En ...
39 

B

40 

A

41 

Maximumscore 1
“İlk kez, (yapımcısı, yönetmeni ve oyuncuları belli olmayan, ama görüntü yönetmenlerinin
çok iyi bilindiği bir filmi yüz milyonlarca insan aynı) anda izledi.” (alinea 1)

42 

B

Tekst 11 Yolcu Bileti
Maximumscore 1
Ja, bij punt 3.

43 

Tekst 12 Tuz Gölü’nün Halleri
Maximumscore 1
alinea 3
(“… bir zamanlar Anadolu toprakları denizlerin istilası altındaydı. Örneğin bugünkü
Akdeniz’in atası olan Tetis Denizi’nin Anadolu’dan el etek çekmesi, 130 milyon yıl
öncesine rastlar. Deniz yavaş yavaş geri çekilirken tuz yüklü tortusunu da geride bırakır ...
işte size Tuz Gölü!”)

44 

Einde
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Turks 1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

03

Tijdvak 2
Vrijdag 20 juni
10.00 – 12.30 uur

Vragenboekje

Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te
behalen; het examen bestaat uit 41 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

300036 9

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven.
Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1 Karagöz, Jan Klaassen’la buluútu
1p

1 

Met welke marionetten worden Jan Klaassen en Katrijntje vergeleken?

1p

2 

Anvers Atatürkçü Düúünce Derne÷i neden Karagöz’ü Belçika’ya davet etti?
Belçika´da Karagöz´ü oynatmak isteyen gençleri e÷itmek için
Belçikalı çocuklara Karagöz’ü tanıtmak için.
Hacivat’a Anverslilerle entelektüel bir tartıúma fırsatı vermek için.
Türk çocuklarına Karagöz’ü tanıtmak için.

A
B
C
D

1p

3 
A
B
C
D

Hangi paragraf metnin baúlı÷ını en iyi úekilde yansıtıyor?
1. paragraf
2. paragraf
5. paragraf
6. paragraf

1p

4 

Waaruit blijkt dat de kinderen het programma van Karagöz erg waardeerden?
Citeer de eerste twee en de laatste twee woorden van de betreffende zin.

1p

5 

Belçika’ya davet edilen Hacivat metinden anlaúıldı÷ına göre nasıl bir karaktere sahiptir?
alayı seven
çabuk alevlenen
úaúkın
yetenekli

A
B
C
D

1p

6 
A
B
C
D

1p

7 
A
B
C
D

Hacivat neden ‘het Vlaamse Blok’u Kardeú Türküler Grubu’na davet etti?
‘Kardeú Türküler Grubu’nun konserinin reklamını yapmak istedi÷i için.
Anadolu’daki kültür mozai÷ini bir örnek olarak göstermek istedi÷i için.
Onların fikirlerini gruba tanıtmalarına izin vermek için.
Onların ‘Kardeú Türküler Grubu’nu çok be÷eneceklerine inandı÷ı için.
Aúa÷ıdaki terimlerin hangisi en iyi úekilde yazarın Hacivat’a yaklaúımını yansıtıyor?
ciddi
gerçekçi olmayan
iyimser
úakacı

Tekst 2 Tarım, Türkiye’yi kurtarır
1p

8 
A
B
C

1p

9 
A
B
C
D

300036 9

Yazar bir batılı politikacının bahsetti÷i hangi konuda “gerçek payı” oldu÷unu düúünüyor?
Sanayileúmeye daha çok a÷ırlık verilmesi gerekti÷i konusunda.
Tarım olmadan sanayileúmenin de olamayaca÷ı konusunda.
Ülke çapında tarım ve hayvancılı÷a a÷ırlık verilmesi gerekti÷i konusunda.
“O aklın yolu Ankara’dan geçmiyor mu acaba?” (29 ve 30. satır)
‘Ankara’dan’ sözü ile yazarın kastetti÷i kesim kimdir?
Ankara Büyükúehir Belediyesi
Koç – Ata Besi Çiftli÷i
Türkiye Hükümeti
Yimpaú ma÷azalar zinciri
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1p

10 
A
B
C

1p

11 
A
B
C
D

Hangi paragrafta yazar çözüm önerileri üzerinde duruyor?
2. Paragraf
3. Paragraf
4. Paragraf
Aúa÷ıdaki alıntılardan hangisi yazarın düúüncesini en iyi úekilde yansıtıyor?
“Çok de÷il birazcık yurt sevgisi ve sorumluluk yeter tarımı ve hayvancılı÷ı diriltmeye”.
(satır 31-32)
“GAP bölgesinde pamuk üretimiyle topra÷ı zehirleyenler herhalde düúmanlar de÷il”. (satır
31)
“øthalatçılar istedikleri halde ihtiyaçlarını anavatandan karúılayamıyor”. (satır 19-20)
“Sanayileúme sürecinde tarıma da hayvancılı÷a da aynı önemi vermek gerekti÷ini
unutarak”. (satır 4-5)

Tekst 3 Baúarının anahtarı duygusal zekâ
2p

12 

Hieronder staan samenvattingen van drie alinea’s.
Op welke alinea’s hebben deze samenvattingen betrekking?
1 De stelling in de titel wordt met een getal ondersteund.
2 De reden voor het ontbreken van emotionele intelligentie bij sommige kinderen wordt
aangegeven.
3 Er wordt een advies aan de ouders gegeven.
Noteer het nummer van elke samenvatting, gevolgd door het alineanummer.

Tekst 4 Sahaflarda Eskiye Özlem
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

1p

13 
A
B
C

1p

14 
A
B
C

1p

boú duruyor
kar yapabiliyor
sahaflık yapıyor

15 
A
B
C
D

1p

ça÷daú
kültürel
siyasal

büyük sorunlarla karúılaútı
de÷erini kaybetmeye baúladı
kırtasiyecili÷e dönüútü
meslek haline geldi

16 
A
B
C
D

300036 9

Beyazıt Camisi
østanbul Belediyesi
Kapalı Çarúı
Sahaflar Çarúısı
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1p

17 
A
B
C
D

1p

18 
A
B
C
D
E

1p

B
C

B
C

Mahalle aralarında
Üniversitelerde
Yurt dıúında

21 
A
B
C
D

1p

hayranların da
kaynakların da
müúterilerin de

20 
A

1p

hazırlanmıú oldu÷unu vurguladı
imzalandı÷ını belirtti
iúlerlik kazandı÷ını savundu
son buldu÷unu ifade etti
uygulamaya konuldu÷unu söyledi

19 
A

1p

camiye devredildi
kiraya verildi
satıúa çıkarıldı
tamir edildi

belediye ile esnaf
geçmiúle gelecek
günümüz ve gelecek
kitapçı ile müúteri

22 
A
B
C
D

Bugün genellikle
Eskiden sadece
Ramazan aylarında çokça
Son yıllarda sıkça

Tekst 5 Okuyan toplum
2p

23 

Geef van elk van onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is.
1 Dagelijks worden in Duitsland 17 miljoen 390 duizend kranten gelezen.
2 Het totaal aantal gedrukte kranten is in Engeland het hoogst.
3 In Japan worden de meeste kranten gekocht en gelezen.
4 De Turken in Europa lezen meer kranten dan de Turken in Turkije.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door “juist”of “onjuist”.

Tekst 6 Güneyde Kıú

1p

24 

300036 9

Volgens de tekst hebben twee groepen persoonlijk voordeel bij het voorstel van de
schrijver.
Welke groepen hebben welk voordeel?
Noteer om welke groepen het gaat en zet er het betreffende voordeel achter.
Beantwoord de vraag in het Turks.
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1p

25 
A
B
C

1p

26 
A
B
C
D

1p

27 
A
B
C
D

Metnin 5. ve 6. paragrafları arasındaki iliúki nedir?
5. paragraf 6. paragrafta bahsedilen Almanca dersleri hakkında ön bilgi veriyor.
5. paragraftaki düúünce 6. paragrafta çürütülüyor.
5. paragraftaki gözleminin yazarda uyandırdı÷ı ça÷rıúım 6. paragrafta anlatılıyor.
Yazar, çiftçi ve otellerin problemi ile ilgili olarak hangi duyguya sahiptir?
Kaygı
Sevinç
Umut
Üzüntü
Metin üç bölümden oluúmaktadır. Aúa÷ıdaki seçeneklerden hangisi sırayla bu bölümlerin
içeri÷ini ifade etmektedir?
durum tasviri – yorum – öneri
iddia – öneri – tahmin
karúılaútırma – özetleme – karúı tez
tahmin – iddia – durum tasviri

Tekst 7 Goethe ve Schiller
1p

28 
A
B
C
D

Yazar, Goethe ve Schiller’in büyük edebiyatçı olduklarını hangi deyimi kullanarak ifade
ediyor?
ateúle barut gibi olmak
buzların çözülmesi
damgasını vurmak
hatırı sayılır olmak
De schrijver gebruikt in alinea 3 voor elk van de twee dichters een uitdrukking die zijn
literaire belang benadrukt.
Noteer de naam van de dichters en daarachter de betreffende uitdrukking.
Beantwoord de vraag in het Turks.

2p

29 

1p

30 

Waarop berust de vriendschap tussen de twee dichters? Noteer de eerste twee en de laatste
twee woorden van de zin die je antwoord ondersteunt.

1p

31 

Hangi paragrafta úairlerin úiire yaklaúımları belirtiliyor?
2. paragrafta
6. paragrafta
8. paragrafta
9. paragrafta

A
B
C
D

1p

32 
A
B
C
D

øki yazarın arasındaki düúünce alıúveriúinin son bulmasına ne sebep olmuútur?
Birbirlerini birer rakip olarak algılamaları
Düúüncelerinin çok farklı olması
Yazarlar arasındaki kavga
Yazarlardan birinin vefatı

Tekst 8 Cumhuriyet artık ønternet’te
1p

33 
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Kan iedereen op het Internet zonder meer de “Cumhuriyet” lezen?
Noteer ook het nummer van de alinea die je antwoord ondersteunt.
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Tekst 9 Alo! e-mail’imle mi görüúüyorum?
1p

34 

Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist of onjuist is.
1 Met ‘her yerde’ kun je ontvangen e-mails door middel van de telefoon beluisteren.
2 Met ‘her yerde’ kun je ook via de telefoon e-mailberichten inspreken en verzenden.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door “juist” of “onjuist”.

Tekst 10 Almanın Anadili
1p

35 
A
B
C
D

1p

36 
A
B
C

1p

37 
A
B
C
D

Birinci paragrafla ikinci paragraf arasındaki iliúki aúa÷ıdakilerden hangisidir?
økinci paragraf birinci paragrafın bir özetidir.
økinci paragraf birinci paragrafın içeri÷ine yöneltilen bir itirazdır.
økinci paragraf birinci paragraftan tamamen ba÷ımsızdır.
økinci paragrafta birinci paragraftaki konuyla ilgili bir soru yöneltiliyor.
Yazara göre insanların hayal kırıklı÷ına hangi durum sebep olmuútur?
Vatandaúlık Yasası’nın,
içeri÷ine Alman vatandaúların olumsuz tepki göstermesi.
ilk úeklinde olumlu durumları içerirken son halinin çok de÷iúikli÷e u÷ratılması.
oldukça geç uygulamaya konması.
Yazar son iki paragrafta özellikle hangi gruba soruları yöneltiyor?
Alman basın elemanları
Alman politikacılar
Türk basın elemanları.
Türk politikacılar

3p

38 

Noteer drie nadelige gevolgen van de nieuwe Naturalisatiewet voor Turken in Duitsland.
Je mag in het Turks antwoorden.

1p

39 

Yazar yabancıların kendi dil ve dinleri konusunda hangi düúünceye sahip?
Alman’ın anadili Almanca oldu÷u için vatandaúlı÷ı de÷iútirmek bunu kabullenmek
demektir.
Entegrasyon ancak yabancıların kendi dil ve dininden ödün vermesiyle sa÷lanabilir.
ønsanlar vatandaúlı÷ını de÷iútiriyorsa dil ve dinlerini sürdürmeye çalıúmaları pek mümkün
olmayacaktır.
Vatandaúlık de÷iúimi yapılsa bile dil ve dinin korunması sa÷lanmalı.

A
B
C
D

Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 11 Deyim kaynakları

1p

40 
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Je gaat een werkstuk maken over synoniemen en tegenstellingen in de Turkse taal.
Noteer het nummer van de meest recente publicatie over dit onderwerp.
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Tekst 12 Ortaklıklar

1p

41 

Je wilt weten op welke gronden vennootschappen beëindigd kunnen worden.
Bevat tekst 11 daar informatie over?
Zo ja, geef aan in welke alinea.

Einde
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Tekst 1

Karagöz, Jan Klaassen’la buluútu
Erdinç Utku, Brüksel

5

1

2

3

4

300036 9A

Gölge oyununun kayna÷ı Güneydo÷u
Asya ülkeleri olarak kabul edilir. Türkiye’ye
geliúi hakkında ise de÷iúik görüúler vardır.
Bunlardan birisi Orta Asya’da ‘kor kolçak’,
‘çadır hayal’ olarak bilinen oyunların gölge
oyunu oldu÷u ve oradan göçlerle
Anadolu’ya getirildi÷i görüúüdür. Di÷er
görüúe göre 1517 yılında Mısır’ı alan Yavuz
Sultan Selim’in Türkiye’ye getirdi÷i gölge
oyunu sanatçıları yolu ile girdi÷idir.
Oyunun baú kiúisi Karagöz ve
Hacivat’tır. Karagöz halkın ahlak ve
sa÷duyusunun temsilcisidir. Hacivat ise
medrese e÷itimi görmüú, kaypak, düzene
uygun birisidir.
Kukla ise konusunu günlük yaúamdan ve
edebi hikâyelerden alan hareket ve hacim
oyunudur. 14. yüzyıldan bu yana oynatıldı÷ı
bilinmektedir. Baú kahraman øbiú ve
øhtiyar’dır. øbiú kurnaz ve hazır cevaptır.
øhtiyar ise varlıklı bir kiúidir. Belçika’nın
Flaman bölgesinde ve Hollanda’da
yüzyıllardır oynatılan kuklalardan yaúlı Jan
Klaassen ‘øhtiyar’ı, Katrijntje ise birazcık
‘øbiú’i andırıyor.
Geçen hafta sonu Karagöz ve Hacivat’ın,
Belçika’nın 2. büyük kenti Anvers’te,
Belçikalı kuklalarla buluúması planlanmıútı.
Türkiye’den gelen Karagöz, Hacivat, Tuzsuz
Çelebi ve bir Zenne, vize vb. gibi hiçbir
zorlukla karúılaúmadan Belçika’ya giriú
yaptı. Anvers Belediyesi Kültürel
Çalıúmalar Koordinatörü Carlos Theus,
konuklarına küçük bir úehir turu attırmaya
ve bir cafede oturup Anvers’in meúhur birası
De Konink’i içirmeye kalkıúmasaydı
Hacivat’ı cafede unutmayacaktı. Anvers
Atatürkçü Düúünce Derne÷i Sanat ve
Kültürel Etkinlikler Çalıúma Grubu’nun
‘Türk çocuklarına unutulmak üzere olan
Karagöz oyununu tanıtmak ve Belçika
halk gösterisi sanatının bir örne÷i olan
kuklalarla Türk gölge oyununu birlikte
izledikten sonra her ikisini karúılaútırmak
olana÷ı sunmak’ amacıyla düzenledi÷i

6

7

2

etkinli÷e, Hacivat’ın cafede Belçikalılarla
entelektüel tartıúmalara dalması nedeniyle,
Karagöz sadece yanındaki tuzsuz Çelebi ve
bir Zenne’yle katılabildi.
Daha önce Türkiye’den 10 çocuk kitabı
yazarını Türk çocukları ve velileriyle
buluúturan Anvers A.D.D.’nin ATA Çocuk
Kulübü kurma yolundaki ikinci etkinli÷ine
katılım beklenenin çok üzerine oldu. Carlos
Theus, miniklerimize ‘kukla yapmanın ve
oynatmanın ne kadar kolay oldu÷unu’
örnekleriyle gösterdi. Tunus’tan getirdi÷i bir
yeniçeriyi, Belçikalı ve Yunan askerlerini ve
Praglı bir savaúçıyı çocuklara tanıttı.
Karagöz’ün aslında manda veya deve
derisinden yapıldı÷ını ve orijinalinin küçük
boyutlu oldu÷unu anımsatan Theus,
kartondan ve büyük boyutta Karagöz
yapmayı ve oynatmayı ö÷retti.
Anvers A.D.D.’nin etkin Belçikalı
üyelerinden ö÷retmen Annie-Ross Hofkens,
Karagöz’ü, Belçikalı kuklalar Jan Klaassen
ve Katrijntje ile tanıútırdı. Belçika’nın
Flaman bölgesinde ve Hollanda’da oynatılan
bu kuklalardan yaúlı Jan Klaassen, cahil ve
sürekli hata yapan birini, Katrijntje ise Jan
Klaassen’ı uyaran akıllı bir çocu÷u temsil
ediyor.
Anvers A.D.D. Sanat ve Kültürel
Etkinlikler çalıúma Grubu Baúkanı øffet
Karaçalık, “Bu tür etkinlikleri düzenli hale
getireceklerini ve mutlaka bir ATA Çocuk
Kulübü oluúturacaklarını” söyledi. Ben
dernekten Hacivat’ı Anvers cafelerinde
aramak üzere ayrılırken gösterinin bitmesine
karúın, çocuklarımızın bir kısmı Karagöz
çizmeye, bir bölümü da Theus ile birlikte
kukla oynatmaya devam ediyorlardı.
Hacivat’ı bir cafede biraz çakırkeyif bir
halde buldum. Irkçı Vlaams Blok
taraftarlarıyla tartıúmıú. Hacivat’a Anvers’in
ırkçı partinin kalesi oldu÷unu anlattım.
Hacivat da bana “Bizim oyunda Arnavut,
Yahudi, Çerkez, Kürt ve Laz tiplemeleri var.
ùimdiye kadar ırkçılı÷a rastlamadım”, dedi.
Hacivat, ırkçıları Anvers’teki Kardeú
Türküler grubu konserine davet etmiú.
“Gelsinler de Anadolu’muzdaki kültür
mozai÷ini görsünler. Ermenice, Rumca,
Kürtçe ve Türkçe türkülerin kardeúli÷ine
tanık olmalarını istiyorum”, dedi. Sonra da
“Irkçı parti partimize ırkçılık yapılıyor diye
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di÷er partiler aleyhine dava açmıú. Bunu
niye yazmadın” diye bana çıkıútı.
øki saatlik Belçika deneyiminden sonra
bana pazar yazısı konuları sıraladı:
“Belçika’nın tekrardan göçmen almak
istedi÷ini de yaz.” “Scifo’nun dramatik
futbolu bırakma öyküsünü yaz. Türkiye’de
çok sevilir, hatta Beúiktaúlı Mehmet’e ùifo
Mehmet lakabını taktılar.” “Hollanda’dan
kaçıp Belçikalı çiftçilerin baúına musallat
olan ve yirmi dokuz koyunu öldüren kurdu
yaz.” “Brüksel’de seksen çeúit çete
oldu÷unu mutlaka kaleme al.” “Orta
Avrupa’dan gelen kız ve erkek çocukların

Belçika’da seks pazarına sürüldü÷ünü
kesinlikle araútır. Sen ne biçim yazarsın?
Cumhuriyet ö÷retmenlerinin Belçika’da
cami lokallerinde ders vermek zorunda
bırakıldı÷ını, hatta cami derne÷i
yöneticilerinin ö÷retmenlerimizi Atatürk’ten
bahsedilmemesi konusunda uyardı÷ını”,
niye yazmadın? Hacivat’ı güçlükle
susturabildim. Sonra da Brüksel’deki
‘Nâzım Hikmet Gecesi’nde buluúmak üzere
anlaúıp ayrıldık.
Cumhuriyet
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Tekst 2
Tarım, Türkiye’yi kurtarır
Stockholm’den / Ziya Tekin
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1970’li yılların sonunda Türkiye ekonomisi üzerine tavsiyelerde bulunan bir Batılı
politikacı “Siz, Avrupa'nın manavı-kasabı olun, o size yeter” demiúti. Gazetelerin birinci
sayfalarında büyük puntolarla verilen haber gururumuzu kırmıú, herkesin tepkisine yol
açmıútı. øleri ülkeler safına katılmak için gücümüzü sanayileúmeye vermiútik. Sanayileúme
sürecinde tarıma da hayvancılı÷a da aynı önemi vermek gerekti÷ini unutarak. O günlerde
Batılı politikacının sözlerindeki gerçek payını görememiúiz ve bugün hâlâ bizim
politikacılar ‘tek yol sanayileúme’ kafasında. Sanki tarım ve hayvancılık yapınca
sanayileúme olmazmıú gibi. Bu kafayla hayvancılık da tarım da öldü gitti.
Biz hor görüp tarım ve hayvancılı÷ı öldürürken, ileri sanayi ülkeleri Hollanda, Fransa,
øtalya, øspanya dıú pazarlara sebze-meyve satmak için adeta savaú veriyor. Avrupalı
sofrasında øspanyol domatesi, Hollanda hıyarı, Amerikan üzümü yiyor. Fransız úarabının
yanında ørlanda bifte÷i arıyor. Gıda fuarlarında Fransız ve øtalyan peynirleri yarıú ediyor.
Hollanda’nın sadece et ve süt ürünleri ihracatı 37 milyar dolar. Üstelik bütün bu geliúmiú
sanayi ülkeleri tarım ve hayvancılık için iklim koúulları pek elveriúli olmayan Kuzey
ülkeleri, tarım üreticisini destekliyor. Biz ise yanlıú politikalarla tarım üreticisini
kolaycılı÷a, tembelli÷e itiyoruz.
Öte yandan, küçük bir Avrupa ülkesinin nüfus potansiyelini taúıyan yurtdıúındaki
Türkler, marketlerde ülkesinden gelmiú sebzenin, meyvenin, sucu÷un salamın peúinde. Ama
Türkiye’den gelen mallar ihtiyacı karúılamaktan çok uzak. øthalatçılar istedikleri halde
ihtiyaçlarını anavatandan karúılayamıyor. Almanya’dan sonra ma÷azalar zincirini øsveç’e
uzatmaya hazırlanan Yimpaú, tüm gıda maddelerini Türkiye’den getirme hedefi taúıyor.
Peki getirebilecek mi? Yoksa Yunanistan, øspanya, Hollanda ve di÷er ülkelere mi
yönelecek?
Türkiye, hayvancılık ve tarımı öldürmekle bindi÷i dalı kesti. Bunu en kısa zamanda
tamir etmeli. Bakın Koç-Ata Besi Çiftli÷i’nin açılıúıyla ilgili konuúurken Ata Grubu
patronlarından Erhan Kurdo÷lu ne diyor: “Türkiye yıllık 7-8 milyar dolarlık tekstil ihracatı
için bugüne dek 250 milyar dolarlık yatırım yaptı. Bu teúvikin yarısı tarıma verilmiú
olsaydı, bugün en az 50 milyar dolarlık gıda ihracatımız olurdu.” øsveç’teki ithalatçı
Muzaffer Ulusoy da aynı görüúte. Aklın yolu birdir demiúler. O aklın yolu Ankara'dan
geçmiyor mu acaba?
GAP bölgesinde pamuk üretimiyle topra÷ı zehirleyenler herhalde düúmanlar de÷il. Çok
de÷il birazcık yurt sevgisi ve sorumluluk yeter tarımı ve hayvancılı÷ı diriltmeye.
Sanayileúme hamlesi sürerken Türkiye hem dıú ticaret açı÷ını kapar hem de artıya geçer.
Tarım ve hayvancılık Türkiye’yi kurtarır.
Dünya
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Tekst 3
BAùARININ ANAHTARI DUYGUSAL ZEKÂ
Figen Atalay
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Duygusal zekâya sahip olmak, baúarıyı da beraberinde getiriyor. Mavi Pedagojik ve
Psikolojik Danıúma Merkezi’nde klinik psikolog olarak çalıúan Deniz Yücel, duygusal
zekayla ilgili sözlerine, Aristo’nun úu sözüyle baúlıyor: “Herkes kızabilir, bu kolaydır.
Ancak do÷ru insana, do÷ru ölçüde, do÷ru zamanda, do÷ru nedenle ve do÷ru úekilde kızmak,
iúte bu kolay de÷ildir.”
Duygusal zekâyı, ‘insanlarla iliúkiye girip anlaúabilme yetene÷i’ olarak nitelendiren
Yücel, duyguların yaúantımızdaki önemi üzerine úunları söylüyor: “Bebe÷in yaúamındaki
ilk yıllar, bebe÷in beyninin geliúiminin neredeyse üçte ikisinin tamamlandı÷ı ve daha
sonraki dönemlerde hiç ulaúamayaca÷ı bir hızla geliúti÷i yıllardır. Bu hızlı ve yo÷un
ö÷renme, her alanda oldu÷u gibi duygusal ö÷renmeyi de etkiler. Duyguların yaúantımızdaki
önemi úüphesizdir. Duygularımız bizim günlük kararlarımızda, mantı÷ımızla beraber
çalıúarak düúüncemizin oluúumunu sa÷lar. Goleman, duygusal zekâyı açıklayan
karakteristik özelliklerin baúında, do÷ru olarak kendinin ve karúıdakinin duygularını
algılamak, uygun úekilde duygularını kontrol edebilmek ve yaúadı÷ın duruma uygun olarak
do÷ru duygu ve davranıúları gösterebilmek, (örne÷in, stresle baúa çıkabilmek) dürüstçe
ifade edilebilen duygularla donatılmıú bir iliúkiye girebilmek olarak sıralıyor.”
Dr. Robert Cooper’ın yaúamdaki baúarıların yüzde 80’inde duygusal zekânın rol
oynadı÷ını savundu÷una dikkat çeken Yücel, duygusal zekâyı úöyle anlatıyor:
“Nasıl düúündü÷ümüzü, hissetti÷imizi ve davrandı÷ımızı seçebilmek için kullandı÷ımız
anlayabilme ve ayırt edebilme özelli÷imiz olan duygusal zekâ, di÷erleriyle olan
etkileúimimizde ve kendimizi anlamamızda bize yardım eder ve bizim nasıl ve neyi
ö÷rendi÷imizi, önceliklerimizi sıraya koymamızı sa÷lar. Araútırmacıların bulgularına göre,
duygusal farkındalık ve bu duygularla baúa çıkabilme yetene÷i, bizim baúarılarımız ve
mutlulu÷umuz, hatta aile içi iliúkilerimizle do÷ru orantılıdır.
Duygu olmadan düúünce ve düúünce olmadan da bir duygunun olması mümkün de÷ildir.
Etkili ö÷renmek için duygusal sa÷lı÷ımızın yerinde olmasına ihtiyacımız vardır. Bir
ö÷rencinin okuldaki baúarısı için nasıl ö÷rendi÷ini bilmeliyiz ve bunun için gerekli olan
güven, merak, amacı do÷rultusunda devam edebilme, kendini kontrol edebilme, iliúki
kurabilme ve birlikte çalıúabilme gibi özelliklerin hepsini duygusal zekâ içeriyor.”
Deniz Yücel’e göre, aile, bir bebe÷e anne karnında baúlayan ve çocukluk yılları boyunca
süren ilk duygusal dersleri veren ortam. Duygusal zekâya sahip olmayan bir anne-babanın
çocu÷unun da bu zekâdan yoksun olması bu nedenden dolayı kaçınılmaz. Yücel, annebabalara úu önerilerde bulunuyor:
Anne-babanın, çocuklarının duygusal olarak yaúadıkları sıkıntıları göz ardı etmeleri ve
kendili÷inden geçmesini beklemeleri aslında içinde bulunulan durumu daha da yokuúa
sürmekten ileri gitmez. Tüm sıkıntıları yatıútırmaya çalıúarak, üzüntüsünü ve öfkesini
geçirmek için pazarlı÷a oturmak da yararlı olmaz.
De÷iútirilerek alınmıútır
Cumhuriyet Hafta
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Tekst 4
Sahaflarda Eskiye Özlem

østanbul Haber Servisi –
Kapalıçarúı’nın Fesçiler Kapısı ile Beyazıt Meydanı arasında yer alan østanbul’un
‘eski kitap alıúveriú merkezi’ Sahaflar Çarúısı, eski hareketli günlerini özlüyor. 1970’lerden
sonra dokusu hızla bozulan çarúı, belediyenin kiraları aúırı biçimde arttırması; eski kitaptan
anlayan, bu iúe gönül veren esnafın azalması ve iúporta baskısının huzursuzluk yaratması
nedeniyle kimli÷ini yitirmeye baúladı. Özellikle 1977’de belediyenin Beyazıt Meydanı’nı
iúgal eden iúportacıları geçici olarak Sahaflar Çarúısı’na yerleútirmesiyle çarúı 13 iúlevini
kaybetmeye baúladı. østanbul Sahaflar Çarúısı Derne÷i Baúkanı Adil Sarmusak, e÷itim
sisteminin de÷iúmesi, Beyazıt’taki fakültelerin sayısının azalmasıyla eski kitaplara olan
ilginin azaldı÷ını belirtti.
østanbul Büyükúehir Belediyesi’ne ba÷lı 23, Eminönü Belediyesi’ne ait 19 olmak
üzere toplam 42 dükkândan oluúan çarúıda bugün sadece 3-4 dükkân 14 . Di÷er
dükkânlarda ise ‘ayakta kalabilme’ kaygısıyla ders kitapları, defter, kalem gibi kırtasiye
malzemeleri; yabancı dergiler, güncel kitaplar ve yüzük, kolye gibi hediyelik eúyalar
satılıyor.
Sahaflık, medrese ö÷rencilerinin 15. ve 16. yüzyıllarda Fatih ve Beyazıt gibi büyük
camilerin etrafında kitap alımı satımı yapmaları ile birlikte 15 . Basralı Abdullah Yetimi
de sahaflı÷ın piri olarak bilinen ilk kiúiydi. 1894’teki østanbul depremine kadar Kapalıçarúı
içinde faaliyet gösteren sahaflar, depremden sonra bugünkü yerlerine taúındılar. Bilim ve
kültür adamlarına, üniversitelere ve kitaplıklara birçok basma ve yazma kitap sa÷layan
16 , 1950’de önemli bir yangın geçirdi.
Yangın sonrasında belediye, çarúıdaki arsaları alarak sahafları bugünkü görünümüne
kavuúturdu. Yapılan barakalar sembolik fiyatlarla hak sahiplerine satılırken geri kalan
dükkânlar ise yine sembolik fiyatlara 17 . Sarmusak, belediyenin, sahafların sadece eski
kitap satması úartıyla dükkânları sembolik fiyatlarla kiraya verdi÷ini belirterek, bu
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‘centilmenlik anlaúması’nın Bedrettin Dalan’ın belediye baúkanlı÷ı yaptı÷ı dönemde 18 .
Sarmusak, Dalan döneminde belediyenin kira taleplerinde büyük miktarda artıú oldu÷unu ve
buna ba÷lı olarak çarúıda kitapla ilgili di÷er malzemelerin de satılmaya baúladı÷ını söyledi.
Sahaflı÷ın ‘kitap doktorlu÷u’ oldu÷unu söyleyen Sarmusak, artık kendilerine eski kitap
sa÷layan 19 kalmadı÷ını ifade etti. “Eskiden bohçacı-eskici denilen sahaflar vardı. 20
dolaúır, eski kitaplar toplayıp çarúıya getirirlerdi. O kitaplar da çarúıda açık arttırmayla
satılırdı” diye konuúan Sarmusak, di÷er bir eski kitap kaynaklarının da, ölen bilim adamları
ve üniversite hocalarına ait kitapların çarúıda müzayede ile satılması oldu÷unu belirtti.
Nihal Kitabevi, Elif Kitabevi gibi 2-3 dükkânın sadece sahaflık yaptı÷ını vurgulayan
Sarmusak, sahaflık mesle÷inin yok olması halinde 21 arasındaki ba÷ın da kopaca÷ına
dikkat çekti. Sarmusak úöyle devam etti: “Bizi sahaf yapan de÷erli kitapları depolarda,
kasalarda saklıyoruz; raflarda sergilemeye kıyamıyoruz. Sadece meraklılarına, eski kitap
erbaplarına bu kitapları veriyoruz. Artık araútıran, tartıúan bilim adamı, yazar ve üniversite
hocaları da kalmadı”. 22 Kuran, yazma, kullanılmıú, elden düúme ve di÷er dini kitapların
satıldı÷ı çarúıya Tanzimat döneminde basılı kitap da girmeye baúladı. 1950’lerden sonra ise
kitapların yanı sıra defter, kalem, turistik ve hediyelik eúyalar satılmaya baúlıyor ve
sahafların müúteri tipi de de÷iúiyor. Sarmusak, çarúıya, okulların açılmasıyla birlikte
ö÷rencilerin yo÷un olarak geldi÷ini, eski müúterilerin ise fazla u÷ramadı÷ını söyledi.
Sahaflar Çarúı’sında kalan son birkaç sahaf da, uzun süre østanbul’a bir ‘kültür merkezi’
olarak hizmet veren çarúının önemli sarsıntılar geçirdi÷ini ifade ederek devletten,
belediyeden, kültür adamlarından, østanbul’u ve kitabı seven herkesten ilgi beklediklerini
söylüyor.
Cumhuriyet
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Tekst 7

Goethe ve Schiller
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“Almanya’nın yetiútirdi÷i en
büyük úairler kimlerdir” diye sorulsa,
kuúkusuz hemen akla iki isim gelir:
Goethe ve Schiller. Halen okul
kitaplarında bile adları birlikte
anılmaktadır. Gerçi Schiller 1805
yılında henüz 46 yaúındayken hayata
gözlerini yummuútur, Goethe ise 1832
yılında 83 yaúındayken ama bugün
mezarları da yan yanadır iúte.
Weimar’da onları beraber bir defne dalı
tutarken gösteren bronzdan bir
heykelleri vardır. Heykelin üstünde
durdu÷u kaideye çakılmıú levhada
úunlar yazılıdır: “Vatan úairleri Goethe
ve Schiller”. Do÷rusu hafızalarda
olsun gönüllerde olsun onları ayırmaya
kimse kıyamamıútır. Bunda aynı
dönemde yaúadıkları tüm ça÷daúlarını
gölgede bırakacak denli dünya ve
Alman edebiyatına damgalarını vurmuú
olmaları büyük bir etken.
Oysa baúlangıçta ateúle barut gibi
yan yana gelmekten özenle
kaçınıyorlardı. Goethe’nin yaklaúımı
düúmanca, Schiller’in ise so÷uk ve
mesafeliydi. Ama buzlar 1794 yılında
Goethe’nin “Bitkilerin Dönüúümü”
üzerine bir konuúma yapmak için
geldi÷i Jena’da çözüldü. Dinleyiciler
arasında Jena Üniversitesi’nde
edebiyat profesörlü÷ü yapan Schiller de
vardı. Goethe’nin konuúması bittikten
sonra Schiller kafasını sallayıp: “Ama
bu bir deneyim de÷il, düúünce!” diye
karúı çıktı. Ve bu sözler sadece

hararetli bir tartıúmanın de÷il, yeni bir
dostlu÷un da baúlangıcı oldu.
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Devlet adamı Goethe
Fransız Devrimi’nin yeni bir çı÷ır
açtı÷ı o yıllarda Goethe hatırı sayılır bir
devlet adamıydı. “Genç Werher’in
Acıları” adlı romanıyla tüm Avrupa’nın
kalbini fethetmiú olmanın nimetlerinden
faydalanmaktaydı. Schiller ise
“Haydutlar” ve “Don Carlos” adlı
oyunlarıyla büyük bir çıkıú yaparak
Goethe’yi tahtından indirecek bir yazar
görünümündeydi. Kısacası, úimdiye dek
birbirlerini birer rakip gibi algılamaları
çok do÷aldı.
Jena’da altı hafta boyunca hemen
her úey üzerine tartıútılar ama hiçbir
konuda da anlaúamadılar. Ancak
köprüleri atmaktansa, tam tersine
iúbirli÷ine gitme yolunu seçtiler, çünkü
aralarındaki o gözle görülen so÷ukluk
ortadan kalkmıú, yerini ötekine duyulan
bir hayranlı÷a bırakmıútı artık.
Jena’daki bu tartıúmadan sonra düzenli
olarak yazıúmaya baúladılar.
Mektupların ekseni, yeni filizlenen bu
dostlu÷u pekiútirmek oldu÷u kadar
günün sorunlarına yanıt veren bir sanat
teorisi oluúturmaktı aynı zamanda.
Görünen oydu ki, aralarında derin
bir uçurum vardı, ama bu ayrılıkta bile
birçok konuda aynı sonuca vardıklarını
úaúkınlıkla gördüler. økisi de Fransız
Devrimi’nin içeri÷ine sahip çıkıyor,
ancak yöntemini benimsemiyordu.
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Fransız Devrimi’nin kansız bir úekilde
gerçekleúmesi, feodalizmin son
kırıntılarının da Almanya’dan
temizlenmesi; iúte birlikte
çalıúmalarının temelini oluúturacak ana
düúünce buydu. øktisadi ve siyasi
görüúlerindeki ortaklık,
arkadaúlıklarının anahtarıydı.
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Tutumları farklıydı
Ne var ki, Goethe aydınlanmacı bir
hümanizmin temsilcisiydi, evrime
inanıyordu. Schiller ise idealist bir
devrimci. Yani ta baúından beri
arkadaúlıklarının bir sınırı vardı ve bu
sınır hiç geçilmedi. Yazınsal tutumları
da birbirinden farklıydı. Schiller’e göre
Goethe içgüdülerini izleyerek do÷ayı
aslına uygun taklit eden saf úairdi,
kendisi ise gerçekli÷i sadece oldu÷u
gibi de÷il, aynı zamanda nasıl olması
gerekti÷ini de göstererek yansıtan
duygusal úairdir. Goethe konularını
yaúantıdan, mitlerden, efsanelerden
alırken Schiller de sırtını tarihe,
felsefeye ve oyun teorisine
dayamaktadır.
Schiller 1799 yılında Goethe’nin
üstelemesiyle Weimar’a gelip yerleúti.
Birbirlerinden ö÷renecekleri çok úey
vardı. Goethe do÷uútan bir úairdi,
kelimelere hükmetmekte üstüne yoktu,
ayrıca çok iyi bir gözlemciydi.
Schiller’in damarlarında ise bir trajedi

9
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yazarının kanı akıyordu, kurgunun
dilinden en iyi anlayan oydu.
Weimar’da her gün yüzyüze
görüúmek fırsatına kavuútuklarından
eleútiriler ve desteklemelerle yeni
çalıúmalar için birbirlerini adeta
kamçıladılar. økisinin de en verimli
dönemi oldu bu. Schiller
baúyapıtlarından sayılan “Messina
Gelini” ile “Wilhelm Tell”i Weimar’da
yazdı. Goethe ise en görkemli eseri
olan Faust üzerinde yeniden çalıúmaya
baúladı. økisi de eserleri birbirlerine
borçludur diye ileri sürmek hiç de
abartılı olmaz.
Goethe Schiller’e duydu÷u úükranı
úu sözlerle dile getirdi: “Bana ikinci bir
gençlik arma÷an ettiniz. Beni
yeniden úair yaptınız.” Schiller ise
Goethe’ye ba÷lılı÷ını bir arkadaúına
úöyle açıklıyordu: “øçimde bir úey
yeúermeden ondan ayrılamam.” Ama
ayrılık saati gelip çattı÷ında takvimler 9
mayıs 1805’i gösteriyordu. Schiller’in
erken ölümüyle düúünce alıúveriúi son
bulmuú ve klasik dönemin tüm yükü
Goethe’nin omuzlarına binmiúti.
Eserleri, düúünceleri, yaúamları
de÷iúik yollar izlemiúse de yazına,
felsefeye, insanlı÷a yaptıkları
katkılardan ötürü isimleri hep birlikte
anıldı: Johan Wolfgang von Goethe ve
Friedrich Schiller.
Cumhuriyet
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Tekst 8 Cumhuriyet artık ønternet’te
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Yüzyılın bilgi otoyolu olarak adlandırılan ønternet’te yer alan hemen hemen tüm yayın
organları, bugüne dek, gazete mizanpajlarından ayrı kimliklerle okurların karúısına çıktılar.
Ancak Cumhuriyet, bu yöntemi ye÷lemedi.
Gazeteyi ønternet’te kendi kimli÷imizden uzaklaúmadan yayınlamak amacındayız.
Bunun için daha uzun ve zor bir yöntem denemek gerekiyordu. Sonunda Cumhuriyet, kendi
kimli÷inden ödün vermeden, ‘Yöre’nin de katkısıyla ønternet’te yer aldı. Ve siz Cumhuriyet
okurları, gazetenizin gerçek sayfalarını artık ønternet’te görebileceksiniz.
Peki ønternet’te yayınlanan Cumhuriyet’i nasıl okuyacaksınız? Sorunun yanıtı basit.
Cumhuriyet‘i ønternet’te ‘gazete’ gibi okuyacaksınız. Okumak istedi÷iniz haberin üzerine,
bilgisayar terimiyle, ‘tık’ladı÷ınızda o haber ayrı bir pencere ile ekranınıza gelecek. Yine
ekranın en altındaki minik pencereden okumak istedi÷iniz sayfalara ulaúabileceksiniz.
Sayfanın size göre sol tarafında yer alan linkler aracılı÷ıyla ‘Bilim-Teknik’, ‘Pazar
Dergi’, Kitap Dergi’, ‘Kitap Kulübü’, ‘Tartıúma’ alanını, ‘Radyo Cumhuriyet’ ve ‘Arúiv’
bölümlerini ziyaret edebilirsiniz. E÷er yalnız haberlerimizi görmek isterseniz ‘içindekiler’
butonunu kullanarak sayfayı görüntülemeden haberler ve yazarlarımıza ulaúabilirsiniz.
Kitap Kulübü bölümünde 16 bin kayıttan oluúan oldukça zengin bir arúivle karúı
karúıyasınız. Merak etti÷iniz konularda arama yapabilir, sevdi÷iniz yazarların hangi
kitaplarının yayınlanmıú oldu÷unu ö÷renebilirsiniz. øleriki dönemde do÷rudan kitap sipariúi
de verebileceksiniz.
Arúiv bölümüne her hafta önemli bir belge eklenecek. Gazetelerde kimi zaman özetle yer
alan, ancak kamuoyunu yakından ilgilendiren önemli raporlar burada tam metin olarak yer
alacak. Dilerseniz bu raporları kendi bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Site haritasından
sitemizi nasıl dolaúabilece÷inizi daha ayrıntılı bir úekilde görebilirsiniz.
Cumhuriyet’i ønternet’te, di÷er gazetelerden farklı olarak, ne yazık ki, sadece abone
olanlar izleyebilecek. Salt abonelere açık yayınımız, deneme yayınının hemen ardından
baúlayacak. Abonelik iúlemini hemen ønternet üzerinden yapabileceksiniz.
Abonelik sisteminin ønternet’teki genel e÷ilime uymadı÷ını biliyoruz. Buna ra÷men bu
yöntemi ye÷lemek zorunda kaldık. Cumhuriyet ‘ba÷ımsız’ bir gazetedir. Arkasında bir
holding deste÷i yoktur. Ba÷ımsızlı÷ın hem bize hem okurlara pahalıya mal oldu÷unu
biliyoruz. Ancak ba÷ımsızlı÷ımızı korumakta kararlıyız. ønternet’teki Cumhuriyet
okurlarının bunu kavrayacaklarını ve bizi destekleyeceklerini umuyoruz. ølkelerimizden
ödün vermeksizin, do÷ru bildi÷imiz yolda yürümeyi sürdürece÷iz. Tek güvencemiz
okurlarımızın bilinci…
Son olarak, unutmayın sitemiz en iyi 800x600 ekran boyutunda ve küçük font ayarlarıyla
izlenebilir.
__________________________________________________________________________
[Pazar Dergi] [Bilim Teknik] [Kitap Dergi] [Kitap Kulübü]
[Cumhuriyet Kitabı] [Arúiv] [Arama] [Site Haritası]
(postakutusu@cumhuriyet.com.tr)
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Tekst 9

Alo! e - mail’imle mi görüúüyorum?
ùÜKRÜ ANDAÇ
Turk.net, dün baúlayan Compex 26’ncı Uluslararası Bilgisayar Fuarı’nda ‘her yerde’ adlı
yeni bir uygulamasını tanıttı. Turk.net’in baúlataca÷ı bu hizmetle artık e - mail’lere
istenilen yerden, herhangi bir telefon aracılı÷ıyla ulaúmak mümkün olacak. Amerika’da,
Amerika Online (AOL) tarafından uygulanan sistem, Türkiye’de ilk defa Turk.net
tarafından uygulanacak. Bu sistemle birlikte, internetteki e - mail’lere gelen yazılı mesajlar,
sese çevriliyor ve sese çevrilen mesajlar ev ve iúyerlerindeki sabit telefonlardan, cep
telefonlarından ya da sokaktaki herhangi bir ankesörlü telefondan dinlenebiliyor.

Dinleyin ve faks çekin
Turk.net Uygulama Geliútirme Müdürü A. Safa Topbaú, yeni sistem hakkında úu bilgileri
verdi: "Bu sistem dünyada yalnızca AOL tarafından uygulanıyor. Kullanıcılar artık cep
telefonu ve palm gibi mobil cihazlardan e - mail mesajlarına ulaúabiliyorlar. Bizim
getirdi÷imiz bu sistemle birlikte artık internet kullanıcıları bütün e - mail’lerini sesli olarak
dinleyebilecek. Yani yeni bir boyut açılacak."

Sesli yanıt hazırlanıyor
Topbaú, Türkiye’de ilk defa uygulanacak bu sistemle teknoloji ve internetle araları iyi
olmayan kullanıcıların da kendilerine gelen mesajları kolaylıkla istedikleri yerde ve
istedikleri an dinleyebileceklerini söyledi. Topbaú, "Gelen bu mesajları faks olarak da
herhangi bir yere gönderebilmeleri de mümkün olacak" dedi. Sistemi çok yakın zamanda
uygulayacaklarını ve ilk uygulamasını Compex Fuarı’nda ziyaretçilere tanıútırdıklarını
belirten Topbaú úöyle devam etti:"Sistemin bir adım ötesi olan bir uygulama için de yazılım
ve sistem geliútirme faaliyetlerimiz devam ediyor. Geliútirilecek uygulamayla, kullanıcılar,
dinledikleri bu mesaja yine sesli olarak cevap da gönderebilecekler."

e - mail’inizi telefondan yazdırın
Turk.net Uygulama Geliútirme Müdürü A. Safa Topbaú, ‘her yerde’nin tanıtımını fuardaki
standlarında uygulamalı olarak ziyaretçilere tanıttı. Topbaú, Türkiye’de ilk defa
uygulanacak olan e - mail’i sese çeviren bu sistemin bir ileri safhası olan sesi e - mail’e
çeviren ve gönderen sistem için de çalıútıklarını açıkladı.
http://www.milliyet.com.tr/tavsiye/webmail.asp
http://www.milliyet.com.tr/tavsiye/webmail.asp
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EöøTøM KÖùESø
METE ATAY
Almanın Anadili
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Yeni yılla birlikte Almanya’da sa÷lık,
sosyal ve ekonomik alanlarda birçok yeni
yasal düzenlemeler yapıldı. Bunlardan
Türkleri en çok ilgilendiren kuúkusuz yeni
Vatandaúlık Yasası. Bu yasadaki temel
de÷iúiklikle, Almanya’da ‘kan ba÷ı’ ile
kazanılan vatandaúlık kaldırılıyor, ‘do÷umla
ülke vatandaúlı÷ını kazanma’ hakkı
getiriliyor. Yasayı savunma zorunda
kalanlar, bunun Almanya için bir devrim
oldu÷unu ileri sürüyor ve baúkalarını da
bununla yetinilmesi gerekti÷ine inandırmaya
çalıúıyorlar.
Yalnız o gözle ve o yanı ile bakıldı÷ı
zaman belki haklı görülebilir ve bu kadarı
ile yetinilip iyimserlik gösterilebilir. Fakat
yasa birazcık irdelenip günlük yaúamdaki
uygulamalarına ve iúlevine bakılırsa iyimser
olmak olası de÷ildir.
ølk taslak olarak sunuldu÷unda ‘reform’
sayılabilecek bu yasa, kanunlaúıncaya kadar
geçirdi÷i evreler sonunda ‘kuúa
döndürülmüú’ ve reform olma özelli÷ini
yitirmiútir. Göçmenlerin umutları ve sevinci
kursaklarında kalmıútır.
Çünkü yeni Vatandaúlık Yasası, birinci,
hatta ikinci kuúak göçmenler için Alman
vatandaúlı÷ına geçiúi zorlaútırmıú ve onların
geldikleri ülke ile ilgili bazı haklarının
yitirilmesine, avantajlarını kaybetmesine ve
kültürel ba÷larının kopmasına neden olacak
niteliktedir. Yeni yasanın çifte vatandaúlı÷ı
kabul etmemesi ve Alman vatandaúı olan
birisinin tekrar eski vatandaúlı÷ına dönmesi
durumunda Alman vatandaúlı÷ını
kaybetmesi, buradaki insanlar için, maddi ve
manevi birçok úeyi kaybetmesi anlamına
gelmektedir.
Yıllarca Türkiye’deki Sosyal Sigortalar
Kurumu’na prim ödeyip Türkiye’de emekli
olmayı hesap edenlerin hayalleri suya
düúüyor, Türkiye’deki miras hakkından
yararlanamama durumu ile karúı karúıya
geliyor. Yabancılara getirilen
sınırlamalardan dolayı istedikleri yerde mal
edinme hakkından yoksun bırakılırken
biriktirdi÷i parasını daha kârlı gördü÷ü
Merkez Bankası’nda de÷erlendirmesi
olana÷ı engelleniyor veya zorluk getiriliyor.
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Bu insanların hakları her ne kadar ‘Pembe
Kart’ uygulaması ile korunmaya
çalıúılıyorsa da, basında bunun
aksaklıklarını okuyor ve vatandaúların
ma÷duriyetlerini takip ediyoruz. Kaldı ki,
‘Pembe Kart’ uygulamasına Alman
politikacıların karúı olması, endiúeleri daha
da arttırmaktadır.
øyi Almanca bilme koúulunun
getirilmesi, birinci kuúa÷ın önünde
aúamayaca÷ı büyük bir engel olarak
konması, 30-35 senesini bu ülkeye vermiú
insanlarda dıúlanmıúlık duygusu yaratmıú ve
küstürmüútür. Yasa üzerinde daha çok úey
söylenebilir, çok úey tartıúılabilir.
Asıl anadili e÷itimi ile ilgili bir nokta var
ki, Bavyera øçiúleri Bakanı Günter
Beckstein bu konuya úu sözleri ile açıklık
getiriyor: “Do÷uútan Almanın anadili
Almancadır. Alman vatandaúlı÷ına geçmiú
Türk çocuklarının Türkçe anadili ve øslam
derslerine gitmesi ise anayasal açıdan zor
olacaktır.”
Almanın anadili elbette Almanca’dır.
Buna kim ne diyebilir? Peki, Türk veya
di÷er göçmenlerden Alman vatandaúı
olanlar, her türlü dil, din ve kültür ba÷larını
bir anda yok mu sayacaklar?
Bir pasaport de÷iúikli÷i ile tüm
geçmiúlerine çizgi mi çekecekler?
‘Kimlik’ demek salt pasaport demek
midir?
Çok dilli, çok kültürlü, çok renkli
toplum, toplumlar, kültürler arası kaynaúma
teorileri kâ÷ıt üzerinde mi kalacak? Yoksa,
son günlerde her partinin sıkça kullandı÷ı
‘Integration’ sözcü÷ünden bunu mu
anlıyorlar?
Yıllardan beri kendi vatandaúlarını
Alman vatandaúlı÷ına geçmeye teúvik
edenler bu sonucu hiç mi görmediler,
düúünmediler?
Düúünmedilerse bundan sonrası için ne
düúünüyorlar? Her úey iyi güzel de, bu
soruların yanıtlarını kim verecek?
Postfach 1 02, 53568 Unkel-Almanya
Faksa: 022 24  94 15 71
Cumhuriyet
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Örnekleriyle Deyimler Sözlü÷ü
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Yeni Hayat Ansiklopedisi

Einde
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Turks 1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs
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Tijdvak 2
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1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van
28 september 1994.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten
voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo
nodig naar boven afgerond.
2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal
scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de
geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal
het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief is,
worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde
antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
5 Voor deze toets kunnen maximaal 46 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er
worden geen scorepunten vooraf gegeven.
6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.
3 Vakspecifieke regels
Voor het vak Turks 1,2 (nieuwe stijl) HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels
vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
4 Antwoordmodel
Antwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.
Tekst 1 Karagöz, Jan Klaassen’la buluútu

1 

Maximumscore 1
Jan Klaassen met øhtiyar
Katrijntje met øbiú

2 

D

3 

D

Maximumscore 1
“(Ben dernekten Hacivat’ı Anvers cafelerinde aramak üzere ayrılırken) gösterinin bitmesine
(karúın, çocuklarımızın bir kısmı Karagöz çizmeye, bir bölümü de Theus ile birlikte kukla
oynatmaya) devam ediyorlardı.” (alinea 7)

4 

5 

B
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Antwoorden

6 

A

7 

D

Deelscores

Tekst 2 Tarım, Türkiye’yi kurtarır
8 

C

9 

C

10 

C

11 

D

Tekst 3 Baúarının anahtarı duygusal zekâ
Maximumscore 2
Samenvatting Alineanummer
1
alinea 3
2
alinea 6
3
alinea 7

12 

Indien drie antwoorden goed
Indien twee antwoorden goed
Indien één antwoord goed

2
1
0

Tekst 4 Sahaflarda Eskiye Özlem
13 

B

14 

C

15 

D

16 

D

17 

B

18 

D

19 

B

20 

A

21 

B

22 

B
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Antwoorden

Deelscores

Tekst 5 Okuyan toplum
Maximumscore 2
1 = onjuist
2 = onjuist
3 = juist
4 = juist

23 

Indien vier antwoorden goed
Indien drie antwoorden goed
Indien twee of minder antwoorden goed

2
1
0

Tekst 6 Güneyde Kıú
Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord
Groep
köylüler
turizm sektöründe çalıúanlar

24 

25 

C

26 

D

27 

A

is:
Voordeel
tatil yapma olana÷ı
kıú sezonunda iú olana÷ı

Tekst 7 Goethe ve Schiller
28 

C

Maximumscore 2
Dichter
Uitdrukking
• Goethe
“(Avrupa’nın) kalbini fethetmek”
• Schiller
“(Goethe’yi) tahtından indirmek”

29 

30 

Maximumscore 1
“øktisadi ve (siyasi görüúlerindeki ortaklık,) arkadaúlıklarının anahtarıydı.” (alinea 5)

31 

B

32 

D

1
1

Tekst 8 Cumhuriyet artık ønternet’te
Maximumscore 1
Nee, alinea 7.

33 

Tekst 9 Alo! e-mail’imle mi görüúüyorum?
Maximumscore 1
1 = juist
2 = onjuist

34 

Indien twee antwoorden goed
Indien één antwoord goed
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Antwoorden

Deelscores

Tekst 10 Almanın Anadili
35 

B

36 

B

37 

D

Maximumscore 3
Het antwoord moet uit drie van onderstaande nadelen bestaan:
Turks
Nederlands
• Anadil e÷itiminin verilmesi konusunda
• Het opwerpen van problemen voor het
zorluk çıkarılması;
moedertaalonderwijs;
• Birinci kuúa÷ın Alman vatandaúlı÷ına
• Het moeilijker maken voor de eerste
geçmesinin zorlaútırılması (iyi Almanca
generatie om het Duitse staatsburgerschap te
bilme koúulundan dolayı);
krijgen (vanwege de voorwaarde om goed
Duits te spreken);
• Türkiye’de (SSK’dan) emekli olma
• Het afschaffen van de mogelijkheid om in
imkanının kaldırılması;
Turkije (via de SSK) een pensioen te
ontvangen;
• Türkiye’deki miras hakkından
• Het niet langer kunnen pofiteren van
yararlanamama durumu;
erfenissen in Turkije;
• østedi÷i yerde tasarruf hesabı açmasının
• Het moeilijker maken om overal waar men
engellenmesi (örne÷in Merkez
wenst spaarrekeningen te openen
Bankası’nda).
(bijvoorbeeld bij de ‘Merkez Bankası’).

38 

per juist nadeel

1

Opmerking
Indien nodig dient artikel 3.5 uit de algemene regels van het correctievoorschrift toegepast
te worden.
39 

D

Tekst 11 Deyim kaynakları
Maximumscore 1
nummer 60

40 

Tekst 12 Ortaklıklar
Maximumscore 1
Ja, alinea 6.

41 
Einde
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Turks 1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

02

Tijdvak 1
Vrijdag 17 mei
9.00 –11.30 uur

Vragenboekje

Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te
behalen; het examen bestaat uit 44 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

200017 11

Geef niet meer antwoorden (zinnen,
redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt
gevraagd en je antwoordt met meer dan één
zin, dan wordt alleen de eerste zin in de
beoordeling meegeteld.

Begin
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven.
Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1 Sol elin uğursuzluğu!
1p

1 
A
B
C
D

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu parçanın içeriğini yansıtıyor?
Dahiler solaklar arasından daha çok çıktığına göre, solaklık hiç de kötü bir şey değil.
Solaklık aslında eskiden beri bir çok kültürde bir olumsuzluk olarak algılanmıştır.
Solaklık, genlerle ilgili bir şey olduğu için, yadırgamamak lâzım.
Yazar, bu parçada sol elini kullananlara karşı daha hoşgörülü olunması gerektiği tezini
savunuyor.

Tekst 2 Sigaranın Dumanı

3p

2 

Eeuwenlang heeft men geloofd in de heilzame werking van tabak.
In welke van onderstaande gevallen was dat wel en in welke gevallen was dat niet zo?
1 bij cariës
2 bij slecht gezichtsvermogen
3 bij (hoest en) astma
4 bij honger en dorst
5 bij de pest
Maak op je antwoordblad een kolom wel en een kolom niet en plaats hieronder het
betreffende cijfer. Doe het als volgt (voorbeeld):
Wel
Niet
…...
…..

1p

3 
A
B
C
D

1p

4 
A
B
C
D

1p

5 
A
B
C
D

200017 11

Hangi tür tütün kullanımı Türkiye tarihinde pek rağbet görmedi?
çiğnemek
emmek
enfiye (çekmek/koklamak)
içmek
Tütün yıllar boyunca yalnız değer görmemiş bazen de olumsuz şekilde yargılanmaya yol
açmıştır. Bunun örneği hangi paragrafta görülmektedir?
2. paragraf
4. paragraf
7. paragraf
10. paragraf
Hangi ulus tütünü geçmişte bir asalet (soyluluk) simgesi olarak kabul etmiştir?
Avusturyalılar
İngilizler
İtalyanlar
Macarlar

2
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Tekst 3 Küfür
1p

6 
A
B
C

1p

7 
A
B
C
D

Hangi paragraflarda yazar, ‘küfür’ konusundaki düşüncesini özetle dile getiriyor?
1. ve 2. paragraflarda.
3. ve 4. paragraflarda.
5. ve 6. paragraflarda.
4.
4.
4.
4.
4.

Paragraf ile 1. Paragraf arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
Paragraf, 1. Paragrafta yazılanları daha da pekiştirmektedir.
Paragraf, 1. Paragraftaki durumun tam tersini anlatmaktadır.
Paragraf, 1. Paragraftaki sorunun nedenlerini anlatmaktadır.
Paragrafta 1. Paragrafın bir başka şekilde tekrarı yapılmaktadır.

1p

8 

Wie of wat worden in alinea 5 door de schrijver bekritiseerd?
Het antwoord mag naar keuze in het Turks of het Nederlands.

1p

9 

Stadyumlardaki küfür sorununun çözümü karşısında yazar, nasıl bir tutum içerisindedir?
coşkulu
kuşkulu
önyargılı
şaşkın

A
B
C
D

Tekst 4 Sarayburnu
3p

10 

Geef van ieder van de onderstaande beweringen met betrekking tot ‘Sarayburnu’ aan of
deze juist of onjuist is.
1 Sarayburnu is in het moderne İstanbul altijd een uitgaansplek gebleven.
2 De openstelling van Sarayburnu voor het publiek vond ten tijde van Fatih Sultan Mehmet
plaats.
3 Het belang van Sarayburnu komt ook tot uiting in een bekend spreekwoord.
4 Sarayburnu staat bekend om z’n uiterst lawaaierig en druk verkeer.
5 Sarayburnu biedt aangename afkoeling voor mensen die last hebben van de warmte.
Maak op je antwoordblad een kolom juist en een kolom onjuist en plaats hieronder het
betreffende cijfer. Doe het als volgt (voorbeeld):
Juist
Onjuist
…...
…..

Tekst 5 Çay kafa yapmaz
1p

11 
A
B
C
D

1p

12 
A
B
C
D

200017 11

Çay tüketimi Türkiye’den daha fazla olan ülkelerden birisi şunlardan hangisidir?
Çin
İngiltere
Japonya
Rusya
Konfüçyüs’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Konfüçyüs,
çayın ilk piri olarak tanınmıştır.
çayın keyif maddesi olduğunu öne sürmüştür.
çayın kullanımını teşvik etmiştir.
ilk çay bitkisini Çin’e getirmiştir.

3
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1p

13 
A
B
C
D

1p

14 

Metne göre, şunlardan hangisi tarih boyunca çayın kullanım amaçları arasında olmamıştır?
baharat
besin
ilaç
keyif
In de tekst worden twee geloofsgroeperingen genoemd die óf koffie óf thee als opwekkend
middel hebben gebruikt.
Noem deze.
Geef het antwoord in het Turks.
Doe het zo op je antwoordblad:
Geloofsgroepering
Opwekkend middel
1 ……………………
……………………
2 ……………………
……………………

1p

15 
A
B
C
D

1p

16 
A
B
C
D

Çin’de çay kültürünün hasar görmesine sebep olan durum …
çayın ayinlerde yasaklanmış olmasıdır.
çayın Japonya’ya geçmesidir.
Komünistlerin iktidara gelmesidir.
Moğol ve Mançu saldırılarıdır.
Metinde çayla ilgili bir olumlu, bir de olumsuz düşünce bir paragrafta yan yana verilmiştir.
Bunun belirtildiği paragraf şunlardan hangisidir?
3. Paragraf
7. Paragraf
13. Paragraf
17. Paragraf

17 

Er worden in de tekst drie methoden genoemd om thee te zetten.
Citeer de woorden waarmee deze methoden worden aangeduid.

1p

18 

Een voorbeeld uit de tekst laat zien dat thee vroeger niet alleen belangrijk maar ook heel
waardevol was voor de Chinezen zelf.
Citeer de zin waarin dit voorbeeld voorkomt.

1p

19 

1p

A
B
C
D
1p

20 
A
B
C
D

Türkler çay yapmayı kimden öğrenmiştir?
Araplardan
Çinlilerden
Japonlardan
Ruslardan
Metne göre aşağıdakilerden hangisi çayın kalitesini olumsuz etkilemektedir?
Çayı az kaynatıp içine kesme ( küp) şeker koymak.
Çayı çeşme suyuyla yapıp içine toz şeker koymak.
Çayı kaynak suyuyla yapıp içine kesme (küp) şeker koymak.
Çayı uzun süre kaynatıp içine kesme (küp) şeker koymak.

Tekst 6 Batı Sinemasında Türk imgesi
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
1p

21 
A
B
C
D

200017 11

düşünce
ekonomi
imaj
sistem
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1p

22 
A
B
C

1p

23 
A
B
C
D

1p

B
C
D

B
C
D

B
C

B
C
D

B
C

korumaya alıyor
öne çıkarıyor
ortadan kaldırıyor

29 
A
B
C

1p

araştırmalarla ispatlanmış
önceden belirlenmiş
sonradan uydurulmuş
yeni çıkarılmış

28 
A

1p

Film
Kitap
Senaryo

27 
A

1p

biraz tuhaf geliyor
çalışma hırsı veriyor
çok zor görünüyor
oldukça mantıklı geliyor

26 
A

1p

gelişme gösteriyor
merak ediliyor
örnek alınıyor
övülüyor

25 
A

1p

Çünkü
Halbuki
Nedense
Tabii ki

24 
A

1p

İtalyan oyuncu
sinema tarihçisi
ünlü antropolog

Batı sinemasının
Türk sinemasının
yabancı yönetmenlerin

30 
A
B
C
D

200017 11

Bazı yönetmenler
Bir çok yayımcı
Böyle bir çalışma
Çekilmiş bir film

5

Lees verder

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 761

Tekst 7 Zamanın “gerçek” hikâyesi
3p

31 

Geef van ieder van de onderstaande beweringen met betrekking tot de tekst aan of deze juist
of onjuist is.
1 De natuur speelt geen rol bij het bepalen van het dag- en nachtritme.
2 Het idee dat alle mensen zich in de toekomst door internet zullen laten opjagen is niet
juist. Er zullen genoeg uitzonderingen zijn.
3 Internet kan de natuurlijke tijd niet verdringen.
4 Internet zal de mensen geen keuze laten bij de indeling van hun tijd.
5 Politieke en religieuze overwegingen hebben een rol gespeeld bij de keuze van het soort
kalender.
Maak op je antwoordblad een kolom juist en een kolom onjuist en plaats hieronder het
betreffende cijfer. Doe het als volgt (voorbeeld):
Juist
Onjuist
…...
…..

Tekst 8 Kıyılar ve yollar
1p

32 
A
B
C
D

1p

33 
A
B
C
D

İkinci ve üçüncü paragraf arasındaki ilişki nedir?
2. paragrafta ortaya konan tez 3. paragrafta çürütülüyor.
2. paragrafta yapılan planın ayrıntıları 3. paragrafta veriliyor.
2. paragraftaki sorunun çözümü 3. paragrafta veriliyor.
2. paragrafta yapılan tespit 3. paragrafta örnekleniyor.
Beşinci paragrafın özeti hangisidir?
Doğal değerler çıkar çevreleri tarafından vicdansızca ziyan ediliyor.
Doğal değerler korunmadan gelişme mümkün değildir.
Ülke düzeyindeki bütün inşaatlar aslında doğaya zararlıdır.
Ülkede gelişmenin olması doğal değerlerin korunmasına engel değildir.

1p

34 

De autoriteiten voeren een milieuvriendelijk argument aan bij het bouwen van een weg aan
de kust.
Schrijf het citaat op dat dit argument bevat.

1p

35 

Welk financieel argument wordt aangevoerd voor het alternatief van kustwegen over zee?

1p

36 

“Üstelik bu bedelin içinde, öyle ‘şak’ diye nakit parayla ödenemeyecek bir de … değer
olduğunu.” (bknz. 10. par.)
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki sözcüklerden hangisi uygundur?
evrensel
hukuki
mesleki
moral

A
B
C
D
1p

37 
A
B
C
D

1p

38 
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Yazara göre Sarıkum Gölü için ‘Çevre Etki Değerlendirmesi’nin yapılmama nedeni nedir?
Bakanlığın eski tecrübelerine dayanarak, ÇED’in değerine artık inanmamaları.
Bu alanların zaten fok balıkları için ayrılmış olması.
Bu işi yapabilmek için yeterince uzman personelin olmaması.
Daha önceden de bu konuda bir rapor hazırlanmış olması.
Er zijn drie alinea’s waarin de schrijver heel duidelijk de spot drijft met iets of iemand.
Schrijf de nummers van twee van deze alinea’s op.
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1p

39 

1p

40 
A
B
C
D

1p

41 
A
B
C
D

De schrijver richt zich in dit artikel op één plaats direct tot de lezer om hem van iets te
overtuigen.
Schrijf het nummer op van de betreffende alinea.
Bu makale ile ilgili, aşağıdaki tezlerden hangisi doğrudur?
3. paragrafta yazarın sorduğu soru, 8. paragrafta yine yazar tarafından yanıtlanıyor.
5. paragraftaki sorun, 6. ve 7. paragraflarda işleniyor.
9. paragrafta sunulan veriler 10. paragrafta yazar tarafından destekleniyor.
Yazarın 1. paragrafta yaptığı saptama, son paragrafta tekrarlanıyor.
Aşağıdaki alıntılardan hangisi bu makalenin ana düşüncesini yansıtıyor?
“İtiraz, gelişme adına ülkenin doğal değerlerinin ortadan kaldırılmasına…” (4. par.)
“Hele bir gelişelim, doğayı sonra elbirliği ile koruruz.” (4. par.)
“Göller, akarsular, bozkırlar, kıyılar, toprak, su, kum, çakıl… Hepsi bedava.” (10. par.)
“Yenilikte hayır vardır” (13. par.)

Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

Tekst 9 1 Büyük Türkçe İngilizce Sözlük
2 Büyük Türkçe Fransızca Sözlük

1p

42 

Je wilt een hedendaags Turks gedicht in het Engels en het Frans vertalen. Het probleem is
dat in het gedicht diverse Arabische en Perzische leenwoorden staan. Daarom zoek je een
speciaal woordenboek. De bijgaande teksten beschrijven ieder één woordenboek. Slechts
één woordenboek is geschikt voor dit vertaalwerk.
Schrijf het nummer op van dit woordenboek.
Noteer op je antwoordblad ook de eerste drie woorden en de laatste drie woorden van het
citaat dat de geschiktheid van het woordenboek aangeeft.

Tekst 10 Sony

1p

43 

Je hebt een nieuwe videorecorder gekocht en je bent bezig met het programmeren van het
apparaat. Je wilt het Turks instellen als taal voor zowel het uitleesvenster (de display) van
de video als voor de kanalen van de TV.
Is dat mogelijk?
Zo ja, citeer de zin die jouw antwoord bevestigt.
Zo nee, antwoord “nee”.

Tekst 11 Vitaminler

1p

44 

Je wilt met behulp van een vitaminekuur op natuurlijke wijze je weerstand opbouwen.
Welke van de in de tekst genoemde vitaminen kunnen daarbij goed van pas komen?
Noem er drie.

Einde
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Tekst 1

Sabah, 1-6-1999
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Tekst 2

Sigaranın Dumanı
1

Çay gibi, tütünün de anavatanının Çin oldu÷u söyleniyor ama úurası kesin ki, insanları ikiye
bölen ve hala birbirine düúüren hızlı yolculu÷una Amerika’dan baúladı.
1492 yılının Kasım ayında Küba Adası’na ulaúan Kristof Kolomb, ada yerlileriyle iliúki
kurabilmek için, yanındaki adamlardan, bir kaç dil bilen, øspanyol Yahudisi Rodrigo Yerez’i adaya
gönderiyor. Bu ilginç maceracı bir kaç yıl sonra ülkesine, beyazların ilk tütün tiryakisi olarak
dönmüútür.
Bizim, tüttürmekten tütün, Batılıların tabac dedi÷i bu ota Kızılderililer pipo diyorlardı. Dostluk
anlaúmalarında elden ele dolaúan barıú çubu÷undan baúka, çatal biçiminde, ortası delik, çatal kısmı
burun deliklerine sokularak yanan tütünden duman çektikleri bir baúka çubuk da kullanmıúlardır.
ølk tiryakisi Yerez ülkesine döndü÷ünde, piposuna doldurup tüttürdü÷ü ottan büyük bir keyif
aldı. Yerez’in ailesi ise, onun a÷zından burnundan çıkan dumanları görünce içine girmiú olan
úeytanı hemen farkettiler ve bir rahibe baúvurdular. Rahiple birlikte bir de hakim devreye girdi ve
sonunda Yerez hapsi boyladı.
Avrupa’da tütün önceleri bir úifalı ot olarak tanınmıútır. 1565’te Sevilla’lı profesör Nicolo
Mondares tütünün, öksürük, astım, baú a÷rısı, mide a÷rısı ve kadınların dönemsel a÷rılarına birebir
oldu÷unu ilan etti ve bu úifalı ot kısa süre içinde Vatikan’ın bahçesinde bile yetiútirilmeye
baúlandı.
øngilizler, afyon ve esrar gibi tütüne de úifalı bir ot olarak pek yüz vermediler ve hemen keyif
verici bir madde olarak kullanmaya baúladılar. 16. yüzyılın sonunda, at binmek, avlanmak ve ka÷ıt
oynamanın yanısıra, tütün içmek øngiltere’de bir meziyet, aristokratik bir ayrıcalık olarak kabul
ediliyordu. Söylemeye gerek var mı? Elbette çok pahalıydı ve øngiltere’de ilk tüketildi÷i
zamanlarda gümüúle tartılıyordu.
Sarı ot yolculu÷una devam etti: 17. yüzyılın baúında øtalya’ya giren tütün, 1636’daki veba
salgını sırasında Hollanda’ya yayıldı; çünkü vebaya karúı etkili bir ilaç oldu÷u söyleniyordu.
Almanlar ise 30 yıl savaúlarını beklediler. Ardından Avusturya ve Macaristan.
Osmanlı topraklarına Cenevizli tüccarlar tarafından 17. yüzyılın hemen baúında getirilen tütün
kısa sürede herkesi bir çubuk sahibi yaptı.
Tütün 1596’da Japonya’ya ulaúmıú, 1639’da kutsal içki çayın yanında ikram edilmesi
neredeyse zorunlu olmaya baúlamıútı.
18. yüzyıldan itibaren, yeni içme yöntemleri de ortaya çıkmaya baúladı. 1750’lerde, tütünün
daha önce çok az kullanılan bir biçimi olan enfiye piponun yerini almaya baúladı. 1800’de
østanbul’da 40 tane enfiyeci dükkanı vardı; tiryakiler yolda karúılaútıklarında birbirlerine
muhakkak enfiye kutularını uzatıyor ve buna da ‘kaldırım sohbeti’ diyorlardı.
Tütün çi÷nemek bizde fazla ra÷bet görmedi ama Güney Anadolu’da, adına deli tütün ya da
Hasankeyf Tütünü denilen tütünü meúe külüyle ezerek yapılan ‘Maraú Otu’ emmek hala
görülmektedir.
18. yüzyılın sonunda yeni bir biçim daha yaygınlaúmaya baúladı: puro. ùimdilerde en
kıymetlileri Havana’da yapılan puro, özel bir seçimden sonra iç ve kılıf yapraklar olarak ayrılan
tütün yapraklarının elle sarılmasıyla yapılır.
Do÷ulular, Türkler, øranlılar ve Araplar, çok daha eskilerden beri esrar içmekte kullandıkları
kabak’ı iyice geliútirerek tütün içiminin en güzel aletlerinden birini, nargileyi yaptılar.
Yapımı purodan çok daha kolay olan, tütünü bir ka÷ıda sararak içmek, yani bildi÷imiz sigara,
Kırım Savaúı sırasında Türk, Fransız ve øngiliz askerlerinin birbirinden ö÷rendikleri bir yöntemdir.
Ve savaú alanlarında ölümle burun buruna yaúayan askerlerin derin çekilmiú bir nefesin ruh
sa÷lıklarına iyi geldi÷i sonunda anlaúılmıú olmalı ki, Birinci Dünya Savaúı’nda asker
kumanyalarına tütün de ilave edilmeye baúlandı.
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Tekst 3

NEYMøù
ABDÜLKADøR YÜCELMAN

Küfür
1

2

3
4

5

6

Futbol maçlarını ve statları ‘insanların boúalma yeri’ olarak görenlerin
sayısı giderek artıyor. Neymiú efendim, insanlar ekonomik sıkıntılar
içindeymiú de, bunalıma giriyormuú da gidip tribünlerde boúalıyormuú,
“Ben senin ………….”
Adam patronuna kızıyormuú, evde karısına, sokakta üzerine zifos sıçratan
úoföre bozuluyormuú da koúa koúa stada gidip tribüne oturup baúlıyormuú
ba÷ırmaya “………. hakem”.
Bir foto÷raf anımsıyorum. Sararmıú bir foto÷raf, ama çok anlamlı, çok
önemli bir foto÷raf. Taksim Stadı’nda çekilmiú, ön sıralarda hanımların,
hemen arka sıralarda beyefendilerin oturdukları tribünler. O günlerde
tribün de yok, sandalyeler o iúi görüyor. Hanımlar tertemiz giyinmiú, sanki
baloya gider gibiler. Erkeklerin hemen hemen hepsi papyon takmıú.
Fesleri gayet muntazam. Bir futbol maçından çok bir resepsiyona
gitmiúler sanki.
Maçı yazan spor yazarı bile úöyle baúlarmıú yazısına “Hakem Sait Bey
baúta olmak üzere…” O günler, o insanlar tarih yapraklarında kaldı. Ama
biz bugüne de bakalım.
Yıl 1996. Yer Güney Afrika. Afrika Kupası finali oynanıyor; Güney
Afrika ile Tunus arasında. Tribünlerde 100 bine yakın insan. Maçta büyük
coúku var. Ellerini yüzlerini boyamıú, ellerinde bayraklar, ba÷ıran, marúlar
söyleyen insanlar dolu tribünde. Her úey var, ama küfür yok. Tartıúma
yok, kavga yok. øúte Afrika insanları. O insanlar çok mu mutlu? O
insanların hiç mi sıkıntısı yok. O Afrikalı hiç mi ezilmemiú
horlanmamıú… Hiç boúalma duygusu yok hiç birisinde…
Tribünler boúalma yeri de÷ildir. Boúalmak isteyen statlardan baúka yere
gider. Ancak duyarsız bir toplum ve bu toplumu oluúturan insanlar olarak
çevremizde zaten neye duyarlılık gösteriyoruz ki? Ne Kardak kayalıkları,
ne sokaklarda öldürülen insanlar, ne trafik canavarı ne de hükümetsiz bir
ülke yönetimsiz bir toplum olmak, hiç mi hiç kimseyi ilgilendirmiyor.
Sadece pislik atalım etrafımıza, birbirimizi çekiútirelim, bu arada da
yolumuzu bulalım, en kısa yoldan köúeyi dönelim…
Tribünde oturanlar hiç mi gururunuz yok, yanınızda bacak kadar bir
velet ana avrat küfür edecek ve hiçbiriniz onu engellemeyeceksiniz. Ya
kulaklarınız sa÷ırlaútı ya da gözünüz köreldi. Ve sizin yapmadı÷ınızı,
yapamadı÷ınızı bir polis yapmaya kalkınca da bu kez “burası øsrail de÷il”
naraları. Statları küfürden, tribünleri bu ahlaksızlardan kurtarmak
zorundayız. Bu görev mutlaka medyaya düúüyor. Ama küfürbaz medya
küfürle nasıl mücadele edecek, iúte sorun burada.
Cumhuriyet, 7-2-1999
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Tekst 4 Sarayburnu

YAZI ODASI
SELøM øLERø

SARAYBURNU
SARAYBURNU
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Burada deniz bir uçtan bir uca öylesine çalkantılı, öylesine akıntılı oldu÷undan,
komúumuz Deli Muazzez Hanım’ın ikide birde Sarayburnu’na gidip, kendini
denizlere, rüzgârlara vererek hafakanlarını yatıútırdı÷ı söylenirdi.
Kırkı aúkın yıl öncesinin østanbul’unda, biraz ıssız Sarayburnu’na bir hanımın tek
baúına gitmesi cesaret iúi sayılır, bu cesaret de Muazzez Hanım’ın delili÷ine verilirdi.
Oysa Sarayburnu, Bizans döneminde, imparatorluk sarayının bahçeleriyle çevrili
oldu÷undan Bahçelerburnu diye anılırmıú. Fatih Sultan Mehmet Yeni Saray’ı, yani
Topkapı Sarayı’nı yaptırtmadan önce, Bahçelerburnu artık bir zeytinlik olup çıkmıú.
Yüzyılların, Bizans’ı da sayarsak, binyılların anılarını taúıyan Sarayburnu’nda
Muazzez Hanım’ın günün birinde kendini denize ataca÷ından korkulurdu. O zamanlar
østanbul’da böylesi bir söz vardı, bunalanlar söyler, kendimi Sarayburnu’ndan denize
ataca÷ım derlerdi. Bir semt, bir yöre, bazan bir deyime kaynak olabiliyor.
Çocuklu÷umda Sarayburnu’na Atatürk heykelini görmem için götürülmüútüm.
Yazın en sıcak gününde bile alabildi÷ine esintili burun bizim gitti÷imizde sonbahar
günü hayli serin, ürpertiliydi.
Sarayburnu sıkça gitti÷im bir yer de÷ildir. Ama severim oralarda gezinmeyi.
Sarayburnu’nda ne aúklarım, ne heyecanlarım oldu. Bana hep yalnızlık duygusu verir.
Yine de, østanbul’u kuúatmıú bir yerdir. Kısa bir yürüyüúle, hem Marmara’yı, hem
Bo÷az’ı, hem de Haliç’in giriúini kuúatabilirsiniz.
Denizden karaya döndü÷ünüzde østanbul’un tarihî silueti hâlâ size bir úeyler
söyleyebilir.
Sarayburnu’nun kamuya açılması için yirminci yüzyılın baúları beklenmiú. Gerçi
1880’lerde hem rıhtım, hem tren hattı bu tarihî bölgede önemli de÷iútirimleri
gerektirmiú. Nihayet Gülhane Parkı 1910’larda halka açılarak, çevre birdenbire gezinti,
e÷lence yeri olmuú.
Bu hava günümüze kadar sürmüútür.
Çay bahçeleri, park her zaman renkli. Kaçamak ve úiirli flörtler, bir gelin
arabasından inen gelinle damat, neúeli topluluklar, genç insanlar, Sarayburnu’na tuhaf,
hem sevinçli, hem içli bir anlam katıyor.
Amatör balıkçıları da unutmayalım. Elde olta, günü burda noktalıyorlar. Trafi÷in
gürültüsünü Sarayburnu’nun do÷a ça÷rıúımlı esintisi bir ölçek de olsa perdeliyor.
Seyrek gelirim Sarayburnu’na dedim ama, bazen karúı kıyıları buradan görmek bir
özlem olup çıkar. Günün her saatinde karúı kıyıların, karúı yakanın renkleri, ıúıkları
de÷iúir. Hele lodosta, karúı kıyılar birden yaklaúır. øúte Kızkulesi!
Yaúadı÷ım østanbul’un görünümleri de de÷iúti. Yalnızca renkler, ıúıklar de÷il.
Çocuklu÷umun ve gençli÷imin Sarayburnu’ndan gördü÷üm baúka bir Haydarpaúa,
baúka bir Üsküdar, baúka bir Kadıköyü’ydü. Yeúiller vardı, yapı yo÷unlu÷u cinnete
varmamıútı. Deniz daha mı hırçın maviydi? ùimdi kirlenip yorgun düúmüú.
Neyse ki Sarayburnu ‘çay bahçesi’ gelene÷ini koruyor, üstelik gece-gündüz!

Kısaltılarak alınmıútır
Cumhuriyet Hafta, 25-2-2000
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Tekst 5
ÇAY KAFA YAPMAZ

1

“Çay-ı ma hoú-güvar ü úirin est Çün lebilal-i yar renginest.” Yani, çayımız lezzetli ve tatlıdır.
Çünkü sevgilinin lal dudaklarının rengindedir.
Türkler, yüz yıl vardır ki, çay kültürüne kattıkları çiçekli, mavili, kırmızılı porselen tabakları ve
sarı yaldızlı, ince belli bardaklarıyla çay içiyorlar.
Çin’de binlerce yıldır bilinen çay, Türkiye’ye geleli yüz yılı biraz geçmiú ama bugün üretimde
dünya altıncısı, kiúi baúına tüketimde dünya beúincisiyiz. Japonya ve Çin sıralamada yok. Bizden
daha tiryakileri Araplar ( Irak, Katar, Kuveyt) ve tabii ki øngilizler.
Çay kelimesi Çince t’e ve ch’a kelimelerinden girmiú bütün dünya dillerine. Bir Çin efsanesine
göre, M.Ö. 2700 yıllarında ilk çay bitkisi, yani kamelya Çin’de yetiútirilmiú.
M.Ö. 5. yüzyılda yaúayan büyük filozof, Konfüçyüs, halka çay yetiútirmelerini ve içmelerini
önermiútir.Yakın zamanlara kadar Formoza’da üretilen çay paketlerinin üstünde Konfüçyüs’ün
resmi yer almaktaydı.
Ancak çayın gerçek piri, 8. yüzyılda yaúayan bir budist rahibi olan Luwuh’tur. Neredeyse kutsal
bir kitap olan ‘Çay Sofrası’nı yazan Luwuh, Çin’de komünistler iktidara gelene kadar çay
tüccarlarının piri kabul edildi.
Baúlangıçta bir ilaç, hatta gıda olarak kullanılan çay, Luwuh döneminde artık çoktan bir keyif
verici olarak kullanılmaya baúlanmıútı. øslam’daki sufi mezheplerinin kahve içiúleri gibi budistler
de çayı, törenlerde ve uzun tefekkür saatlerinde zihinlerini açık tutmak için içmekteydiler.
Çay aynı yüzyılda Çin’den Japonya’ya geçti ve çay ayinleri burada en yüksek derecesine
ulaúarak çay mezhebini yarattı. Bu dönemlerde çay, toz halindeki yaprakları sıcak su içinde uçları
yarık, ince bambu kamıúlarla çarparak içiliyordu ama peúi sıra gelen Mo÷ol ve Mançu akınları
Çin’de çay kültürünü öldürdü.
Çayın bilinen ilk hazırlanma biçimi ‘kaynatma’dır. Buhara tutulan çay yaprakları ezilerek
hamur haline getiriliyor ve içine pirinç, zencefil, portakal kabu÷u, baharat, süt ve so÷an karıútırılıp
kaynatılarak içiliyordu. Bu ilkel yöntem Tibet’te yakın zamana kadar devam etmiútir. Bir Rus
gelene÷i olarak bilinen, çayın içine limon kabu÷u atmak, buradan kalmıú olabilir.
Mo÷ol ve Mançu saldırılarına direnen Japonya, ‘çarpma’ yöntemini de günümüze kadar devam
ettirdi ama artık hepimizin kullandı÷ı yöntem olan ‘haúlama’, eski kaynakları yanlıú yorumlayan
Ming dönemindeki Çinli rahiplerden birine aittir.
Ming döneminin sonlarında Batı çayla tanıútı. 17. yüzyılın baúında Hollandalı tüccarlar
Avrupa’ya ilk çayı getirdiler. 1636’da Fransa’ya, 1656’da øngiltere’ye girdi. Çin’in Moskova’daki
elçisi daha 1618’de di÷er de÷erli hediyelerin yanında, Rus Çarı’na çay sunuyordu. Ama çay, 17.
yüzyılın sonuna kadar bazı aristokrat kahvehanelerinde sadece ilaç niyetine içilmekteydi.
Araplar 9. yüzyıldan beri çayı tanıyordu. Bazı kaynaklara göre Türkler, Müslüman olmadan
önce çayı bilmekteydiler. Ama Anadolu’da ancak 19. yüzyılda yaygınlaúmaya baúladı. Hicaz Vali
Vekilli÷i ve Bursa Valili÷i görevlerinde bulunan ve ‘Çaycı’ lakabıyla tanınan Hacı Mehmet Arif
Efendi 1877 yılında yayınladı÷ı ‘Çay Risalesi’ adlı kitapçıkta otuz yıldan fazladır çay tiryakisi
oldu÷unu söyledikten sonra bu bitkinin yararlarını sıralar ve herkese tavsiye eder.
Avrupalı doktorlardan bazıları çayın saf bir bitki olmadı÷ını, erkeklere endamını, kadınlara
güzelliklerini kaybettirdi÷ini iddia ediyorlardı. Bu doktorlara göre Çinlilerin zayıf ve kuru
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olmalarının tek nedeni de çay içmeleriydi. Ancak bu iddialara ra÷men 18. yüzyıla gelindi÷inde,
zarif øngiliz hanımları ve endamlı beylerin boy gösterdi÷i kahvehaneler artık tam anlamıyla
çayhane haline gelmiúti. Hatta 19. yüzyılda, bazı øngiliz entelektüelleri, açıkça çay mezhebinin
müridi olduklarını söylemekteydiler.
Türkiye’de çay üretimi 1870’lerde Do÷u Karadeniz’de baúladı ve zaman zaman baúarısız olarak
hep orada devam etti. ølk denemelerin baúarısızlı÷ı üzerine 1917’de Halkalı Ziraat Mektebi
Ö÷retmeni Ali Rıza Erten’in giriúti÷i çabalar da yarım kaldı. Sonunda Ziraat Genel Müfettiúi Zihni
Derin’in 1925 yılından itibaren sürdürdü÷ü çalıúmalar kendisine ‘Türkiye’de çayın babası’
denmesini sa÷ladı. 1939’da Rize’de ilk çay iúleme atölyesi kuruldu. økinci Dünya Savaúı’nın
yarattı÷ı kıtlı÷ın ardından 1945-1950 yılları arasında çay tüketimi üç katına çıktı.
Çay Türkiye’ye çok geç girdi. Ortalıkta lonca filan kalmamıútı ki çaycılı÷a bir pir tayin edilsin.
Ama Tübitak 1969’da Zihni Derin’i Hizmet Ödülü’ne layık buldu.
Öyle görünüyor ki giderek kimsenin adabıyla demlenmiú bir çay içmek için vakti kalmıyor. Biz
çay demlemeyi Rus’lardan ö÷rendik, güzelleútirdik, yarin duda÷ı renginde çaylar demledik. Nasıl
mı?
Evlerin bir dolabında kalmıú porselen bir demlik muhakkak vardır. Her kiúi için bir tatlı kaúı÷ı
çay konularak kaynar suyla yıkanmalıdır. Su da illa ki temiz, berrak ve kokusuz olmalı.
On beú dakika kadar, daha do÷rusu çay yaprakları tamamen dibe çökene kadar demlenecek.
Önceden sıcak suyla çalkalanarak ısıtılmıú ince belli bardakla servis yapılacak, ama asla toz úeker
kullanılmayacak. Toz úeker ve çeúme suyu çaya bulanıklık verir. Kitap böyle söylüyor.
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Tekst 6
Batı Sinemasında Türk imgesi
Duygu Durgun
1

Batı Türkiye’ye nasıl bakıyor; geçmiúte nasıl baktı? Tanzimat’tan günümüze kadar bir yüzünü
nasıl oluútu? Bu soruların ‘sinemasal’ yanıtlarını
Batı’ya dönen Türkiye’nin sahip oldu÷u 21
ö÷renmek isteyenler için önemli bir baúvuru kitabı ‘Batı Sinemasında Türkiye ve Türkler’ (ønkılap
Kitabevi, 1996).
Kitabı, ‘Türk Sinema Tarihi’, ‘Cadde-i Kebir’de Sinema’, ‘Bir Levanten’in
Beyo÷lu Anıları’ adlı yapıtlarından tanıdı÷ımız
22 Giovanni Scognamillo
kaleme aldı. Batı sinemasının Türkiye ve Türkler ile karúılaúmasının öyküsünü 157
filmi örnek göstererek anlatan Scognamillo, ‘Türk’ imgesinin Batı sinemasında
nasıl ve hangi amaçlarla yansıtıldı÷ına iliúkin önemli saptamalarda bulunuyor.
Batı sinemasında ‘Türk’ imgesinin nerede durdu÷unu anlatan bu çalıúma
Scognamillo’ya göre anlatması hiç de kısa olmayan bir öykü. 23 en düzeysiz
filmin, en sıradan yapımın bile arkasında altı çizilmesi gereken siyasal, toplumsal,
ekonomik, kültürel gerçekler var.
– Araútırmanızın baúlı÷ını ‘Batı Sinemasında Türkiye ve Türkler’ olarak
belirlerken neyi amaçladınız?
Bu tür kitapları yazmakta yarar oldu÷unu düúünüyorum çünkü Türkiye sürekli olarak 24 . Bizim
için neler düúünülüyor? Yurtdıúında düúman mı dost mu olarak görülüyoruz? Türk kavramı üzerine
çok sayıda çalıúma yapılıyor ama genellikle yurtdıúında. Edebiyatta, sinemada, çizgi romanda, pop
müzikte Türkiye üzerine pek çok çalıúma var.
Örne÷in Fransa’da bir Amerikalının 16. ve 17. yy’larda Fransız edebiyatında Türk imgesi adıyla
bir araútırması yayımlandı. Bu tarz çalıúmaların Batılılar tarafından yapılması bana 25 . Bu
çalıúmalar burada yapılmalı. Ancak kaynaklar çok yetersiz. Ben de bu alandaki eksikli÷i gidermek
için bu çalıúmayı yapmak istedim. Tabii bir de çok sayıda yabancı filmde çalıútı÷ım için bu iúin
nasıl, ne zaman baúladı÷ını araútırmak istedim.
26 kısmen kendi arúivimden, kısmen
deneyimlerimden, kısmen de yurtdıúındaki kaynaklarla yazıúarak ortaya çıktı. Hazırlanması 3 yıl
sürdü.
– 1930’lu yıllarda Batı’da ‘Türkiye’ denince hâlâ Osmanlı kavramının akla geldi÷ini
söylüyorsunuz.
O yanlıúlık, bilgisizlikten ve ticari sinemanın belirli kalıplar kullanmasından kaynaklanıyor. 30’lu
yıllarda macera filmleri çekiliyordu Türkiye’de. Yabancı bir yönetmen o tarihlerde
østanbul’a geldi÷inde Do÷ulu bir úey arıyordu. Buraya gelip de hamalları çekmeyen
yönetmen yoktu. O imajlar 27 imajlardı tabi. Tecimsel sinemada seyircinin ne
istedi÷i belli oldu÷undan o imajlarla yetiniyordu.
– Son zamanlarda Türkiye ve özellikle østanbul’un ‘Do÷ulu’ görüntüsünü yitirdi÷i için
Batılı sinemacılar için cazip olmadı÷ını söylüyorsunuz.
østanbul son zamanlarda Batılı sinemacı için esteti÷ini yitirdi. østanbul’da bugün tarihsel
bir film çekmek zordur. Oryantalist bakıú da artık ça÷dıúı kaldı, çünkü o dönem kapandı.
Bu yüzden Türkiye egzotik bir ülke sayılmıyor. Japonya ya da bir baúka ülke de artık
egzotik de÷il, çünkü globalleúme bütün yerel özellikleri 28 .
– Batı sinemasında Türkiye’den konuútuk ama ya di÷er taraf? Türk sineması Batı unsurunu nasıl
kullandı, hiç kliúeye baúvurmadı mı?
Bunu düúünmedim de÷il, fakat bu tür bir çalıúma
29 pek lehine olmaz. Türk sineması Batı
konusunda çok daha fazla kaba kliúeye baúvuruyor.
Özellikle tarihi konularda, úoven bir anlatıma yöneliyor. Elbette böyle bir çalıúmanın, bir denge
kurmak açısından yapılması gerekiyor.
– Türkiye’ye gelip giden pek çok yönetmenin setinde bulundunuz. Deneyimlerinizi,
gözlemlerinizi yayımlamayı düúündünüz mü?
30 hazırda bekliyor. Henüz yayımlanmamıú anılarımı topladım. Sinema araútırması çok önemli
bir konu. Geçmiúi iyi bilmek gerekiyor. Bugün sinemayla ilgilenen gençlerin çok sevdi÷i bir
yönetmen var. Tarantino. Ama Tarantino’yu do÷ru anlamak için yaptı÷ı filmin türünün geçmiúini
bilmek gerekiyor. Tarantino yeni bir úey söylemiyor aslında. Bunu görmek için 40’ların macera ve
aksiyon filmlerine dönmek ve onları çözümlemek gerek.
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Tekst 7
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Tekst 8 Kıyılar ve yollar
Sunay DEMøRCAN
1

Giderek, kıyıları yollardan ibaret bir ülke haline geliyoruz. “Geliúelim, büyüyelim,
betonlaúalım” ideolojisi ülkemizde her zaman popüler oldu. ùimdi de betonlaúma sırası Batı
Karadeniz’de!..
Her ne kadar bilinen bir adı ve resmen onaylanmıúlı÷ı olmasa da dünya üzerinde geliúmiú
olmayı; ülke yüzölçümünü kaplayan beton ve asfalt miktarıyla ölçen bir ideoloji vardır. ‘A÷a
babalı÷ını’ inúaatçı kesimin yaptı÷ı bu ideolojiye, siyasetçi – idareci sınıfının da sıkı destek verdi÷i
bilinen bir gerçektir.
“Geliúelim büyüyelim, büyüyelim betonlaúalım” tekerlemesi ile birlikte bu ideoloji, bizde de
fazlasıyla popülerdir. Bu nedenledir ki ülke dört bir yandan dozerler, vinçler ve beton
kamyonlarıyla çevrilmiú; dev bir úantiye görünümü almıútır. ùimdi diyeceksiniz ki, “Ne olacak
peki, geliúmeyelim mi?”
Geliúelim elbet. Bu konuda kimsenin bir itirazı yok. øtiraz, geliúme adına ülkenin do÷al
de÷erlerinin ortadan kaldırılmasına... ønúaatçılar diyor ki: “Hele bir geliúelim, do÷ayı sonra elbirli÷i
ile koruruz.” Geriye, do÷a adına korunacak ne bırakacaklarsa? Bilindi÷i üzere, temeline beton
dökülmüú bu ideolojinin gözü do÷al alanlar üzerine dikilmiútir. Ülkenin do÷al de÷erlerini gösteren
bir harita açsanız (böyle bir harita da yok ama!), nerede bir göl, akarsu, kıyı varsa; orada mutlaka
baraj, yol, konut, fabrika türünden betona ba÷lı bir proje görürsünüz mutlaka.
øúte bu betonlaúma hamlelerinden biri de karayollarının, Karadeniz sahillerine “Yol yapalım!”
demesiyle ortaya çıktı. Önce Do÷u Karadeniz sahilleri, “Mevcut yolu geniúletiyoruz...” savunusu
ile bir güzel dolduruldu. Do÷u Karadeniz bölgesine gidenler bilir; yol boyunca zaten birkaç tane
küçük koy ve kumsal vardı. Onlar da yol u÷runa, taúlarla, kayalarla dolduruldu. ùimdi sıra Batı
Karadeniz’e geldi. østanbul’dan Samsun’a kadar sahilden yol yapılıyor. “øyi ya yapılsın, fena mı?”
diye sorabilirsiniz. Ama iú o kadar kolay de÷il.
Yol güzergâhı bölümlere ayrılıp müteahhitlerimiz arasında paylaútırılmıú. Bu bölümlerden bir
kısmı kıyı kumulları üzerinden geçiyor; bir kısmı ise denizden. Evet, yanlıú okumadınız, deniz
doldurularak yol yapılacak.
Samsun – Sinop karayolunun, Yakakent – Gerze arasındaki bölümünün yaklaúık 40 kilometresi,
Do÷u Karadeniz’de oldu÷u gibi, denizin üzerine inúa edilecek. øki úeridi gidiúe, iki úeridi de dönüúe
ayrılmıú, 70 metre geniúli÷inde bir yol olacak bu.
Peki, bu bölgedeki kıyılar yol olunca ne olacak? Balıklar ve di÷er deniz canlıları yumurtalarını
yola bırakacak ve yoldan beslenecek herhalde (“Dikkat balık çıkabilir!” úeklinde bir levha da
koyarlar artık). Akdeniz Foku kazara yine Karadeniz’deki ma÷aralarına dönmeye kalkarsa, baúını
yola toslayacak. Denize girmek isteyen olursa da artık kendisini yoldan aúa÷ıya atacak çaresiz...
Nasıl geri çıkılaca÷ı ise úimdilik meçhul, zira yolun yüksekli÷i 5 metre.
Yetkililerin söylediklerine göre, amaç Batı Karadeniz’deki ulaúımı kolaylaútırmak, deniz
kıyısındaki arazileri de÷erlendirmek, mevcut kıyıları denizin aúındırma etkisinden (kıyı erozyonu)
korumak, bölgedeki turizm potansiyelini canlandırmak. Peki tüm bunlar için denizin ve kıyıların
doldurulması úart mı? “Evet” diyor konuútu÷umuz müteahhit firma yetkilisi. “Denizi
doldurmazsak tünel açmamız gerekiyordu ki, bu da son derece pahalı.” 40 kilometrelik yol, 180
milyon Amerikan dolarına mal oluyormuú.
Ama yine de benim anlamadı÷ım bir úey var; bunca yolun deniz doldurularak yapılması neye
göre, ne kadar ucuz? Do÷ru ya, kıyılar ucuz! Do÷a bedava! Göller, akarsular, bozkırlar, kıyılar,
toprak, su, kum, çakıl... Hepsi bedava. Ne zaman ö÷renece÷iz do÷anın da bir bedeli oldu÷unu?
Üstelik bu bedelin içinde, öyle ‘úak’ diye nakit parayla ödenemeyecek bir de de÷er oldu÷unu.
Neyse bu akçeli iúler görüldü÷ü gibi biraz karıúık. Biz dönelim yine yolumuza ve can alıcı
sorumuzu soralım beton düúmanı sevgili okura: “Bu yolla beraber sadece kıyılar mı tahrip olacak?”
Bu úimdilik belli de÷il, zira Batı Karadeniz bölgesinde Sinop – Ayancık arasında Sarıkum Gölü var
ki ülkede bir tane. Sarıkum, bir “Tabiat Koruma Alanı”. Hemen kıyıdaki bu küçük lagünün çevresi
meúe ve diúbudak ormanlarıyla kaplı. Alanın içinde ise yaban atları, karacalar, kuúlar... Yolun
Sarıkum yakınından bir yerden geçmesi gerekiyor. øster misiniz, bizim iúgüzarlar “Tabiatı Koruma
Alanı, devlet malıdır, kamulaútırma olmaz, ucuzdur” diye gölün hemen kenarından geçirsinler
yolu? Ya Sakarya Deltası’nın Karasu kumulları? Bu alanlardaki onlarca endemik bitki?
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Çevre Bakanlı÷ı’na sordum, “Burası için Çevre Etki De÷erlendirmesi (ÇED) yapıldı mı?” diye...
“Yok” dediler. Hoú, olsa ne olacak? Bodrum Yalıkavak’ta yapılacak olan yat limanı için Çevre
Bakanlı÷ı’nın hazırlattı÷ı rapor, “Burası Akdeniz Foku’nun üreme alanıdır, yat limanı
yapılmamalıdır” dedi÷i halde, “fok kaç para eder ki?” diye soran zihniyet, burası için “ÇED
olumlu” görüúü verdi. Karadeniz kıyılarına mı hayır denilecek?
Ö÷rendi÷imize göre, Batı Karadeniz yoluna dair ilk plan, mevcut yolun geniúletilmesi,
geliútirilmesi yönündeymiú. Sonra iúin úekli de÷iúmiú; kıyıların cazibesine dayanamamıúlar
anlaúılan! “Yenilikte hayır vardır” diyerek yepyeni bir yol yapmaya karar vermiúler.
Bu ülkede nasıl ulusal enerji, e÷itim, tarım politikası yoksa, ulaúım politikası da yok.
Karadeniz’de deniz ulaúımı hiç mi düúünülmüyor? Saatte 65 taúıtın geçti÷i bir güzergâha (oturup
üúenmeden saydım) dev gibi bir yol yapıyoruz.
Hem de ne pahasına?
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Tekst 9
1
Büyük
TÜRKÇE øNGøLøZCE
SÖZLÜK
Bizde, geniú ölçüde hazırlanmıú, her meslek ya da bilim adamının ihtiyacına cevap verecek
nitelikte Türkçeden øngilizceye bir sözlü÷ün yoklu÷u uzun süreden beri pek çok duyulmaktaydı.
Daha önce bu yoklu÷u kısmen giderme yolunda çaba harcayan bir iki sözlük yazarı olmuútur.
Ne var ki, hızla serpilen Türk dili karúısında bu alanda evvelce ortaya konulmuú olan çalıúmalar dil
ve kelime zenginli÷i bakımından artık bugünün ihtiyacına cevap veremiyecek durumdadır.
øúte bunu göz önünde bulundurarak, leksikografi alanındaki çok yönlü çalıúmalarımız yanında,
bu yapıtla bu konuya e÷ilmiú bulunuyoruz.
Bu sözlük hazırlanırken Türkçe kelimelerin dizgi iúinde Türk Dil Kurumu’nun yayımlamıú
oldu÷u ‘Türkçe Sözlük’ esas alınmıú olmakla beraber, sayısız Türk ve yabancı kaynaklar da
incelenerek çeúitli bilim dalları ile iliúkin onbinlerce kelime ve terim, birden fazla øngilizce
anlamları ile birlikte sözlü÷e katılmıútır.
Bu eser Osmanlıcadan øngilizceye bir sözlük olmadı÷ına göre, genç kuúa÷ımız tarafından
bilinmeyen veya kullanılmayan eskimiú Türkçe kelimelerin bir kısmını sözlü÷e dahil etmekten
kaçındık. Arapça ve Farsçadan dilimize geçmiú olup, halen kullanılmakta olan kelimelerin karúısına
kelimenin yeni karúılı÷ını yazdık. Örne÷in: “Misal, Bak: Örnek; Hadise, Bak: Olay; Müteyakkız,
Bak: Uyanık; ønhiraf, Bak: Sapma” gibi. Bu sistemle sözlü÷ün hacmini gereksizce büyütmemiú
olduk.
Burada, Türkçe kelimelerin øngilizce anlamları verilirken, kelimelerin ait oldukları bilim ya da
meslek dalları ayrı ayrı köúeli parantez içinde titizlikle belirtilmiútir.
Eserde, özellikle Türkçe deyim ve atasözleri ve halk dilimizde kullanılan kelimeler üzerinde
önemle durulmuú, bunların da øngilizce anlam veya karúılıkları, anlamdaú kelimeleriyle birlikte,
mümkün oldu÷u kadar do÷ru olarak verilme÷e çalıúılmıútır. Kitabın arkasındaki ek bölümde, eser
basılırken tespit edilen atlanmıú veya unutulmuú kelimeler listesi, birtakım faydalı bilgiler ve
Bibliyografya yer almaktadır.
Sadece yararlı olma heves ve düúüncesiyle ortaya konulan çalıúmalarımızın bir parçası sayılan
bu eserin aydınlarımıza yararlı olabilece÷ini umarım.
økinci Baskı
16X24 960 sayfa
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2
Büyük
TÜRKÇE FRANSIZCA
SÖZLÜK
On dokuzuncu yüzyıl de÷erli sözlük yazarlarımızdan ùemsettin Sami ve Diran Kelekyan’ın
Millî kütüphanemize kazandırmıú oldukları Türkçe - Fransızca sözlükleri bu alanda zamanının en
be÷enilen ve ihtiyaca cevap veren eserleriydi. Bugün ise, ça÷ımızın gerektirdi÷i hızlı ve çok yönlü
geliúmeler karúısında, kuúa÷ımızın bilimsel ve teknik kelimece çok daha geniú ve bugünkü dilimize
daha uygun sözlüklere karúı ihtiyacı gittikçe artmakta ve kaçınılmaz bir hal almaktadır. Hele son
yarım yüzyıl içinde bizde birçok eserler yanında bir Türkçe - Fransızca sözlü÷ün yayımlanmamıú
olması bir gerçektir.
øúte bu konuyu göz önünde bulundurarak, bu sözlükle bu alandaki ihtiyacı bir dereceye kadar
giderme yolundaki ilk adımı atmıú sayılıyoruz. Her türlü iddiadan uzak olarak, sadece yararlı
olaca÷ını sandı÷ımız leksikografik çalıúmalarımızın sayısını arttırmak amaç ve ülküsü ile bu
sözlü÷ü ortaya koyduk.
Bu sözlük hazırlanırken Türkçe kelimelerin dizgi iúinde Türk Dil Kurumu’nun ‘Türkçe
Sözlük’ü esas alınmıú olmakla beraber, çok sayıda Türk ve yabancı kaynaklar da incelenerek çeúitli
bilim dalları ile iliúkin onbinlerce kelime ve terim, birden fazla Fransızca anlamları ile birlikte
sözlü÷e katılmıútır.
Bu eser Osmanlıcadan Fransızcaya bir sözlük olmadı÷ından, genç kuúa÷ımızca artık
kullanılmayan eskimiú Türkçe kelimeleri sözlü÷e almaktan kaçındık.
Türkçe kelimelerin Fransızca anlamları verilirken, kelimelerin ait oldukları bilim ya da meslek
dalları ayrı ayrı köúeli parantez içinde titizlikle belirtilmiútir.
Sözlükte özellikle Türkçe deyim ve atasözleri ve halk dilimizde kullanılan kelimeler üzerinde
önemle durulmuú, bunların da Fransızca anlam veya karúılıkları, eúanlamlı kelimeleriyle birlikte,
mümkün oldu÷u kadar do÷ru olarak verilme÷e çalıúılmıútır. Sözlü÷ün hazırlanması sırasında,
Türkçe kelimelerin Fransızca karúılıklarındaki eksikliklerle, unutulan kelime ve terimler ve ayrıca
baskı sırasında gözden kaçan yanlıúlar EK BÖLÜM’de yer almaktadır.
Son zamanlarda Türk Dili muhtaç oldu÷u büyük bir geliúme hamlesine giriúmiútir. Bir yandan
Batı dillerinden binlerce bilimsel ve teknik terim Türkçeye geçmekte ve pek sınırlı olan kelime
hazinemizi zenginleútirmekte iken, öbür yandan, dilimizi özellikle Arapça ve Farsçanın etkisinden
kurtarma arzusu ve bu yolda gösterilen özleútirme ve sadeleútirme çabaları dilimizde göze çarpan
önemli bir de÷iúme meydana getirmektedir. Bu durumun do÷urdu÷u tereddüt hali – geçici dahi
olsa – sözlük hazırlama iúini muhakkak ki hayli güçleútirmiú bulunmaktadır. Yabancı terminolojiyi
Türkçeleútirirken kelimelerin Türkçe karúılıklarını veya açıklamalarını verme iúinde ortaya çıkan
sayısız ve çeúitli sorunları çözebilmek için aúırı u÷raúmak gerekmektedir. Bu nedenle yabancı
sözcükleri sözlü÷ümüze almaktan kaçındık.
Sözlükler oldukça uzun ömürlü olduklarına göre, bizce bu sözlükte, do÷rulu÷una inanılarak
izlenen yol, halkımızın ço÷unlu÷unca benimsenen veya kullanılan kelimelerin üzerinde durmak
olmuútur.
økinci Baskı
16X24 825 sayfa
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Tekst 10
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Tekst 11

Einde

200017 11A

16

Lees verder

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 779

Turks 1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

02

Tijdvak 1

Inzenden scores
Uiterlijk op 29 mei de scores van de
alfabetisch eerste twintig kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar de Citogroep
zenden.
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1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van
28 september 1994.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten
voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo
nodig naar boven afgerond.
2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal
scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten
voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0
punten, zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de
geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal
het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief is,
worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde
antwoord;
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3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
5 Voor deze toets kunnen maximaal 50 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er
worden geen scorepunten vooraf gegeven.
6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.
3 Vakspecifieke regels
Voor het vak Turks 1,2 (nieuwe stijl) HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels
vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
4 Antwoordmodel
Antwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.
Tekst 1 Sol elin uğursuzluğu!
1 

B

Tekst 2 Sigaranın Dumanı
Maximumscore 3
Wel Niet
3
1
5
2
4

2 

Indien
Indien
Indien
Indien
3 

vijf alternatieven juist
vier alternatieven juist
drie alternatieven juist
twee of minder alternatieven juist

3
2
1
0

A
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Deelscores

Antwoorden

4 

B

5 

B

Tekst 3 Küfür
6 

C

7 

B

Maximumscore 1
De kern van het juiste antwoord bevat in ieder geval één van de volgende elementen:
duyarsız, ilgisiz insanları / toplumu
of
ongevoelige, onverschillige mensen / maatschappij

8 

9 

B

Tekst 4 Sarayburnu
Maximumscore 3
juist: 1 en 5
onjuist: 2, 3 en 4

10 

Indien
Indien
Indien
Indien

vijf beweringen juist
vier beweringen juist
drie beweringen juist
twee of minder beweringen juist

3
2
1
0

Tekst 5 Çay kafa yapmaz
11 

B

12 

C

13 

A

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord moet zijn:
Geloofsgroepering
Opwekkend middel
1 İslam sufi mezhepleri Kahve
2 Budistler
Çay

14 

Indien één of meer antwoordelementen ontbreken of fout zijn
15 

D

16 

C

17 

Maximumscore 1
Çarpma, haşlama, kaynatma.
Indien één van deze woorden ontbreekt
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Antwoorden

Deelscores

18 

Maximumscore 1
“Çin’in Moskova’daki elçisi daha 1618’de diğer değerli hediyelerin yanında, Rus Çarı’na
çay sunuyordu.” (11. Paragraf)

19 

D

20 

B

Tekst 6 Batı Sinemasında Türk imgesi
21 

C

22 

B

23 

A

24 

B

25 

A

26 

B

27 

B

28 

C

29 

B

30 

C

Tekst 7 Zamanın “gerçek” hikâyesi
Maximumscore 3
juist: 2, 3 en 5
onjuist: 1 en 4

31 

Indien
Indien
Indien
Indien

vijf beweringen juist
vier beweringen juist
drie beweringen juist
twee of minder beweringen juist

3
2
1
0

Tekst 8 Kıyılar ve yollar
32 

D

33 

A

34 

Maximumscore 1
“... mevcut kıyıları denizin aşındırma etkisinden (kıyı erozyonu) korumak, ...” (9. Paragraf)

35 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord moet zijn:
Het boren van een tunnel zou heel erg duur zijn.

36 

D
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Deelscores

Antwoorden

37 

A

38 

Maximumscore 1
Het goede antwoord moet twee van de volgende alineanummers bevatten:
alinea’s 3, 8 of 11
Indien één of meer antwoordelementen ontbreken of fout zijn

0

Opmerking
Zonodig dient artikel 3.5 uit de algemene regels van het correctievoorschrift toegepast te
worden.
39 

Maximumscore 1
alinea 10

40 

B

41 

A

Tekst 9 1 Büyük Türkçe İngilizce Sözlük
2 Büyük Türkçe Fransızca Sözlük
Maximumscore 1
(Woordenboek 1, Büyük Türkçe İngilizce Sözlük.)
“Arapça ve Farsçadan (dilimize geçmiş olup, halen kullanılmakta olan kelimelerin karşısına
kelimenin) yeni karşılığını yazdık.”

42 

Opmerking
Het antwoord moet ook goed gerekend worden indien het juiste citaat wel gegeven wordt
maar voorafgegaan wordt door ‘2’.
Tekst 10 Sony
Maximumscore 1
ja
“Ekran göstergesinin ve kanalların dilini ayarlayabilirsiniz.”

43 

Opmerking
Het antwoord moet ook goed gerekend worden indien het juiste citaat wel gegeven wordt
maar voorafgegaan wordt door ‘nee’.
Tekst 11 Vitaminler
Maximumscore 1
Vitamine B5, B6 en C

44 

Indien één of meer elementen weggelaten worden

0

Einde
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Turks 1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

02

Tijdvak 2
Vrijdag 21 juni
10.00 –12.30 uur

Vragenboekje

Voor dit examen zijn maximaal 46 punten te
behalen; het examen bestaat uit 42 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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Geef niet meer antwoorden (zinnen,
redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden
gevraagd. Als er bijvoorbeeld één zin wordt
gevraagd en je antwoordt met meer dan één
zin, dan wordt alleen de eerste zin in de
beoordeling meegeteld
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven.
Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1 Tarım, Türkiye’yi kurtarır
1p

1 
A
B
C
D

1p

2 
A
B
C
D

1p

3 
A
B
C
D

1p

4 
A
B
C
D

Yazar bir batılı politikacının bahsetti÷i hangi konuda “gerçek payı” oldu÷unu düúünüyor?
Sanayi ve tarımın birlikte geliútirilmesi gerekti÷i konusunda.
Sanayileúmeye daha çok a÷ırlık verilmesi gerekti÷i konusunda.
Tarım olmadan sanayileúmenin de olamayaca÷ı konusunda.
Ülke çapında tarım ve hayvancılı÷a a÷ırlık verilmesi gerekti÷i konusunda.
“O aklın yolu Ankara’dan geçmiyor mu acaba?” (29 ve 30. satır)
“Ankara’dan” sözü ile yazarın kastetti÷i kesim kimdir?
Ankara Büyükúehir Belediyesi
Koç – Ata Besi Çiftli÷i
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Yimpaú ma÷azalar zinciri
Hangi paragrafta yazar çözüm önerileri üzerinde duruyor?
1. Paragraf
2. Paragraf
3. Paragraf
4. Paragraf
Aúa÷ıdaki alıntılardan hangisi yazarın düúüncesini en iyi úekilde yansıtıyor?
Çok de÷il birazcık yurt sevgisi ve sorumluluk yeter tarımı ve hayvancılı÷ı diriltmeye.
GAP bölgesinde pamuk üretimiyle topra÷ı zehirleyenler herhalde düúmanlar de÷il.
øthalatçılar istedikleri halde ihtiyaçlarını anavatandan karúılayamıyorlar.
Sanayileúme sürecinde tarıma da hayvancılı÷a da aynı önemi vermek gerekti÷ini unutarak

Tekst 2 Bill Gates falcı …
1p

2p

5 

6 

Wat is de overeenkomst tussen een waarzegger, een weerman en een politicus volgens
Bill Gates (zie kolom 1)?
Naar aanleiding van de toespraak van Bill Gates doet de schrijver een aantal
voorspellingen.
Welke van de hieronder opgenomen voorspellingen zijn juist en welke zijn onjuist?
a Als gevolg van computergebruik zullen nieuwe ziektes ontstaan.
b De mensen zullen geen behoefte meer hebben aan de staat.
c De verkoop van shampoo en andere cosmetische producten zal afnemen.
d Er zal een einde komen aan de sociale relatie tussen de mensen onderling.
e Het gebruik van geld zal verdwijnen.
f Het verschil tussen arme en rijke landen zal afnemen.
Maak op je antwoordblad een kolom juist en een kolom onjuist en plaats hieronder de
betreffende letter. Doe het als volgt (voorbeeld):
Juist
Onjuist
…...
…..

1p

7 
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Na het optreden van Bill Gates, komt de schrijver tot een conclusie.
Citeer de zin waarin deze conclusie staat.
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1p

8 

Bij welke alinea’s horen onderstaande samenvattingen?
a De schrijver geeft een weergave van het optreden van Bill Gates.
b De schrijver legt uit hoe de moderne mens ‘de toekomst’ ervaart.
c De schrijver richt zich rechtstreeks tot de lezer.
Doe het zo op je antwoordblad:
Samenvatting
Alinea
……………..
……...

Tekst 3 Kadınla erke÷in foto÷rafını …
1p

9 
A
B
C
D

1p

10 
A
B
C
D

1p

11 
A
B
C
D

1p

12 

Kargo’nun ilk iki albümüyle yeni albümü arasındaki fark nedir?
Yeni albüm, di÷erlerinden
daha az ilgi çekmiú.
daha çok úarkı içermekte.
daha fazla olanaklarla yapılmıú.
daha ucuza mal olmuú.
ùu seçeneklerden hangisi üçüncü paragrafa göre do÷rudur?
Kargo, Türk gençlerinin yerli rock müzi÷ine yönelmesini sa÷ladı.
Kargo, yabancı pop müzi÷ini yaymak için plak úirketleriyle anlaúma yaptı.
Kargo, yabancı rock müzi÷ini Türkiye’de yaymaya çalıútı ve bunu baúardı.
Kargo, yerli rock müzi÷ini, blues, protest ve arabeskle karıútırarak yeni bir müzik türü elde
etti.
Kargo’ya göre, grubun ikinci yapıtının fazla satılmamasının nedeni nedir?
Grubun gençlere yönelik olmaması.
Grubun yalnız gençler tarafından dinlenmesi.
ønsanların dünya müzi÷ini Kargo’ya tercih etmeleri.
ønsanların Kargo’nun müzik türüne henüz alıúık olmamaları.
In het artikel worden zowel door de groep zelf als door anderen beweringen over de groep
gedaan.
Welke van deze beweringen zijn juist en welke zijn onjuist?
a De groep is teveel op geld uit.
b De groep staat onder invloed van sommige Engelse groepen.
c De groep heeft Koray gebruikt om de aandacht van de jongeren te trekken.
d De groepsleden zijn erg veranderd sinds ze zo beroemd zijn.
Doe het zo op je antwoordblad:
Juist
Onjuist
…...
…..

1p

13 
A
B
C
D

1p

14 
A
B
C
D
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15. ve 16. paragraflar arasındaki iliúki nedir?
16. paragraf, 15. paragrafta
anlatılan düúünceyi çürütüyor.
anlatılanlara yeni örneklemeler ekliyor.
anlatılanları abartarak tekrarlıyor.
anlatılanların bir özetidir.
“Graffiti” adlı parçayla ilgili olarak úunlardan hangisi do÷rudur?
Bu parça,
bestecisini hayal kırıklı÷ına u÷rattı.
bestecisinin düúündü÷ü úekilde piyasaya çıktı.
bestecisinin ilk ve son bestesi oldu.
bestecisinin pozisyonunu düzeltti.
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Tekst 4 Sahaflarda Eskiye Özlem
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
1p

15 
A
B
C

1p

16 
A
B
C

1p

B
C
D

B
C
D

B
C
D

B
C
D
E

B
C
D

hayranların da
kaynakların da
müúterilerin de
yayıncıların da

22 
A
B
C

1p

hazırlanmıú oldu÷unu vurguladı
imzalandı÷ını belirtti
iúlerlik kazandı÷ını savundu
son buldu÷unu ifade etti
uygulamaya konuldu÷unu söyledi

21 
A

1p

camiye devredildi
kiraya verildi
satıúa çıkarıldı
tamir edildi

20 
A

1p

Beyazıt Camisi
østanbul Belediyesi
Kapalı Çarúı
Sahaflar Çarúısı

19 
A

1p

büyük sorunlarla karúılaútı
de÷erini kaybetmeye baúladı
kırtasiyecili÷e dönüútü
meslek haline geldi

18 
A

1p

boú duruyor
kar yapabiliyor
sahaflık yapıyor

17 
A

1p

ça÷daú
kültürel
siyasal

Mahalle aralarında
Üniversitelerde
Yurt dıúında

23 
A
B
C
D
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belediye ile esnaf
geçmiúle gelecek
günümüz ve gelecek
kitapçı ile müúteri
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1p

24 
A
B
C
D

1p

Bugün genellikle
Eskiden sadece
Ramazan aylarında çokça
Son yıllarda sıkça

25 
A
B
C

daha fazla bilgi istediklerini söylüyor
ilgi beklediklerini söylüyor
özür dileklerini söylüyor

Tekst 5 Gezdi÷im dikenli aúk yollarında ...

2p

26 

Deze tekst bestaat uit vier boekrecensies. Boven elk artikel stond een kopje maar dat is
vervangen door een nummer. Hieronder staan zes kopjes waarvan vier de oorspronkelijke
zijn.
Welk kopje heeft boven welk artikel gestaan?
Kopjes:
a Asırları Edebiyatla Gezin
b Batı’yla Do÷u’nun ùifresi
c Çevirin Gitsin
d øúbirli÷i
e Öteki Almanya’nın Sesi
f Üniversitelilerin Zaferi
Doe het zo op je antwoordblad:
Nummer artikel
Letter van kopje
……..
……..

Tekst 6 Almanya’da Türk azınlık ...
1p

27 
A
B
C
D

1p

28 
A
B
C
D

1p

29 
A
B
C
D
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Yazar Almanya’daki Türkleri nasıl tanımlıyor?
Aynı kültürel özelliklere sahip bir topluluk.
Gerekti÷inde ortak çıkarları etrafında birleúebilen bir topluluk.
Türkiye’dekilere kıyasla aralarında çok daha büyük farklılıklar bulunan bir topluluk.
Yaúadıkları ülkeye uyum sa÷lamıú, Avrupalı bir topluluk.
Bu makalenin baúlı÷ı olan ‘Almanya’da Türk azınlık yok’ ifadesiyle yazar neyi anlatmak
istiyor?
Almanya’da Türklerden çok genel olarak bir göçmen sorununun yaúandı÷ını.
Almanya’daki Türkleri artık bir azınlık de÷il, ço÷unluk olarak ifade etmek gerekti÷ini.
Almanya’daki Türklerin henüz bir azınlık statüsüne sahip olmadıklarını.
Almanya’daki Türklerin kendilerini azınlık olarak kabul etmek istemediklerini.
Yazara göre yabancı düúmanlı÷ının esas hedefi kimlerdir?
AB. dıúından gelen tüm yabancılar.
Almanya’da en az sayıda nüfusa sahip olan etnik gruplar.
Türkiye kökenli göçmenler.
Ülkede zayıf konumda olan yabancılar.
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1p

30 
A
B
C

Yazara göre bazı Almanların veya Avrupalı tutucuların ‘mültikültürel toplum’dan
anladıkları nedir?
Göçmenlere çifte vatandaúlık hakkının tanınması.
Göçmenlerin Alman toplumuna entegre olması.
Göçmenlerin bütün kültürel de÷erlerine göz yumulması.
De schrijver geeft de voorkeur aan een interculturele samenleving boven een multiculturele
samenleving. In alinea 5 en 6 legt hij de reden van deze voorkeur uit.
Noem deze reden.
Het antwoord mag in het Turks of in het Nederlands gegeven worden.

1p

31 

1p

32 

Wat voor advies geeft de schrijver aan de Turkse migranten in Duitsland over de politiek?
Het antwoord mag in het Turks of in het Nederlands gegeven worden.

1p

33 

Yazarın ‘kültürel örgütlenme’ konusundaki düúüncesi nedir?
Kültürel örgütlenme
Almanya’daki istek ve ihtiyaçlara yönelik olmalıdır.
konusunda her göçmen gurubu kendisi karar verme hakkına sahip olmalıdır.
Türk devlet politikasına ters düúmemelidir.

A
B
C

Tekst 7 Güneyde Kıú

1p

34 

In de tekst worden twee groepen genoemd die persoonlijk voordeel hebben bij het voorstel
van de schrijver.
Welke groepen hebben welk voordeel?
Doe het zo op je antwoordblad:
Groep
Voordeel
1: ……
……………..
2: ……
……………..

1p

35 
A
B
C

1p

36 
A
B
C
D

1p

37 
A
B
C
D

200028 11

Metnin 5. ve 6. paragrafları arasındaki iliúki nedir?
5. paragraf 6. paragrafta bahsedilen Almanca dersleri hakkında ön bilgi veriyor.
5. paragraftaki düúünce 6. paragrafta çürütülüyor.
5. paragraftaki gözleminin yazarda uyandırdı÷ı ça÷rıúım 6. paragrafta anlatılıyor.
Yazar, çiftçi ve otellerin problemi ile ilgili olarak hangi duyguya sahiptir?
Kaygı
Sevinç
Umut
Üzüntü
Metin üç bölümden oluúmaktadır. Aúa÷ıdaki seçeneklerden hangisi sırayla bu bölümlerin
içeri÷ini ifade etmektedir?
durum tasviri – yorum – öneri
iddia – öneri – tahmin
karúılaútırma – özetleme – karúı tez
tahmin – iddia – durum tasviri
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Tekst 8 Vitrindekiler
2p

38 

De onderstaande kenmerken hebben betrekking op de boekbeschrijvingen in het
tekstboekje. Kies bij ieder kenmerk een titel.
Let op, je kunt een boek ook twee keer of helemaal niet als antwoord opnemen!
a Door de ordening van de verhalen wint het boek aan kwaliteit;
b Het is voor 100% een historische roman;
c Het gruwelijke lot van een continent wordt genoemd;
d Er is sprake van een ongelukkige liefde;
e Er wordt uitgeweid over een moord.
Doe het zó op je antwoordblad:
Kenmerk
Nummer van de titel
a
…

1p

39 
A
B
C
D

Aúa÷ıdaki iddialardan hangisi do÷rudur?
Birinci kitabın yazarı bir edebi ödül aldı.
Dördüncü kitapta savaúta yapılan gaddarlıklardan bahsediliyor.
økinci kitapta iyimser bir dünya görüúü sergileniyor.
Üçüncü kitapta hayalle gerçek karıútırılıyor.

Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst raadpleegt.

Tekst 9 haydi bismillah ...

2p

40 

Je krijgt als bijlage bij de Hürriyet het nieuwe tijdschrift ‘økibinbir’. Je wilt weten tot welke
lezersgroep dit tijdschrift zich richt en wat de doelstelling van het tijdschrift is.
Citeer de eerste en de laatste twee woorden van de twee betreffende stukken uit de tekst.

Tekst 10 Deyim kaynakları

1p

41 

Je gaat een werkstuk maken over synoniemen en tegenstellingen in de Turkse taal.
Noteer het nummer van de meest recente publicatie over dit onderwerp.

Tekst 11 Ortaklıklar

1p

42 

Je wilt weten op welke gronden vennootschappen beëindigd kunnen worden.
Bevat tekst 11 daar informatie over?
Zo ja, geef aan in welke alinea.

Einde

200028 11
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Turks 1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

02

Tijdvak 2
Vrijdag 21 juni
10.00 –12.30 uur

Tekstboekje
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Tekst 1
Tarım, Türkiye’yi kurtarır
Stockholm’den / Ziya Tekin
1

5

2
10

15

3

20

4
25

30

5

1970’li yılların sonunda Türkiye ekonomisi üzerine tavsiyelerde bulunan bir Batılı
politikacı “Siz, Avrupa'nın manavı-kasabı olun, o size yeter” demiúti. Gazetelerin birinci
sayfalarında büyük puntolarla verilen haber gururumuzu kırmıú, herkesin tepkisine yol
açmıútı. øleri ülkeler safına katılmak için gücümüzü sanayileúmeye vermiútik. Sanayileúme
sürecinde tarıma da hayvancılı÷a da aynı önemi vermek gerekti÷ini unutarak. O günlerde
Batılı politikacının sözlerindeki gerçek payını görememiúiz ve bugün hâlâ bizim
politikacılar “tek yol sanayileúme” kafasında. Sanki tarım ve hayvancılık yapınca
sanayileúme olmazmıú gibi. Bu kafayla hayvancılık da tarım da öldü gitti.
Biz hor görüp tarım ve hayvancılı÷ı öldürürken, ileri sanayi ülkeleri Hollanda, Fransa,
øtalya, øspanya dıú pazarlara sebze-meyve satmak için adeta savaú veriyor. Avrupalı
sofrasında øspanyol domatesi, Hollanda hıyarı, Amerikan üzümü yiyor. Fransız úarabının
yanında ørlanda bifte÷i arıyor. Gıda fuarlarında Fransız ve øtalyan peynirleri yarıú ediyor.
Hollanda’nın sadece et ve süt ürünleri ihracatı 37 milyar dolar. Üstelik bütün bu geliúmiú
sanayi ülkeleri tarım ve hayvancılık için iklim koúulları pek elveriúli olmayan Kuzey
ülkeleri, tarım üreticisini destekliyor. Biz ise yanlıú politikalarla tarım üreticisini
kolaycılı÷a, tembelli÷e itiyoruz.
Öte yandan, küçük bir Avrupa ülkesinin nüfus potansiyelini taúıyan yurtdıúındaki
Türkler, marketlerde ülkesinden gelmiú sebzenin, meyvenin, sucu÷un salamın peúinde. Ama
Türkiye’den gelen mallar ihtiyacı karúılamaktan çok uzak. øthalatçılar istedikleri halde
ihtiyaçlarını anavatandan karúılayamıyor. Almanya’dan sonra ma÷azalar zincirini øsveç’e
uzatmaya hazırlanan Yimpaú, tüm gıda maddelerini Türkiye’den getirme hedefi taúıyor.
Peki getirebilecek mi? Yoksa Yunanistan, øspanya, Hollanda ve di÷er ülkelere mi
yönelecek?
Türkiye, hayvancılık ve tarımı öldürmekle bindi÷i dalı kesti. Bunu en kısa zamanda
tamir etmeli. Bakın Koç-Ata Besi Çiftli÷i’nin açılıúıyla ilgili konuúurken Ata Grubu
patronlarından Erhan Kurdo÷lu ne diyor: “Türkiye yıllık 7-8 milyar dolarlık tekstil ihracatı
için bugüne dek 250 milyar dolarlık yatırım yaptı. Bu teúvikin yarısı tarıma verilmiú
olsaydı, bugün en az 50 milyar dolarlık gıda ihracatımız olurdu.” øsveç’teki ithalatçı
Muzaffer Ulusoy da aynı görüúte. Aklın yolu birdir demiúler. O aklın yolu Ankara'dan
geçmiyor mu acaba?
GAP bölgesinde pamuk üretimiyle topra÷ı zehirleyenler herhalde düúmanlar de÷il. Çok
de÷il birazcık yurt sevgisi ve sorumluluk yeter tarımı ve hayvancılı÷ı diriltmeye.
Sanayileúme hamlesi sürerken Türkiye hem dıú ticaret açı÷ını kapar hem de artıya geçer.
Tarım ve hayvancılık Türkiye’yi kurtarır.
Dünya, 28 Ekim 2000
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Tekst 2
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Tekst 3
Bir yıllık aradan sonra üçüncü albümü Sevmek Zor’la listelere dönen Kargo grubu:

Kadınla erke÷in foto÷rafını çektik

1

Geçen yıl bu dönemde, “Yarına Ne Kaldı?” adlı ikinci çalıúmasıyla büyük ilgi toplayan
Kargo, arayı so÷utmayıp “Sevmek Zor” adlı yeni albümüyle çıkageldi. Bir enstrümantal
parçanın adını taúıyan yeni albüm pop-rock diye nitelenebilecek parçaların toplandı÷ı hayli
iddialı bir yapıt.
ølk iki albümü dar olanaklarla hazırlayan Kargo’nun bu kez rahat çalıútı÷ı, iúin üzerinde
geniú bir kadronun kafa yordu÷u daha kapaktan anlaúılıyor.
Bir kesim onları tamamen reddetse de Kargo bir dolu ilginç özelli÷iyle yerli rock için
önemli bir grup. Öncelikle Türkiye’de rock müzi÷inin yelpazesini geniúleterek bu iúin de
bir pazarı olabilece÷ini büyük plak úirketlerine onlar ispatladı. Ardından blues, protest ya
da arabesk arasında sıkıúıp kalmıú yerli rock içinde pop rocka da hayat hakkı tanınmasını
sa÷ladı. Ve yabancı grupları izleyen liseli rockçuyu yerli rocka çekmeyi baúardı. Tabii bu
arada fazla medyatik olmaları, rockun dünya görüúüne önem veren kitleyi rahatsız etti ve
Kargo bu camiadan aforoz edildi. øúte bu olayları ve yeni albümün yorumunu, askerde olan
Selim Öztürk’ten yoksun Kargo kadrosuyla (Koray Candemir, Serkan Çeliköz, Burak
Karataú, Mehmet ùenol ùiúli) ele aldık:
- Kargo’nun genç kızlara yönelmesi, Koray’ın öne çıkması bir planın sonucu
muydu?
- Baútan beri grup imajını ayakta tutmaya çalıútık. Ama elimizde olmadan Koray öne
fırladı. Foto÷raf çektirdik birlikte. Aradan Koray’ın foto÷rafını kesip poster yaptılar. Bu tip
hareketlerle albüm teen-age kesime1) yöneldi. Konserlerde, imza günlerinde, radyodaki
telefon ba÷lantılarında hep 15-25 yaú arası gençler vardı.
- Popülerlik neler de÷iútirdi hayatınızda?
- Konserlere giderken yolda birbirimizi tanıdık, aile gibi olduk. Bunun dıúında fazla
de÷iúiklik yaúamadık. Yine okulumuza gidiyoruz, arkadaúlarımızla buluúuyoruz.
- Grubun gençler tarafından bu kadar tutulmasına ve iddialı kliplere karúın
“Yarına Ne Kaldı?”nın satıúının yüzbin civarında durmasının nedeni ne sizce?
- Evet, bu kadar ilginin karúılı÷ında 400-500 binlik bir satıúa ulaúmak gerekiyordu. Ama
insanların kula÷ı rock müzi÷ine hala fazla alıúık de÷il. Biz dünya müzi÷i dinliyoruz ve bir
parçasından yakalamaya çalıúıyoruz. Buna ra÷men on yıl geriden takip ediyoruz dünyayı.
Genelde øngiliz gruplarından, soundundan 2) etkileniyoruz. U2’nunki gibi hem popüler hem

2
3

4
5

6
7
8
9

noot 1

teen-age kesim = 10-19 yaú arasındaki gençler

noot 2

sound = ses, mesaj
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de deneysel birúeyler çıkarmayı hedefliyoruz.
- Kafanızdakilerin bu kez ne kadarını endüstriye kabul ettirdiniz?
- Albümü yine hazır getirdik úirkete. Patron, “ølla úunu bunu yapın,” demedi. Fikirlerini
aldık tabii. Martin Cru Spencer de yol gösterdi. Ama tohumun atıldı÷ı noktada yalnız ve
hürdük. Endüstriden bu kadar çok korkmalarına gerek yok rock gruplarının.
- Rock camiasından nasıl eleútiriler geldi Kargo’ya?
- Biz popülerleúince underground kesim çok rahatsız oldu. Akmar Pasajı’nda kaç kez
kavga ettik. Bizi endüstrinin adamı olmakla suçluyorlardı. 10 bin kaset satsaydık bu
kesimin çok benimseyece÷i bir grup olacaktık. Ama 100 bin satınca, kızlar göbeklerine
imza isteyince, onların umursamadı÷ı bir grup haline geldik. Popüler olmamız hazımsızlık
yarattı. Onlar hep rockçunun uçlarda dolaúmasını istiyor. Ancak uçlar arasında birçok çizgi
var. Biz ortadayız. Bizi dıúlamalarının yanlıú oldu÷unu bu albümde görecekler.
- Yeni albümde neler var?
- Albümde kadınla erkek arasında yaúananların foto÷rafını çekmeye çalıútık. ølk parça
sonunda kırgınlı÷ın hakim oldu÷u eski Kargo soundunu hatırlatan bir beste. “Çünkü Çok
Zor” iddialı oldu÷umuz baladlardan3) biri. “ùairin Elinde” ise dünya müzi÷ine en yakın
parçamız. Bu nedenle ilk klibi bu parçaya çektik. “Sen Her Zaman” bir kapak çekiminde
do÷du. Akılda kalıcı olmasıyla birçok insanı yeni albüme çekebilir. “Ben ve Dünya”,
Mehmet’in hasta olan arkadaúına yazdı÷ı rahatsız edici bir çalıúma.
økinci yüzün ilk parçası “Graffiti” besteyi yapan Serkan`ın kafasındaki gibi çıktı. Bu çok
önemli. “Tanrım Affet Beni” hafiften Seattle kokuyor. “Ayrı Ayrı”`yı ise 1994’te yazıp bu
albüme bırakmıútık. “Lanetlenmiú Omuzlar” albümün en hızlı parçası. “Bad’lik Amiri” ise
deneyin önüne çıktı. Efektlerde4) Martin Cru Spencer bize çok yardımcı oldu. Son parça
“Sevmek Zor” sakin, enstrümantal bir kapanıú. CD’deki bonus track “Yapabilirsin”,
albümün havasının tamamen dıúında kalan ve bizim unplugged bir konserde gösterece÷imiz
performans hakkında ipucu veren akustik parça.

10
11

12
13

14
15

16

Hürriyet, Nisan 1997

noot 3

balad = türkü

noot 4

efekt = etki ve taklit sesleri
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Tekst 4
Sahaflarda Eskiye Özlem

østanbul Haber Servisi –
Kapalıçarúı’nın Fesçiler Kapısı ile Beyazıt Meydanı arasında yer alan østanbul’un
‘eski kitap alıúveriú merkezi’ Sahaflar Çarúısı, eski hareketli günlerini özlüyor. 1970’lerden
sonra dokusu hızla bozulan çarúı, belediyenin kiraları aúırı biçimde arttırması; eski kitaptan
anlayan, bu iúe gönül veren esnafın azalması ve iúporta baskısının huzursuzluk yaratması
nedeniyle kimli÷ini yitirmeye baúladı. Özellikle 1977’de belediyenin Beyazıt Meydanı’nı
iúgal eden iúportacıları geçici olarak Sahaflar Çarúısı’na yerleútirmesiyle çarúı 15 iúlevini
kaybetmeye baúladı. østanbul Sahaflar Çarúısı Derne÷i Baúkanı Adil Sarmusak, e÷itim
sisteminin de÷iúmesi, Beyazıt’taki fakültelerin sayısının azalmasıyla eski kitaplara olan
ilginin azaldı÷ını belirtti.
østanbul Büyükúehir Belediyesi’ne ba÷lı 23, Eminönü Belediyesi’ne ait 19 olmak
üzere toplam 42 dükkândan oluúan çarúıda bugün sadece 3-4 dükkân 16 . Di÷er
dükkânlarda ise ‘ayakta kalabilme’ kaygısıyla ders kitapları, defter, kalem gibi kırtasiye
malzemeleri; yabancı dergiler, güncel kitaplar ve yüzük, kolye gibi hediyelik eúyalar
satılıyor.
Sahaflık, medrese ö÷rencilerinin 15. ve 16. yüzyıllarda Fatih ve Beyazıt gibi büyük
camilerin etrafında kitap alımı satımı yapmaları ile birlikte 17 . Basralı Abdullah Yetimi
de sahaflı÷ın piri olarak bilinen ilk kiúiydi. 1894’teki østanbul depremine kadar Kapalıçarúı
içinde faaliyet gösteren sahaflar, depremden sonra bugünkü yerlerine taúındılar. Bilim ve
kültür adamlarına, üniversitelere ve kitaplıklara birçok basma ve yazma kitap sa÷layan
18 , 1950’de önemli bir yangın geçirdi.
Yangın sonrasında belediye, çarúıdaki arsaları alarak sahafları bugünkü görünümüne
kavuúturdu. Yapılan barakalar sembolik fiyatlarla hak sahiplerine satılırken geri kalan
dükkânlar ise yine sembolik fiyatlara 19 . Sarmusak, belediyenin, sahafların sadece eski
kitap satması úartıyla dükkânları sembolik fiyatlarla kiraya verdi÷ini belirterek, bu
200028 11A
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‘centilmenlik anlaúması’nın Bedrettin Dalan’ın belediye baúkanlı÷ı yaptı÷ı dönemde 20 .
Sarmusak, Dalan döneminde belediyenin kira taleplerinde büyük miktarda artıú oldu÷unu ve
buna ba÷lı olarak çarúıda kitapla ilgili di÷er malzemelerin de satılmaya baúladı÷ını söyledi.
Sahaflı÷ın ‘kitap doktorlu÷u’ oldu÷unu söyleyen Sarmusak, artık kendilerine eski kitap
sa÷layan 21 kalmadı÷ını ifade etti. “Eskiden bohçacı-eskici denilen sahaflar vardı. 22
dolaúır, eski kitaplar toplayıp çarúıya getirirlerdi. O kitaplar da çarúıda açık arttırmayla
satılırdı” diye konuúan Sarmusak, di÷er bir eski kitap kaynaklarının da, ölen bilim adamları
ve üniversite hocalarına ait kitapların çarúıda müzayede ile satılması oldu÷unu belirtti.
Nihal Kitabevi, Elif Kitabevi gibi 2-3 dükkânın sadece sahaflık yaptı÷ını vurgulayan
Sarmusak, sahaflık mesle÷inin yok olması halinde 23 arasındaki ba÷ın da kopaca÷ına
dikkat çekti. Sarmusak úöyle devam etti: “Bizi sahaf yapan de÷erli kitapları depolarda,
kasalarda saklıyoruz; raflarda sergilemeye kıyamıyoruz. Sadece meraklılarına, eski kitap
erbaplarına bu kitapları veriyoruz. Artık araútıran, tartıúan bilim adamı, yazar ve üniversite
hocaları da kalmadı”. 24 Kuran, yazma, kullanılmıú, elden düúme ve di÷er dini kitapların
satıldı÷ı çarúıya Tanzimat döneminde basılı kitap da girmeye baúladı. 1950’lerden sonra ise
kitapların yanı sıra defter, kalem, turistik ve hediyelik eúyalar satılmaya baúlıyor ve
sahafların müúteri tipi de de÷iúiyor. Sarmusak, çarúıya, okulların açılmasıyla birlikte
ö÷rencilerin yo÷un olarak geldi÷ini, eski müúterilerin ise fazla u÷ramadı÷ını söyledi.
Sahaflar Çarúı’sında kalan son birkaç sahaf da, uzun sure østanbul’a bir ‘kültür merkezi’
olarak hizmet veren çarúının önemli sarsıntılar geçirdi÷ini ifade ederek devletten,
belediyeden, kültür adamlarından, østanbul’u ve kitabı seven herkesten 25 .
Cumhuriyet, Kasım 1999
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Tekst 6
Almanya’da Türk azınlık yok!
CEM ÖZDEMIR
Birlik 90: Yeúiller Partisi Federal Milletvekili
øúçi göçü 35 yıl sonra Almanya’da kalıcı bir Türk toplulu÷u yarattı. Ama bu toplulu÷u
bence Türkiye’den daha heterojen bir TC asıllılar toplulu÷u olarak görmek lazım. Hem
buradaki konumlarıyla, hem de Türkiye’ye bakıúlarıyla heterojen bir topluluk ile karúı
karúıyayız. Birlikte düúünen ve davranan, Türkiye Cumhuriyeti’nden buraya gelmiú 2
milyonluk bir topluluk yok. Gözardı edilmemesi gereken bir nokta daha var. Almanya’ya
iúçi göçü bir çok ülkeden gerçekleúti. Özel olarak bir Türk yabancı yasası yok: olay Türk
göçü, Yugoslav göçü de÷il, Almanya’nın bir göçmen ülkesi haline gelmesi. Mesele Türk
yahut Yunan azınlı÷ı meselesi de÷il, Alman devletinin göç olayını bütün hukuki
neticeleriyle birlikte kabul etmeye yanaúmaması. 2 milyonluk bir Türk azınlık yok! 8
milyona yakın bir göçmen kitlesi var, hepsinin ortak yönleri var.
Nedir bunlar? Hepsi göçmen olduklarını kabul ettirme derdinde. Haydi, AB ülkelerinden
gelenleri bırakalım bir yana, onlar bu kapsama girmiyorlar. Ama AB üyesi ülkelerden
gelmeyen milyonlarca “yabancı” aynı politikalara maruz kalıyor. Çok sayıda ülkeden
gerçekleúen iúçi göçü burada milyonlarca insandan oluúan bir göçmen kitlesi yaratmıútır ve
Alman devleti bu kitleyi göçmen kabul etmeye yanaúmamaktadır.
Yabancı düúmanlı÷ı ve ırkçılık konusuna baktı÷ımızda da aynı úeyi görüyoruz. Türk
düúmanlı÷ı radikal ırkçılı÷ın tam ve tek spesifik özelli÷i de÷il, yani bir Yahudi düúmanlı÷ı
anlamında söylüyorum bunu. Dolayısıyla TC asıllıların bu noktada da di÷er göçmenlerden
ayrılan, di÷er göçmenlerden ayrı bir örgütlenme politikası gerektiren bir konumu yok.
Alman toplumundaki yaygın örtük ırkçılık da özel olarak Türkleri de÷il, daha çok sosyal
bakımdan zayıf olan yabancı kesimleri hedef alıyor, örne÷in mültecileri. Bundan 20 yıl
önce bu örtük ırkçılı÷ın baú hedefi Türklerdi. 35 yıl içinde vardı÷ımız noktayı ben her úeye
ra÷men baúarı sayıyorum ve bu arada yeni ve daha zayıf konumda göçmen kitlelerinin
gelmesi yaygın örtük ırkçılı÷ın gündemine yeni yeni insan kitlelerini soktu. Alman resmi
yabancılar politikasının da özel ve ayırt edici bir Türk düúmanlı÷ı yok: Alman politikasında
hâkim e÷ilim genel olarak AB üyesi olmayan tüm yabancıları misafir görme rüyasını
sürdürmek úeklinde.
Bir konuyu daha tartıúmaya açmak isterim. Mültikültürel toplumdan ne anlıyoruz?
Kültürlerin ortak ve ba÷layıcı bir anayasa olmadan bir co÷rafyada yaúamasını mı? Çok uç
bir örnek verece÷im. Afrika asıllılar kız çocuklarını sünnet adı altında sakat bırakıyorlar.
Çokkültürlülük adına serbest mi olsun, yoksa kadın ve çocuklar hakları konusunda evrensel
ve insanlı÷ın bugün ulaútı÷ı ileri de÷erler mi geçerli olsun? Avrupalı tutucularda bu birinci
e÷ilim hakim.
Onlar mültikültürellik adı altında göçmenleri toplum dıúında tutmayı sürdürmek
istiyorlar, yani gettolarda ne olursa olsun, yeter ki göçmenler Avrupa ülkelerindeki
anayasalardan yararlanmasınlar!!! Kültürel özgürlük adı altında bu e÷ilime itibar etmemek
gerekir, çünkü bu ikinci sınıf insan olmayı kabul etmek anlamına gelir. Anayasal
vatandaúlık kavramı var mesela. Fransa’da cumhuriyetçi entegrasyon diye bir kavram
tartıúılıyor. ønterkültürel toplum kavramını tartıúmak lazım. Yan yana aynı co÷rafyada
birbirinden ba÷ımsız yaúayan insan toplulukları de÷il, birlikte, iç içe yaúayan kültürler.
ønterkültürel toplumda ortak anayasal hak ve görevler vardır.
Vatandaúın devletle ba÷ı, anayasa çerçevesindedir ve devlet hiçbir vatandaúın diline ve
dinine karıúamaz. ønterkültürel toplumda birbirinden farklı çeúitli hukuk sistemleri olmaz.
Mültikültürel toplum deyimi çok popüler. Dolayısıyla bu düúünceler ilk bakıúta ters
gelebilir ama bakın, Almanya’da úu anda mültikültürel toplum var gibi, döner ve lahmacun
da Almanya’yı fethetti ve Alman toplumu bu çokkültürlülükten hiç úikayetçi de÷il. Fakat
mevcut mültikültürel toplumda göçmenler eúit de÷il ki! Anayasal haklar ve görevler
kapsamına alınmıyorlar ki! Göçmenleri bir úekilde toplumun dıúında tutmak, varlıkları
kabul edilse de ikinci sınıf insan, hatta vatandaú olarak görmek e÷ilimi e÷er mültikültürel
toplum kavramına sı÷mıyorsa, orada karúılarına interkültürel toplum kavramını çıkartmamız
lazım.
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Örgütlenme konusuna yukarıda çizilen çerçevede bakılmalı. En acil olanı, göçmenlerin
bu topluma politik katılımını sa÷lamak. Tek tek baúarılı göçmen politikacılardan de÷il,
kitlesel katılımdan söz ediyorum. Çevreye, demokrasiye, insan haklarına saygılı, hümanist
ve sosyal e÷ilimlerdeki göçmenler - özellikle de gençler - için ImmiGrün derne÷ini
önerece÷im. ImmiGrün göçmen kitlenin eúit politik katılımında, politikaya atılmasında bir
köprü görevi görmeye talip.
Di÷er önemli bir konu ise kültürel örgütlenmeler. Altını çizerek söylüyorum, ço÷ul ifade
kullanıyorum burada, zira Türkiye Cumhuriyeti’nden buraya gelen insanlar tek tip de÷il.
Bir yeúilci politikacının da ço÷ulcu demokrat olmasından baúka bir úey beklemesin kimse.
Örne÷in Türkçenin ikinci yabancı dil olması konusu. Bunu kabul ettirmek kültürel
örgütlenmeden ve bu konudaki ihtiyacı ispat etmekten geçiyor. Ama genellikle kültürel
örgütlenme yerine Türkiye politikasına yönelik örgütlenmeyi tercih ediyoruz. Sonra da
böyle bir örgütlenmenin niye da÷ları deviremedi÷ine üzülüyoruz. østeyen burada istedi÷i
savaúa adam toplamaya çalıúabilir, ama bu ülkenin anayasasına uymaz ve ben karúı çıkarım
asker toplayan herkese. Özellikle de böylesi iúlerin bu ülkedeki göçmenlerin eúit vatandaú
olma iste÷i ile bir iliúkisi olmadı÷ını belirtirim.

8

Cumhuriyet Hafta, 8 Kasım 1996
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Yeni Hayat Ansiklopedisi, 1981
Einde
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1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42
van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op grond
van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld (CEVO94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg, nr. 22a van
28 september 1994.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt
het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling de
normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten
voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op
het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo
nodig naar boven afgerond.
2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan
iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal
scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de
geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal
het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief is,
worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden
door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde
antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de
kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
5 Voor deze toets kunnen maximaal 46 scorepunten worden behaald. Scorepunten worden
toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er
worden geen scorepunten vooraf gegeven.
6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.
3 Vakspecifieke regels
Voor het vak Turks 1,2 (nieuwe stijl) HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels
vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde taal is
gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.
4 Antwoordmodel
Antwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.
Tekst 1 Tarım, Türkiye’yi kurtarır
1 

D

2 

C

3 

D

4 

D
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Antwoorden

Deelscores

Tekst 2 Bill Gates falcı …
Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Ze hebben het alle drie over de toekomst.

5 

Maximumscore 2
Juist
Onjuist
a
b
c
d
e
f

6 

Indien één antwoord fout
Indien meer dan één antwoord fout

1
0

Maximumscore 1
“Konuúmadan çıkan tek sonuç … ait oldu÷uydu.”
(laatste zin van alinea 4)

7 

Maximumscore 1
Samenvatting
a
b
c

8 

Alinea
3
1
6

Tekst 3 Kadınla erke÷in foto÷rafını …
9 

C

10 

A

11 

D

Maximumscore 1
Juist
Onjuist
a
b
c
d

12 

13 

B

14 

B

Tekst 4 Sahaflarda Eskiye Özlem
15 

B

16 

C

17 

D

18 

D

200028 CV11

4

Lees verder

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 812

Antwoorden

19 

B

20 

D

21 

B

22 

A

23 

B

24 

B

25 

B

Deelscores

Tekst 5 Gezdi÷im dikenli aúk yollarında …
Maximumscore 2
Nummer artikel Letter van kopje
1
c (Çevirin Gitsin)
2
d (øúbirli÷i)
3
a (Asırları Edebiyatla Gezin)
4
e (Öteki Almanya’nın Sesi)

26 

Indien één antwoord fout
Indien meer dan één antwoord fout

1
0

Tekst 6 Almanya’da Türk azınlık …
27 

C

28 

A

29 

D

30 

C

31 

32 

Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord moet het volgende element bevatten:
• in de interculturele samenleving geldt de grondwet voor iedereen, dus ook voor migranten
of
• interkültürel toplumda anayasa herkes için geçerlidir.
Maximumscore 1
De kern van het goede antwoord moet uit één van de twee volgende elementen, of een
combinatie van deze elementen bestaan:
• massaal aan de Duitse politiek deelnemen / Politikaya kitlesel katılım
• lid worden van ImmiGrun / ImmiGrun’e katılma

33 

A
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Antwoorden

Deelscores

Tekst 7 Güneyde Kıú
Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Groep
Voordeel
1: arme landgenoten
mogelijkheid van vakantie
2: hotelhouders
ook werk in de winter

34 

35 

C

36 

D

37 

A

Tekst 8 Vitrindekiler
Maximumscore 2
Kenmerk Nummer van de titel
a
3
b
4
c
1
d
2
e
1

38 

Indien één antwoord fout
Indien meer dan één antwoord fout
39 

1
0

D

Tekst 9 haydi bismillah …
Maximumscore 2
“Türklerin dergisi (olsun.) … (Bunları) düúünerek çıkıldı yola.” en
(“Bunları araútıraca÷ız …) økibinbir herkese (açık) bir dergidir.”
(respectievelijk eerste kolom, regels 6–11 en eerste kolom regels 27–30)

40 

Indien één antwoord fout
Indien meer dan één antwoord fout

1
0

Tekst 10 Deyim kaynakları
Maximumscore 1
nummer 60

41 

Tekst 11 Ortaklıklar
Maximumscore 1
Ja, alinea 6.

42 
Einde
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Examen HAVO

Turks 1,2 (nieuwe stijl)

■■■■

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

01

Tijdvak 1
Dinsdag 29 mei
13.30 – 16.00 uur

Vragenboekje

Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te
behalen; het examen bestaat uit 43 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

100016

11

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.
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De vragen kunnen gesloten zijn (meerkeuzevragen) of open.
Schrijf al je antwoorden op het examenpapier dat je van je school hebt gekregen.
Noteer bij de meerkeuzevragen alleen de hoofdletter die hoort bij het goede antwoord.
Beantwoord de open vragen uitsluitend in het Nederlands, tenzij anders is aangegeven.

■■■■
2p

1 ■

1p

2 ■
A
B
C
D

1p

3 ■

A
B
C

1p

4 ■
A
B
C
D

1p

5 ■
A
B
C
D
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Tekst 1 Gülmenin Ýyileþtirici Özelliði
In dit artikel wordt gesteld dat behalve mensen ook bepaalde dieren kunnen lachen.
a In welke alinea wordt dat gesteld?
b Noteer ook van welke tak van wetenschap de stelling afkomstig is en
c waar die tak van wetenschap voor het eerst beoefend werd.
Het antwoord mag naar keuze in het Turks of het Nederlands.
Aþaðýda verilen önermelerin hangisi doðrudur?
Amerikalý N. Cousins, bilinmeyen bir hastalýktan kurtuldu.
Berlin Hayvanat Bahçesinin uzmaný, gorillerin kendiliðinden gülme krizine girdiðini keþfetti.
L. Berk, gülmenin neden saðlýklý olduðu konusunda önemli verilere ulaþtý.
W. Fry, bir insanýn, bir topluluða kýyasla kendi baþýna otuz kez daha az güldüðünü keþfetti.
Bu makale þu bölümlerden oluþuyor: I Giriþ; II somut bir örnek; III saðlýk verileri;
IV baþka veriler.
Hangi paragraf(lar)ýn hangi bölüme ait olduðunu belirt.
I Giriþ

II somut bir örnek

III saðlýk verileri

IV baþka veriler

1
1–2
1–2–3

2–3
3–4
4–5–6

4–5
5–6–7
7

6–7–8–9
8–9
8–9

‘Gülmenin Ýyileþtirici Özelliði’ konusunu iþleyen bu makeleyle, yazar
bazý bilim adamlarýnýn bu konudaki karþýt görüþlerini özetliyor.
bir bilim adamý olarak bu konudaki görüþünü sunuyor.
birçok bilim adamýnýn savunduðu tezi özetliyor.
kendisi, yazar olarak yaþadýðý tecrübeleri özetliyor.
Duyulan kahkahanýn hangi özelliði diðer insanlarýn da gülmesine neden oluyor?
Kahkahanýn müzikalliði.
Kahkahanýn tekrarlanmasý.
Kahkahanýn tiz ya da kalýn olmasý.
Kahkahanýn uzun veya kýsa olmasý.
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■■■■
2p

6 ■

Tekst 2 Yabancý dil yayýnlarý …
Aþaðýda belirtilen görüþler hangi þahýslara aittir?
1 Batýlý bazý ülkeler, yabancý dil yayýnlarýný kendi kültürlerini yaymanýn bir aracý olarak
dagörüyorlar.
2 Dýþardan alýnan yabancý dil yayýnlarý pahalýdýr. Bunlar, Türkiye’de daha ucuza mal
edilebilir.
3 Okullar komisyonculuk yapmak yerine, eðitim iþiyle uðraþmalýdýrlar.
4 Ülkemize daha fazla döviz kazandýrabilmek için yabancý dil yayýnlarýndan alýnan Katma
Deðer Vergisi düþürülmelidir.
Þahýslar:
a Atilla Akbaþ
b Oktay Sinanoðlu
c Emrah Özpirinççi
d Kemal Karabað

Görüþler:
…
…
…
…

Doe het zó op je antwoordblad (voorbeeld):
Þahýslar:
Görüþler:
a
1
1p

7 ■
A
B
C
D

1p

8 ■
A
B
C
D

1p

9 ■

■■■■

Aþaðýdaki paragraflardan hangileri içerik olarak ayný konuyu iþliyor?
4 ve 5
4 ve 6
5 ve 7
6 ve 8
Aþaðýdaki ifadelerden hangisi bu makalenin içeriðini en iyi þekilde yansýtýyor?
Dil yayýnlarý alanýndaki ithalatýn sýnýrlandýrýlarak, ihracata yönelinmesi gerektiðine dikkat
çekmek.
Yabancý dil eðitimindeki kaliteye devletin dikkatini çekmek.
Yabancý dil yayýnlarý konusundaki sorunlara devletin dikkatini çekmek.
Yayýncýlarýn, yabancý dil yayýnlarýndan haksýz kazanç saðladýklarýna dikkat çekmek.
In welke alinea vat de schrijver de wensen van de uitgevers samen?

Tekst 3 O Þimdi Büyükada’da
Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

1p

10 ■
A
B
C

1p

11 ■
A
B
C

1p

eleman
þirket
yer

otobüsle
taksiyle
yürüyerek

12 ■
A
B
C
D
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belki
galiba
herhalde
zaten
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1p

13 ■
A
B
C
D

1p

14 ■
A
B
C
D

1p

B
C

B
C

B
C
D

B
C
D

imreniyor
kahroluyor
seviniyor
þaþýrýyor

19 ■
A
B
C

1p

belediye
esnaflar
faytoncular
Turing

18 ■
A

1p

ancak
çünkü
hemen

17 ■
A

1p

adanýn
çaðýmýzýn
hastanýn

16 ■
A

1p

etkili
hýzlý
huzurlu
sýnýrlý

15 ■
A

1p

büyük masraf
iþ sahasý
kafa yormak
organizasyon

havasý da
müþterisi de
yerlisi de

20 ■
A
B
C
D

■■■■

bahsedilen
kaydedilen
tamir edilen
yýkýlacak

Tekst 4 Anadolu’nun “nazar ve …”

1p

21 ■

Welk woord in de tekst heeft een betekenis die overeenkomt met het woord ‘dilek’?

1p

22 ■

Nazar ve dilek ile ‘iç konuþma’ (1. paragraf) arasýnda olan iliþki hangi paragrafta anlatýlýyor?
2. paragraf.
3. paragraf.
4. paragraf.
5. paragraf.
6. paragraf.

A
B
C
D
E
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1p

23 ■
A
B
C
D
E

1p

24 ■
A
B
C
D

1p

25 ■

■■■■

Aþaðýdaki ‘dilek’lerden hangisi uygun deðildir?
bir hastalýktan kurtulmak.
çocuk sahibi (anne) olmak.
evlenmek.
gençleþmek.
nazara karþý korunmak.
‘Nazar ve dilek folkloru’ hangi insan grubu arasýnda araþtýrýldý?
çocuklar.
erkekler.
kadýnlar.
mutsuz insanlar.
Aanvankelijk geloofde Eftal Ýplikçioðlu niet in de magische werking van de nazar
boncuðu (de gelukskraal). Pas later begon hij daarin te geloven. Citeer de zin waarin hij
de reden hiervoor geeft.

Tekst 5 Köy Enstitüleri Unutulmadý …

1p

26 ■

Citeer de zin die de missie en het belang van het oprichten van “Eðitmen Okullarý”
benadrukt en samenvat.

1p

27 ■

Köy Enstitüleri’nin oluþmasýný saðlayan temel düþünce þunlardan hangisine aittir?
Engin Tonguç
Hasan Ali Yücel
Ýsmail Hakký Tonguç
Mustafa Kemal Atatürk

A
B
C
D

1p

28 ■
A
B
C
D

1p

29 ■
A
B
C
D

1p

30 ■
A
B
C
D

■■■■
1p

31 ■
A
B
C
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Bu metne göre Köy Enstitüleri’nin saðladýðý yararlar arasýnda þunlardan hangisi yer
almýyor?
Çok sayýda okulun ülkeye kazandýrýlmasý.
Cumhuriyet rejiminin saðlamlaþtýrýlmasý.
Ýnsanlarýn kendi kendisini yetiþtirmesi.
Ülkede ilk olarak okuma- yazma seferberliðinin baþlatýlmasý.
Bu enstitülerin yýkýlmasýna sebep olan kesimlerin karþý çýkma nedeni yazara göre neydi?
Bu enstitülerin sað kanat politikacýlarýný desteklemesi.
Halkýn bu enstitülerce bilinçlendirilmesi sonucu belli gruplarýn kazancýnýn engellenmesi.
Soðuk savaþýn bu enstitülerce desteklenmesi.
Türkiye‘deki ekonomik düzelme sonucu bu tür enstitülere gerek kalmamasý.
Yazarýn Köy Enstitüleri‘ne yaklaþýmý nasýldýr?
gerçekçi
idealist
karamsar
özlemli

Tekst 6 Dilimiz “Çaðdaþ Korsanlarla” …
Metnin kuruluþu nasýldýr?
giriþ – durum tanýmý – yazarýn görüþü.
giriþ – soru + açýklama – sonuç.
giriþ – tez ortaya koyma – tartýþma.

5
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2p

32 ■

De auteur raadpleegt het ‘Türkçe Sözlük’.
Welke van onderstaande combinaties komen daarin wel voor en welke niet?
I
korsan devlet
II
korsan kasetçilik
III korsan kitap
IV korsan marka
V
korsan miting
VI korsan radyo
VII korsan sözcük
Noteer de nummers van de betreffende combinaties als volgt op je antwoordblad:
Combinaties die wel voorkomen: Combinaties die niet voorkomen:
………
………

1p

33 ■
A
B
C

1p

34 ■
A
B
C
D

■■■■

Baþlýktaki “çaðdaþ korsanlar”la kastedilen nedir?
bazý dil tamlamalarý
hava korsanlarý
komik insanlar
Yazar “illegal” davranýþa olan ilgiyi neye baðlýyor?
dilbilimsel etkenler.
ekonomik etkenler.
hukuki etkenler.
tarihi etkenler.

Tekst 7 Ýþte Ünlü Ayaspaþa

1p

35 ■

Wat is volgens de tekst het meest kenmerkend voor het stadsdeel Beyoðlu?
Het antwoord mag naar keuze in het Turks of in het Nederlands gegeven worden.

1p

36 ■

Ayaspaþa hangi adla daha çok tanýnýyor?
Adalar.
Gümüþsuyu.
Kabataþ.
Pera.
Taksim.
Üsküdar.

A
B
C
D
E
F

1p

37 ■
A
B
C
D

17. yy.’dan 19. yy.’a kadar ilk apartmanlar yapýlmadan önce Ayaspaþa neydi?
Boþ arazi.
Hýristiyan mezarlýðý.
Müze bahçesi.
Padiþah’ýn çay bahçesi.

2p

38 ■

Wat zijn de twee belangrijkste redenen dat de huizen in Ayaspaþa niet voor nieuwbouw
afgebroken kunnen/mogen worden?
Het antwoord mag naar keuze in het Turks of het Nederlands gegeven worden.

1p

39 ■

Ayaspaþa’daki apartman dairelerinin m2 alýþ fiyatlarý hangi miktarlar arasýnda deðiþiyor?
1200 – 3000 dolar.
2000 – 3000 dolar.
2500 – 3000 dolar.

A
B
C
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Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijhorende tekst raadpleegt.

■■■■

1p

40 ■

■■■■

1p

41 ■

■■■■
1p

42 ■

■■■■

1p

43 ■

Tekst 8 Kahvenin Dünyaya Yayýlýþý
Je hebt van iemand gehoord dat de teelt van de koffieboon zijn oorsprong vindt in
Zuid-Amerika.
Je wilt weten of dit waar is of niet en wat dit artikel hierover zegt.
Noteer op je antwoordblad of dit waar is of niet waar.
Noteer ook het nummer van de desbetreffende alinea.

Tekst 9 Mikro makineler günlük …
Je bent benieuwd op welke wijze de micro-apparaatjes (“mikro makineler”) het leven in
de toekomst zullen beïnvloeden.
Citeer de uitspraak die hierover in dit artikel wordt gedaan.

Tekst 10 Bu Yaz Komþunuz …
Je wilt weten wie voor het eerst op het idee is gekomen van toerisme in Europa.
Geeft dit artikel daar informatie over?
Zo ja, citeer dan de zin waarin die informatie staat.

Tekst 11 Ünlüler ne yapýyor?
Je surft met je vriend(in) op Internet om een idee te krijgen van nieuwe films en jullie
zien deze tekst. Jullie houden allebei van films met een sociaal-culturele inhoud die
tegelijk nogal kritisch zijn.
Welke 2 films moeten jullie kiezen?
Noteer op je antwoordblad het nummer van de betreffende films.

Einde

100016

11

7

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 821

■■■■
Turks 1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

01

Tijdvak 1
Dinsdag 29 mei
13.30 – 16.00 uur

Tekstboekje
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Tekst 1 Gülmenin Ýyileþtirici Özelliði
Gülme laboratuvarlarýnda yapýlan son
çalýþmalar çok bilinen bir gerçeði doðruladý: Gülme
saðlýk demektir. Bunun üzerine, çok ciddi
hastalýklarda bile doktorlar hastayý güldürecek
hatta kahkaha attýracak önlemler almaya
baþladýlar. Gülme krizinin tedaviyi iyileþtirici
etkileri olduðunun anlaþýlmasý üzerine,
hastanelerde uygun önlemler alýnmaya baþlandý.
Gülme tedavisi ilk kez 1960’lý yýllarda
Amerikalý bir hasta Norman Cousins tarafýndan
geliþtirildi. Doktorlar Cousins’te bir tür damar
sertleþmesi saptamýþlar, son derece aðrýlý ve
iyileþmesi güç olan belkemiðinde kronik yangý
belirlemiþlerdi.
Cousins, bilimsel raporlara dayanarak gönül
ferahlýðýnýn iyileþtirici olmasý gerektiðini düþündü
ve ilk yaptýðý iþ berbat hastane odasýný terk ederek
güzel bir otel odasýna geçmek oldu. Arkasýndan,
hastabakýcýlardan ve arkadaþlarýndan kendisine sürekli olarak komik fýkralar, gülünç
olaylar anlattýrdý. Tedavi sonucunda Cousins sürpriz bir þekilde iyileþti. Böylece
Amerika’da yeni bir bilimsel dal ortaya çýktý. Gelotoloji, yani gülme öðretisi.
Kaliforniyalý baðýþýklýk bilimcisi Lee Berk þöyle diyor: “Hep duyarýz, gülmek
saðlýklýdýr diye. Þimdi biz gülmenin niçin saðlýklý olduðu konusunda hýzla veriler
toplamaya baþladýk”.
Berk ve Stanford Üniversitesi Týp Fakültesi’nde nörolog William Fry yaptýklarý
araþtýrmalarda, gülmenin vücutta karmaþýk biyokimyasal olaylarý baþlattýðýný saptadýlar.
Stres hormonu olarak bilinen cortisol ve adrenalin gülme sonucu azalýyor ve büyüme
hormonlarýnýn üretimi kýþkýrtýlýyor.
Gelotologlar, gülme yeteneðinin sadece
insanlarýn deðil primatlarýn da genetik özelliði
olduðunu, insansý maymunlarýn da
gýdýklandýklarýnda gülme krizine tutulduklarýný
belirtiyorlar. Berlin Freie Universität’te davranýþ
bilimci Dietmar Todt, gülme araþtýrmalarýnýn
baþlangýç noktasý olarak gýdýklamayý ele alýyor.
Berlin Hayvanat Bahçesi’nde yapýlan
araþtýrmalarda þempanze, goril ve orangutanlara
yarým saatlik sürekli gýdýklama seansý uygulandý. Bu
seanslar sonunda bir bebek goril gülmeyi öðrendi.
Ýnsanlar hah hah, heh heh, hoh hoh veya kih
kih diye gülüyorlar. Maryland Üniversitesi’nden
gülme araþtýrmacýsý Robert Provine’e göre,
gülmenin, bizim konuþma dili dediðimizden ziyade
hayvan baðýrýþlarýyla daha yakýn bir iliþkisi var.
Buna raðmen gülme önemli bir iletiþim aracý. Gülmenin sosyal alanda yarattýðý
imkânlar oldukça geniþ. Ancak gülme, daha çok bir grup olayý. Ortalama bir insan, bir
topluluða kýyasla kendi baþýna 30 kez daha az gülüyor.
Gülmenin bulaþýcý bir yönü de var. Bu nedenle mizah üreticileri televizyonlardaki
komedilerde gülme efekti yaratarak izleyicileri uyarmaya çalýþýrlar. Berlin’de 31 erkek ve
48 kadýna laboratuvarda yapay üretilen kahkahalar dinletildi ve bu kahkahalarý
deðerlendirmeleri istendi. “Sizi güldürüyor mu?” “Ýtici mi ?” gibi sorulara yanýt arandý.
Bunun sonucunda gülmenin ya da kahkahanýn melodisinin belirleyici olduðu anlaþýldý.
Melodisi, kahkahayý itici de kýlabiliyor, gülme krizi de yaratabiliyor.

1

2

3

4

5

6

7

8
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Deðiþtirilerek alýnmýþtýr
Cumhuriyet, 1997
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Tekst 3

O Þimdi Büyükadada
DEVRÝM SEVÝMAY
Kafasý sürekli hesap yapýyor: kaça
alýrým, nereden bulurum diye içi içini
yiyor. Gözü ise milletin camýnda, kapýsýnda, iþyerlerinin tenteleri, sandalyelerinde.
Estetiðe uymayan, kirli, arabesk, ilkel
kalmýþ her þey çivi gibi batýyor ona. Zaten
Büyükada onun gözüyle acil operasyon
bekleyen bir hasta durumunda. Ne yapýp
ne edip mutlaka bu hastayý ayaða kaldýrmalý, Motorlu araçlardan arýnmýþ bu
adayý baþtan yaratmalý diyor.
Türkiye Turing Kurumu Baþkaný ve bir
Ýstanbul Profesörü olan Çelik Gülersoyun bunu savunurkenki tek amacý,
Çevremizi temiz tutalým, yeþili koruyalým disiplininden ibaret deðil. Sýký bir
ticari hesabý da var kafasýnda: Kongre
turizmi. Bilgi çaðýnýn yaþandýðý bu
devirde dünyanýn her yerinde arka arkaya
10
yapýlan ama uygun
bulunamadýðý için bir türlü Türkiyeye tam
anlamýyla giremeyen kongre turizmiyle
ilgili olarak Gülersoy, Ada bunun için
tam biçilmiþ kaftan diyor. Gülersoya
göre Büyükadada kongre turizmi için
yað, þeker, un var, sadece biraz gayret
gerekiyor. Bu iddiasýnýn dayandýðý temelleri hemen saymaya baþlýyor Gülersoy:
Birincisi, adada trafik derdi yok.
Adam pansiyonundan çýkýp kongre
11
binasýna
gidebilir. Bu, konferanslara katýlanlar için bulunmaz bir
fýrsattýr. Ýkincisi, adada hem yeþil var,
hem de tarihi birikim. Kongre turizmini
ayarlayan þirketlerin göz önünde bulundurduðu bir baþka unsur da budur
12 .
Kongre turizminin, ülke turizmine
katkýsýnýn yaný sýra pek çok iþ kolunu da
hareketlendireceðini düþünen Gülersoy
þunlarý anlatýyor:
Ada, salt zenginlerin yazýn üç ay
kullandýðý sonra da kimsenin gelip
yüzüne bakmadýðý bir yer. Ýnsanlar
burada 9 ay kepenk kapatýyor, faytoncular
çalýþamýyor, gençler iþsiz, pansiyonculuk
ölmüþ durumda. Turizm demek tanýtým
broþürleri için basýlan kaðýt, kullanýlan
13
mürekkebe kadar
demektir.
Üstelik kongre turizmi sayesinde genç
personelimiz dünyanýn beyin gücüne
hizmet vermiþ olacak. Bu bizim gençlerimizi de eðitir. Sonra da o beyinler kendi
ülkelerine döndüklerinde hoþ bir kongre
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merkezini anlatacaklar. Böyle bir tanýtýmý
14
milyarlar verseniz bu kadar
yapamazsýnýz.
Gülersoydan bunlarý dinledikçe insanýn içinden Ýyi güzel de yeni fikirlerin bu
kadar zor kabul ettirildiði bir ülkede bu
iþler, yani þu kongre turizmi filan nasýl
halledilecek diye endiþeye kapýlasý
geliyor. Elbette ki bu endiþeyi herkesten
önce hisseden ve tecrübeleriyle de hangi
engellerle karþýlaþacaðýný çok iyi bilen
Gülersoy, iþleri en kolaya indirgeyecek
çözüm yollarýný bulmuþ bile. Gülersoyun
hesabýna göre 15 reçetesi þöyle:
Bir kere kesinlikle þu faytonlarý adam
etmek gerekiyor. Ne kadar arabesk motif
varsa hepsi bu faytonlarda. Sonra faytoncularý… Amacýmýz tek tip elbise ya da tek
tip fayton yaratmak deðil tabii ki…
16
belli bir disiplin gerekiyor.
Adada 280 araba var. Faytonun yenisi
750, komple bakýmý ise 103 milyon lira.
Biz 17 olarak 5 tane yaptýrdýk. Ama
daha fazlasýna gücümüz yetmez.
Bankalardan alýnacak çok küçük bir
reklam tabelasýný faytonlarýn arkasýna
takmakla sanýrým bu masrafý karþýlarýz.
Sýra sonra at meydanýna geliyor. Meksika
köylerinden beter. Atlar da kahyalar da
ayný yere, sokaða tuvaletlerini yapýyor.
Ayrýca faytonlar meydandaki kuleden

4

baðýra baðýra anons ediliyor. Olmaz.
Oraya ýþýklý bir pano, duþ, tuvalet, dinlenme yeri yapmak gerekiyor. Bunun da
maliyeti 3-4 milyarý bulur. Atlar kadar
önemli olan bir baþka konu ise eþekler.
Lunaparktan sonra atlarýn çýkamadýðý
yokuþu eþekler çýkýyor, ama ne zavallý
eþekler onlar…
Atlar, eþekler neyse de ya o insanlarýn
yaptýklarý? Gülersoy, vapurdan iner inmez
karþýmýza çýkan sýra kahvelere baktýkça
18 . Hele de adanýn yukarýlarýna
týrmandýkça karþýmýza çýkan geniþ park
alanlarýndaki kahveler Gülersoyu çýlgýna
çeviriyor. Þu yaðlý tentelere bakýn, þu acý
mavi, naylon iskemlelere… Böyle turizm
olmaz diyor içi yanarak. Peki onlarý ne
yapmalý? Gülersoy, bu soruyu elini havayý
kesen düz bir hamleyle yanýtlýyor. Gidecekler.
Gülersoyun reçetesindeki þimdiki
madde ise belki de en önemli olaný:
kongre merkezleri ve konaklama yerleri.
Ama diyor Gülersoy, Sakýn adaya
otel-motel girmesin. Ýþin içine otel girerse
19
adanýn
gider diye uyarýyor. Ýyi
de Gülersoy, peki gelenler nerede
kalacak?
Pansiyonlarda. Dünya turizminin
bütün yükü de zaten pansiyonculuktadýr.
Genç aileler için tam biçilmiþ kaftan.
Böylece herkes para kazanýr. Üstelik
gelenlere de daha ucuza çýkar. Aslýnda
bir baþka önemli nokta da pansiyonlarda
iþin içine kadýn eli deðer. Turizmde
mutlaka bir Haným eli olmalýdýr.
Kongre merkezlerine gelince, yeni
yapýlaþmaya gerek yok. Vatikana baðlý ve
bomboþ duran saray gibi yapý, San
Pasifico Kilisesinin yan binalarý, 3
öðrencisi kalmýþ koca Rum ilkokulu,
Kaymakamlýk karþýsýndaki Madam
Fabiatodan kalan saray gibi bir bina, Aya
Yorgi`de duran harap durumdaki
20
yetimhane de var. Tüm bu
yerlerin azýnlýklarýn elinde olmasýndan
kaynaklanacak sorunun da bir çözümü
bulunduðunu söyleyen Gülersoy, Vatikan
temsilciliði, Fener Patrikhanesi ve
Dýþiþleri Bakanlýðýnýn uyuþmaya gitmeleri,
Lozan Anlaþmasý engelini aþar kanýsýndayým diyor.

Deðiþtirilerek alýnmýþtýr
Hürriyet, Mayýs 1997
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Tekst 4

Anadolu’nun “nazar ve dilek folkloru”
Ayten Övür

Zaman zaman köylü kadýnlarýn boyunlarýnda renkli boncuk dizeleri görürüz; iki
mavi, bir sarý, üç kýrmýzý gibi, gizli anlamlar içeren bir ritmle sýralanýr bu boncuklar. Ýlk
bakýþta pek bir þey anlatmayan bu tuhaf þifre, kimi kez gerçekleþmesi çok zor bir dileðin
olmasý için, kimi kez bir büyük korkudan korunmak içindir. Bu gizemli dünyayý araþtýran
Eftal Ýplikçioðlu nazarlýklarýn da, Anadolu kadýnýnýn folklorik bir ‘iç konuþmasý’ olduðunu
saptamýþ…
Yüzyýllardan beri kadýnlar gerçekleþmesini istedikleri þeyler için dilek tutmuþlar,
adak adamýþlar. Nazara karþý da bir takým korunma yöntemleri geliþtirmiþler. Günümüzde
de adak ve nazar hâlâ inanýlan þeyler.
Hastalýklardan korunmak için renkli boncuklarla yapýlan kolyelerde, her renk bir
hastalýðý ifade ediyor. Genellikle, “sarýlýk” adýyla bilinen hastalýða karþý sarý boncuk,
“kýzamýk” adýyla bilinen hastalýða karþý ise kýrmýzý boncuk kullanýlýyor.
Köylü kadýnlarýn boyunlarýnda gördüðümüz renkli boncuklarýn hepsinin bir anlamý
bulunuyor. Kimisi nazara karþý korunmak için kimisi de bir dileðin gerçekleþmesi için
takýlýyor. Nazarlýklarýn üzerinde kullandýklarý düðmeler ve boncuklarla týpký oyalarda,
halýlarda olduðu gibi duygularýný ifade ediyorlar. Bir düðme dikiyor, içinden bir dilek
tutuyor.
Adak için kullanýlan liralar ise para sahibi olma isteðini ifade ediyor. Ayna, hem
nazarý, nazar deðme ihtimali olan insana yansýtýyor, hem de saðlýk, ferahlýk gibi anlamlar
içeriyor. Nal ve zeytin çekirdeðinin de insanlarý nazara karþý koruduðuna inanýlýyor.
“Fatma Ananýn Eli” denen ve beþ çizgiden oluþan boncuklar da nazara “dur” diyor.
Yuvarlak cam boncuklar ise nazara karþý kullanýlan en etkin malzeme.
Küçük mavi torbalar içine konan çörek otu da yeni doðmuþ bebeklerin yastýðýna ya
da omuzuna takýlýyor. Gelinlerin yataðýnýn altýna konan bu torbalarý üzerinizde taþýdýðýnýz
zaman da, nazara karþý korunmuþ oluyorsunuz.
Yine bebeði olmayan kadýnlarýn uyguladýklarý bir baþka yöntem þöyle; anne olmak
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isteyen kadýn, doðacak bebeðin parmaðýna uyacak büyüklükte bir gümüþ yüzük yaptýrýp,
üzerine mavi bir taþ taktýrýyor.
Eftal Ýplikçioðlu 15 yýldan beri nazar ve adakla ilgileniyor. Deðiþik yörelerden yaþlý
8
insanlarla konuþarak, malzemeler biriktiriyor. Nazarla ilgili hiçbir yayýn olmadýðýný
farkeden Ýplikçioðlu, “Üniversite tezlerine kadar araþtýrdým. Ancak inanç ve dinin içinde
bir iki paragraf bulabildim bu konuyla ilgili. Göz boncuðu ya da þu, bu iyi gelir gibi þeyler
vardý” diyor.
Adaðýn en çok evlenmek için, çocuk için ve bir hastalýktan kurtulmak için
9
kullanýldýðýný söyleyen Eftal Ýplikçioðlu, bu tür inançlarýn Anadolu kadar Ýstanbul’da da
çok yaygýn olduðunu, mesela bazý türbelerin ve adak adanan yerlerin önlerinde,
kapýlarýnda kuyruklarýn hiç eksik olmadýðýný belirtiyor.
Ýþin bir baþka ilginç yaný, Eftal Ýplikçioðlu, eskiden nazar ve adak gibi þeylere hiç
10
inanmazken, bu iþin içine girdikten sonra inanmaya baþlamýþ. “Doðrusu ben nazara
inanýyorum. Eskiden hiç inanmazdým. Ama þimdilerde farklý düþünüyorum doðrusunu
isterseniz. Çünkü bazý insanlarýn yanýnda kendimizi çok rahat hissetmeyiz. Sarýþýn
insanlarýn, renkli ve özellikle mavi gözlü kimselerin nazarýnýn daha çok deðdiðine
inanýlýyor. Ama bu, o insanýn kötü olduðu anlamýna gelmiyor. Buna raðmen, bakarken ‘þu
ne kadar güzel’ diye bile, içinden geçirse, beðendiði eþyanýn baþýna bir kaza gelebiliyor.
Doðrusu, ben artýk buna inanýr oldum. Kendini daha iyi hissetmek için, bir çok insan
psikologlara koþuyor. Bence bu tür inançlarýn yararý var fakat hiç bir zararý yok. Kendinizi
iyi hissetmenize yarýyorsa bir taþ parçasý, bence onu kullanabilirsiniz…”
Deðiþtirilerek alýnmýþtýr
Nokta, 1997
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Tekst 5 Köy Enstitüleri Unutulmadý…
Özgür Atanur
1935 yýlýnda Mustafa Kemal Atatürk’ün düþüncesi olan eðitim seferberliði baþladý.
Askerliðini onbaþý veya çavuþ olarak yapmýþ kiþiler köylerinden çaðrýlarak altý aylýk bir
kurstan geçiriliyor ve köylerine öðretmen olarak yollanýyorlardý. “Bunlar ilk üç sýnýflýk
köy okullarýnda çocuklarý okutacaklardý. Bu sistem aslýnda çok baþarýlý oldu. Ýsim yapmýþ
birçok Köy Enstitülü yazarýn ve sanatçýnýn ilk kez okuma yazma öðrenmeleri, köylerde
çobanlýktan kurtulmalarý bu eðitmen okullarýyla saðlanmýþtýr” diyor Köy Enstitüleri
kurucularýndan Ýsmail Hakký Tonguç’un oðlu Engin Tonguç. Ve bu denemenin iyi sonuç
vermesiyle Köy Öðretmen Okullarý’ndan sonra da Köy Enstitüleri’nin kurulduðunu ve
1940 yýlýnda da yasallaþtýðýný kaydediyor.
Köy Enstitüleri yavaþ yavaþ yaygýnlaþýyordu. Saffet Arýkan’dan sonra Milli Eðitim
Bakaný olan Hasan Ali Yücel ve Ýlköðretim Genel Müdürü Ýsmail Hakký Tonguç’un
baþlattýðý kývýlcým yurdun dört bir yanýna yayýlýyor, Tunceli’de, Malatya’da, Diyarbakýr’da,
Samsun, Alanya ve Trakya’da ve yurdun kýrsal olarak nitelendirilebilecek illerinde 20
Enstitü kuruluyordu.
Köy Enstitüleri’nin kurulmasýnýn ilk yýlýnda imece yoluyla 500 köye okul yapma
baþarýsýna ulaþýlýyordu. Ancak hep söylendiði gibi sadece eðitmekle kalmýyordu. Engin
Tonguç’un altýný çizdiði gibi halkýn uyandýrýlmasý ve gerçek anlamda halk egemenliðinin
saðlanmasý için eðitim olayý kullanýlýyordu, ancak bunun yanýnda Cumhuriyet tarihi
açýsýndan çok önemli bir misyon gerçekleþtiriliyordu: “Bu insanlar öyle bir düzeye
geleceklerdi ki kendi sosyal ve ekonomik konumlarý nedir bunu kavrayacaklar ve
getirilmek istenen halk egemenliðine dayalý rejim içerisinde, bir baský grubu
oluþturabilecek örgütlenmeleri yapabilecek bilince eriþeceklerdi. Olay dar anlamda bir
okuma yazma öðretme özelliði taþýmamaktadýr. Tamamen Cumhuriyetin temellerini
saðlamlaþtýrma ve rejimi gerçek anlamda kurma çabasýdýr.”
Baþarýyla uygulanan sistem meyvelerini veriyor ve halk kendi kendini üretmeye
baþlýyordu. Ancak bilinçlilik düzeyinin yaratýlmaya çalýþýlmasý belirli kesimlerin
tepkilerine neden oluyordu. Türkiye’deki bozuk sosyal ve ekonomik yapý düzelmeye
baþladýktan itibaren, bozuk yapýdan yararlanan insanlarýn tepkileri ortaya çýkýyordu. Daha
geniþ düzlemde düþünüldüðünde, II’inci Dünya Savaþý sonrasýnda ortaya çýkan ‘Soðuk
Savaþ’ yýllarýnýn politik mücadelelerinden Türkiye de payýný alýyordu. Ýlhan Selçuk’un
belirttiði gibi, ‘Soðuk Savaþ’ Türkiye’de ‘Karþý – devrim’e yol açýyor, ‘Allahsýz komünizme
karþý savaþ’ Türkiye’de siyasal iktidarýn belirlenmesinde en büyük rolü oynuyordu. Bu
süreç, Köy Enstitüleri’nin sað kanat politikacýlarla yýkýlmasýna neden oluyor, dünyada
belki de ilk örnek olarak nitelendirilebilecek bu sistem acýmasýzca ortadan kaldýrýlýyordu.
Kapatma iþlemi 1954 yýlýnda yasal olarak tamamlanýyordu. Köy Enstitüleri’nden geriye
kalan 700 bina, 17 bin iþsiz öðretmen ve yüzbinlerce okulsuz öðrenciydi.
Ýster istemez insanýn aklýna ‘Enstitüler bugüne kadar devam etseydi, Türkiye’deki
yansýmasý ne olurdu?’ sorusu takýlýyor. Engin Tonguç, soruyu þöyle yanýtlýyor:
“Bugüne kadar devam etseydi þunlar deðiþirdi. Bugün köylerimiz halen geri ve ilkel
durumdalar. Köylerde bütün bu geliþim tamamlandýrýlmadýðý için köylerde istenen geliþme
ve kalkýnma gerçekleþtirilemedi. Bu ilkellik olmayacaktý. Köy ve kent arasýndaki farklýlýk
ortadan kalkacaktý. Belki dýþarýya olan göç bu durumda olmayacaktý. Göç olgusu farklý
þekilde geliþebilecekti. Dýþ ülkelerde çýkan büyük sorunlarýn birçoðu olmayacaktý.
Gecekondulaþma belki bu kadar artmayacaktý. Kent – köy oraný deðiþse bile uygar bir
kentleþme yaþanabilecekti. Akýllara takýlan diðer önemli konu ise ‘bugün uygulanmasý ne
kadar mümkündür’ sorusu: Tabii ki o zamanlardaki sistemin aynýsýnýn uygulanmasý söz
konusu deðil. Ancak eðitim ilkeleri sadece köye iliþkin ilkeler deðildi. Bu ilkeler bugün
gecekonduda da kentlerde de uygulanabilir. Köy Enstitüleri de böyle bir deðiþime
uðrayarak, belki adý deðiþtirilerek bugünün koþullarýna uygun eðitim kurumlarý olarak
adapte edilebilinirdi. Bugün eðitim sisteminde yaþanan sorunlar yaþanmayabilirdi.”
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Tekst 6

Dilimiz “Çaðdaþ Korsanlarla” Savaþýyor
Pýnar Sözen
Bir varmýþ, bir yokmuþ diye baþlamýyor anlatacaklarýmýz. Niyetimiz Türkçe
konusunda, kimilerine ders vermek de deðil. Yalnýzca dilimizde yanlýþ kullanýlan
kelimelerden birini, haddimizce karýþtýrýp, kurcalayacaðýz. Ve yine haddimizce gereken
yerlere mesaj yollayacaðýz. Ne yazýk ki Türkçemizde o kadar çok yanlýþ ve yersiz kullaným
var ki, bazen dilimizi en iyi bildiðine inananlar bile, doðru kullandýðýný sandýðý kelimelerin
yanlýþ olduðunu fark edebiliyor, ama bu sýrada düdük çalmýþ, etraf gri bir duman
kütlesiyle kirlenmiþ ve tren yolunu çoktan almýþ oluyor… Birçoklarý ne kadar yanlýþ
kullaným varsa, kendilerince gerekçelerle yaptýklarý yanlýþlarý sürdürüyorlar.
Aradýðýný bulmak meselesi.
Elimize ‘Türkçe Sözlüðünü’ alýp, ‘K’ bölümüne baktýðýmýzda, korsan sözcüðünün kelime
anlamý, genel olarak ‘deniz haydudu’, “baþkalarýnýn hakkýný zor kullanarak yiyen kimse”
olarak geçiyor. Bir de illegal iþlerin ve onlarý yapanlarýn halk arasýnda ‘Korsan’ olarak
deðerlendirilmesi var ki, þeklini hayal edince, komik görüntüler çýkýyor karþýmýza.
Sözlükteki ‘Korsan’ tanýmý çerçevesinde düþündüðümüzde, çaðdaþ korsanlar olarak
adlandýrabileceðimiz: ‘Korsan Kitap’, ‘Korsan Marka’, ‘Korsan Bilgisayar Programý’,
‘Korsan Gösteri’, ‘Korsan Dergi’ ve ‘Korsan Yayýncýlýk’ gibi tamlamalarýn zihnimizde
yerleþmiþ olan þekillerinin, ne kadar mizahi bir boyut kazanabileceðini bir düþünün.
Yaygýn kullanýlýþýndan olsa gerek, sözlükte ‘Korsan Radyo’nun, kendisine vergi olmayan
bir dalga uzunluðunda izinsiz yayýn yapan, verici posta olduðunu anlatan bir dipnotla
karþýlaþýyoruz. Korsanlý uzantýlara örnek olarak da ‘Korsan Kasetçilik’, ‘Korsan Miting’ ve
yine ‘Korsan Radyo’ verilmiþ. Bu da demek oluyor ki; kendisini kayda geçirmeyen, vergi
vermeyen, yani varlýðýný devlete hukuki yollardan ispatlamayanlara da ‘Korsan’ deniliyor.
En geçerli ve kapsamlý sözlükleri bile açýp baktýðýmýzda bulamadýðýmýz ‘Korsanlý’
uzantýlara, kendi kafamýzda þekillendirip, anlamýný tam oturtamadýðýmýz fakat, aslýnda
illegal olanlara yine ‘Korsan’ eklemesi yapacaðýz. Çünkü bilmediklerimizi fakat kafamýzda
þekillendirdiklerimizi tam anlamýyla öðrenmek için baktýðýmýz sözlüklerde bile bu tür
örtülü ulamalarýn anlamlarýný bulamýyoruz.
Kötüler de tüketilir, amaç tüketmek olunca…
Düþünüldüðünde karþýmýza komik görüntüler çýkaran, ama kelimelere döktüðümüzde,
çocuklar baþta olmak üzere, (hiçbir zaman iyi bir ‘korsan’ örneði verilmemesine raðmen,
küçükler çaðýmýzýn popülist vurucu, kýrýcý ve yok edicilerine çok ilgi duyuyorlar. Ve ne
yazýk ki, bu vuran, kýran, yok edenlerle de ilk karþýlaþtýklarý yer, yine en çok sevdikleri
çizgi filmler oluyor) büyükler tarafýndan da zevkle tüketilen ‘korsan’lar var. En çok
tükettiðimiz ve alýþageldiðimiz ‘korsanlý’ uzantýlarsa, genelde ‘Korsan Kaset’ ve ‘Korsan
Kitap’ ki bunlar da hak sahiplerini çýlgýna çeviren ve önüne geçmenin zor olduðu, fakat
tüketiciden en çok raðbet gören materyaller. Artýk kimse yolda gördüðü 500.000 liralýk bir
‘Korsan Kitabý’ býrakýp da, 2.000.000 liralýk orijinalini almak istemiyor.
Düþünüldüðünde, bir kelimenin, pek çok anlam yüklendiði dilimizde, ‘korsan’ýn bu
þekilde tüketilmesi, kimilerine normal gelebilir. Hatta çýkýp ‘korsanlý’ bir þarký bile
seslendirebilirler üstüne bu kadar laf sarf edilirse… Marjinal olmayanýn kazanamadýðý
ülkemizde, kelimenin doðru yerde kullanýmý deðil, en güzel nerede tüketileceði önemli…
Aslýnda, dilimiz sandýðýmýz kadar lastikli deðil. Sadece halkýmýz çok yaratýcý, hayal gücü
çok geniþ. Bu da beklediklerinin ve istediklerinin olmayýþýndan kaynaklanýyor olsa gerek…
Kendimizi, aslýnda varolmayan, ama varolmasýný istediðimiz þeylere yönlendiriyoruz.
Yarattýðýmýz çirkin ve anlamsýz bile olsa kabulleniyor, inanýyor, sahip çýkýyoruz.
Deðiþtirilerek alýnmýþtýr
Nokta, Aralýk 1999
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Tekst 7

Ýþte Ünlü Ayaspaþa
NURCAN VOLKAN

Ý

stanbulda geçmiþ ile gelecek,
ihtiþam ile yoksulluk, eðlenceyle keder Beyoðlu dýþýnda,
hiçbir semtte böylesine iç içe
yaþamýyor. Lüks konutlarla harabelerin, parýltýlý caddelerle izbe
sokaklarýn, sosyetik gece kulüpleriyle batakhanelerin sýnýrlarý
hiç bir semtte böylesine yan yana
deðil. Þehrin merkezindeki
konumu, Boðaza hakim manzarasýyla yüzyýllardýr önemini
yitirmeyen Beyoðlu, günümüzde
de bir çekim merkezi olmaya
devam ediyor. Beyoðlu ilçesinin
en önemli semtlerinden olan
Ayaspaþa ya da daha çok tanýnan
adýyla Gümüþsuyu, 1920li yýllarda
baþlayan geliþimini sürdürüyor.
Ýstanbulun en seçkin semtlerinden olan Ayaspaþanýn sýnýrlarý
Taksim Meydanýndan baþlayarak,
Kabataþa kadar uzanýyor. Semtin
en önemli yeri olan Ýnönü
Caddesi üzerinde, büyük çoðunluðu yüzyýlýn ilk çeyreðinde inþa
edilen apartmanlar bulunuyor.
Pürtelaþ ve Sormagir sokaklarý
ise, Ayaspaþanýn en eski sokaklarýndan. Parke taþlý, bol kývrýmlý ve
yokuþlu bu sokaklarýn çoðu dik
merdivenlerle kesiliyor ya da bir
çýkmazla son buluyor.
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EN BÜYÜK SORUN
OTOPARK
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EN GÜZEL MANZARALI
MEZARLIK!
Adýný 1. Süleymanýn sadrazamlarýndan Ayas Paþadan alan
semtte, o dönemlerde sadrazamýn konaðý olduðu söyleniyor.
Osmanlý kayýtlarýnda 16. yy.da
semtin büyük bir bölümünün
koruluk olduðundan söz ediliyor.
1615te yapýlan bir anlaþmayla
Ayaspaþanýn büyük bir bölümünün Hýristiyanlara mezarlýk alaný
olarak tahsis edilmesi, yörenin
19. yy. ortalarýna kadar Grand
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Champs des Morts yani Büyük
Mezarlýk adýyla anýlmasýna
neden oluyor. Tanzimatla birlikte
gelen batýlýlaþma süreci, Ýstanbulun yerleþim alanlarýnda deðiþiklikler meydana getiriyor. O
dönemlere kadar yabancýlarýn,
levantenlerin, Hýristiyan bölgesi
sayýlan Beyoðlu ve çevresine
Müslüman Türk nüfusu da raðbet
etmeye baþlayýnca, kentin yabancýlar için yerleþim bölgesi Talimhane, Taksim ve Ayaspaþaya
kayýyor.
O dönemlerde Ýstanbula gelmiþ yabancýlarýn, Büyük Mezarlýðýn Ýstanbulda Boðaza, Üsküdara ve Adalara en hakim yer
olduðunu belirtiyorlar.

8

1925 yýlýnda boþaltýlan mezarlýklara ait arazilerin satýþýna
baþlamasýyla, semtte inþa edilen
ilk apartman olarak Ayaspaþa
Apartmaný yapýlýyor. Ýstanbulun
sayýlý apartmanlarýndan olan
Ankara Palas, Kardeþler, Gümüþsuyu, Hayýrlý, Rüya ve Pamir
apartmanlarý daha sonra inþa
edilip semte damgasýný vuruyor.
Semt sakinlerinin büyük bir
çoðunluðunu levantenler, yabancýlar ve Ýstanbulun önde gelen
kiþileri oluþturuyor. Elit bir yapýya
sahip olan semtin en büyük
sorunu ise otopark. Her gün iþyeri
sayýsý fazlalaþýyor ve dolayýsýyla
otopark sorunu büyüyor.
Ýstanbula hatta Türkiyeye
hizmet veren kültür tesisleri de
semtte toplanmýþ durumda. Atatürk Kültür Merkezi, Belediye
Sanat Evi, Devlet tiyatrolarý
Taksim Sahnesi ve Atatürk Kitaplýðý bunlardan birkaçý … Semtte
ayrýca, Gümüþsuyu Askeri Hastanesi ve Ýstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi gibi Ýstan-

9

bulun tarihi öneme sahip binalarý
bulunuyor.
EMLAK PÝYASASI
HAREKETSÝZ
Oturmuþ bir semt olduðu için
Ayaspaþada gayrimenkul piyasasýnda önemli bir hareketlilik göze
çarpmýyor. Yeni inþaatlarýn yapýlmadýðý semtte bunun nedeni
olarak, imar planlarý ve binalarýn
mülkiyetinin çok kiþinin elinde
olmasý gösteriliyor.
Konut ve iþyeri açýsýndan bü10
yük bir talep gören semtte seçeneklerin sayýsý fazla deðil. Bu da
gayrimenkul fiyatlarýndaki yükseliþle kendisini hissettiriyor. Ayaspaþada gayrimenkul fiyatlarýný
belirleyen en önemli unsur binanýn tarihi ve bulunduðu yeri.
Semtte Ýnönü Caddesi en iyi prim
yapan yer olarak gösterilirken ara
sokaklara doðru fiyatlar düþmeye
baþlýyor. Bir diðer önemli etken
ise manzara. Otoparkýnýn olup
olmamasý da fiyatý etkiliyor.
9

FÝYATLAR DOLARA
ENDEKSLÝ
11

Ayaspaþada gayrimenkul fiyatlarý dolara endeksli. Ýnönü
Caddesi üzerindeki apartman
dairelerinin m² fiyatý 2 bin dolardan baþlýyor. Konumu ve manzarasý iyi dairelerde bu fiyat 2.5003.000 dolara kadar çýkýyor. Ara
sokaklarda ise bina kalitesinin
düþük olduðu ve yenilenmeye
ihtiyaç duyan konutlarýn m²
fiyatlarý 1.200 dolardan baþlýyor.
Ýnönü Caddesi üzerindeki konutlarýn m² kiralarý 10 ile 20 dolar
arasýnda deðiþiyor. Ara sokaklara
doðru kiralar 5 dolara kadar
düþüyor.

Deðiþtirilerek alýnmýþtýr
Hürriyet, Mart 1998
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Kahvenin Dünyaya Yayýlýþý
17. yüzyýl gezgini Evliya Çelebi’nin verdiði bilgilere göre,
Ýstanbul’da yetmiþ dükkanda kahve piþirip satan ve her gün
dükkanlarýný “Her seherde besmeleyle açýlýr dükkanlarýmýz /
Hazret-i Þeyh Þazili’dir pirimiz üstadýmýz” diyerek açan
kahvecilerin piri, 15. yüzyýl baþýnda Arabistan’da yaþayan sufi
þeyhi Ali Omar al-Þazili’dir.
Kahve, baþlangýçta dinsel bir içkiydi. 16. yüzyýlýn hemen
2
baþýnda, önce Arabistan ve ardýndan Mýsýr’da sufiler arasýnda
hýzla yayýldý. Zihni uyanýk tutan bu içkinin dinsel ayinleri
kolaylaþtýrdýðý söylenmekteydi.
Sufiler arasýnda bu denli saygýn bir yere yükseltilen
3
kahveye, elbetteki din alimlerinin hepsi hoþgörüyle bakmýyordu.
1511’de, Mekke Muhtesibi, yani Pazar sorumlusu Hayýr Bey, iki
hekimden saðlýða aykýrýdýr görüþü alarak, bazý din alimlerinden
kahvenin haram olduðu yolunda bir fetva çýkarttý.
Kahveyi Ýstanbul’a tanýtan ilk kiþinin Habeþistan Valisi
4
Özdemir Paþa olduðu söylenir. Kesin olarak bilinen ise 1544’te,
Suriyeli iki Arab’ýn, Tahtakale’de Ýstanbul’un ilk kahvesini
açtýklarýdýr. Adýna ‘mekteb-i irfan’ da denilen kahvehanelerin
sayýsý hýzla artmýþ, zevk ü sefa içinde gün boyu kahve içen bir
erkekler sýnýfý türemiþtir.
Kahve elbette ki kahvehanelerle sýnýrlý deðildir; zenginlerin
5
evlerinde iþi sadece kahve piþirmek olan hizmetçiler çalýþmaya
baþlamýþ, Saray’da kahvecibaþýlýk makamý kurulmuþtu. Kahve
piþirmenin kolay bir iþ olduðu da sanýlmasýn; Sadrazam’ýn
mutfaðýnýn günlük kahve tüketimi 10 okka (yaklaþýk 13 kg)
kadardý.
Bu arada sofular boþ durmuyorlar, zaman zaman sert
6
tedbirler alýnmasýný saðlýyorlardý. IV. Murad zamanýnda bu
tedbirler ölüm cezasýna kadar varmýþtý.
Ancak kahve, Karacaoðlan’ýn “aðalar beyler içerler” dediði
7
kadar þehirlilere ve zenginlere mahsus bir içkiydi. Sonunda kahve
yasaðý kalktý kalkmasýna ama yine kötü þöhretli arkadaþlarla
birlikte anýlmaya devam ediyordu. 18. yüzyýla gelindiðinde bu
kötü þöhreti unutulmuþ, kahve çoktan bütün Anadolu köylerine
girmiþ, tiryakilerinin, tutkunlarýnýn sayýsý iyice artmýþtý.
Ýslam aleminde 1511’den beri haram fetvalarýna, ölümle
8
sonuçlanan yasaklamalara raðmen keyifle içilen kahve, Batý’ya ilk
defa Venedikli tüccarlar tarafýndan götürüldü. 17. yüzyýlýn baþýnda
tütünü kahvenin yanýna yoldaþ getiren bu cennetlik tüccarlar,
1615’te oralara da kahveyi götürdüler.
Batý’nýn merkezlerine ulaþan bütün mükeyyifat gibi, kahve
9
de baþlangýçta zengin ve seçkin çevrelerin bir eðlencesi idi. Bu
çevrelerdeki itibarý da, Osmanlý Ýmparatorluðu’nun hala devam
eden etkisinden geliyordu.
1633’te, Viyana’daki Osmanlý Elçisi Mehmet Aða’nýn acý
10
kahvesini içmek bir ayrýcalýktý, ama 1669’da, zerafeti ve cömertliði
ile tanýnan, Paris’in en popüler simalarýndan, Osmanlý Elçisi
Süleyman Mustafa Aða konutunda konuklara ikram edilen
kahveler, Paris’te elçilikten çok daha baþarýlý oldu.
Bir kaç Ermeni gezgin kahve satýcýsý, Süleyman Mustafa Aða’dan önce Paris
11
sokaklarýnda görülmüþtü; 1670’de ise, Pascal adlý bir Ermeni Paris’in ilk kahvehanesini
açtý. On yýl sonra da, Avrupa’nýn þimdiki ‘cafe’lerinin atasý sayýlabilecek ilk kahvehaneyi,
yine iki Ermeni, Viyana’da açtýlar. 18. yüzyýlýn sonlarýna gelindiðinde, artýk bütün Avrupa
kahve tiryakisiydi.
1
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Habeþistan ve Arabistan dýþýnda ilk kahve tarýmý, Hollandalýlar tarafýndan 1712’den
itibaren Cava’da baþlatýldý. 1730’dan itibaren ise bütün Güney Amerika’da kahve
üretiliyordu.
17. yüzyýlda, Osmanlý Ýmparatorluðu’nun yýllýk kahve üretimi 5 bin tonun
13
üzerindedir. 1765’te Ýstanbul’da Frenk kahvesine olan aþýrý talep nedeniyle satýþ yerleri
yetmez olmuþtu.
Kahve artýk sadece bitkisiyle Arap ya da Güney Amerikalý; Avrupalýlar ve
14
Amerikalýlar iþleyip satmakla kalmýyor, içinden kafeinini bile alýyorlar. Ama ne olursa
olsun, kiþi baþýna kahve tüketimimiz 17. yüzyýlýn yanýna bile yaklaþamýyor.
12

Deðiþtirilerek alýnmýþtýr
Hürriyet, Nisan 1997
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Tekst 9

▼

Mikro makineler günlük yaþamda
Programlanabilen,
dolayýsýyla belirli yeteneklere ve zekâya sahip mikro
makineler dijital bilgisayar dünyasý ile gerçek
dünya arasýnda mükemmel baðlantýlar kuruyor.

Amerikanýn düþünce fabrikalarýndan biri olan Rand Corporationdan yýllar önce ayrýlan
bir grup araþtýrmacý, Kaliforniyada Gelecek Enstitüsü
kurdular ve teknik yolla dünyayý
nasýl
deðiþtirebileceklerinin
hesaplarýný yapmaya baþladýlar.
Bu, yýllar önce olmuþtu tabii.
Bugün ise gerçekten dünyayý deðiþtirecek teknik cihazlar geliþtirme
yolunda hýzla ilerliyorlar. Ürettikleri mikro makine sistemleri satýn
alan müþterileri arasýnda, bankalar,
süpermarketler, Mercedes gibi otomobil üreticileri, Toshiba ve Boeing
gibi ünlü þirketler, Amerikan hükümet birimleri, Amerikan Hava
Kuvvetleri vb. var.
Þirketin baþý olan Paul Saffoya
göre mikromekanik sistemler
(Mems) bir teknik devrinin motoru
olacak bir geliþme aþamasýna geldiler. Dünyada baþlayan Mems dönemi, günlük hayatýn her alanýný
içine alacak bir þekilde geliþiyor.
Mems deyince de akla minik
sensörler (algýlayýcýlar) ve minik
mekanik parçacýklar geliyor. Gözle
zor seçilebilecek miniklikte.
Bunlar ne yapacaklar? Ütopya
çok. Örneðin dijital beyinler
üretilecek, bunlar duyu organlarýna
ve kaslara sahip olacaklar ve yakýn
gelecekte dijital beyinler duyabilecek, koklayabilecek, gülebilecek,
görebilecek ve aktif hareket edebilecek.
Mikro mekanik sistemler, sanal
dünya ile gerçek dünyanýn kesiþtiði
noktada yeni bir donaným çeþidi,
mikrosistem tekniði. Bu sistem,
elektronik, sensorik ve mekaniðin
alanlarýný minik boyutlarda bir
araya getiriyor. Milimetrenin binde
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bir (mikrometre) boyutunda yapýlar
ortaya çýkartýyor.
Mikro yapýlarý üretmek için iki
teknik kullanýlmakta. Bir teknik
platin ve silisyum kullanýrken, diðer
teknik ise plastik veya metal kullanýyor.
Bu yeni tekniðin kullaným alanlarý konusunda yapýlan liste oldukça
uzun:
 Uçaklarýn taþýyýcý yüzeylerine
konacak yüzlerce Mems, hava akýmýný ve anafor oluþumunu gözleyecek ve duruma göre uçakta geliþtirilecek minyatür dümen ve fren
sistemlerini açýp kapayarak, böylece
uçaðýn daha rahat, huzurlu uçmasýný ve daha az benzin harcamasýný
saðlayacak.
 Köprüler ve binalarýn yüzeylerine
memsler yapýþtýrýlacak. Bunlar rüzgar büyüklüklerini, etkilerini ve
hafif depremleri ölçecek. Bu
ölçümlerden alýnan bilgilerle, yapýlarýn mekanik özellikleri güçlendirilecek.
 Kimyasal mikro
sistemler, koku alan
burunlarý yardýmý
ile örneðin ýzgaranýn veya omletin
yanmaya baþlayýp
baþlamadýðýný haber verecek ve buna
göre ocaðýn sýcaklýðýný otomatik olarak
düþürecek.

12

Böylece ocak üzerinde unutulacak
yemeklerin ardýndan eyvah yandý
çýðlýklarýyla aðlamaya paydos!…
 Arabalar için geliþtirilecek mikroskopik gözler, trafik levhalarýný
sizden önce görecek, sizi uyaracak
veya otomatik olarak fren sistemine
müdahele edecek veya hýz kesecek.
 Darbeli radar cihazlarý, geleneksel alarm görevlerinin yanýsýra,
bebeklerin uyumalarýný kontrol
edecek, gömülmüþ mayýnlarý bulup
çýkartacak ve yapýlarda demir paslanma ve çürümeleri haber verecek.
 Þeker hastalarýnýn deri altlarýna,
ihtiyaçlarý olduðunda otomatik
olarak insülin þýrýnga edecek pompa
sistemi geliþtirilecek. Bir sensör
(algýlayýcý), sürekli olarak þeker
düzeyini denetleyecek, hastanýn
deri altýndaki insülin deposundan
gerekli insülini vücuda verecek.
Ýþte böyle. Siz hayallerinizi çalýþtýrarak bu minik makinelerin daha
neler yapabileceðini düþleyebilir-
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siniz.
 Daha bugünden bu makineler
çalýþýyor. Laboratuvarlarda foto
litograf ve galvanizleþtirme cihazlarý
üç boyutlu yapýlarý biçimlendiriyor.
Mikroskopik taþýyýcýlar ve sütunlar
üretiliyor. Minik eklemler, motorlar, türbinler, makaslar vb.
üretiliyor. Bunlar büyük yapýlarý
harekete geçiriyorlar. Özellikle,
sýnýrlý ölçümlere izin veren büyük
sistemlerde,
bu
sistemleri
denetlemekte ve geliþmelerini
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izlemekte, bu minik makinelere
büyük ihtiyaç var.
 Örneðin anahtar deliði cerrahisinde. Bu minik sistemler
örneðin beyine gönderilerek kan
akýþý, yað ve kireçlenme düzeylerini
belirleyebilecek ve beyin bu
olumsuz
unsurlardan
anýnda
temizlenebilecek. Bu sistemlerin
yararlarý, örneðin modern hava
yastýðý sistemlerinde çabuk görüldü.
Hava yastýðýný anýnda açan
elektronik sistemin bütünü, dokuz

13

milimetre karelik bir çip üzerine
yerleþtirildi. Algýlayýcý, bir çarpma
anýnda, eskiye kýyasla 10 kez daha
hýzlý tepki vermekte ve hava yastýðý
açýlmakta.
 Amerikalý geleceðin teknikleri
araþtýrmacýsý Saffo, mikrosistemler
alanýný þöyle tanýmlýyor: Ýnsanlarýn
kurduðu ancak dijital makinelerin
yaþadýðý yeni bir evren.
Deðiþtirilerek alýnmýþtýr
Cumhuriyet Hafta, Temmuz 1997
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Çok okuyan deðil, çok gezen bilir, derler. Ya da size
bunu dedirtmek için sorarlar: Çok gezen mi, çok
okuyan mý bilir?. Bana göre okuyana ve gezene göre
deðiþir bu sorunun yanýtý. Kapadokyayý gezmeye
gittiðimde Alman ve Hollandalý turistlere eþeklerini
kiraya veren yaþlý köylü ile söyleþirken bana sordu;
Çok gezen mi bilir, çok okuyan mý? Bir an çevreme
bakýndýktan sonra (bir eþeklik edip) þu yanýtý verdim
adama: Eþeklerinin sýrtýndaki turistlerin gezdiði her
yeri eþeklerin de geziyor, ama sýrtýndakinin bildiðinin
dörtte birini bile bilmiyor eþeklerin. Demek ki; biraz da
gezenin kimliði ile ilgili bu, teþbihte hata olmasýn..
Yok, yok dedi adam baþýný kaþýyarak; bizim köyde
yaþlý bir kadýn var, hiç þehir görmemiþ, köy dýþýna hiç
çýkmamýþtýr, ama turistle birlikte her yeri gezer, ama
yine de bir þey bilmez. Okuyan gibi, gezenin de aklý
olmalý. Ama ne edelim ki onlar eþek gelmiþ, eþek
giderler bu dünyadan. Vay benim eþek kafam,
eþeklere yem, su vermeyi unuttum! deyip gitti.
Gitsin! Eþeðe hakaret ettiðim sanýlmasýn sakýn. Bana
göre de tüm hayvanlar eþittir. Orwelle göre ise: Tüm
hayvanlar eþittir ama bazýlarý daha çok eþittir. Ýyi de,
insanlar neden gezer? Daha doðrusu bazý insanlar
neden gezer? Eskiden insanlar birbirini savaþ
alanlarýnda tanýrmýþ, þimdi daha çaðdaþ bir yöntemle
turizm aracýlýðýyla tanýyorlar; kültür alýþveriþinde
bulunuyorlar. Çünkü turizm, barýþa yeþil bir ýþýk,
barýþa bir pasaporttur. Turist ve turizm kavramlarý
19. yüzyýlýn ilk yarýsýnda yaþamýmýza Ýngilizlerin
tourner dönmek, döndürmek, tour gezinti
kavramlarýný kazandýrmalarý ile girmiþtir. Fakat, bizim
kullandýðýmýz turist ve turistik kavramlarý dilimize
Fransýzcadan girmiþtir. Ýlk çaðda insanlar saðlýk ve
kutsal yerleri görmek meraký ile düþmüþlerdir yollara.
O zaman, Romalýlar refah içindeydiler ve tüm yollar bu
nedenle Romaya çýkardý aslýnda. Ortaçaðda da geziler
dini yerlerin görülmesi amacýna yöneliktir. Çünkü bu
çaðda herþey dine göredir. Fakat insanlar bu gidip
gelmeler sýrasýnda doðanýn da farkýna varmýþlardýr. Bu
çaðýn ünlü gezgini Marco Polo, Çine kadar gitmiþ,
doðu izlenimlerini anlatan bir de eser yazmýþ,
Avrupalýlara baþka dünyalarýn kapýlarýný aralamýþtýr.
Yine bu çaðda Ýslamlýðýn doðuþu ile Haccýn bir dini
görev oluþu, önemli bir seyahat nedenidir
müslümanlarca. Rönesans devrinde de Avrupada

bütün yollar Romaya çýkardý. Romayý bir çekim
merkezi durumuna getirmiþti. Yakýn çaðda varsýllar,
Avrupanýn tedavi ve eðlence baþkentlerine gidiyor,
günlerini gün ediyorlardý. Bu dönemde buharlý gemi
ve demir yollarýnýn insanlarýn hizmetine sunulmasý
insanlar arasýndaki mesafeyi kýsaltmýþ, gezmek,
görmek meraký ucuzlamýþtýr bir anlamda. Turizm adýna
19. yüzyýlýn olayý grup seyahatleridir. Thomas Cook,
1841 yýlýnda içki aleyhtarlarýný bir kongreye
götürmeyi baþarýnca turizm teþkilatýnýn ilk tohumlarýný
atmýþ olur Avrupanýn kültür topraðýna. 1872de Ýlk
dünya turu düzenlenir. 19. yüzyýl turizminin
geliþmesinde en önemli etkenlerden birisi, Thomas
Cook, Goethe, George Sand ve Pierre Loti gibi
yazarlarýn katkýsý ile edebiyat olmuþtur. Bu dönemde
nüfuslar artmýþ, siyasal ve politik alanlarda olumlu
geliþmeler olmuþ, kiþiler hürriyetlerini elde etmiþ, halk
yönetime katýlmýþ, özel mülkiyet, iþ vb. gibi insani
haklar elde edilmiþ, teknik geliþmiþ, endüstri
Avrupalýnýn hizmetine sunulmuþtur. Bunlar da
Avrupalýyý gezmeye, görmeye sevk etmiþtir doðal
olarak. Herkes tatil yapabilir, ama parasý olan herkes.
Üstelik gezmek, görmek doðal olduðu kadar anayasal
bir hak da. Peki insan neden tatil yapar? Komþusu tatil
yaptýðý için, doða ile baþbaþa kalmak için, modaya
uymak için mi? Yoksa sosyal baský, þehir yaþamýndan
uzaklaþmak ve dinlenmek, alýþkanlýk, gösteriþ, taklit,
para harcama zevki, yüksek gelir, bilgi sahibi olma
gereksiniminden mi? Bilgisizlikten mi? Vs. vs. Hangi
nedenle olursa olsun o kimseyi ilgilendirmez. Ama
çaðdaþ bir insanýn tatile, gezmeye, görmeye, yeni
dünyalar, yeni yaþamlar keþfetmeye gereksinimi var,
bu tartýþýlmaz.
Baþka ülkelere gitmeyen insanlarýn daha milliyetçi
olduðu da bir gerçek.Türkiyeyi, Türkleri gidip gören
bir Hollandalýnýn tüm ön yargýlarýndan arýnacaðý gibi,
bizim bir baþka ülkeyi görmemiz, insanlarýný
tanýmamýzla biz de arýnýrýz var olan ön
yargýlarýmýzdan.
Türkler arasýnda da artýk yaygýnlaþmaya baþladý
gezip görme meraký, dinlenme gereksinimi. Ýyi de tatil
yapmak istemeyenleri tatile nasýl gönderebiliriz? Tüm
giderlerini karþýlayarak mý? Hayýr, þu sloganý
kullanarak: Bu yaz komþunuz tatilini Kuþ Cennetinde
geçirecek!.
Deðiþtirilerek alýnmýþtýr
Ýkibinbir, Nisan 1999, Sayý 5
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Tekst 11
ÜNLÜLER NE YAPIYOR?

1

Susan Sarandon, ‘Cradle Will Rock’ filminde 1930’lu yýllarýn New York’unda
yaþayan Ýtalyan bir eylemciyi canlandýrýyor. Amerikan tarihinin tehlikeli ve heyecan verici
bir dönemini, kültür devrimini yansýtan ‘Cradle Will Rock’ta, Orson Welles’in baþýný
çektiði tiyatro sanatçýlarýnýn devletin sansürüne karþý ayaklanmasý konu ediliyor.

2

Bruce Willis son filmi ‘The Sixth Sence’de (Altýncý Duyu) bir çocuðun
problemlerine psikolog kimliðiyle çözüm buluyor. Daha önce ‘Mercury Rising’ (Þifre
Merküri) adlý filmde 9 yaþýndaki bir çocuðu koruyan FBI ajaný rolündeki Willis ‘The Sixth
Sence’de de 8 yaþýndaki, doðaüstü güçlere sahip Cole Sear’a (Haley Joel Osmand)
yardýmcý olan bir çocuk psikoloðunu canlandýrýyor.

3

Sean Connery’ye bu yýlýn sonuna doðru ‘sir’ ünvaný verilmesi bekleniyor. Eski James
Bond’un bu yýlýn sonuna kadar geleneksel sir ünvaný adaylarý listesine girmesi
beklenirken Baþbakan Tony Blair bu konuda bir açýklama yapmadý. Ýki yýl önce
Connery’nin ‘þövalyelik’ adaylýðý, oyuncunun ‘Ýskoç Milliyetçi Partisi’ne verdiði destekten
dolayý Tony Blair tarafýndan engellenmiþti.

4

Britney Spears ‘Baby One More Time’ þarkýsý ve ayný adlý albümüyle satýþ rekorlarý
kýrarak Ýngiliz Pop Kültürü’nün zirvesine yerleþti. Britney Spears’ýn albümü dünya
çapýnda 10 milyondan fazla sattý ve Amerika müzik listelerinde 3. sýraya yerleþti. Yýlýn en
iyi satan albümleri arasýnda Eiffel 65 ‘Blue’ ile ikinci, Lou Bega ‘Mambo No.5’ albümüyle
üçüncü sýrada yer alýyor.

5

Spice Girls grubundan Emma Bunton, devletin içkiye karþý aldýðý önlem
kampanyasýnda yer almaya baþladý. Yirmi üç yaþýndaki þarkýcý, Ýngiliz televizyonlarýnda
yayýmlanan alkolün zararlarýna yönelik bir reklam filminde boy gösteriyor.

6

Daniel Day-Lewis, eþi Rebecca Miller’ýn yazýp yönettiði ‘Gone to Earth’ adlý filmde
yardýmcý yönetmenlik yapýyor. Genç kýz, bir delikanlý ve artýk genç olmayan bir adam
arasýnda geliþen üçlü bir aþký konu alan filmde yaþlý adamý Jeremy Irons’ýn oynamasý
düþünülüyor.

7

Robin Williams son filmi ‘Bicentennial Man’de bir robotu canlandýrýyor. Filmde bir
robotun iki yüzyýl süren sýra dýþý yolculuðu sonucunda, sýradan bir insan haline gelmesi
konu ediliyor. Williams ayný zamanda pek çok yardým derneðinin organizasyonlarýnda
aktif olarak yer alýyor. En son evsiz insanlara, dört yüz otuz sekiz milyon dolarlýk
yardýmýn ulaþmasýna öncülük etti.

8

Ken Loach ‘Bread and Roses’ adlý son filmini Los Angeles’ta çekiyor. Filmde 90’lý
yýllarýn baþýnda sosyal haklarýný elde etmek için savaþ veren temizlik iþçilerinin hikâyesi
konu ediliyor. Loach, filmin çekildiði Los Angeles’ýn tamamen para tarafýndan iþgal
edilmiþ olduðunu ve dünyanýn en tehlikeli þehri sayýlabileceðini belirtti.

9

Andrej Wajda bir Leh romanýndan uyarladýðý ‘Pan Tadeusz’ adlý filmi ile ‘Titanic’i
bile geçerek Polonya’da en çok izlenen film oldu. Polonya’da on yýldýr ilk kez bir Leh filmi
yüksek bir giþe hasýlatý ile Amerikan yapýmý filmleri bile geride býraktý.

10

Rupert Everett ‘8 yaþýndan beri büyük bir aktris olamayacaðýmý anlamýþtým’ cümlesi
ile baþladýðý ‘Hello, Darling’ adlý otobiyografik romanýný Fransa’da yayýmladý.
Ýnternet, Cumhuriyet, Aralýk 1999
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Turks 1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

01

Tijdvak 1

Inzenden scores
Uiterlijk op 6 juni de scores van de
alfabetisch eerste tien kandidaten per
school op de daartoe verstrekte optisch
leesbare formulieren naar de Citogroep
zenden.
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1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief
is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
5 Voor deze toets kunnen maximaal 47 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

■■■■

3 Vakspecifieke regels
Voor het vak Turks 1,2 (nieuwe stijl) HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels
vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde
taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

■■■■

4 Antwoordmodel
Antwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.

■■■■

Tekst 1 Gülmenin Ýyileþtirici Özelliði
Maximumscore 2
a alinea 6
b gelotologie / gelotoloji
c in Amerika / Amerika’da

1 ■

Indien één van de drie elementen niet goed is of ontbreekt
Indien meer elementen ontbreken of niet goed zijn
2 ■

C

3 ■

A

4 ■

C
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Antwoorden

5 ■

Deelscores

A

■■■■

Tekst 2 Yabancý dil yayýnlarý …
Maximumscore 2
a–2
b–1
c–4
d–3

6 ■

Indien één fout
Indien meer dan één fout
7 ■

B

8 ■

C

9 ■

Maximumscore 1
alinea 2

■■■■

1
0

Tekst 3 O Þimdi Büyükada’da

10 ■

C

11 ■

C

12 ■

D

13 ■

B

14 ■

A

15 ■

A

16 ■

A

17 ■

D

18 ■

B

19 ■

A

20 ■

A

■■■■

Tekst 4 Anadolu’nun “nazar ve …”

21 ■

Maximumscore 1
‘adak’

22 ■

C

23 ■

D

24 ■

C

25 ■

Maximumscore 1
“Bence bu tür inançlarýn yararý var fakat hiç bir zararý yok. Kendimizi iyi hissetmemize
yarýyorsa bir taþ parçasý, bence onu kullanabilirsiniz”. (laatste alinea)
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Antwoorden

■■■■

Deelscores

Tekst 5 Köy Enstitüleri Unutulmadý …

26 ■

Maximumscore 1
“Ýsim yapmýþ birçok Köy Enstitülü yazarýn ve sanatçýnýn ilk kez okuma yazma öðrenmeleri,
köylerde çobanlýktan kurtulmalarý bu eðitmen okullarýyla saðlanmýþtýr”. (eerste alinea)

27 ■

D

28 ■

D

29 ■

B

30 ■

D

■■■■

Tekst 6 Dilimiz “Çaðdaþ Korsanlarla” …

31 ■

A

Maximumscore 2
Wel
Niet
II
I
V
III
VI
IV
VII

32 ■

Indien alles goed
Indien één fout
Indien twee of meer fouten
33 ■

A

34 ■

B

■■■■

2
1
0

Tekst 7 Ýþte Ünlü Ayaspaþa
Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Het naast elkaar voorkomen van grote tegenstellingen.
of
(Bu semtte) yan yana büyük zýtlýklarýn bulunmasý.

35 ■

36 ■

B

37 ■

B

Maximumscore 2
1 bestemmingsplannen
2 het grote aantal huiseigenaren per pand
of
1 imar planlarý
2 binalarýn mülkiyetinin çok fazla kiþinin elinde olmasý

38 ■

Indien één antwoord fout
Indien twee antwoorden fout
39 ■
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Antwoorden

■■■■

Deelscores

Tekst 8 Kahvenin Dünyaya Yayýlýþý
Maximumscore 1
niet waar
alinea 12
(Habeþistan ve Arabistan dýþýnda ilk kahve tarýmý, Hollandalýlar tarafýndan 1712’den
itibaren Cava’da baþlatýldý. 1730’dan itibaren ise bütün Güney Amerika’da kahve
üretiliyordu.)

40 ■

■■■■

Tekst 9 Mikro makineler günlük …
Maximumscore 1
“Ýnsanlarýn kurduðu ancak dijital makinelerin yaþadýðý yeni bir evren.” (laatste regel)

41 ■

■■■■

Tekst 10 Bu Yaz Komþunuz …
Maximumscore 1
ja
“Thomas Cook, 1841 yýlýnda ‘içki aleyhtarlarýný’ bir kongreye götürmeyi baþarýnca turizm
teþkilatýnýn ilk tohumlarýný atmýþ olur Avrupa’nýn kültür topraðýna.”

42 ■

■■■■

Tekst 11 Ünlüler ne yapýyor?
Maximumscore 1
1 (“Cradle Will Rock” met Susan Sarandon en Orson Welles)
en
8 (“Bread and Roses” van Ken Loach)

43 ■

Indien één fout

0

Einde
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Examen HAVO

Turks 1,2 (nieuwe stijl)

■■■■

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

01

Tijdvak 2
Vrijdag 22 juni
10.00 – 12.30 uur

Vragenboekje

Voor dit examen zijn maximaal 45 punten te
behalen; het examen bestaat uit 42 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.
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De vragen kunnen gesloten zijn (meerkeuzevragen) of open.
Schrijf al je antwoorden op het examenpapier dat je van je school hebt gekregen.
Noteer bij de meerkeuzevragen alleen de hoofdletter die hoort bij het goede antwoord.
Beantwoord de open vragen uitsluitend in het Nederlands, tenzij anders is aangegeven.

■■■■
1p

2p

1 ■

2 ■

Tekst 1 Bill Gates falcý …
Wat is volgens de schrijver de overeenkomst tussen een waarzegger, een weerman en
Bill Gates (zie kolom 1)?
Naar aanleiding van de toespraak van Bill Gates doet de schrijver een aantal
voorspellingen.
Welke van de hieronder opgenomen voorspellingen zijn juist?
a Als gevolg van computergebruik zullen nieuwe ziektes ontstaan.
b De mensen zullen geen behoefte meer hebben aan de staat.
c De verkoop van shampoo en andere cosmetische producten zal afnemen.
d Er zal een einde komen aan de sociale relatie tussen de mensen onderling.
e Het gebruik van geld zal verdwijnen.
f Het verschil tussen arme en rijke landen zal afnemen.
Doe het zo op je antwoordblad:
Goed
Fout
……
……

1p

3 ■

1p

4 ■

Na het optreden van Bill Gates, komt de schrijver tot een conclusie.
Citeer de zin waarin deze conclusie staat.
Bij welke alinea’s horen onderstaande samenvattingen?
a De schrijver richt zich rechtstreeks tot de lezer.
b De schrijver legt uit hoe de moderne mens ‘de toekomst’ ervaart.
c De schrijver geeft een weergave van het optreden van Bill Gates.
Doe het zo op je antwoordblad:
Samenvatting
Alinea
………………
…………

■■■■
1p

5 ■
A
B
C
D

1p

6 ■
A
B
C
D
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Tekst 2 Kadýnla erkeðin fotoðrafýný …
Kargo’nun ilk iki albümüyle yeni albümü arasýndaki fark nedir?
Yeni albüm, diðerlerinden
daha az ilgi çekmiþ.
daha çok þarký içermekte.
daha fazla olanaklarla yapýlmýþ.
daha ucuza mal olmuþ.
Þu seçeneklerden hangisi üçüncü paragrafa göre doðrudur?
Kargo, Türk gençlerinin yerli rock müziðine yönelmesini saðladý.
Kargo, yabancý pop müziðini yaymak için plak þirketleriyle anlaþma yaptý.
Kargo, yabancý rock müziðini Türkiye’de yaymaya çalýþtý ve bunu baþardý.
Kargo, yerli rock müziðini, blues, protest ve arabeskle karýþtýrarak yeni bir müzik türü elde
etti.
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Kargo’ya göre, grubun ikinci yapýtýnýn fazla satýlmamasýnýn nedeni nedir?
Grubun gençlere yönelik olmamasý.
Grubun yalnýz gençler tarafýndan dinlenmesi.
Ýnsanlarýn dünya müziðini Kargo’ya tercih etmeleri.
Ýnsanlarýn Kargo’nun müzik türüne henüz alýþýk olmamalarý.
In het artikel worden zowel door de groep zelf als door anderen beweringen over de
groep gedaan.
Welke van deze beweringen zijn juist?
a De groep is teveel op geld uit.
b De groep staat onder invloed van sommige Engelse groepen.
c De groep heeft Koray gebruikt om de aandacht van de jongeren te trekken.
d De groepsleden zijn erg veranderd sinds ze zo beroemd zijn.
Noteer de letters van de juiste beweringen.
15. ve 16. paragraflar arasýndaki iliþki nedir?
16. paragraf, 15. paragrafta
anlatýlan düþünceyi çürütüyor.
anlatýlanlara yeni örneklemeler ekliyor.
anlatýlanlarý abartarak tekrarlýyor.
anlatýlanlarýn bir özetidir.
“Graffiti” adlý parçayla ilgili olarak þunlardan hangisi doðrudur?
Bu parça,
bestecisini hayal kýrýklýðýna uðrattý.
bestecisinin düþündüðü þekilde piyasaya çýktý.
bestecisinin ilk ve son bestesi oldu.
bestecisinin pozisyonunu düzeltti.

Tekst 3 Sahaflarda Eskiye Özlem
Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

1p
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boþ duruyor
kar yapabiliyor
sahaflýk yapýyor

13 ■
A
B
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çaðdaþ
kültürel
siyasal

büyük sorunlarla karþýlaþtý
deðerini kaybetmeye baþladý
kýrtasiyeciliðe dönüþtü
meslek haline geldi
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Beyazýt Camisi
Ýstanbul Belediyesi
Kapalý Çarþý
Sahaflar Çarþýsý
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Bugün genellikle
Eskiden sadece
Ramazan aylarýnda çokça
Son yýllarda sýkça

21 ■
A

1p

belediye ile esnaf
geçmiþle gelecek
günümüz ve gelecek
kitapçý ile müþteri

20 ■
A

1p

Mahalle aralarýnda
Üniversitelerde
Ÿurt dýþýnda

19 ■
A

1p

hayranlarýn da
kaynaklarýn da
müþterilerin de
yayýncýlarýn da

18 ■
A

1p

hazýrlanmýþ olduðunu vurguladý
imzalandýðýný belirtti
iþlerlik kazandýðýný savundu
son bulduðunu ifade etti
uygulamaya konulduðunu söyledi

17 ■
A

1p

camiye devredildi
kiraya verildi
satýþa çýkarýldý
tamir edildi

23 ■
A
B
C
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daha fazla bilgi istediklerini söylüyor.
ilgi beklediklerini söylüyor.
özür dileklerini söylüyor.

Tekst 4 Geçmiþ hayatlar ýsýtýr …
Aþaðýdaki tanýmlamalardan hangisi, Eski Yunan Dönemi hamamlarýnýn iþlevini ifade
etmektedir?
Hamamlar, eðlence ve temizlenme yerleri olarak hizmet vermiþtir.
Hamamlar, sadece temizlenme yerleri olarak hizmet vermiþtir.
Hamamlar, spor ve hasta tedavi yerleri olarak da hizmet vermiþtir.
Ayrý kadýnlar bölümü olmayan hamamlarýn, kadýnlara da hizmet verdiði nereden
anlaþýlmaktadýr?
Hamamdan yapýlan anonslardan.
Hamamýn kapýsýna asýlan havlunun renginden.
Kapalý duran hamam kapýsýndan.
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27 ■

Ýstanbul’da hamam halk arasýnda (argo) hangi adla anýlmaktadýr?
Bekar odasý.
Külhani.
Tepegöz.
Türk hamamlarý mimari ve iþlevleri açýsýndan diðer hamamlardan farklýdýr.
Bu farklýlýðýn kaynaðý nedir?
Türklerin “hamam”ý önemli bir eðlence ve dinlenme yeri olarak görmeleri.
Türklerin hamamý yüzme sporu için de kullanmalarý.
Türklerin inançlarýnýn farklýlýðý.
Dini ve hijyenik (temizlik) gerekçelerden dolayý aþaðýdakilerden hangisi Türk
hamamlarýnda yoktur?
Sadelik.
Sýcak su.
Yýkanma teknesi.

Tekst 5 Güneyde Kýþ
In de tekst worden twee groepen genoemd die direct voordeel hebben bij het voorstel van
de schrijver.
Welke groepen hebben welk voordeel.
Doe het zo op je antwoordblad:
Groep
Mogelijkheid
1: ……
……………
2: ……
……………

1p
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Metnin 5. ve 6. paragraflarý arasýndaki iliþki nedir?
5. paragraf 6. paragrafta bahsedilen Almanca dersleri hakkýnda ön bilgi veriyor.
5. paragraftaki düþünce 6. paragrafta çürütülüyor.
5. paragraftaki gözleminin yazarda uyandýrdýðý çaðrýþým 6. paragrafta anlatýlýyor.
Yazar, çiftçi ve otellerin problemi ile ilgili olarak hangi duyguya sahiptir?
Kaygý
Sevinç
Umut
Üzüntü
Metin üç bölümden oluþmaktadýr. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisi sýrayla bu bölümlerin
içeriðini ifade etmektedir?
durum tasviri – yorum – öneri
iddia – öneri – tahmin
karþýlaþtýrma – özetleme – karþý tez
tahmin – iddia – durum tasviri
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Tekst 6 Tarihe damgasýný vuran …
Eserdeki üç kadýn arasýndaki ortak noktayý aþaðýdakilerden hangisi tanýmlýyor?
Her üçü de,
din alanýnda savaþ vermiþtir.
direnmelerinin sonucunda hayatlarýný yitirmiþtir.
fikirlerini düþmanlarýna kabul ettirmiþtir.
fikirlerini korkusuzca savunmuþ, ancak yenik düþmüþtür.
soylu aileden gelmektedir.
Bu üç kadýnýn tarihsel önemi hangi paragrafta bir özdeyiþle açýklanmýþtýr?
2. paragrafta
4. paragrafta
6. paragrafta
8. paragrafta
Bu üç kadýndan hangisinin ardýndan yeni bir dönem ve idare baþlamýþtýr?
Hz. Ayþe
Jeanne d’Arc
Kleopatra
Tarihteki üç kadýnýn yaþamý nasýl sona ermiþtir?
Hz. Ayþe öldürülmüþ, Kleopatra eceliyle vefat etmiþ, Jeanne d’Arc intihar etmiþtir.
Jeanne d’Arc öldürülmüþ, Hz. Ayþe eceliyle vefat etmiþ, Kleopatra intihar etmiþtir.
Kleopatra öldürülmüþ, Jeanne d’Arc eceliyle vefat etmiþ, Hz. Ayþe intihar etmiþtir.
Yazarýn bu yazýyý yazma amacý nedir?
Dinde önem kazanmýþ kadýnlarý anlatmak.
Okuyucunun çaðrýþýmlar yoluyla durum benzetmesi yapmasýný saðlamak.
Tarihte önem kazanmýþ kiþilerle ilgili araþtýrmasýný aktarmak.
Welke van de 3 vrouwen werd na haar dood in ere hersteld?

Tekst 7 Vitrindekiler
Kies bij ieder kenmerk één titel.
Let op, je kunt een boek twee keer of helemaal niet als antwoord opnemen!
a
b
c
d
e

Door de ordening van de verhalen wint het boek aan kwaliteit;
Het is voor 100% een historische roman;
Het gruwelijke lot van een continent wordt genoemd;
Er is sprake van een ongelukkige liefde;
Er wordt uitgeweid over een moord;

Doe het zó op je antwoordblad:
Kenmerk
Nummer van titel
a
…
1p
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Aþaðýdaki iddialardan hangisi doðrudur?
Birinci kitabýn yazarý bir edebi ödül aldý.
Dördüncü kitapta savaþta yapýlan gaddarlýklardan bahsediliyor.
Ýkinci kitapta iyimser bir dünya görüþü sergileniyor.
Üçüncü kitapta hayalle gerçek karýþtýrýlýyor.
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Tekst 8 haydi bismillah …
Je krijgt als bijlage bij de Hürriyet het nieuwe tijdschrift ‘Ýkibinbir’. Je wilt weten, tot
welke lezersgroep dit tijdschrift zich richt en wat de doelstelling van het tijdschrift is.
Citeer de regels waarin dit beschreven staat.

Tekst 9 Deyim kaynaklarý
Je gaat een werkstuk maken over synoniemen en tegenstellingen in de Turkse taal.
Noteer het nummer van de meest recente publicatie over dit onderwerp.

Tekst 10 Yeni dizi
Je hebt een nieuw nummer van het maandblad ATLAS in handen. Deze pagina beschrijft
in het kort de inhoud van dit nummer.
Kun je dit nummer gebruiken voor een spreekbeurt over het Osmaanse Rijk?
Motiveer je antwoord met een verwijzing naar de betreffende alinea.

Tekst 11 Ortaklýklar
Je wilt weten op welke gronden vennootschappen beëindigd kunnen worden.
Bevat tekst 11 daar informatie over?
Zo ja, geef aan in welke alinea.

Einde

100020
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Examen HAVO
Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

01

Tijdvak 2
Vrijdag 22 juni
10.00 – 12.30 uur

Tekstboekje
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Tekst 1

Bill Gates falc@ m@ yoksa sihirbaz m@...

1

2

3

100020

11A

Olacaklar@ önceden bilmek,
gelece#i görmek herkesi
ilgilendiriyor bugünlerde.
Gelecek hepimizin problemi;
ya*am@m@z@n geri kalan@ orada
geçecek çünkü diyen büyük
adam, pek do#ru buyurmu*.
Politikac@lara kulak verin. $ki
tümcede bir gelecekten söz
ediyorlar. Falc@lar, hocalar,
medyumlar alt@n ça#lar@n@
ya*@yor. Sonunda, modern
insan@n kartezyen beyni, elle
tutulur gerçeklere dayanmayan
gelecek spekülasyonlar@
kar*@s@nda hem gelece#e hem
gelecek habercilerine olan
inanc@n@ yitiriyor. Yine de
de#i*meyen gerçek,
insano#lunun gelecek
kavram@yla büyülendi#i. Yoksa
hava durumu bu kadar popüler
olur muydu?
7 Mart sabah@, Johannesburgun en büyük konferans
salonlar@ndan birinde,
Microsoftun kurucusu, ba*kan@
ayn@ zamanda dünyan@n en
zengin adam@ Bill Gatesin
konu*mas@n@ benimle birlikte
bekleyen gazetecilerin, *irket
ba*kanlar@n@n ve bilgisayar
mühendislerinin akl@nda
gelecek vard@. Bense,
teknolojik bir sirki and@ran dev
ekranlarla ve bilgisayar
kablolar@yla dolu sahneye
bakarken kendimi sirk
falc@s@n@n çad@r@n@n önünde
s@rada beklermi* gibi
hissediyordum. Birazdan beyaz
dumanlar@n aras@ndan k@rm@z@
pelerini ve kristal küresiyle
beliriverecekti.
Ç@ka ç@ka üstüne büyük
gelen siyah bir ti*ört giymi*,

4

hafif göbekli, utangaç ö#renci
k@l@kl@ biri ç@kt@. Elinde, bir
fare... Ve konu*maya ba*lad@
fareli adam. Bir oday@
kaplayan bilgisayardan masa
üstü bilgisayarlar@na nas@l
geçildi#ini anlatt@. En iyi
i*letim sisteminin Windows
oldu#unu vurgulad@. Sonra,
faresine bir dokundu, önden
projeksiyonlu dev kristal
küresinde herkes $nternet
mucizesini gördü. Konu*tukça
utangaçl@#@ kayboldu, sesi
yükseldi, konu*mas@ vaaza
dönü*tü. Üstündeki siyah
ti*örtü rahip cüppesi olarak
görmeye ba*lad@m. Sesi
kulaklar@mda yank@lan@yor:
Herkes Windows kullan@yor.
Gelecek $nternette. Senin
browser@n hâlâ microsoft de#il
mi yoksa? Biz Amerikal@lar,
çocuklar@m@z@ bilgisayarda
e#itiyoruz. Bizim Amerikada
dü*ünce özgürlü#ü var, o
yüzden $nternet herkese aç@k.
Biz Amerikal@lar pizzam@z@
$nternet üzerinden @smarlar@z.
Microsoft daha beyaz y@kar.
Kravats@z haliyle anti i* adam@
görünümündeki Bill Gates, 21.
Yüzy@l@n modern *irketi
Microsoftun rakipleriyle son
derece klasik bir sald@r@
tekni#iyle ba*a ç@kmay@
amaçl@yor olsa gerek. Bill Gates
konu*urken herkes gelecekle
ilgili en özel sorular@na yan@tlar
bekledi ister istemez. Ne de
olsa, kar*@lar@nda, gelece#i
gördü#ü için Harvard
Üniversitesindeki e#itimine
bo*verip daha ad@ndan bile söz
edilmeyen ki*isel bilgisayarlar
için yaz@l@m ve i*letim sistemi
geli*tiren bir *irket kuran bir
adam vard@. Gelece#i gördü#ü
için 20 milyar dolarl@k bir
ki*isel servete 40 ya*@nda sahip
olmu*tu. Ancak Bill Gatesin
gösteri*li hokuspokusunda ne
ki*isel gelecek ne insanl@#@n
gelece#i anlat@l@yordu.

2

5

6

Konu*madan ç@kan tek sonuç,
gelece#in yar@s@n@n
Amerikal@lara, di#er yar@s@n@n
da Microsofta ait oldu#uydu.
Gelecek üzerine edilen bu
kadar laf, kaç@n@lmaz olarak
akl@ma k@yamet gününü
getiriyor. K@yametin iki
senaryosu var. $lk son,
Amerika ve Amerika gibi
Microsoftla*m@* ülkeleri
bekliyor. Teknoloji sayesinde
gerçek anlamda özgürlü#e
kavu*mu* insan@n, düzene ve
devlete gereksinimi kalmaz.
Bilgi ve mal al@*veri*i
bilgisayar üzerinden
sa#lanmaktad@r. Paraya ihtiyaç
kalmam@*t@r. Devletin her
yapt@#@n@ kontrol edebilen
bireyin her yapt@#@ da devlet
taraf@ndan izlenmeye ba*lan@r.
Herkes paranoyak olur. Kimse
kimseyle görü*medi#i için
insanlar kendilerine
bakmamaya ba*lar. Moda ve
kozmetik kavramlar ortadan
kalkar. *ampuan sat@*lar@
dü*er. $kinci senaryo, Bill
Gatesin bilgisayar
teknolojisine dayanan gelece#i
s@rt@nda ta*@yamayacak
durumda olan ülkeleri
ilgilendiriyor. Her eve elektrik
ve telefon hatt@ ula*t@ramam@*
ülkeler bunlar. Okuma yazma
oran@ çok dü*ük olan ülkeler.
Microsoftun $ngilizcesini
anlayacak kadar yabanc@ dil
bileni olmayan ülkeler.
Darwinin güçlü olan ya*ar
teorisi gerçekse, microsoftla*amam@* olan ülkeler
gelece#i göremeyecekler.
Benden size bir ö#üt: Gelece#i
yaratanlar ve ona sahip olanlar
d@*@nda kimsenin laf@na
inanmay@n. Bill Gates, bugün
gelece#in tek sahibi gözüküyor.
Gelecekten bir parça
istiyorsan@z, karar@n@z@ çabuk
verin: Ya Microsoft ya ölüm!
Cumhuriyet, 1997
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Tekst 2
Bir yýllýk aradan sonra üçüncü albümü Sevmek Zor’la listelere dönen Kargo grubu:

Kadýnla erkeðin fotoðrafýný çektik

Geçen yýl bu dönemde, “Yarýna Ne Kaldý?” adlý ikinci çalýþmasýyla büyük ilgi toplayan
Kargo, arayý soðutmayýp “Sevmek Zor” adlý yeni albümüyle çýkageldi. Bir enstrümantal
parçanýn adýný taþýyan yeni albüm pop-rock diye nitelenebilecek parçalarýn toplandýðý
hayli iddialý bir yapýt.
Ýlk iki albümü dar olanaklarla hazýrlayan Kargo’nun bu kez rahat çalýþtýðý, iþin
üzerinde geniþ bir kadronun kafa yorduðu daha kapaktan anlaþýlýyor.
Bir kesim onlarý tamamen reddetse de Kargo bir dolu ilginç özelliðiyle yerli rock için
önemli bir grup. Öncelikle Türkiye’de rock müziðinin yelpazesini geniþleterek bu iþin de
bir pazarý olabileceðini büyük plak þirketlerine onlar ispatladý. Ardýndan blues, protest ya
da arabesk arasýnda sýkýþýp kalmýþ yerli rock içinde pop rocka da hayat hakký tanýnmasýný
saðladý. Ve yabancý gruplarý izleyen liseli rockçuyu yerli rocka çekmeyi baþardý. Tabii bu
arada fazla medyatik olmalarý, rockun dünya görüþüne önem veren kitleyi rahatsýz etti ve
Kargo bu camiadan aforoz edildi. Ýþte bu olaylarý ve yeni albümün yorumunu, askerde
olan Selim Öztürk’ten yoksun Kargo kadrosuyla (Koray Candemir, Serkan Çeliköz,
Burak Karataþ, Mehmet Þenol Þiþli) ele aldýk:
– Kargo’nun genç kýzlara yönelmesi, Koray’ýn öne çýkmasý bir planýn sonucu muydu?
– Baþtan beri grup imajýný ayakta tutmaya çalýþtýk. Ama elimizde olmadan Koray öne
fýrladý. Fotoðraf çektirdik birlikte. Aradan Koray’ýn fotoðrafýný kesip poster yaptýlar. Bu tip
hareketlerle albüm teen-age kesime1) yöneldi. Konserlerde, imza günlerinde, radyodaki
telefon baðlantýlarýnda hep 15 – 25 yaþ arasý gençler vardý.
– Popülerlik neler deðiþtirdi hayatýnýzda?
– Konserlere giderken yolda birbirimizi tanýdýk, aile gibi olduk. Bunun dýþýnda fazla
deðiþiklik yaþamadýk. Yine okulumuza gidiyoruz, arkadaþlarýmýzla buluþuyoruz.
– Grubun gençler tarafýndan bu kadar tutulmasýna ve iddialý kliplere karþýn “Yarýna
Ne Kaldý?”nýn satýþýnýn yüzbin civarýnda durmasýnýn nedeni ne sizce?
– Evet, bu kadar ilginin karþýlýðýnda 400 –500 binlik bir satýþa ulaþmak gerekiyordu.
Ama insanlarýn kulaðý rock müziðine hala fazla alýþýk deðil. Biz dünya müziði dinliyoruz ve
bir parçasýndan yakalamaya çalýþýyoruz. Buna raðmen on yýl geriden takip ediyoruz
dünyayý. Genelde Ýngiliz gruplarýndan, soundundan2) etkileniyoruz. U2’nunki gibi hem

1

2
3

4
5

6
7
8
9

teen-age kesim = 10 –19 yaþ arasýndaki gençler

noot 1

sound = ses, mesaj

noot 2
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10
11

12
13

14
15

16

popüler hem de deneysel birþeyler çýkarmayý hedefliyoruz.
– Kafanýzdakilerin bu kez ne kadarýný endüstriye kabul ettirdiniz?
– Albümü yine hazýr getirdik þirkete. Patron, “Ýlla þunu bunu yapýn,” demedi.
Fikirlerini aldýk tabii. Martin Cru Spencer de yol gösterdi. Ama tohumun atýldýðý noktada
yalnýz ve hürdük. Endüstriden bu kadar çok korkmalarýna gerek yok rock gruplarýnýn.
– Rock camiasýndan nasýl eleþtiriler geldi Kargo’ya?
– Biz popülerleþince underground kesim çok rahatsýz oldu. Akmar Pasajý’nda kaç kez
kavga ettik. Bizi endüstrinin adamý olmakla suçluyorlardý. 10 bin kaset satsaydýk bu
kesimin çok benimseyeceði bir grup olacaktýk. Ama 100 bin satýnca, kýzlar göbeklerine
imza isteyince, onlarýn umursamadýðý bir grup haline geldik. Popüler olmamýz hazýmsýzlýk
yarattý. Onlar hep rockçunun uçlarda dolaþmasýný istiyor. Ancak uçlar arasýnda birçok
çizgi var. Biz ortadayýz. Bizi dýþlamalarýnýn yanlýþ olduðunu bu albümde görecekler.
– Yeni albümde neler var?
– Albümde kadýnla erkek arasýnda yaþananlarýn fotoðrafýný çekmeye çalýþtýk. Ýlk parça
sonunda kýrgýnlýðýn hakim olduðu eski Kargo soundunu hatýrlatan bir beste. “Çünkü Çok
Zor” iddialý olduðumuz baladlardan3) biri. “Þairin Elinde” ise dünya müziðine en yakýn
parçamýz. Bu nedenle ilk klibi bu parçaya çektik. “Sen Her Zaman” bir kapak çekiminde
doðdu. Akýlda kalýcý olmasýyla birçok insaný yeni albüme çekebilir. “Ben ve Dünya”,
Mehmet’in hasta olan arkadaþýna yazdýðý rahatsýz edici bir çalýþma.
Ýkinci yüzün ilk parçasý “Graffiti” besteyi yapan Serkan’ýn kafasýndaki gibi çýktý. Bu
çok önemli. “Tanrým Affet Beni” hafiften Seattle kokuyor. “Ayrý Ayrý”’yý ise 1994’te yazýp
bu albüme býrakmýþtýk. “Lanetlenmiþ Omuzlar” albümün en hýzlý parçasý. “Bad’lik Amiri”
ise deneyin önüne çýktý. Efektlerde4) Martin Cru Spencer bize çok yardýmcý oldu. Son
parça “Sevmek Zor” sakin, enstrümantal bir kapanýþ. CD’deki bonus track “Yapabilirsin”,
albümün havasýnýn tamamen dýþýnda kalan ve bizim unplugged bir konserde
göstereceðimiz performans hakkýnda ipucu veren akustik parça.
Hürriyet, Nisan 1997

noot 3

balad = türkü

noot 4

efekt = etki ve taklit sesleri
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Tekst 3
Sahaflarda Eskiye Özlem

Ýstanbul Haber Servisi –
Kapalýçarþý’nýn Fesçiler Kapýsý ile Beyazýt Meydaný arasýnda yer alan Ýstanbul’un ‘eski
kitap alýþveriþ merkezi’ Sahaflar Çarþýsý, eski hareketli günlerini özlüyor. 1970’lerden
sonra dokusu hýzla bozulan çarþý, belediyenin kiralarý aþýrý biçimde artýrmasý; eski kitaptan
anlayan, bu iþe gönül veren esnafýn azalmasý ve iþporta baskýsýnýn huzursuzluk yaratmasý
nedeniyle kimliðini yitirmeye baþladý. Özellikle 1977’de belediyenin Beyazýt Meydaný’ný
iþgal eden iþportacýlarý geçici olarak Sahaflar Çarþýsý’na yerleþtirmesiyle çarþý 11
iþlevini kaybetmeye baþladý. Ýstanbul Sahaflar Çarþýsý Derneði Baþkaný Adil Sarmusak,
eðitim sisteminin deðiþmesi, Beyazýt’taki fakültelerin sayýsýnýn azalmasýyla eski kitaplara
olan ilginin azaldýðýný belirtti.
Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi’ne baðlý 23, Eminönü Belediyesi’ne ait 19 olmak üzere
toplam 42 dükkândan oluþan çarþýda bugün sadece 3-4 dükkân 12 . Diðer dükkânlarda
ise ‘ayakta kalabilme’ kaygýsýyla ders kitaplarý, defter, kalem gibi kýrtasiye malzemeleri;
yabancý dergiler, güncel kitaplar ve yüzük, kolye gibi hediyelik eþyalar satýlýyor.
Sahaflýk, medrese öðrencilerinin 15. ve 16. yüzyýllarda Fatih ve Beyazýt gibi büyük
camilerin etrafýnda kitap alýmý satýmý yapmalarý ile birlikte 13 . Basralý Abdullah
Yetimi de sahaflýðýn piri olarak bilinen ilk kiþiydi. 1894’teki Ýstanbul depremine kadar
Kapalýçarþý içinde faaliyet gösteren sahaflar, depremden sonra bugünkü yerlerine
taþýndýlar. Bilim ve kültür adamlarýna, üniversitelere ve kitaplýklara birçok basma ve
yazma kitap saðlayan 14 , 1950’de önemli bir yangýn geçirdi.
Yangýn sonrasýnda belediye, çarþýdaki arsalarý alarak sahaflarý bugünkü görünümüne
kavuþturdu. Yapýlan barakalar sembolik fiyatlarla hak sahiplerine satýlýrken geri kalan
dükkânlar ise yine sembolik fiyatlara 15 . Sarmusak, belediyenin, sahaflarýn sadece
eski kitap satmasý þartýyla dükkânlarý sembolik fiyatlarla kiraya verdiðini belirterek, bu
‘centilmenlik anlaþmasý’nýn Bedrettin Dalan’ýn belediye baþkanlýðý yaptýðý dönemde
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16 . Sarmusak, Dalan döneminde belediyenin kira taleplerinde büyük miktarda artýþ
olduðunu ve buna baðlý olarak çarþýda kitapla ilgili diðer malzemelerin de satýlmaya
baþladýðýný söyledi. Sahaflýðýn ‘kitap doktorluðu’ olduðunu söyleyen Sarmusak, artýk
kendilerine eski kitap saðlayan 17 kalmadýðýný ifade etti. “Eskiden bohçacý-eskici
denilen sahaflar vardý. 18 dolaþýr, eski kitaplar toplayýp çarþýya getirirlerdi. O kitaplar
da çarþýda açýk arttýrmayla satýlýrdý” diye konuþan Sarmusak, diðer bir eski kitap
kaynaklarýnýn da, ölen bilim adamlarý ve üniversite hocalarýna ait kitaplarýn çarþýda
müzayede ile satýlmasý olduðunu belirtti.
Nihal Kitabevi, Elif Kitabevi gibi 2-3 dükkânýn sadece sahaflýk yaptýðýný vurgulayan
Sarmusak, sahaflýk mesleðinin yok olmasý halinde 19 arasýndaki baðýn da kopacaðýna
dikkat çekti. Sarmusak þöyle devam etti: “Bizi sahaf yapan deðerli kitaplarý depolarda,
kasalarda saklýyoruz; raflarda sergilemeye kýyamýyoruz. Sadece meraklýlarýna, eski kitap
erbaplarýna bu kitaplarý veriyoruz. Artýk araþtýran, tartýþan bilim adamý, yazar ve
üniversite hocalarý da kalmadý”. 20 Kuran, yazma, kullanýlmýþ, elden düþme ve diðer
dini kitaplarýn satýldýðý çarþýya Tanzimat döneminde basýlý kitap da girmeye baþladý.
1950’lerden sonra ise kitaplarýn yaný sýra defter, kalem, turistik ve hediyelik eþyalar
satýlmaya baþlýyor ve sahaflarýn müþteri tipi de deðiþiyor. Sarmusak, çarþýya, okullarýn
açýlmasýyla birlikte öðrencilerin yoðun olarak geldiðini, eski müþterilerin ise fazla
uðramadýðýný söyledi. Sahaflar Çarþý’sýnda kalan son birkaç sahaf da, uzun sure Ýstanbul’a
bir ‘kültür merkezi’ olarak hizmet veren çarþýnýn önemli sarsýntýlar geçirdiðini ifade
ederek devletten, belediyeden, kültür adamlarýndan, Ýstanbul’u ve kitabý seven herkesten
21 .

Cumhuriyet, Kasým 1999
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Tekst 4

Geçmiþ hayatlar ýsýtýr bütün hamamlarý
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

6

44
45
46
47
48
49
50

Selahattin AYYILDIZ
1

1
2
3
4
5
6
7

2

8
9
10
11
12
13

51

ilimizde hamam sözcüðünün anlamý kýsaca,
Yýkanmaya özgü yer ve yapýlara verilen isim 7
olarak karþýlanýyor. Hamamýn tarihi çok eski
çaðlara uzanmaktadýr. En eski hamamlar çok ilkel
nitelikteydiler. Anadoluda ve Mýsýrda çeþitli 8
dönemlerde yapýlan kazýlarda en basit þekillerine
rastlanmýþtýr.
Ýsadan önce dördüncü yüzyýlda Yunanistanda hamamlarýn bulunduðu bilinmektedir. Ancak bunlar bedensel eðitim ve týbbi tedavilerin yapýldýðý yerlerdi.
Romada büyük hamamlarýn yapýlmasý imparatorluk
çaðýna tesadüf eder. O devrin Roma hamamlarýnýn iç
yapýlarý acaba nasýldý?
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Önünde avlularý bulunan Roma hamamlarýna cümle
kapýsýyla girilir, buradan soyunma yerlerine gidilirdi.
Daha sonra soðuk ve sýcak su dairelerinin yer aldýðý
bölümlere geçilirdi. Soðuk su kýsmý daha çok yüzme
sporlarý ve yarýþmalar için kullanýlýrdý. Sýcak su bölümlerinde yýkanmak için tekneler, terlemek için sýralar
bulunurdu. Külhanda yakýlan odunlarla hem üstündeki
su deposu, hem de hamamýn ýsýtýlmasý saðlanýrdý.
Romalýlar hamamlarýnda hizmet iþlerini esirlere ve 10
kölelere yaptýrýrlardý. Bir Romalý için hamam sadece
arýnmaya yarayan mekan deðildi. Özellikle soylular ve
zenginler buralara sohbet etmek, dinlenmek, hatta
eðlenmek için gitmekteydiler. Bu durum Bizans döneminde de ayný þekilde sürmüþtür.
Ýslam dünyasýnda hamamlarýn en güzelleri Türkler
tarafýndan yapýlmýþ, iç ferahlýða ayrý bir önem verilmiþtir. Emeviler zamanýnda sekizinci yüzyýlda Suriyede
yapýlan hamamlar, yapý tekniði ve süsleme bakýmýndan
Bizans hamamlarýna benzemekteydi. Buna karþýn Türk
hamamlarý, diðer uluslarýnkine göre çok ayrý özellikler

7

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

gösteriyordu. Dinin yapýlardaki etkisinin kullaným
biçimlerini farklý kýlabildiðini de gözardý etmemek
gerekir. Hýristiyan uluslar hamamlarýnda tekne içinde
yýkanýr, müslümanlarsa doðal bir su kaynaðýnýn
bulunmasýný tercih ederlerdi. Ýþte bu nedenle Türk
hamamlarýnda banyo yapmaya yarayan yýkanma tekneleriyle, banyo havuzlarý bulunmamýþtýr. Dinsel etkilerden kaynaklanan farklýlýk mimari özelliklere de yansýmýþ, Türk hamamlarýyla Roma ve Bizans hamamlarýný
deðiþik kýlmýþtýr.
Halkýn kullanýmýna yönelik olarak yapýlan Türk hamamlarýnýn süs ve lüksten uzak olduðunu gözlemekteyiz. Bunlarýn asýl amaçlarý temizliði saðlamaktý.
Türk halk hamamlarý çift olduklarý yerlerde, sürekli
olarak biri kadýnlarýn, diðeri erkeklerin hizmetine
ayrýlmýþtýr. Tek olduklarý yerlerde farklý bir uygulamaya
gidilerek, kadýnlarýn ve erkeklerin hamamlarý kullaným
günleri saptanmýþtýr. Bu günler, hamam kapýlarýna
asýlan deðiþik renklerdeki havlularla ifade edilmiþtir.
Iþýk, Türk hamamlarýnda tepeden ufak cam gözlerle
saðlanýr. Bu nedenle, Ýstanbul argosunda hamamýn karþýlýðý tepegöz olarak kullanýlýr.
Dýþarýdan gelen ýþýðýn hamamýn her noktasýna eþit
olarak daðýlýmý için inþa sýrasýnda büyük özen gösterilir.
Hamamýn dýþ bölümleri Yunanlýlarda görüldüðünce
renkli motiflerle süslenmez. Genellikle tek renk kullanýmýna gidilir. Türk hamamlarýnýn dýþ yapýsý dikkate
alýndýðýnda, renkten fazla yapý maddelerinin üzerinde
durulduðu anlaþýlmaktadýr. Hakim olan mimari özellik
sadeliktir. Hýristiyan Avrupa Sanatýnda bu alanda
kendini belli eden kasvetli, hüzünlü yapýsal özellikler
hemen hemen hiç görülmez.
Kendilerine özgü giyiniþ ve konuþma biçimleri olan,
argoyu çok kullanan, oraya buraya çatmaktan hoþlanan,
haylaz delikanlý takýmýndan kimse, külhani  Ýþte, kül-

hanbeyinin sözlük anlamý bu þekilde.
Çarþý ve pazar ortasýndaki hamamlara kendini bilenler girmezdi. Dalýp, þaþýrýp adýmýný atanlar kötü isim
sahibi olurlar, ya da baþlarýna bir bela gelmeden çýkamazlardý. Geceleri de bu hamamlarýn içi ve camekan
odalarý bekar uþaklarý tarafýndan iskan edilir, türlü
sebeplerle sýk sýk olaylar çýkardý. Bu hamam zorbalarý ki
Ýstanbulda ilk defa, Külhanbeyi ünvanýný almýþlardýr.
Ve ilk külhanbeyleri de Gedikpaþa Hamamýnýn bekar
odalarýndan çýkmýþtýr.

Nokta 23, 1995
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Tekst 6

Serbest Kürsü

Düþünenlerin düþüncesi
Yöneten: Hikmet BÝL

Adres: Hürriyet Tesisleri Güneþli - 34544 Ýstanbul
FAX: (212) 550 34 72/77

Tarihe damgasýný
vuran üç kadýn
Dr. Hüseyin PEKÝN / Zürih - ÝSVÝÇRE
(Hukukçu - Araþtýrmacý)
Elbette ki tarihe damgasýný vuran kadýnlarýn
sayýsý sadece üç ile sýnýrlandýrýlamaz. Çaðlara veya
3 dünyamýzýn deðiþik yörelerine göre oynadýklarý
4 rolleri önem ve aðýrlýk kazanan daha pek çok
5 kadýn vardýr.
2 6 Ancak, bu kadýnlarýn hepsini tanýtmak, belki bir
7 tarihçinin uðraþ alanýna girebilir ama herhalde
8 mütevazý bir yazýnýn çerçevesini de çok aþar.
9 Bundan dolayý, belli bir ölçüye (kritere) göre
10 aralarýnda zorunlu seçim yapýlmýþtýr.
6
3 11 Bu çerçevede yazýmýzda güdülen amaç;
12 psikolojideki ‘fikirlerin çaðrýþýmý’ sürecini harekete
13 geçirerek günümüzde de insanlarýn en ziyade
14 ilgisini çeken olgularla (durumlarla) benzetmeler
15 yapýlmasýna zemin hazýrlamak olmuþtur.
4 16 Böylece betimlenen amaç doðrultusunda,
17 aþaðýda tarihe damgasýný vuran, iþlevleri
18 birbirinden çok deðiþik üç kadýnýn; Hz. Ayþe,
19 Jeanne d’Arc ve Kleopatra’nýn kýsa yaþam
20 öyküleri sergilenmiþtir. Kuþkusuz bizler, bir baþka
21 deyiþle bu kadýnlarý rahatlýkla ‘dünya üzerine bin
22 yýlda bir gelebilen kadýnlar’ olarak da
23 nitelendirebiliriz. Ve de bu münasebetle bir kez
24 daha görülmüþtür ki, büyük Alman þairi Schiller’in
25 (1759-1805) vaktiyle söylemiþ olduðu gibi,
26 gerçekten de ‘dünya tarihi, dünya mahkemesi’dir
27 (die Weltgeschichte ist das Weltgericht).
1

1

31

2

32

HAZRETÝ AYÞE
7
5 28 Hz. Muhammedin üçüncü ve çok sevdiði eþi Hz.
29 Ayþe, 614 yýlýnda Mekke’de doðmuþtur. Hz. Ayþe,
30 peygamberimizle evlendirildiðinde 9-10 yaþlarýnda

100020

11A

9

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

57
58
59
60

kadardý. Babasý Hz. Ebubekir, Hz. Muhammed’in
en etkili destekleyicilerinden biri ve baþdanýþmaný
idi. Bu evlilikte, onunla baðlarýn daha da
güçlendirilmesini istemenin rol oynamýþ olmasý
olaðan sayýlmalýdýr. Hz. Ayþe, peygamberimizin
hayata gözlerini yumduðu tarihte (8 Haziran 632)
henüz daha 18 yaþýnda bulunuyordu. Temmuz
678’de, Hz. Muhammed’in ölümünden takriben
elli yýl kadar sonra Medine’de ölmüþtür.
Hz. Ayþe, ne peygamberimizin saðlýðýnda ve ne
de onun ölümünden sonra babasý Hz. Ebubekir’in
(632-634) ve Hz. Ömer’in halifelik dönemlerinde
kayda deðer herhangi bir siyasi ve dini rol
oynamamýþtýr. Ancak, üçüncü halife Hz. Osman’ýn
öldürülmesini (656) takiben Hz. Ali’nin dördüncü
halife seçilmesini içine sindirememiþ, derhal Hz.
Ali karþýtlarýnýn yanýnda yer almýþtýr. 1000 kadar
Mekkeli askerin baþýnda önce Basra’yý ele
geçirmiþ, sonra da Hz. Ali’nin kuvvetleri ile savaþa
tutuþmuþtur. Bu savaþ Hz. Ayþe’nin devesinin
etrafýnda cereyan ettiði için tarihte ‘Camel’ (Deve)
Vakasý olarak anýlmaktadýr. Savaþ sonunda Hz.
Ayþe yenik düþmüþ, ancak Hz. Ali kendisine çok
saygýlý davranmýþ, 12 bin dirhem emekli ödeneði
baðlatarak Medine’de sükûn içinde yaþamasýna
müsaade etmiþtir.
JEANNE D’ARC
Fransýz ulusal kadýn kahramaný Jeanne d’Arc’ýn
insanüstü yeteneklerle ortaya çýkmasý, döneminde
‘Orlean Bakiresi’nin birtakým semavi ya da þeytani
güçlerinin tutsaðý olmasý ile açýklanmýþtý. Johanna,
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6 Ocak 1412’de Fransa’nýn kuzeydoðu
bölgesindeki Domremy’de doðmuþ bir köylü
63 kýzýdýr. O sýralarda, Fransa ile Ýngiltere ve
64 Burgondlar arasýnda 1328’de baþlayan Yüzyýl
65 Savaþlarý sürüyordu. Ve küçük köylü kýzý Johanna
66 birtakým semavi sesler duyuyordu. Bu sesler ona
67 Fransa’yý kurtarmak için Tanrý’nýn kendisini
68 görevlendirdiðini bildiriyordu. Sonuçta, o, Tanrý
69 buyruðuna uydu ve binbir güçlükle 1429’da
70 Chinon’da Kral VII. Þarl’a ulaþabildi. Kralý, savaþ
71 kazanýldýðýnda ‘krallar kralý’ olarak taç giyeceðine
72 inandýrarak kendisine küçük bir savaþ birliði
73 vermeye razý etti. Asker elbisesi giymiþ halde bu
74 birliðin baþýnda 8 Mayýs 1429’da Orlean’ý kurtardý.
75 Ýngilizler kaçmak zorunda kaldýlar. Bir yýl sonra
76 ise, 23 Mayýs 1430’da Compiegne kuþatmasýnda
77 Burgondlar tarafýndan tutsak alýndý ve Rouen’e
78 getirilerek büyük bir meblað karþýlýðýnda
79 Ýngilizlere teslim edildi. Ýngilizler, Paris
80 Üniversitesi’nin de desteði ile sadýk dostlarý
81 Rouen Baþpiskoposunun baþkanlýðýnda bir
82 ‘Ruhani Mahkeme’ kurdurttular. Bu mahkeme
83 Johanna’yý ‘büyücülük’ ve ‘dinsizlikle’ suçladý ve
84 yakýlarak öldürülmesine hükmetti. Sonraki
85 tarihlerde itibarý iade olundu.
9

8
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KLEOPATRA
Kleopatra, Ýskenderiye’den Yunan ve Mýsýr
87 krallýklarýna hükmeden ‘Ptoleme’ hanedaný
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Kýsaltýlarak alýnmýþtýr
Hürriyet, 29 Temmuz 1996
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krallarýndan XII. Ptoleme’nin ikinci kýzýdýr. Kökü
Makedonya Kralý Büyük Ýskender’e dayanan aile,
Mýsýrlý kaný taþýmamaktadýr. Doðumu M.Ö. 69’dur.
Henüz daha 17 yaþýnda iken eski Mýsýr’da
firavunlardan beri sürüp gitmekte olan bir
geleneðe uyularak 13 yaþýndaki erkek kardeþi ile
evlendirilmiþtir. Sonra da bir süre ülkeyi birlikte
yönetmiþlerdir. Hükümet iþlerinden
uzaklaþtýrýlmak istenmesi üzerine, Roma
Ýmparatoru Sezar’ýn yardýmý ile tekrar tahtýna
kavuþmuþtur. Kleopatra çok güzel, cinsel cazibesi
ile erkekleri büyüleme gücüne sahip, iktidar
hýrsýyla yanýp tutuþan bir kadýndýr. Önce Sezar’ýn,
onun ölümünden sonra da bir diðer güçlü Roma
generalinin, Antonius’un sevgilisi olmuþtur. Ne var
ki, Antonius, kayýnbiraderi Oktavius’la yaptýðý
Aktium Savaþý’nda (M.Ö. 30) yenilgiye uðramýþ ve
yaþamýna son vermiþtir. Bunun üzerine Kleopatra,
Oktavius’a yaklaþmayý denemiþ ise de ondan yüz
bulamamýþtýr. Çaresizlik içinde, göðüslerini zehirli
yýlana sokturarak yaþamýna son vermiþtir.
(MÖ. 30). Onun ölümü ile birlikte Mýsýr’da
binlerce yýl süren Firavunlar dönemi de sona
ermiþ, ülke Roma kolonisi olmuþtur.
En derin saygýlarýmla.

10
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Elinizde tuttuðunuz dergi Ýkibinbir, uzun yýllar düþünülmüþ ama bir türlü hayata geçirilememiþ olan bir
çalýþma. Hollandada yaþayan Türk toplumunun
geliþmesine paralel olarak artýk böyle bir derginin
zamanýnýn geldiðini çoktandýr düþünmekteydim.
Türklerin dergisi olsun. Hollanda yaþamýyla Türk
toplumu arasýndaki haberleþmeyi saðlasýn. Yaþadýðýmýz bu ülkeden bizi ilgilendiren güncel haberleri
versin, ne olup bittiði konusunda toplumumuzu
uyarsýn, onlarý yönlendirsin, bilgilendirsin. Bunlarý
düþünerek çýkýldý yola. Üçyüz bin kiþilik Türk nüfusu
koskocaman bir getto halinde yuvarlanýp gidecek mi,
yoksa son derece enerjik ve giriþimci ruha sahip
Türkler Hollanda toplumu içinde yer edip yükselecekler mi? Tabii ki bunun ikincisi olmalý. Yeni nesil
Türk gençleri çaðdaþ Hollanda toplumunda yerlerini
almalýdýr. Eski geriye dönüþ masallarý artýk gerçekten
masal haline geldiði için yeni neslimizin yeni Avrupa
oluþumunda yüksek kademelerde yer edinmesidir
doðru olan. Soru olarak acaba yeterince yaþadýðýmýz
toplum ile bilgi alýþveriþimiz yeterli mi? Otuz senedir
yaþadýðýmýz Hollandada komþuluklarýmýz, yerleþik
hayatýmýz acaba doðru bir çizgide mi ilerliyor?
Neden hala bize göçmen diyorlar da, bir Almana
demiyorlar? Türkler hala aðýr iþçi kara kafa mý,
yoksa artýk içinde yaþadýklarý Hollanda toplumunun
gerçekten bir parçasý olma yolundalar mý? Bunlarý
araþtýracaðýz, yazacaðýz, çizeceðiz, konuþacaðýz, tartýþacaðýz, söyleþeceðiz. Ýkibinbir herkese açýk bir
dergidir. Bu ilk sayýmýzýn hazýrlanmasý ve ortaya
çýkmasý bizi bir baþka türlü sevindirdi. 48 sayfalýk bir
derginin hazýrlanmasý için canla baþla çalýþtý Aziz
Nadi Bal. Saðolsunlar, bütün eski arkadaþlarým bana
destek verdiler, tamamen karþýlýksýz.
Bu sayýda, Mehmet Emin Alkanlar, baþta Nebahat
Albayrak ile olan söyleþi yanýnda, Ahmet Özhan ile,
Ömer Faruk Akýnbingöl ile, Zeki Aslan ile yapýlan
söyleþileri hazýrlamýþtýr. Haluk Bakýr ise, kendi
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Koleksiyon köþe yazýsý dýþýnda, Fazýl Say ve Mümtaz
Hocayla söyleþileri yapmýþtýr. Ali Develioðlu arkadaþýmýz Türkan Þoray ile özel olarak görüþmüþtür.
Diðer köþe yazýlarýmýz hep ismen tanýdýðýnýz arkadaþlarýmýz. Yazýlarý özenle yazýlýp seçilmiþ ve sadece
Ýkibinbir okuyucularý için. Özden Kutluer-Yalým,
Sevinç Alptekin, Nedim Olgun arkadaþlarýmýzýn
yanýnda karikatürlerimiz de, özgün fýrçalardan çýkmýþtýr. Doktor Metin Alkan, Burhan Kum, ve Ali
Aksan ve büyük usta Ýsmail Gülgeç dergimizi süslediler. Ahmet Azdural olmadan olmaz dedik ve
Ahmet i askerden döner dönmez sýkýþtýrdýk. Postallarýnýn tozu arasýnda yazýsýný yetiþtirdi. Haydi
bismillah diyoruz ve size dergimiz Ýkibinbiri gururla
sunuyoruz. Elden geldiðince her ay çýkmasý planlandý
dergimizin. Basým iþleri Hürriyet gazetesinin modern
Frankfurt tesislerinde yapýlacak ve gazete içinde ek
gibi daðýtýlacak. Gazete dýþýnda dergimiz yine Hollandada daðýtýlýp, okul, vakýf, dernek, bankalar,
havayollarý gibi kurumlara ulaþtýrýlacaktýr. Her yerde
bulabileceksiniz. Arayýn.
Ýkibinbir ücretsizdir.
Zevkle okumanýzý dileriz.
Saygýlarýmla.

M.L. Okur
Ýkibinbir, 1998
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Tekst 11
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Yeni Hayat Ansiklopedisi, 1981
Einde
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1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een
score minder dan 0 punten, zijn niet geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief
is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
5 Voor deze toets kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

■■■■

3 Vakspecifieke regels
Voor het vak Turks 1,2 (nieuwe stijl) HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels
vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde
taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

■■■■

4 Antwoordmodel
Antwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.

■■■■

Tekst 1 Bill Gates falcý …
Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn: Ze hebben het alle drie over de toekomst.

1 ■

Maximumscore 2
Goed
Fout
a
b
c
d
e
f

2 ■

bij één fout antwoord
bij meer dan één fout antwoord
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Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 1
“Konuþmadan çýkan tek sonuç … ait olduðuydu.”
(laatste zin van alinea 4).

3 ■

Maximumscore 1
Samenvatting
a
b
c

4 ■

■■■■

Alinea
6
1
3

Tekst 2 Kadýnla erkeðin fotoðrafýný …

5 ■

C

6 ■

A

7 ■

D

8 ■

Maximumscore 1
Juiste beweringen zijn: a, b.

9 ■

B

10 ■

B

■■■■

Tekst 3 Sahaflarda Eskiye Özlem

11 ■

B

12 ■

C

13 ■

D

14 ■

D

15 ■

B

16 ■

D

17 ■

B

18 ■

A

19 ■

B

20 ■

B

21 ■

B

■■■■

Tekst 4 Geçmiþ hayatlar ýsýtýr …

22 ■

C

23 ■

B

24 ■

C
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Antwoorden

25 ■

C

26 ■

C

■■■■

Deelscores

Tekst 5 Güneyde Kýþ
Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Groep
Mogelijkheid
1: arme landgenoten
mogelijkheid van vakantie
2: hotelhouders
ook werk in de winter

27 ■

28 ■

C

29 ■

D

30 ■

A

■■■■

Tekst 6 Tarihe damgasýný vuran …

31 ■

D

32 ■

B

33 ■

C

34 ■

B

35 ■

B

36 ■

Maximumscore 1
Jeanne d’Arc

■■■■

(dünya tarihi, dünya mahkemesidir.)

Tekst 7 Vitrindekiler
Maximumscore 2
Kenmerk
Nummer van titel
a
3
b
4
c
1
d
2
e
1

37 ■

bij één fout antwoord
bij meer dan één fout antwoord
38 ■

1
0

D

■■■■

Tekst 8 haydi bismillah …
Maximumscore 2
“Türklerin dergisi olsun. … Bunlarý düþünerek çýkýldý yola.” en “Bunlarý araþtýracaðýz …
Ýkibinbir herkese açýk bir dergidir.”
(respectievelijk eerste kolom, regel 6 – 11 en eerste kolom regel 27 – 30)

39 ■

bij één fout antwoord
bij meer dan één fout antwoord
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Antwoorden

■■■■

Deelscores

Tekst 9 Deyim kaynaklarý
Maximumscore 1
Nummer 60.

40 ■

■■■■

Tekst 10 Yeni dizi
Maximumscore 1
Nee, 2e alinea.

41 ■

■■■■

Tekst 11 Ortaklýklar
Maximumscore 1
Ja, alinea 6.

42 ■
Einde
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Examen HAVO

Turks

■■■■

16-12-99

Hoger
Algemeen
Voortgezet
Onderwijs

20

00

Tijdvak 1
Dinsdag 30 mei
9.00 – 11.30 uur

Vragenboekje

Dit examen bestaat uit 43 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.

000008

16

Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.
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De vragen kunnen gesloten zijn (meerkeuzevragen) of open.
Schrijf al je antwoorden op het examenpapier dat je van je school hebt gekregen.
Noteer bij de meerkeuzevraag alleen de hoofdletter die hoort bij het goede antwoord.
Beantwoord de open vragen uitsluitend in het Nederlands, tenzij anders is aangegeven.

■■■■

Tekst 1 Kulca: Sýðýnma evleri …

1p

1 ■

In welke regels beschrijft de heer Kulca op een kernachtige manier de situatie van
kinderen die gaan zwerven? Geef de regelnummers.

1p

2 ■

Kulca, sokak çocuklarý sorununun çözümü için,
ilk önce çocuklarýnýn seyahat özgürlüklerinin kýsýtlanmasýný öneriyor.
ilk önce her belediyenin eþit oranda çocuk evleri yapmasýný öneriyor.
metinde geçen iki tedbirin ayný anda uygulanmasýný öneriyor.

A
B
C

1p

3 ■

■■■■
1p

4 ■
A
B
C
D

1p

5 ■
A
B
C

1p

6 ■
A
B
C
D

1p

7 ■

1p

8 ■
A
B
C

1p

9 ■

000008

16

Sommige zwerfkinderen zijn niet in het bezit van iets wat zij absoluut nodig hebben om
naar school te gaan of om te werken.
Wat is dit?
Het antwoord mag naar keuze in het Turks of het Nederlands.

Tekst 2 Al sana Türkçe …
Karakan´ýn yeni albümü, 1. paragrafa göre nasýl deðerlendirildi?
Alman müzik severler, Karakan, Amerikan stiline sahip olduðu için þaþýrdýlar.
Genelde, önce yapmýþ olduklarý albümlerden daha ilginç bulundu.
Rap´ý bilenler, týpký Cartel´in yaptýðý müziðin bir devamý olarak algýladýlar.
Yeni stili , bazý kaliteli müzik sevenler tarafýndan büyük ilgi gördü.
‘…farklý þeylerden…’ (satýr 19–20) ile kastedilen nedir?
Deðiþken müzik stilleri.
Kendilerine özgü bir rap grubu kurma hikayesi.
Yeni albümlerinin konularý.
Üçüncü paragrafta nasýl bir süreç anlatýlýyor?
En çok sevdikleri müzisyenlerin takip ettikleri çalýþma yöntemi.
Hayranlýk duyduklarý müzisyenlerin eserlerini nasýl biriktirdikleri.
Karakan’ýn albümlerini gerçekleþtirme biçimi.
Stüdyoda yapýlmasý gereken bazý teknik iþlemler.
‘Artýk imajlarý da farklý’ (regel 36).
Wat is de boodschap die Karakan met dit nieuwe ’image’ wil overbrengen?
54 – 66 satýrlarý arasýnda verilen bilgiye göre aþaðýdaki ifadelerden hangisi doðrudur?
Kerim ancak okul çaðýna ulaþýnca Almanya´ya geldi.
Kerim çocukken Almanya´da akrabalarýn yanýndayken, ailesinin diðer mensuplarý hâlâ
Türkiye´deydiler.
Kerim kendisini diðer Türk çocuklarýndan farklý görüyor.
Welke invloed had de muziek van Karakan op hun persoonlijke leven?
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Onlar neden ‘It´s like that’ parçasýný bu kadar sýk dinlemiþlerdi?
Çalýþtýklarý diskoda fazlaca dinletildiðinden.
En son albüm için ilham verdiðinden.
Ýngilizce anlamaya çok elveriþli olduðu için.
Kendilerine çok özel bir þey ifade ettiðinden.

1p

11 ■

Zegt Karakan in dit artikel iets over hun politieke opvatting? Zo ja, geef aan in welke
regel(s).

1p

12 ■

Alper´ýn 150 – 155 satýrlarda yaptýðý yorum nasýl algýlanmalý?
Genel müzik yetenekleri az olduðu için bir tür özür.
Müzik çalýþmalarýný nasýl devam ettirdikleri ile ilgili bir açýklama.
Yeni baþlayan müzisyenler için bir öðüt.

A
B
C

1p

13 ■
A
B
C
D
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14 ■
A
B
C

■■■■
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15 ■

Karakan, Türkiye´den pop müziði hakkýnda nasýl bir görüþe sahiptir?
Açýk ve kesin bir görüþü var.
Almanya´da aþýrý popüler olduðunu söylüyor.
Herhangi bir görüþü yok.
Rap´le hiçbir iliþkisi olmadýðýný düþünüyor.
Yazar, Türk rap grubu Karakan’ýn yaptýðý müziði nasýl deðerlendiriyor?
Bu konuda herhangi bir düþüncesi yok.
Müzik bilgilerinin olmamasýndan dolayý yetersiz buluyor.
Yaptýklarý müziði oldukça olumlu buluyor.

Tekst 3 Romantik bir Ýra …
Geef door middel van een kruisje in het schema aan welke van onderstaande beweringen
over de film ‘Boksör’ juist zijn en welke niet.
a. Baþrol oyuncusu, örgütün ileri gelenlerinden birini hapse girince ele vermiþtir.
b. Boksör, boks yaparak çevreye olan nefretini biraz olsun hafifletmeye çalýþýr.
c. “Boksör” adlý filmde, birlikte boks ya da spor yapýlarak mezhep düþmanlýðýnýn
yenilebileceði dolaylý bir þekilde anlatýlýyor.
d. Filmde insanlarýn eþit yaþadýðý, ulus ve mezhep ayrýmýnýn olmadýðý Belfast atmosferi
yansýtýlmaktadýr.
e. Filmde, kadýnlarýn suçlu erkeklerle birlikte sosyal baskýyla cezalandýrýlmasý da
eleþtiriliyor.
f. Filmde 18 yaþýnda bir ÝRA militaný hapse girerek 14 yýl sonra çýkar.
Doe het zo op je antwoordblad:
Bewering:
Juist
Niet juist
a:
b:
c:
d:
e:
f:

1p

16 ■
A
B
C
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Aþaðýdaki ifadelerden hangisi doðru?
Boksör cezaevinden çýktýktan sonra onu bekleyen sevgilisiyle evlenir.
Boksör cezaevindeyken arkasýndan sevgilisi de cezaevine girer ve ikisi orada evlenirler.
Boksör cezaevindeyken, sevgilisi dýþarýda “sözde” boksörle evlenir.
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Tekst 4 F. Almanya’da Türk göçmenleri …
Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

1p
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D

B
C
D
E

B
C

B
C
D

öngörülebilir
planlanabilir
saðlanabilir
yeðlenebilir

24 ■
A
B
C
D
E

1p

katkýlarý
tercihleri
yatýrýmlarý

23 ■
A

1p

emekli aylýðý
faizleri
geliri
karý
oraný

22 ■
A

1p

artýþ
azalma
istikrar
patlama

21 ■
A

1p

çalýþan
doðan
okuyan
toplam

20 ■
A

1p

Bu yüzden
Çünkü
Demek ki
Oysa
Yani

19 ■
A

1p

ev sahibi oldular
kalýcýlaþtýlar
uyum saðladýlar

baðlamda
nedenle
þartlarda
ülkede
yýlki

25 ■
A
B
C
D
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ayrýmcýlýktan
destekten
meslek eðitiminden
zorluklardan
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33 ■
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B
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D
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iþ gücünü
tasarruflarýný
tatillerini
zamanlarýný

kimlik
oturum
vatandaþlýk
vize
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Oylarýný
Yeteneklerini
Zamanýný

Tekst 5 Erozyona karþý Serve
In dit artikel maakt de schrijver gebruik van een vergelijking.
Wie wordt waarmee vergeleken?
Metine göre aþaðýdaki ifadelerden hangisi doðru?
Büro malzemeleri insanlarý gittikçe topraktan uzaklaþtýrýyor.
Büro malzemeleri kullanýlarak, yok edilen aðaçlar hakkýnda insanlara bilgi veriliyor.
Büro malzemeleri, yok edilen, Erguvan, Karadut, Mantar Meþesi, Muþmula vb. aðaçlardan
yapýlýyor.
Büro malzemelerinin yapýmý dolayýsýyla aðaçlar yok oluyor ve erozyon ortaya çýkýyor.
Op welke twee manieren levert Serve Kýrtasiye een bijdrage aan de strijd tegen erosie?

Tekst 6 Gavur edebiyatý
Yazar, Türkiye’deki Türklerle, yurtdýþýndaki Türklerin eserleri arasýnda yapýlan ayýrýmcýlýk
çerçevesinde iki eserle ilgili ayrýntýlar veriyor. Bu bilgiyi içeren paragraflarý belirt.
2 ve 4
3 ve 6
8 ve 10
13 ve 15
Türkiye’deki Türklerin, yurtdýþýndaki Türklere ön yargýyla yaklaþtýklarýnýn vurgulandýðý iki
paragraf aþaðýdakilerden hangileridir?
2 ve 17
7 ve 19
12 ve 13
20 ve 21
Metne göre, aþaðýdaki tezlerden hangisi doðru:
1 Gavur Edebiyatý, batý ülkelerinde kalan Türklerin eserlerinin toplamýdýr.
2 Gavur Edebiyatý, batý dünyasýnýn eserlerinin toplamýdýr.
Ýkisi de doðru
Ýkisi de yanlýþ
1. tez doðru
2. tez doðru
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Yazar, yurtdýþýndaki 3. nesil Türklerin geleceði konusunda ne düþünüyor?
Yazar, 3. nesil Türklerin
gelecekte diðer kültür arasýnda eriyeceðini düþünüyor.
gerek dil, gerek kültür açýsýndan giderek Türkiye’den uzaklaþacaklarýný düþünüyor.
tüm kültürlerin iyi yönlerini kendi üzerlerinde toplayarak Türkiye’yi yeni bir çaða
götüreceðini düþünüyor.
yurttaþlarýyla baðlarýnýn tamamen kopacaðýný düþünüyor.

Tekst 7 “Karagöz’ün modasý geçmez”
Taceddin Diker’in Karagöz’ü tekrar yaþatmak için düþündüðü yaklaþýmda anahtar sözcük
nedir?
Basitleþtirme
Evrenselleþtirme
Modernleþtirme.
Popülerleþtirme.
Standartlaþtýrma.
Karagöz oyunlarýnýn güldürücü özelliðinin kaynaðý nedir?
Oyunlarýn bir zýtlýk üzerine kurulmuþ olmasý.
Oyunlarýn eski gelenekler üzerine kurulmuþ olmasý.
Oyunlarýn güzel sanatlarý iþliyor olmasý.
Oyunlarýn tasavvufu iþliyor olmasý.

Tekst 8 Gezelim, Ýçelim, daha …
Bu metinde birkaç kez Türkiye ile Ýspanya arasýnda karþýlaþtýrma yapýlmýþ.
Bu karþýlaþtýrmalarýn hangi alanlarda yapýldýðýný belirt.
dil – konaklama – para
içecek türleri – müzik stilleri – yiyecek zenginliði
kültür – sanat – tarih
þehir planlamasý – ulaþým – ülke sýnýflandýrmasý
Aþaðýda verilen paragraf tasvirlerinden hangileri doðru?
1 1. Paragrafta seyahat programýndan bir an anlatýlýyor.
2 2. Paragrafta Ýspanya’ya varýþ ve bu ülkenin uluslararasý konumu anlatýyor.
3 3. Paragrafta kültür ve alýþveriþi sevenlere tavsiyede bulunuyor.
4 4. Paragraf turistler için pratik bilgiler içeriyor.
Hepsi doðru.
Hepsi yanlýþ.
Sadece 1 ve 2 doðru.
Sadece 3 ve 4 doðru.
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Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

■■■■
2p

40 ■

Tekst 9 Sezen Aksu Üstüne, …
“Sezen Aksu üstüne, baþlýksýz” metninin ýþýðýnda, aþaðýdakilerden hangileri doðrudur?
a. Basýn onu olduðundan farklý göstermektedir.
b. ‘Fil’i sevmesinin sembolik bir anlamý da vardýr.
c. ‘güç’ konusunda, baþka insanlarýn ondan öðrenebileceði çok þey vardýr.
d. Kaset yapmaktaki esas amacý, para kazanmaktýr.
e. Sezen Aksu ‘az fakat öz’ konuþan bir insandýr.
f. Sezen Aksu kendisini çok iyi tanýyan bir insandýr.
g. Türkiye’nin en büyük orkestrasýnda þeflik yapmaktadýr.
Doe het zó op je antwoordblad:
Juist
Niet juist
…
…

■■■■
1p

41 ■

■■■■
1p

42 ■

■■■■
1p

43 ■

Tekst 10 Dünya’dan her …
Je bent een beginnend ondernemer en hebt een kledingwinkel.
Welke vier tijdschriften zijn voor jou van belang?
Noteer op je antwoordblad de nummers van deze tijdschriften.

Tekst 11 Opridon
Je hebt last van slapeloosheid vanwege teveel stress. Je wilt één nacht goed doorslapen.
Is ‘Opridon’ geschikt voor zo’n eenmalig gebruik?
Citeer de zin of het zinsdeel dat je antwoord ondersteunt.

Tekst 12 Okuma özürü: Disleksi
Hoe kan, volgens artikel 12 in het tekstboekje, dyslexie behandeld worden?
Noem de twee aspecten van de behandeling.
Het antwoord mag naar keuze in het Turks of het Nederlands.

Einde
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Tekst 1
Sokak çocuklarý Fiziksel ve ruhsal yaralýlar

Kulca: Sýðýnma evleri açýlmalý
Sokak Çocuklarý Gönüllüleri
Derneði Baþkaný Yusuf Ahmet
Kulca, çocuk sýðýnma evlerinin
açýlmasý ve 18 yaþýndan küçük5 lerin
seyahat özgürlüðünün
kýsýtlanmasý gerektiðini belirtiyor. Büyükþehir Belediyesinin
koordinatörlüðünde
Ýstanbuldaki 32 ilçede belediyelerin
10 çocuk sýðýnma ve barýnma evi
açmasý gerektiðini belirten
Kulca, Eðer her belediye
100er kiþilik yer yapsa sokakta
yaþayan 3 bin 200 çocuðun
15 kafalarýný
sokacaðý bir yer
olacak diyor.
Devlet, gönüllü kuruluþlar,
yerel yönetimler, basýn ve
halkýn birlik içinde olduðu yeni
20 bir oluþum gerektiðini dile
getiren Kulca, þöyle devam
ediyor: Çocuklarýn barýndýðý,
yemek yiyip banyo yaptýðý,
saðlýk problemlerinin çözül25 düðü bir yer olursa önemli bir
noktaya gelmiþ olursunuz. O
zaman sokaktaki insanlara Bu
çocuða para, yemek, üst baþ
vermeyin diyebilirsiniz. Bakýn
30 bunlarla ilgili birim var, oralara
yardým edin, oralarý arayýn. Eðer
bir çocuðu sokakta görürseniz
yardýmcý olun, oraya getirin
dersiniz. Böylece sokakta hayat
35 damarý kesilen çocuk da Ýnsanlar bizimle ilgileniyor, artýk
kolay kolay hýrsýzlýk yapamam;
tiner, bali koklayamam, para
bulamam, o zaman benim bu
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40
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yerlere gitmem gerekiyor
diyecektir. Bu zor bir çalýþma,
zaten kolay olmadýðý için insanlar yapmýyor. Ama bir
yerden baþlamak gerekiyor.
Özellikle sokaða yeni çocuk
kazandýrmamak için çalýþýlmasý
gerektiði üzerinde duran Kulca,
çocuk sýðýnma evlerinin bu
nedenle de oldukça önemli
olduðunu belirtiyor. Kulca, þunlarý söylüyor: Sokaklara gelen
bir çocuðun kalabileceði hiçbir
yer yok. O zaman sokaklarda
yaþayan bu gruplara girmek
zorunda kalýyor. Baþka þansý
yok. Gruba girdiði zaman da
tiner koklamak, hýrsýzlýk yapmak, dilenmek zorunda. Yani
grup nasýl yaþýyorsa öyle
yaþamak zorunda. Ýþte çocuk
sýðýnma eviyle bunu engellemiþ
olacaðýz. Ayrýca çocuðu tanýma
fýrsatý bulacaðýz. Gerçekten
çocuk evden neden kaçmýþ?
Ufak tefek nedenlerden dolayý
mý kaçmýþ? Uzmanlar tarafýndan
saptanacaktýr. Sonra ailesine
bir uzman gönderilecektir. Eðer
ufak bir nedense ailesine teslim
edilecek. En önemlisi de aile
takip edilecektir, ayný problemlerin yaþanmamasý için. Gerçekten ailesine teslim edilemeyecek çocuklar var. Uyuþturucu kullanýp, çocuðu döven
aileler var. Üvey anne-babadan
vahþet gören aileler var. Bu
çocuklara ne yapacaðýz, diye
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kafa yormamýz gerekecek.
Çocuk Esirgeme Kurumuna mý
verilecek, yeni yapýlanmaya mý
gidilecek?
Kulca, bu yapýldýktan sonra
18 yaþýndan küçük çocuklarýn
seyahat özgürlüðünün kýsýtlanmasý gerektiðini vurguluyor.
Annesi ve babasýnýn rýzasý
olmadan þehirlerarasý dolaþmasýna izin verilmemeli.
Büyük þehirlere gelmesi önlenmeli diyen Kulca, çocuklarýn
ellerini kollarýný sallayarak
þehir þehir dolaþtýklarýný anlatýyor.
Derneðin kurduðu Avcýlardaki Umut Evinde 40
çocuða bakýldýðýný belirten
Kulca, önce çocuðu geçmiþiyle
barýþýk hale getirmeye çalýþtýklarýný söylüyor. Evde ilk
yaptýðýmýz þeylerden bir tanesi
okuma-yazmayý
öðretmek.
Okula devamýný saðlayamazsak
bile dýþarýdan, bir diploma
almasýný saðlamak. En önemli
hedeflerden bir tanesi de bu
çocuklarýn ailelerine ulaþmak.
Onlara ulaþtýðýmýzda çocuðu
daha iyi tanýma fýrsatýmýz
olacak ki onu yönlendirelim.
Nüfus cüzdaný olmayan bir
çocuða hiçbir þey yapamazsýnýz.
Ne okula gönderirsiniz, ne iþe
sokarsýnýz. Kursa dahi gönderemezsiniz.
Hürriyet, 1997
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Tekst 2

AL SANA TÜRKÇE RAP
1

lmanya çýkýþlý Türk
rap grubu Karakan´ýn
yeni albümü Al Sana
3
Karakan memleketi4
5 mizin iyi müzik dinleyen insan6 larý tarafýndan büyük bir heye7 canla karþýlandý. Heyecanýn
8 nedeni ise taze müzik ve kesin9 likle sýradan olmayan þarký söz10 leri. Onlarý ilk kez 1995´te Erci
11 E, Cinai Þebeke ve Da Krime
12 Posse ile birlikte oluþturduklarý
13 Cartel´le tanýmýþtýk.
O zamanlar birçok müzik14
15 severe göre Cartel´in içindeki
16 en ümit veren grup,
17 Karakan´dý. Þimdi yeni albüm18 lerinde de Alper Tunga Köksal
19 ve Kerim Yüzer farklý þeyler20 den söz ediyorlar:
21 Kýzgýnlýklarýndan, kötü
22 Almanlar´dan, dazlaklardan,
23 Türkiye-Almanya arasý üç gün24 lük kesintisiz yolculuklardan,
25 kanka (kankardeþi) ruhundan,
26 sýkýntýlý gecelerden ve tek gece27 lik iliþkilerden.
Sürekli dinledikleri Barýþ
28
29 Manço, Edip Akbayram, Jimi
30 Hendrix gibi ünlülerden aldýk31 larý sample´larý da hikayeleri32 nin üstüne cuk diye oturtun33 ca ortaya Amerikan hip
34 hop´lardan da iyi bir müzik
35 çýkmýþ.
Artýk imajlarý da farklý.
36
37 Kliplerinde ve albüm kapakla38 rýnda Cartel projesindeki
39 sokak çocuðu görünümlerinden
40 180 derece dönüp, takým elbi41 seli, limuzinle gezen, aðýr adam
42 rolüne soyundular. Bununla
43 ilgili Alper diyor ki: Bu gerçek
44 bir görüntü deðil. Ýnsanlar bizi
45 sadece bol pantolon, kapüþon46 lu, sweat shirt giyen adamlar
47 olarak tanýyordu. Biraz da
48 bunu deðiþtirmek istedik. Bir
49 de tamam en alt tabakadan
50 geliyoruz ama biz de insanýz
51 demek istedik bizi aþaðýlayan
52 insanlara. Rap yapanlar halk
53 çocuðudur zaten.
Tamamen göç etkisinde
54
55 olan, hareketli bir gençlikleri
56 var. Kerim, ailesinden çok
57 sonra Almanya´ya gitmiþ.
1
2

2

3

4

5
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Kerim sözüne þöyle devam ediyor: Benimki çok arabesk bir
60 çocukluktu. Bizim nesildeki
61 bütün çocuklarýn kaderiydi bu
62 zaten. Önce aile gider, çocuk63 lar yýllarca Türkiye´de akraba64 larýn yanýnda kalýr, sonra ilko65 kul zamaný gelince kendilerini
66 Almanya´da bulurlardý.
67 Alper´in hikayesi de çok farklý
68 deðil. Annesi ve babasý çalýþtýðý
69 için okula baþlayana kadar hep
70 evde yalnýz kalmýþ.
71 Almanya´da bizim yaþýmýzda72 ki Türklerin çoðu kriminel bir
73 kariyer yaptýlar. Hapise düþen74 ler, uyuþturucudan ölenler,
75 Türkiye´ye geri gönderilenler
76 oldu. Biz ise rap´le, hip-hop´la
77 yaþadýklarýmýzý anlatmaya
78 çalýþtýk, müzikle kurtulduk
79 diyor Alper. Ýkisi de,
80 Almanya´da bulunan bu neslin
81 çok büyük zorluk çektiklerini
82 düþünüyorlar. Þarkýlarýnda
83 anlattýklarý gibi ezilmiþler, itil84 miþler, kendi deyiþleriyle beþ
85 kuruþ için beþ kuruþ gibi har86 canmýþlar.
Kerim ve Alper çocukluk ve
87
88 ilk gençlik döneminden sonra
89 1983´te break-dance olaylarý90 na girmiþler. Nürnberg´de
91 takýldýklarý gençlik merkezinde
92 herkes kendine bir uðraþ bul93 muþ, Kerim ve Alper de disko-

95

59

6

3

larda DJ olarak çalýþmaya baþlamýþlar. Ýki-üç bin kiþilik
96 Alman diskolarýnda çaldýklarý
97 ise tabii ki, zenci müzikleriy98 miþ. Ýlk kez Run DMC diye
99 bir rap grubunu dinleyerek
100 rap´e baþlamýþlar. Alper bu
101 olayý þöyle anlatýyor: Run
102 DMC´nin It´s Like That
103 diye bir 45´likleri vardý. O
104 zaman deli oldum o parçaya,
105 adamlarýn ne söylediðini anla106 madan haftalarca dinledim.
107 Rap´in anlattýklarýný anlama108 san bile duygusu farklýdýr.
109 Kimisi buna isyan diyor ama
110 bence enerji veriyor, gaza geti111 riyor insaný. Peki diyorum,
112 siz Almanya´nýn zencileri
113 misiniz? Ýkisi birden Hayýr
114 diyor. Biz esaret yaþamadýk,
115 sadece bastýrýldýk. En baþta
116 maddi yönden kölelik yaþadýk,
117 çok çalýþýp az kazandýk. Þimdi
118 o kadar kötü durumda deðiliz.
119 Biz baþý dertte olanlara hitap
120 ediyoruz.
Alman dinleyicilerinin çoðu
121
122 sol kesimdenmiþ. Ýnsanlarýn
123 faþist yakýþtýrmalarý hakkýnda
124 neler düþündüðünü sormak ve
125 CD´lerini almak üzere gittiðim
126 bir plakçýnýn Ben o faþistlerin
127 bir þeyini satmam demesini
128 anlatýyorum. Yanlýþ anlaþýlmak129 tan o kadar sýkýlmýþlar ki
94
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Biz ne sað ne soluz. Orada
azýnlýkta yaþayan bir gençliðiz.
132 Vatanýmýzda Almancý,
133 Almanya´da yabancýyýz.
134 Parçalarýnda acýmasýzca anlat135 týklarý dazlaklarla hiç çatýþmaya
136 girmek istememelerine rað137 men, boðaz boðaza geldikleri
138 de çok olmuþ. Koyun deðiliz
139 ya, bize vuranlara biz de vuru140 ruz diyorlar.
Gelelim müziklerine. Nota
141
142 bilmiyorlar, enstrüman da çal143 mýyorlar. Beðendikleri, dinle144 dikleri parçalarý, müzik direk145 törleri Perulu Chill Fresh´e
146 götürüp hep beraber elden

geçirtiyorlar. Ama rap söyleme
tekniklerini çok geliþtirmiþler.
149 Alper bu geliþmeyi gururla
150 þöyle anlatýyor: Kolay gibi
151 görünüyor rap söylemek, ama
152 deðil. Zamanla geliþiyor. Çalýþa
153 çalýþa hýzlandýrýyorsun, yeni
154 söyleme teknikleri geliþtiriyor155 sun. Karakana göre:
156 Türkiye´de pop müziðin
157 yüzde 90´ý çöplüktür. Mesela
158 Serdar Ortaç´la asla bir bað159 lantýmýz olamaz ama Sezen
160 Aksu, Barýþ Manço, Erkin
161 Koray´ý çocukluðumuzdan beri
162 dinleriz. Onlar o zamanýn pop
163 müzikçileriydiler. Onlarýn

70´lerde yaptýðý müzik þimdikilerden daha kaliteli. Erkin
166 Koray´ýn plaklarýný 200, 300
167 marka alan Almanlar var.
168 Karakan´dan öðrendiðimize
169 göre Türkiye´de ilk rap´i Barýþ
170 Manço ve Cem Karaca yapmýþ.
171 Lafý uzatmanýn anlamý yok; siz
172 en iyisi bir Karakan albümü
173 alýp, Türkçe rap nasýl yapýlýr
174 dinleyin.

130

147

164

131

148

165
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■ Aslý Uðurlu
Hürriyet, 1997
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Tekst 3

ROMANTÝK BÝR ÝRA ÖYKÜSÜ
Jim Sheridanýn yeni filmi Boksör Berlinde
yarýþýrken Türkiyede gösterime girdi
Boksör / The Boxer
Yönetmen: Jim Sheridan
Görüntü: Chris Menges
Senaryo: Jim Sheridan,
Terry George
Müzik: Gavin Friday,
Maurice Seezer
Oyuncular: Daniel Day
Lewis (Danny Flynn), Emily
Watson (Maggie), Ken Stott
(Ike Weir), Brian Cox (Joe
Hamill), Ciaran Fitzgerald
(Liam), Gerald McSorley
(Harry).







On sekiz yaþýnda hapse girip otuz
iki yaþýnda çýkan bir militan,
özgürlüðüne kavuþtuðuna sevinemez
bile... Hele geride neredeyse çocuk
yaþta bir sevgiliden baþka kimseyi
býrakmamýþsa... Onun yüzünü düþleyip kafasýnýn içinde yalnýz onunla
konuþtuðu bir sevgili. Ýçinde yaþadýðý
korkunç çevreye öfkesini yatýþtýran
boks yapma istek ve yeteneðiyle
geçen on dört yýl. Üstelik örgütün
ileri gelenlerinden biri tarafýndan
suç üstüne yýkýlmýþ, delikanlý
kimseyi ele vermemekle birlikte
örgütle iliþkisini kesmiþtir. Yapayalnýz geçirmiþtir on dört yýlý...
Yalnýz yönetmen deðil senarist
olarak da baþarýlý bir filmografiye
sahip olan Jim Sheridan, yine
duygusal bir IRA öyküsü yansýtýyor
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beyazperdeye. Sol Ayaðým / My
Left Foot ile ünlenen Sheridan,
Berlinde Altýn Ayý kazanan Babam
Ýçin / In the Name of the Fatherý
yönetti; Some Mothers Son / O da
Bir Ananýn senaryosunu yazdý.
Boksörün öyküsü, bu güçlü
filmlerinkilerle karþýlaþtýrýldýðýnda
fazla duygusal ve kliþelerle dolu.
Ama son derece içe dokunan
yanlarý var.

Eþsiz eþler
Daniel Day Lewis ve Emily
Watsonýn birbirlerine mükemmel
uyum saðlayýp saðlam performanslar
vermeseler, Brian Cox ve Gerald
McSorley gibi iki iyi karakter
oyuncusuyla desteklenmeseler filmin
gerçekçiliði oldukça zarar görürdü.
Öte yandan erkeklerin payýna þiddet
ve siyasetin, kadýnlarýn payýna sabýr
ve özverinin düþtüðü, ulus ve
mezhep ayrýmýnýn iyice usdýþý bir
boyuta ulaþtýðý, gerçek bir barýþtan
umut kesilip bombalarla sona eren
ateþkes ve anlaþmazlýklarla sona
eren müzakerelerle eleþtirilen Belfast atmosferini çok iyi yansýtýyor
Boksör. Alanýnýn en iyilerinden,
özellikle politik filmlerde (Mission
/ Görev, A World Apart / Ayrý Bir
Dünya, Killing Fields / Öldüren
Tarlalar) baþarýlý olan, görüntü

5

yönetmeni Chris Menges, soðuk
renkler paletiyle öykünün içinde
yanan koru dengelemiþ.
Boksörün temel sorunu Katolik
ve Protestan Ýrlandalýlar arasýndaki
düþmanlýðýn
birlikte
boks
yaparak çözümlenebileceðini ima
etmesi. Spor, sanat ya da baþka bir
alanda mezhep farký gözetmeden
bir araya gelmeyi öyle birdenbire
olabilecek basit bir olay gibi
göstermesi
ki
fazlasýyla
Amerikanvari bir yaklaþým bu,
sinemada. Kadýnlarýn da bir
anlamda erkekleriyle birlikte hapse
týkýldýðý, on yýllarca, býrakýn cinselliklerini yaþamalarýný, bir baþkasýyla
dans etmenin, yürüyüþe çýkmanýn
bile onlara ayýp ve günah sayýldýðý
bu erkek düzenine eleþtirel bir
bakýþý da var Boksörün. Danny
Flynn, hapisten çýkarken gencecik
bir kýz, sevdiði adam ve dayanýþma
uðruna kendi hapishanesine girmektedir. Cezaevinde telli duvaklý
gelin olur, sonra ailesi ve dostlarýyla
birlikte kente dönüp damatsýz bir
düðün törenine katýlýr. O günden
sonra, kim bilir kaç yýl, iradesinin
geçersiz olduðu, savaþa ve kýsýr
politikalara endeksli bir yaþam
sürecektir.
Milliyet, 1997
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Tekst 4

F. Almanyada Türk Göçmenleri ve Sorunlarý
Prof. Dr. Faruk Þen  Essen

T

ürkiye 35 yýlý aþkýn bir
zamandýr Avrupanýn çeþitli
ülkelerine göç veriyor.
1960lý yýllarda baþlayan göç
hareketi, Federal Almanya ile
Ekim 1961 tarihinde imzalanan
göç anlaþmasý ile resmiyet ve hýz
kazandý. 1996 rakamlarýna göre
Federal Almanyada 2 milyon 49
bin Türk vatandaþý yaþýyor. 35
yýllýk göç tarihi ayný zamanda
Avrupa ülkelerinde yaþayan Türk
vatandaþlarý için bir deðiþim
süreci oldu. Bugün artýk Avrupalý
Türkler bulunduklarý ülkelerde
büyük ölçüde 17 . Federal
Almanyada yaþayan göçmen
Türklerin durumu
deðerlendirilirken, bir yandan
bulunduklarý topluma entegre
olmalarý, uyum göstermeleri
sorunu; diðer yandan Türkiyeye
kesin dönüþ yapmalarý halinde
karþýlaþtýklarý-karþýlaþacaklarý
sorunlar dikkate alýnmalýdýr.
Genellikle Alman kamuoyunda
Türklerin farklý bir kültürden
geldikleri, bu nedenle de
Hýristiyan bir ortama uyum
saðlayamayacaklarý, Türkiyeye
geri dönmeleri halinde kendi
toplumlarýna daha kolay uyum
saðlayabilecekleri varsayýmýndan
hareket edilir. 18 göç
hareketinin baþýndan bu yana
uygulanan ve önemli bir bölümü
federal hükümetin desteðiyle
gerçekleþtirilen reentegrasyon
modelleri baþarýsýzlýða uðradý.

Almanyadaki Türklerin
deðiþen profili
Geri dönen Türkler, Türkiyedeki
yüksek iþsizlik, yaþam koþullarýnýn
olumsuzluðu ve özellikle
Türkiyenin sosyal alanda
Almanyada alýþýlan ölçülerin
gerisinde olmasý nedeniyle
yeniden uyumda ve meslek
hayatýna Türkiyede devam
etmekte güçlüklerle karþýlaþtýlar.
Federal Almanyada çalýþan Türk

nüfusun, 1976 yýlý kýstas
alýndýðýnda özellikle sanayi
iþçilerinden oluþtuðu gözlenirken,
1986 yýlýnda 19 Türk
nüfusunun az da olsa hizmetler
grubuna doðru kaydýðý ortaya
çýkýyor. 1976 yýlýnda çalýþan
nüfusun yüzde 7.4ü hizmet
sektöründe çalýþýrken, 1986
yýlýnda bu oranýn yüzde 13e
çýktýðý gözleniyor. 1992 yýlý
verilerine göre ise bu oran yüzde
17ye ulaþmýþ durumdadýr. Buna
karþýlýk sanayi sektöründe
çalýþanlarýn oranýnda bir 20
görülmektedir. 1976 yýlýnda
çalýþan nüfusun yüzde 71i bu
sektörde çalýþýrken, 1986 yýlýnda
bu sektörde çalýþanlarýn 21
yüzde 64,4e, 1992 yýlýnda ise bu
oran yüzde 61.4e gerilemiþtir.
Ýkinci ve üçüncü kuþak Türklerin
öðrenim alanýndaki 22 de
dikkate alýndýðýnda Türklerin
90lý yýllarýn sonuna doðru daha
büyük oranlarda sanayi sektörüne
doðru kayacaklarý 23 .

Ýþ hayatýna atýlan gençler
Bu önemli iki sektör dýþýnda diðer
sektörlerde de küçümsenmeyecek
geliþmeler gözlenmektedir. Bu
24 ticaret sektörüne bakýldýðýnda, çalýþan Türkler
arasýnda bu sektöre yönelik
olarak sürekliliðini koruyan bir
artýþ gözlenmektedir. 1980 yýlýnda
bu sektörde çalýþanlarýn oraný
yüzde 3.5 iken bu oran 1992
yýlýnda yüzde 7.4e ulaþmýþtýr.
Yeni iþ hayatýna atýlan gençler
gördükleri 25 dolayý daha
kalifiye iþlere yöneliyorlar. Dikkat
çekici bir baþka nokta, hizmetler
sektöründe çalýþan kadýnlarýn
oranýnýn yüksek olmasýdýr. Bugün
artýk Federal Almanyada yaþayan
Türkler geri dönmeyi
düþünmüyorlar. Bu olguyla
birlikte Türklerin Almanyadaki
sosyal ve politik tutumlarýnda da
belirgin deðiþiklikler ortaya çýktý.

Deðerlendirme eðilimi
Öncelikle 26 Almanyada
deðerlendirme eðilimi güçlendi.
Daha önceki yýllarda Türkiyede
bir konut edinmek önemli bir
hedef iken þimdi Almanyada bir
konut edinmek, bir konut satýn
almak öncelikli hedefler arasýna
girmeye baþladý. Türkler
yatýrýmlarýný da daha çok
Almanyada yapmaya baþladýlar.
Türkiye Araþtýrmalar Merkezinin
verilerine göre 1986 yýlýnda
Federal Almanyada 42 bin Türk
kendi iþletmesini kurmuþ
durumda.

Almanyadaki Türk
toplumunun sorunlarý
Almanyadaki Türk göçmenlerin
en önemli sorunlarý arasýnda en
baþta 27 sorununu saymak
yerinde olur. Türkler 35 yýllýk göç
sürecinde iki kültür arasýnda
kaldýlar. Alýþkanlýklarý, gelenek ve
göreneklerini korumakla birlikte
modern bir Avrupa ülkesinin
sunduðu yaþam koþullarýnýn ve
kurallar bütününün, kýsacasý
farklý bir kültürün de etkisi ile
yaþadýlar. Özellikle ikinci ve
üçüncü kuþaklar bu ikilemi daha
þiddetli yaþýyorlar. Bu sorun
kuþkusuz çözümü kolay olmayan
bir sorundur ve ancak daha
sonraki kuþaklar bu sorunun
üstesinden gelebilirler. Yine de
göç sürecinin bu evresinde
yapýlabilecekler vardýr.
28 gerektiði gibi
kullanamayan Türklerin
entegrasyon sorunlarýnýn daha
zor çözüldüðü, kimlik bunalýmýný
daha aðýr yaþadýklarý söylenebilir.
Ama burada da tek yönlü bir
çözüm söz konusu deðildir.
Alman hükümetleri ve Alman
toplumu Türk azýnlýk ile birlikte
yaþamaya, onu dikkate almaya,
politik haklarýný tanýmaya alýþmak
zorundadýr.

Cumhuriyet, 1998
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Tekst 5

Erozyona karþý Serve
Hollywood bu sahneyi
çok sever. Bizim
yönetmenler de ara sýra
kullanýrlar. Yapýlan
haksýzlýða karþý önce cýlýz
biri ayaða kalkar, Ben
karþýyým der. Bu genellikle
hiç beklenmedik, ilgisiz bir
tiptir. Ardýndan tereddüt
içinde biri daha ayaða
kalkar Ben de diye. Sonra diðerleri gelir Biz de,
biz de derler. Geriye kalanlar için ayaða kalkmak
artýk kaçýnýlmazdýr. Sonra hep birlikte Hepimiz!
diye baðýrýrlar
Ýþte bu sahneyi  belki de seyrettiðimiz yüzlerce
filmin etkisiyle  hayatýmýzda kullanmaya baþladýk.
Hayrettin Karaca gibi bir adam çýkýp erozyon diyor.
Sonra herkes yakalarýnda yeþil yapraklar taþýmaya
baþlýyor.
Hayrettin Karaca cýlýz bir ses olarak ortaya çýktý.
Her yerde erozyonla ilgili nutuklar atmaya baþladý.
Kimileri ona çýlgýn gözüyle baktýlar. Ama
kafalarýmýza kazýmayý baþardý. Her yýl Türkiye,
Kýbrýs adasý büyüklüðünde toprak kaybediyor. Bir
þeyler yapmak lazým, hemen þimdi, vakit
kaybetmeden. Artýk sokakta rastladýðýmýz herkes
erozyon kelimesini duyar duymaz bunlarý söylüyor.
O býkmadan, usanmadan, söylenenlere aldýrmadan
erozyon tehlikesini anlattýkça, anlattýklarý beynimize
monte ediliyor.
Önce o ayaða kalktý, erozyon dedi. Arkasýndan
diðerleri geldi. Ýlgili ilgisiz herkes ayaða kalkmaya
baþladý. Serve Kýrtasiye geldi örneðin. Ne ilgisi var
diye düþünmeyin. Hiçbir ilgisi yok ama bir þeyler
yapmak istiyorlardý. Topraktan giderek uzaklaþan,

000008

16A

7

bürolarýn içine sýkýþan
insan, erozyon sorununu
hatýrlatmak için harekete
geçmeliydi. Onlar topraða
ne kadar uzaksa, büro
malzemelerine o kadar
yakýndýlar. O zaman onlarý
bu yolla vurmak,
dikkatlerini çekmek, belki
de harekete geçirmek
mümkün olabilirdi.
Ajandalarýna, takvimlerine,
gün içinde karþýlaþabilecekleri her noktaya, not
kaðýtlarýnýn üzerine, masalarýnýn önlerine asacaklarý
posterlere, her yere bu sorunla ilgili bilgileri
yerleþtirdiler.
Ofis insaný, saðýna dönse Türkiye çöl olmasýn!,
masasýna uzansa Türkiye hergün 150 bin kamyon
dolusu toprak kaybediyor! yazýlý bir þeyle
karþýlaþýyordu. Erozyon savaþýnýn ilk aþamasý
bilinçlenme. Biz bunu yapmak için kollarý sývadýk.
diyor Serve Kýrtasiye Pazarlama Müdürü Yavuz Mor.
Bilinçlenen insanýn bir gün harekete geçeceðini
düþünüyorlar. Harekete geçip topraklarý
kurtaracaðýný.
Yeni yýlla birlikte yeni ürünler piyasaya çýkartmýþ
Serve. Üzerinde TEMAnýn amblemi olan yeþil
yapraklý ürünlerden alanlar TEMA Vakfýna yardým
etmiþ oluyorlar. Bu ürünlerden belli oranda pay
TEMAya veriliyor. Türkiye Çöl Olmasýn! yazýlý
ajandalarda çevremizden uzaklaþtýrdýðýmýz aðaçlar
var; Erguvan, Karadut, Mantar Meþesi, Muþmula,
Beyaz Sakýz Aðacý var. Pýnar Meþesi, Japon Melezi,
Fýstýk Çamý gibi yüzlerce aðaç hakkýnda bilgi var.
Tempo, 1997
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Tekst 7
“Karagöz’ün modasý geçmez”
Necati Aksüt
Bir zamanlar ramazan aylarýnda iftar ile sahur arasýnda, özellikle erkeklerin vazgeçilmez
alýþkanlýklarý arasýnda kahvelerde oynatýlan ve bilinen geçmiþi 14. yüzyýla dek uzanan
Karagöz’ün ayrý bir yeri vardý. Buralarda Karagöz oynatanlara “usta” dendiði gibi
Karagöz’ün oynatýlma usulünden ötürü “hayali” lakabýyla da anýlýrlardý. Karagöz oynatan
usta ya da hayali denilen kiþilerin, bunun dýþýnda bir baþka iþleri olurdu. Camcý Ýrfan’ýn asýl
mesleðinin camcýlýk olmasý gibi. Bugün sadece ramazanlarda hatýrladýðýmýz bu geleneðin
son temsilcilerinden olan 75 yaþýndaki Taceddin Diker, Beþiktaþ’taki Sabancý Lisesi’nde her
hafta sonu 7’den 70’e kadar herkese eski tatlarý tekrar sunmak ve Karagöz’ü yaþatmak için
uðraþ veriyor. Gönlü genç usta, bu konuda yetiþenleri gördükçe þimdi daha iyimser
olduðunu söylüyor.
* Ama Karagöz için “bitti” deniyor…
Bu doðru deðil. Karagöz 14. Yüzyýldan bu yana kendini sürekli yenileyerek bugünlere
gelmiþtir. Anakronizm olmasý nedeniyle kendini yenileyebiliyor. Karagöz için çocuk oyunu
denir. Çocuklara oynanmakla birlikte eskiden ramazan ayýnda iftar sonrasý kahvelerde
büyüklere oynandýðý düþünülürse aslýnda bir büyük oyunudur. Karagöz’de edebiyat, müzik,
sanat ve estetik, yani güzel sanatlar adýna ne biliyorsak hepsi vardýr. Dini bakýmdan
bakarsanýz, tasavvuf vardýr orda. Bütün insan ruhunu anlatýr. Bu kadar güzel, bu kadar
yumuþak bir sanatý nasýl yok etmeye çalýþýrýz? Bu çok acý bir þey. Geçen yýl Çocuk Vakfý
kuruldu. Orada 13 arkadaþ yetiþti. Karagöz’de doðaçlama hakimdir. Yazýlý metne baðlý
olarak oynanmaz. Yazýlý metinler varsa da burdan temel olaný alýnýr. Çocuklar için o kadar
eðitici ki… Avrupa’da bir kukla perdesi yapmýþlar, basit bir paravan. Öðretmen, çocuðun
eline veriyor ve “dün akþam evinizde annen ve babanla neler konuþtun, bize bunlarý
canlandýr” diyor. Böylece hem çocuðun o günkü haleti ruhiyesini anlýyor, evdeki sorunlarý
ve çocuðun sorunlarýný anlýyor. Ayrýca çocuðun konuþma kabiliyeti artýyor.
* Herkesin bildiklerinden baþka yönleri de var Karagöz’ün…
Karagöz okumamýþ bir adam. Fakat halk mektebinden yetiþmiþ. Karagöz oynatacak kiþinin
Ýstanbul Türkçesiyle konuþmasý þart. Çünkü en güzel Türkçe, Ýstanbul Türkçesidir. Bilhassa
Hacivat sesi verirken, bu þarttýr. Okumuþ, üniversite bitirmiþ bir insan bu. Karagöz ile
Hacivat’ýn zýt karakteri canlandýrmasý gerekir. Ve bundan komedi doðar. Oyunun kurgusu
bu. Moliere’de öyle deðil mi? Kibarlýk Budalasý’nda görürsünüz mesela. Bunu anlatmaya
gerek yok. Herkesin bildiði þeyler. Müspet – menfi. O olacak ki oyun doðsun. Bir de þimdi
pek kalmamakla birlikte Türkiye’de toplumla kaynaþmýþ halde azýnlýklar yaþardý. Arnavut,
Rum, Yahudi ve Ermeni tipler buna örnek gösterilebilir. Karagöz günlük hayatý yaþadýðý
için, tabii ki oyunda bir Yahudi eskici olacak, bir Rum doktoru olacak, bir Arap bacý olacak.
* Müzikler ve konularda deðiþim var mý?
Karagöz hep eski þarkýlarla donatýlmýþtýr, halbuki bugün yeni þarkýlarý da içine
koyabiliyoruz. Çünkü bu konuþulan, söylenen ve hisleri ifade eden þarkýlar onlar. Niçin
konmasýn? Gayet güzel dinleniyor ve seyrediliyor. Bugünün konularýný yavaþ yavaþ
iþlemeye çalýþýyorum. Birden yaparsak binayý çökertiriz. Mesela sünnet oyununu yeniledim.
Mesela Karagöz’e frak giydirdim. Hacivat da bugünkü elbiseleriyle doktora geldi, kimse
yadýrgamadý. Ama kari kadim yok içinde. Yani ya o, ya o olacak. Bunu karýþtýrmayalým.
Ama oyun baþlarken, eski klasik kýyafetleriyle geliyor. Zaten eski oyunlarda da böyledir bu.
Gelir eski kýyafetiyle, sonra yazýcý olacaksa yazýcý kýyafetiyle gelir, kayýkçý olacaksa kayýkçý
kýyafetiyle gelir. Yani bu bir tiyatro eseridir. Artýk sadece kulaða deðil göze de hitap
edeceksiniz. Bilhassa Avrupalýlar buna çok önem veriyor. Mesela eskiden sünnet oyununda
çocuklarý atlarla, arabalarla dolaþtýrýrlardý. Halbuki ben þimdi otomobil koydum onun
yerine. Oradan espriler de doðuyor. Yeter ki istensin.
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Tekst 8
GEZELÝM, ÝÇELiM, DAHA GEZELÝM HEY HEY…
Perihan Çakýroðlu
1.
Flamenko
Kadýnlar öyle içten dans ediyorlardý ki.. . ve etekleri onlarla birlikte öyle kývrýlýp
dalgalanýyordu ki, insan bir an olsun gözünü kaçýramýyordu. Ýspanyol ökçeli ayakkabýlar,
piste her deðiþinde çýkan o uyumlu ve etkileyici sesler, müzikle birleþiyor, yeniden yeniden
insaný sarýyordu. Flamenko gösterisi hem de en gerçeðinden karþýmdaydý . Oynayanlar ise
hakiki Roman’dý. Ýspanyol meyhanesinde yaþý hayli geçkindi dans edenlerin. Ama kendileri
de ruhlarý da dipdiriydi, Ýspanya’nýn en güzel þehirlerinden Barselona’da bir gece bu dans
gösterisini izlerken, Ernest Hemingway’in “Çanlar Kimin için Çalýyor” romanýna gidip
geldim.
2.
10 yýl önce 10 yýl sonra
10 - 15 yýl önce Ýspanya, Türkiye ile ayný kategoride bir ülkeydi. Oysa, son yýllarda yaptýðý
atýlýmlarla bizi geçmeyi bir kenara býrakýn, dünyanýn devleri arasýna girmeye hazýrlanýyor.
Ýspanya’nýn yarýþta bu kadar öne çýkmasýnda kuþkusuz, 1986 yýlýnda Avrupa Birliði’ne
girmesi büyük rol oynadý. Ýspanyol þirketleri, bugün dünyanýn her tarafýnda yatýrýma gidiyor.
Ýspanya’ya yolum ilk kez düþtü. Tarihle günümüz yaþamýnýn tam bir uyumla iç içe olduðu
Barselona Hava alaný’na gece indiðimizde hafifçe üþüdük. Gümrükten ve pasaport
kontrolünden geçerken öteki Avrupa ülkelerinde olduðu gibi müstehzi süzmelerle
karþýlaþmadýk. Rahat bir kabul gördük. Kentin merkezindeki Majestik Otel’e yerleþip,
yorgunluktan erkenden uykuya daldýk. Ertesi gün yoðun bir gezi programý bizi bekliyordu.
Sabah otobüsümüzle yola çýktýðýmýzda Aralýk güneþinin tüm gayretine raðmen üþüdük.
3.
Tarihle kucak kucaða
Barselona’nýn tarihi, M.Ö. 1. Yüzyýla kadar dayanýyor. Romalýlarýn kurucusu olduðu kent,
bugün Avrupa’nýn merkez þehirlerinden birisi durumunda.
Tarihle kucak kucaða yaþamanýn tadýný çýkarmayý sevenler için ideal bir yer Barselona.
Tarih derken, buna kültür ve sanatý da eklemeliyim. Adým attýðýnýz her yerde müzeler,
sergiler ve Orta Çað’dan kalan binalar sizi sarýveriyor. Sadece bu mu? Alýþveriþi sevenler
için ünlü markalarý satan maðazalarýn sadece vitrinlerine bakmak bile içeriye adým atmaya
ikna olmak için yeterli neden… Ya meydanlar… Ah onlarý hiç sormayýn. En kýskandýðým bu
oldu. Þehir planlamasý olarak en ideal yerleþim birimlerinden biri olarak gösterilen
Barselona’nýn meydanlarý, neden Ýstanbul’da da yok diye hayýflanýp durdum. Ünlü Ramblas
Caddesi gerçekten baþlý baþýna bir olay… Olay diyorum, çünkü caddede yok yok.
4.
Aklýnýzda bulunsun…
* Ýspanya’ya birçok tur organizasyonu gezi düzenliyor. Özellikle Barselona, bu turcularýn
gözdesi. Þu sýralar, her þey dahil 495 dolara birkaç günlüðüne Barselona’yý görmek
mümkün.
* Ýspanya’nýn para birimi olan pesetayý Türkiye’de almak daha doðru. Bir dolara karþýlýk
135 - 140 peseta alýnabiliyor. Madeni para kullanýmý oldukça yaygýn olduðundan
bozdurun bozdurun harcayýn. Bozdurmak için hava alanlarý ve bankalar daha karlý.
Çünkü, döviz bürolarýnda kurlar daha düþük.
* Barselona’da ulaþým oldukça kolay. Þehri, baþtan baþa saran metro aðýyla her yere
gidilebiliyor. Metro biletinin ücreti ise 130 peseta. Tüm taksiler, taksimetreli olup
Türkiye’den farklý olarak zamana göre çalýþýyor.
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Tekst 11

OPRÝDON

Kan: Çok nadir olarak lökopeni.

®

Deri: Nadiren deri döküntüleri, çok ender olarak saç
dökülmesi.
Endokrin sistemi: Nadiren libido ve potens
bozukluklarý.

FARMAKOLOJÝK ÖZELLÝKLERÝ:

OPRÝDON Film Tabletin etkin maddesi olan
Opipramol trankilizan ve antidepresan özelliklere
sahip dibenzazepin sýnýfýndan bir maddedir.

Karaciðer: Çok ender olarak karaciðer fonksiyon
bozukluðu, sarýlýk, uzun süreli kullanýmlardan sonra
ender olarak kronik hepatik hasar.

ENDÝKASYONLARI:

BEKLENMEYEN BÝR ETKÝ GÖRÜLDÜÐÜNDE
DOKTORUNUZA BAÞVURUNUZ.

Anksiete, gerilim, huzursuzluk, uyku bozukluklarý,
konsantrasyon zayýflýðý ve depresif durum ile birlikte
görülen ruhsal bozukluklarda, menopoz
sýkýntýlarýnda, psikosomatik hastalýklarda, gizli
depresyonda; kardiovasküler, gastrointestinal,
solunum sistemi, ürogenital sistem, deri hastalýklarý
ve baþ aðrýlarýnýn yanýsýra görülebilen psiþik
rahatsýzlýklarda kullanýlýr.
Opipramole ve dibenzazepin grubundan diðer
ilaçlara hassasiyeti olanlarda kontredikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER:

Opipramol kullanýmý sýrasýnda deri döküntüleri
görülmesi halinde tedavi kesilmelidir.

KULLANIM ÞEKLÝ VE DOZU:

OPRÝDON Film Tabletin etkisi hemen görülmediðinden,
kullanýmý hiç aksatýlmadan en az 2 hafta
sürdürülmelidir. Tedavinin 4-8 hafta sürdürülmesi
tavsiye edilir.

Diðer trisiklik antidepresanlarýn kullanýmý ile
agranülositoz görülebildiðinden, bir önlem olarak
Opipramol kullananlara da belirli aralarla, (özellikle
boðaz aðrýsý, ateþ ve gripal enfeksiyona benzer
belirtilerin ortaya çýkmasý halinde) kan sayýmý
yapýlmasý tavsiye edilir.

DOZ AÞIMI HALÝNDE ALINACAK TEDBÝRLER:

Opipramol, aþýrý dozda alýndýðýnda sersemlik,
uykusuzluk, huzursuzluk, aritmi, hipotansiyon,
solunum depresyonu, konvülsyon ve komaya yol
açabilir. Böyle hallerde hasta kusturulmalý ve midesi
yýkanmalý; solunum ve dolaþým gibi hayati
fonksiyonlarý desteklenmeli ve birkaç gün kontrol
altýnda tutulmalýdýr.

Opipramol ile tedavi altýndakiler araç kullanýrken
dikkatli davranmalýdýr.

YAN ETKÝLER / ADVERS ETKÝLER:

Opipramol çok iyi tolere edilen bir maddedir.
Kullanýmý ile nadir olarak ortaya çýkabilecek belli
baþlý yan tesirler þunlardýr:
Psiþik etkiler: Uyku hali, yorgunluk, nadiren
huzursuzluk, ajitasyon; çok nadir olarak anksiete.

SAKLAMA KOÞULLARI:
30 °Cnin altýndaki oda sýcaklýðýnda ve nemden
koruyarak saklayýnýz.

Nörolojik etkiler: Nadiren baþ aðrýsý, parestezi,
tremor; daha ender olarak ataksi, konvülzyon.

TÝCARÝ ÞEKLÝ:

30 film tabletlik blister ambalajlarda.

Antikolinerjik etkiler: Aðýz kuruluðu, nadiren
terleme, bulanýk görme, idrar retansiyonu.
Gastrointestinal etkiler: Nadiren bulantý, kusma, tad
alma duyusunda bozukluk, kabýzlýk.
Kardiovasküler etkiler: Nadiren postural
hipotansiyon, taþikardi, palpitasyon.

16A

Opipramolun merkezi sinir sistemi depresanlarýnýn
ve antikolinerjiklerin tesirlerini arttýrabileceði göz
önünde tutulmalý, hastalar tedavi süresince alkollü
içki kullanmamalarý konusunda uyarýlmalýdýr.
OPRÝDON Film Tablet eriþkinlere günde 3 defa
1 tablet (1 tablet sabah, 2 tablet akþam) olarak
verilir. Bu doz hekim tavsiyesine göre deðiþtirilebilir
ve hafif vakalarda yalnýz gece 1-2 tablet olarak
tatbik edilebilir. Aðýr vakalarda günde 3 defa
2 tablet alýnabilir.

KONTRENDÝKASYONLARI:

000008
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ÇOCUKLARIN ULAÞAMAYACAKLARI YERLERDE VE
AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
Reçete ile satýlýr.
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Tekst 12

Önce Saðlýk
Dr. Gündüz TEZMEN

Okuma özürü:
Disleksi
Benim merak ettiðim bir konu var, okuma
güçlüðü olarak tanýmlanan disleksi
Sanýrým bende de mevcut. Disleksinin tam
olarak ne olduðunu, tedavi süresini ve
yöntemlerini öðrenmek istiyorum. Öðrenim
hayatýmý ne þekilde etkiler? Ders çalýþtýðým zaman her þeyi hatýrlýyorum, ama sýnava girdiðimde hele sözlüye kaldýðýmda, bölük pörçük
þeyler geliyor aklýma. Bu disleksi midir?
Nuran M./Ýstanbul
Öncelikle, sizin sorununuzun disleksiye
uymadýðýný belirteyim. Bu vesileyle de
öðrenim çaðýndaki çocuklarýn yüzde 10-15 kadarýnýn sorunu olan disleksiyi de tanýtayým.
Özellikle okuma yazmayý yeni öðrenen
çocuklarda kendini gösterir. En karakteristik
belirtisi, kendi sýnýfýndaki ve yaþýndaki
çocuklara oranla okumayý daha zor öðrenmesi,
harfleri ve kelimeleri tanýmakta güçlük
çekmesidir. Bu tür çocuklar anlatýlanlarý iyi
anlar, konuþmasý iyidir ama sorun okumadadýr.
Bunun nedeni de beyindeki okumayla ilgili
merkezin ters çalýþmasýdýr. Dislektik çocuklar
baktýklarýný ayna görüntüsü gibi ters görürler.
Bu da ters görüntüsü de anlam ifade eden harf

ve kelimelerde karýþýklýk yaratýr. Örneðin bu
çocuklar b ve d harflerini karýþtýrýr. Tersten
okunduðunda da anlam ifade eden, örneðin
tam ve mat kelimeleri karýþýr.
Bu çocuklar her kelimeyi ve harfi beyninde
düze çevirmeye çalýþýp anlamýný sonradan
bulmaya çabalar. Bu da seri okuma ve
algýlama sorunu yaratýr.
Disleksi, erkeklerde kýzlara oranla daha sýk
görülür ve çoðu zaman kalýtýmla iletilir.
Sorun farklý boyutlarda olabilir. Eðer bir
çocukta öðrenme güçlüðü olduðu farkedilirse,
öncelikle görme ve iþitme açýsýndan muayene
edilmesi gerekir. Eðer bunlarda ve psikolojik
yapýsýnda bir kusur yoksa psikologlarýn ve
tercihan pedagoglarýn denetiminde bir seri test
uygulanýr. Sorun teþhis edildikten sonra bu
çocuklara görme, iþitme ve dokunma gibi tüm
duyularýnýn yardýmýný almasý öðretilmelidir.
Ayrýca komplekse düþmemesi açýsýndan da
psikolojik destek tedavisi de uygulanmalýdýr.
Sevgili Nuran, sizin sorununuz disleksiye
uymuyor. Sanýyorum ders çalýþma sýrasýnda
konsantrasyon eksikliði nedeniyle yeterli
öðrenme olmuyor ve sýnav sýrasýnda heyecanýn
da etkisiyle bilgiler karýþýyor. Bir psikologla
görüþtüðünüz takdirde sorunun nedenleri ve
çözümleri aydýnlýða çýkacaktýr.
Hürriyet, 1998

_SAÐLIK YAZIÞMA ADRESÝ: Hürriyet Tesisleri, Güneþli 34544 Ýstanbul _FAX: 212/6770327-28
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Tijdvak 1

Inzenden scores
Uiterlijk 6 juni de scores van de alfabetisch
eerste tien, maar bij voorkeur vijftien
kandidaten per school op de daartoe
verstrekte optisch leesbare formulieren
naar het Cito zenden; bovendien per school
ook de totaalscores van alle kandidaten.
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1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten, die geen gehele getallen zijn, zijn niet
geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief
is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
5 Voor deze toets kunnen maximaal 45 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

■■■■

3 Vakspecifieke regels
Voor het vak Turks HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde
taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

■■■■

4 Antwoordmodel
Antwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.

■■■■

Tekst 1 Kulca: Sýðýnma evleri …

1 ■

Maximumscore 1
regel 51 – 60

2 ■

B

3 ■

Maximumscore 1
een identiteitsbewijs / legitimatie. ‘Nüfus cüzdaný. Kimlik.’
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Antwoorden

■■■■

Deelscores

Tekst 2 Al sana Türkçe …

4 ■

D

5 ■

C

6 ■

C

7 ■

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn: zij zijn geen uitschot (zoals de mensen die hen
minachten denken) maar ook mensen.

8 ■

A

9 ■

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn: dankzij de muziek (waarin zij uiting konden
geven aan hun levenservaringen) konden zij (in Duitsland) overleven.

10 ■

D

11 ■

Maximumscore 1
Ja, regel 130 (‘Biz ne sað ne soluz’).

12 ■

B

13 ■

A

14 ■

C

■■■■

Tekst 3 Romantik bir Ýra …
Maximumscore 2
Bewering: Juist
a:
b:
X
c:
X
d:
e:
X
f:
X

15 ■

Niet juist
X

X

Indien 1 fout
Indien 2 fouten of meer
16 ■

C

■■■■

Tekst 4 F. Almaya’da Türk göçmenleri …

17 ■

B

18 ■

D

19 ■

A

20 ■

B

21 ■

E
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Antwoorden

22 ■

B

23 ■

A

24 ■

A

25 ■

C

26 ■

B

27 ■

A

28 ■

B

■■■■

Deelscores

Tekst 5 Erozyona karþý Serve

29 ■

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn: de broodmagere persoon van de Hollywood
scène met Hayrettin Karaca.

30 ■

B

31 ■

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
1. De mensen bewust(er) maken van de problematiek;
2. Het financieel steunen van Tema Vakfý (door een deel van de opbrengst van
kantoorartikelen voor Tema Vakfý te bestemmen).

■■■■

Tekst 6 Gavur edebiyatý

32 ■

C

33 ■

B

34 ■

C

35 ■

C

■■■■

Tekst 7 “Karagöz’ün modasý geçmez”

36 ■

C

37 ■

A

■■■■

Tekst 8 Gezelim, Ýçelim, daha …

38 ■

D

39 ■

A
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Antwoorden

■■■■

Deelscores

Tekst 9 Sezen Aksu Üstüne, …
Maximumscore 2
Juist
Niet juist
A
B
C
D
E
F
G

40 ■

Indien 1 fout
Indien 2 fouten of meer

■■■■

Tekst 10 Dünya‘dan her …

41 ■

Maximumscore 1
De tijdschriften 1, 4, 5 en 7.

1
0

1 of meer fouten

■■■■

0

Tekst 11 Opridon
Maximumscore 1
Nee.
“OPRÝDON Film Tablet’in etkisi hemen görülmediðinden, kullanýmý hiç aksatýlmadan en
az 2 hafta sürdürülmelidir. Tedavinin 4-8 hafta sürdürülmesi tavsiye edilir.”

42 ■

■■■■

Tekst 12 Okuma özürü: Disleksi

43 ■
•

•

Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Tüm duyularýndan yararlanmasý öðretilir. / Er wordt geleerd om van alle zintuigen
gebruik te maken.
Psikolojik destek tedavisi uygulanýr. / Er wordt psychologische hulp geboden.

Einde
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Vragenboekje

Dit examen bestaat uit 42 vragen.
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel
punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen,
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd.
Als er bijvoorbeeld één zin wordt gevraagd
en je antwoordt met meer dan één zin, dan
wordt alleen de eerste zin in de beoordeling
meegeteld.
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De vragen kunnen gesloten zijn (meerkeuzevragen) of open.
Schrijf al je antwoorden op het examenpapier dat je van je school hebt gekregen.
Noteer bij de meerkeuzevraag alleen de hoofdletter die hoort bij het goede antwoord.
Beantwoord de open vragen uitsluitend in het Nederlands, tenzij anders is aangegeven.

■■■■
1p

2p

1 ■

2 ■

Tekst 1 Bill Gates falcý …
Wat is volgens de schrijver de overeenkomst tussen een waarzegger, een weerman en
Bill Gates (zie kolom 1)?
Naar aanleiding van de toespraak van Bill Gates doet de schrijver een aantal
voorspellingen.
Welke van de hieronder opgenomen voorspellingen zijn juist?
a. Als gevolg van computergebruik zullen nieuwe ziektes ontstaan.
b. De mensen zullen geen behoefte meer hebben aan de staat.
c. De verkoop van shampoo en andere cosmetische producten zal afnemen.
d. Er zal een einde komen aan de sociale relatie tussen de mensen onderling.
e. Het gebruik van geld zal verdwijnen.
f. Het verschil tussen arme en rijke landen zal afnemen.
Doe het zo op je antwoordblad:
Goed
……

1p

3 ■

1p

4 ■

Fout
……

Na het optreden van Bill Gates, komt de schrijver tot een conclusie.
Citeer de zin waarin deze conclusie staat.
Bij welke alinea’s horen onderstaande samenvattingen?
a. De schrijver richt zich rechtstreeks tot de lezer.
b. De schrijver legt uit hoe de moderne mens ‘de toekomst’ ervaart.
c. De schrijver geeft een weergave van het optreden van Bill Gates.
Doe het zo op je antwoordblad:
Samenvatting
………………

■■■■

Alinea
…………

Tekst 2 En sadýk dostum …
Kies bij iedere open plek het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.

1p

5 ■
A
B
C
D

1p

doðal
heyecanlý
kibar
üzgün

6 ■
A
B
C
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G. Ergenekon’la tanýþtýðý
Ýstanbul’a yerleþtiði
Þarký söylemeye baþladýðý
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1p

7 ■
A
B
C
D

1p

8 ■
A
B
C

1p

B
C

B
C
D

B
C

B
C
D

B
C
D

B
C

artýk buldunuz mu
hala istiyor musunuz
þimdiki arzunuz nedir

15 ■
A
B
C
D

1p

Eþim
Gazeteciler
Yaz
Yeri

14 ■
A

1p

bedeller ödeniyor
lobiler yapýlýyor
paralar ödeniyor
torpiller gerekiyor

13 ■
A

1p

Çünkü
Galiba
Oysa

12 ■
A

1p

Dinleyicileriyle
Kendisiyle
Plakçýlarla
Rakipleriyle

11 ■
A

1p

deðiþti
söylendi
yazýldý

10 ■
A

1p

eþinin
halkýn
vatan

9 ■
A

1p

baðlý
ilgisiz
layýk
sahip

Hasta
Ýyimser
Karamsar
Varlýklý

16 ■
A
B
C
D
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eleþtirilerden
hasýlattan
misafirlerden
tekliflerden
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■■■■

Tekst 3 10 Gazetede 561 …

1p

17 ■

Welk criterium is het belangrijkst bij het vaststellen of iemand een columnist is?
Het antwoord op deze vraag mag ook in het Turks gegeven worden.

1p

18 ■

Türk basýnýnda son zamanlarda köþe yazarý sayýsýnýn artmasýnýn sebebi nedir?
Gazete sayýsýndaki artýþ.
Hayatýn zorlamasý.
Yazarlarýn bir alanda giderek uzmanlaþmasý.

A
B
C

1p

19 ■
A
B
C
D
E

1p

20 ■
A
B
C

1p

21 ■
A
B
C
D
E
F

■■■■
1p

22 ■
A
B
C

1p

23 ■
A
B
C

1p

24 ■
A
B
C

1p

25 ■
A
B
C
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Köþe yazarlarý arasýnda bir de bakan bulunuyor. Bu kiþi kimdir?
Ýsmail Cem
Mesut Yýlmaz
Necmettin Erbakan
Süleyman Demirel
Tansu Çiller
Hangi parlamenterin Türkiye`de önemli bir gazetenin arka sayfasýnda bir kolonu
bulunmakta?
Altan Öymen
Aydýn Menderes
Erdal Atabek
Köþe yazarlarýnýn çoðu hangi alanda aktif olarak yazýyor?
Ekonomi
Her alanda
Müzik
Otel- restorant- kafeterya
Sanat
Spor

Tekst 4 Geçmiþ hayatlar ýsýtýr …
Aþaðýdaki tanýmlamalardan hangisi, Eski Yunan Dönemi hamamlarýnýn iþlevini ifade
etmektedir?
Hamamlar, eðlence ve temizlenme yerleri olarak hizmet vermiþtir.
Hamamlar, spor ve hasta tedavi yerleri olarak da hizmet vermiþtir.
Hamamlar, sadece temizlenme yerleri olarak hizmet vermiþtir.
Ayrý kadýnlar bölümü olmayan hamamlarýn, kadýnlara da hizmet verdiði nereden
anlaþýlmaktadýr?
Hamamdan yapýlan anonslardan.
Hamamýn kapýsýna asýlan havlunun renginden.
Kapalý duran hamam kapýsýndan.
Ýstanbul’da hamam halk arasýnda (argo) hangi adla anýlmaktadýr?
Bekar odasý.
Külhani.
Tepegöz.
Türk hamamlarý mimari ve iþlevleri açýsýndan diðer hamamlardan farklýdýr.
Bu farklýlýðýn kaynaðý nedir?
Türklerin “hamam”ý önemli bir eðlence ve dinlenme yeri olarak görmeleri.
Türklerin hamamý yüzme sporu için de kullanmalarý.
Türklerin inançlarýnýn farklýlýðý.
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1p

26 ■
A
B
C

■■■■

1p

27 ■

Dini ve hijyenik (temizlik) gerekçelerden dolayý aþaðýdakilerden hangisi Türk
hamamlarýnda yoktur?
Sadelik.
Sýcak su.
Yýkanma teknesi.

Tekst 5 Güneyde Kýþ
In de tekst worden twee groepen genoemd die direct voordeel hebben bij het voorstel van
de schrijver.
Welke groepen hebben welk voordeel.
Doe het zo op je antwoordblad:
Groep
1: ……
2: ……

1p

28 ■
A
B
C

1p

29 ■
A
B
C
D

1p

30 ■
A
B
C
D

■■■■

Mogelijkheid
……………
……………

Metnin 5. ve 6. paragraflarý arasýndaki iliþki nedir?
5. paragraf 6. paragrafta bahsedilen Almanca dersleri hakkýnda ön bilgi veriyor.
5. paragraftaki düþünce 6. paragrafta çürütülüyor.
5. paragraftaki gözleminin yazarda uyandýrdýðý çaðrýþým 6. paragrafta anlatýlýyor.
Yazar, çiftçi ve otellerin problemi ile ilgili olarak hangi duyguya sahiptir?
Kaygý
Sevinç
Umut
Üzüntü
Metin üç bölümden oluþmaktadýr. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisi sýrayla bu bölümlerin
içeriðini ifade etmektedir?
durum tasviri – yorum – öneri
iddia – öneri – tahmin
karþýlaþtýrma – özetleme – karþý tez
tahmin – iddia – durum tasviri

Tekst 6 Dilde jokerleþme olayý (!)

2p

31 ■

Noem twee omschrijvingen die in de tekst min of meer synoniem met ‘joker sözcükler’
gebruikt worden.
Beantwoord deze vraag in het Turks.

1p

32 ■

‘Joker sözcüklerin’ bu kadar popüler olmasýnda aþaðýdaki faktörlerden hangisi önemli bir
rol oynuyor?
Futbol seyircileri.
Medya.
Yaþlýlarýn gençlerin dil kullanýmlarýna karþý olumsuz yaklaþýmý.

A
B
C

1p

33 ■
A
B
C

000014
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“Olay” kelimesinin yaygýn bir þekilde kullanýlmasýnýn nedeni nedir?
Karþýlýðý olan Osmanlýca sözcüðün kullanýlmasýnýn hoþ karþýlanmamasýndan.
Kulaða hoþ gelen bir sözcük olduðundan.
Popüler þarkýlarda sýk sýk kullanýldýðý için.
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1p

34 ■
A
B
C

1p

35 ■
A
B
C
D

1p

36 ■
A
B
C
D

■■■■
2p

37 ■

Popüler kültür, aslýnda Türkçe’nin daha da zengin bir dil haline gelebilmesinde olumlu bir
rol oynayabilir.
Ancak, çeþitli nedenlerden dolayý bugün bu, henüz mümkün görünmüyor þeklindeki
düþünce kime aittir?
Gazeteci-yazar Hakký Devrým’e.
Makalenin yazarý Ý. Murat Utku’ya.
Psikolog-yazar Gündüz Vassaf’a.
Yazarýn “Joker sözcükler” ile ilgili görüþünü özetlediði paragraf aþaðýdakilerden hangisidir?
3. Paragraf
6. Paragraf
8. Paragraf
10. Paragraf
“Buna mukabil” (par. 7) sözcükleri yerine, aþaðýdaki þýklardan hangisi kullanýlabilir?
Bu öneriye karþýlýk olarak.
Buna yeni bir anlam katan.
Bunun argosu olan.
Bununla eþ anlamlý kelime olan.

Tekst 7 Vitrindekiler
Kies bij ieder kenmerk één titel.
Let op, je kunt een boek twee keer of helemaal niet als antwoord opnemen!
a.
b.
c.
d.
e.

Door de ordening van de verhalen wint het boek aan kwaliteit;
Het is voor 100% een historische roman;
Het gruwelijke lot van een continent wordt genoemd;
Er is sprake van een ongelukkige liefde;
Er wordt uitgeweid over een moord;

Doe het zó op je antwoordblad:
Kenmerk
a.
1p

38 ■
A
B
C
D

Nummer van titel
…

Aþaðýdaki iddialardan hangisi doðrudur?
Birinci kitabýn yazarý bir edebi ödül aldý.
Dördüncü kitapta savaþta yapýlan gaddarlýklardan bahsediliyor.
Ýkinci kitapta iyimser bir dünya görüþü sergileniyor.
Üçüncü kitapta hayalle gerçek karýþtýrýlýyor.

Lees bij de volgende vragen steeds eerst de opgave voordat je de bijbehorende tekst
raadpleegt.

■■■■

2p

39 ■

000014
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Tekst 8 Haydi bismillah …
Je krijgt als bijlage bij de Hürriyet het nieuwe tijdschrift ‘Ýkibinbir’. Je wilt weten, tot
welke lezersgroep dit tijdschrift zich richt en wat de doelstelling van het tijdschrift is.
Citeer de regels waarin dit beschreven staat.
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■■■■
1p

40 ■

■■■■

1p

41 ■

■■■■
1p

42 ■

Tekst 9 Deyim kaynaklarý
Je gaat een werkstuk maken over synoniemen en tegenstellingen in de Turkse taal.
Noteer het nummer van de meest recente publicatie over dit onderwerp.

Tekst 10 Yeni Dizi
Je hebt een nieuw nummer van het maandblad ATLAS in handen. Deze pagina beschrijft
in het kort de inhoud van dit nummer.
Kun je dit nummer gebruiken voor een spreekbeurt over het Osmaanse Rijk?
Motiveer je antwoord met een verwijzing naar de betreffende alinea.

Tekst 11 Ortaklýklar
Je wilt weten op welke gronden vennootschappen beëindigd kunnen worden.
Bevat tekst 11 daar informatie over?
Zo ja, geef aan in welke paragraaf.

Einde
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Tekst 1

Bill Gates falcı mı yoksa sihirbaz mı...

1

2

3
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çıkan tek sonuç, gelece#in
biri çıktı. Elinde, bir fare... Ve
yarısının Amerikalılara, di#er
konu*maya ba*ladı fareli
yarısının da Microsoft’a ait
adam. Bir odayı kaplayan
oldu#uydu.
bilgisayardan masa üstü
5
Gelecek üzerine edilen bu
bilgisayarlarına nasıl
kadar laf, kaçınılmaz olarak
geçildi#ini anlattı. En iyi
aklıma kıyamet gününü
i*letim sisteminin Windows
getiriyor. Kıyametin iki
oldu#unu vurguladı. Sonra,
Olacakları önceden bilmek,
senaryosu var. $lk son, Amerika
faresine bir dokundu, önden
ve Amerika gibi
gelece#i görmek herkesi
projeksiyonlu dev kristal
Microsoftla*mı* ülkeleri
ilgilendiriyor bugünlerde.
küresinde herkes $nternet
bekliyor. Teknoloji sayesinde
“Gelecek hepimizin problemi;
mucizesini gördü. Konu*tukça
gerçek anlamda özgürlü#e
ya*amımızın geri kalanı orada
utangaçlı#ı kayboldu, sesi
kavu*mu* insanın, düzene ve
geçecek çünkü” diyen büyük
yükseldi, konu*ması vaaza
devlete gereksinimi kalmaz.
adam, pek do#ru buyurmu*.
dönü*tü. Üstündeki siyah
Bilgi ve mal alı*veri*i
Politikacılara kulak verin. $ki
ti*örtü rahip cüppesi olarak
bilgisayar üzerinden
tümcede bir gelecekten söz
görmeye ba*ladım. Sesi
sa#lanmaktadır. Paraya ihtiyaç
ediyorlar. Falcılar, hocalar,
kulaklarımda yankılanıyor:
kalmamı*tır. Devletin her
medyumlar altın ça#larını
“Herkes Windows kullanıyor.”
yaptı#ını kontrol edebilen
ya*ıyor. Sonunda, modern
“Gelecek $nternet’te.” “Senin
bireyin her yaptı#ı da devlet
insanın kartezyen beyni, elle
browser’ın hâlâ microsoft
tarafından izlenmeye ba*lanır.
tutulur gerçeklere dayanmayan
de#il mi yoksa?” “Biz
Herkes paranoyak olur. Kimse
gelecek spekülasyonları
Amerikalılar, çocuklarımızı
kimseyle görü*medi#i için
kar*ısında hem gelece#e hem
bilgisayarda e#itiyoruz.”
“Bizim Amerika’da dü*ünce
insanlar kendilerine
gelecek habercilerine olan
özgürlü#ü var, o yüzden
bakmamaya ba*lar. Moda ve
inancını yitiriyor. Yine de
$nternet herkese açık.” “Biz
kozmetik kavramlar ortadan
de#i*meyen gerçek,
insano#lunun gelecek
Amerikalılar pizzamızı $nternet
kalkar. *ampuan satı*ları
kavramıyla büyülendi#i. Yoksa
üzerinden ısmarlarız.”
dü*er. $kinci senaryo, Bill
hava durumu bu kadar popüler
“Microsoft daha beyaz yıkar.”
Gates’in bilgisayar
4
Kravatsız haliyle anti i* adamı
olur muydu?
teknolojisine dayanan gelece#i
7 Mart sabahı, Johannesgörünümündeki Bill Gates, 21.
sırtında ta*ıyamayacak
burg’un en büyük konferans
Yüzyılın modern *irketi
durumda olan ülkeleri
salonlarından birinde,
Microsoft’un rakipleriyle son
ilgilendiriyor. Her eve elektrik
Microsoft’un kurucusu, ba*kanı
derece klasik bir saldırı
ve telefon hattı ula*tıramamı*
aynı zamanda dünyanın en
tekni#iyle ba*a çıkmayı
ülkeler bunlar. Okuma yazma
amaçlıyor olsa gerek. Bill Gates
zengin adamı Bill Gates’in
oranı çok dü*ük olan ülkeler.
konu*urken herkes gelecekle
konu*masını benimle birlikte
Microsoft’un $ngilizcesini
ilgili en özel sorularına yanıtlar
bekleyen gazetecilerin, *irket
anlayacak kadar yabancı dil
bekledi ister istemez. Ne de
ba*kanlarının ve bilgisayar
bileni olmayan ülkeler.
6
olsa, kar*ılarında, gelece#i
mühendislerinin aklında
Darwin’in “güçlü olan ya*ar”
gördü#ü için Harvard
gelecek vardı. Bense,
teorisi gerçekse, microsoftÜniversitesi’ndeki e#itimine
teknolojik bir sirki andıran dev
la*amamı* olan ülkeler
bo*verip daha adından bile söz
ekranlarla ve bilgisayar
gelece#i göremeyecekler.
edilmeyen ki*isel bilgisayarlar
kablolarıyla dolu sahneye
Benden size bir ö#üt: Gelece#i
için yazılım ve i*letim sistemi
bakarken kendimi sirk
yaratanlar ve ona sahip olanlar
geli*tiren bir *irket kuran bir
falcısının çadırının önünde
dı*ında kimsenin lafına
adam vardı. Gelece#i gördü#ü
sırada beklermi* gibi
inanmayın. Bill Gates, bugün
gelece#in tek sahibi gözüküyor.
için 20 milyar dolarlık bir
hissediyordum. Birazdan beyaz
Gelecekten bir parça
ki*isel servete 40 ya*ında
dumanların arasından kırmızı
istiyorsanız, kararınızı çabuk
sahip olmu*tu. Ancak Bill
pelerini ve kristal küresiyle
verin: Ya Microsoft ya ölüm!
Gates’in gösteri*li
beliriverecekti.
hokuspokusunda ne ki*isel
Çıka çıka üstüne büyük gelen
Cumhuriyet, 1997
gelecek ne insanlı#ın gelece#i
siyah bir ti*ört giymi*, hafif
anlatılıyordu. Konu*madan
göbekli, utangaç ö#renci kılıklı
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Tekst 2
Nilüfer, dinleyici ile arasýndaki iliþkiyi baþka hiçbir þeye deðiþmeyeceðini söylüyor

‘En sadýk dostum müzik’

SERPÝL GÜNDÜZ

“Muhteþem bir hayat benimki diye düþünüyorum” diyor. “Çok þanslýyým. Sahip olmak istediðim
birçok þeye sahip oldum.”
Büyükdere sýrtlarýndaki villadan, Karadeniz’i haritaya bakar gibi seyrediyoruz.
Dýþarda müthiþ bir rüzgâr ve müthiþ bir manzara. Nilüfer’in Alsit villalarýndaki evinde Gökberk
Ergenekon karþýlýyor bizi. Nilüfer Sarýyer’e bankaya gitmiþ… Gökberk Ergenekon’la sohbet
tabii ki politika.
Bir süre sonra geliyor. Üzerinde blucin ve siyah bir kazak. Kahve hazýrlýyor bize. Sahnede
5
görünen Nilüfer’den oldukça farklý. Hiç makyaj yapmamýþ. Son derece
sade ve içten.
“Kevgirden geçmiþ, lüzumsuz ihtiraslarý ve hýrslarý elemiþ” süzme bir Nilüfer var.
“Her yeni albümde farklý bir Nilüfer görüyoruz…” “Evet” diyor. Onun için her yeni albüm
bir baþlangýç.
Bir önceki albümde koyu makyajlý hayli diþi bir Nilüfer vardý. Þimdi beyazlar ve maviler
içinde daha yumuþak bir Nilüfer.
Konuklarýný kabul ettiði salon beyaz ve oldukça sade döþenmiþ. Salonun bir köþesinde
kocaman siyah bir piyano. Bir köþede þömine ve çiçekler. Bir de “Sevda” var. Sevda Nilüfer’in
vokalisti. Konservatuar öðrencisi ve yeni kasetini Nilüfer Ablasý yapacak.

72’den beri ne deðiþti?
‘72’den beri Nilüfer dinliyoruz. Nilüfer 40 yaþýný henüz bir yýl geçti, ama 72’den beri birkaç
6
kuþaða sesleniyor þarkýlarýyla. “Neler deðiþti Nilüfer’de 72’den beri?”
yýlý doðum günü
olarak kabul ediyor Nilüfer. Yani henüz 25 yaþýnda. Her yeni albümle kendini yeni baþlamýþ gibi
hissediyor. “Dýþarýdan görünen çok daha önemli. Benim için çabuk geçen yýllar bunlar.”
7
Maddi manevi her türlü þeye
olduðunu düþünüyor.
“Maddi olarak hiçbir zaman büyük hedeflerin peþinde gitmedim. Baþarýlý ve düzgün yapýlan
iþlerin sonunda para nasýl olsa kendiliðinden gelir diye düþündüm ve ilk hedefim para kazanmak
olmadý.” Ýdealist olduðunu söylüyor.
Türkiye’de müzikten para kazanmanýn dünya starlarý boyutlarýnda olmadýðýný anlatýyor, ama
8
iyi þeyler yapýldýðý zaman Türkiye’de de müzikten para kazanýldýðýna inanýyor. Yani
sevgisi ile ilgisi mutlaka maddi olarak geri dönüyor. “Þarký söylemeye baþladýðým ilk yýllarda ben
sadece þarký söylemek istedim. Para kazanayým, sahneye çýkayým diye planlarým olmadý. Belki o
dönem biz öyleydik. Þimdi biraz burada çarpýklýk görüyorum. Zaman deðiþti. Her þey daha çok
paraya endekslendi. Ýlk hedef olarak para kazanmak görülüyor. Sanatçýnýn ilk hedefi para
kazanmak olmamalý.”
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– Ýlk yýllardaki Nilüfer mi yoksa þimdiki Nilüfer mi… ?
9
“Benimle ilgili ne
bilmiyorum. Dýþarýdan belki bu daha iyi görünebilir.
Bu halimden çok daha memnunum. Ben þu andaki Nilüfer’i tercih ederim. Ýnsanýn yaþla birlikte
birçok þeyi, mesleki tecrübeleri geliþiyor. Yaþla birlikte ayaklarý yere basar daha olgun insan
haline geliyor. 10 daha barýþýk oluyor. Kevgirden geçiyor lüzumsuz ihtiraslar, hýrslarý
eliyorsunuz. Süzme bir þey kalýyor.”

En ufak piþmanlýk yok
– Hayatta vazgeçtiðiniz þeyler oldu mu?
“Vazgeçmiþimdir. Ama en ufak bir piþmanlýðým yok. 11 her þeyin deðdiðine inanýyorum. Ýyi
sanatçý olmak, olabilmek, uzun süre ayakta kalabilmek, þöhret sahibi olmak ve sürdürebilmek
için bir takým 12 . Ýnsanlarýn güvenine ve sevgisine sahip olabilmek o kadar deðerli bir þey ki
baþka hiçbir þeyle ölçülemez. Müziðin benim için en sadýk dost olduðuna inanýyorum. Dinleyici
ile aramda müthiþ bir iliþki var. Bunu hiçbir þeye deðiþmem.
– Ýnatçý ve cadý mýsýnýz? Böyle þeyler söyleniyor sizin için…
“O cadý sýfatýný yukarýdaki (Gökberk Ergenekon o sýrada üst katta) söylüyor. Nerdesin? Ben de
alýþtým, cadýyým diyorum. Benim nerem cadý? 13 geldi mi yumuþak ve ýlýmlý oluyorum. Beni
rahatsýz eden þeyler olduðu zaman prensiplerimin dýþýna çýkýldýðý anda geriliyorum. Genellikle
uzlaþmacýyýmdýr.”
– “Sevgi hep arzu ettiðim bir þeydi” diyorsunuz sizinle yapýlan söyleþilerde, 14 ?
“Evet çok þükür. Kadýn olarak kendinize daha çok güveniyorsunuz. Huzurlu oluyorsunuz.
Kendimi çok farklý hissediyorum.”
– Politika konuþur musunuz?
“Sýký bir TV izleyicisiyim. Gökberk’le birlikte olduðumuz zamanlarda mutlaka bir akþam bütün
haber bültenlerini dinleyip sürekli bir þeyi eleþtirip söylenirim. O daha suskundur. 15
deðilim, ama ülkede çok fazla bizi üzen, yaralayan þeyler de oluyor. Ýnsanýn deðeri yok
Türkiye’de. Keþke biraz daha para sýkýntýsý yaþamasa insanlar. Saðlýk problemleri olmasa.”

‘Kendime dikkat etmeliyim’
Yaþamýnda olumsuzluklar da olmuþ Nilüfer’in. On birinci yaþýnda babasýný kaybetmiþ. Bir de
küçük yaþlardan beri çektiði astým hastalýðý var.
“Mesleki yaþantýmý etkiledi. Çok daha baþka þeyler yapabilirdim. Kendime çok fazla dikkat
etmem gerekiyor” diyor.
– Son albümünüzde Loreena McKennitt’in ünlü bir þarkýsýna söz yazýlmýþ. Uzun bir süreden beri
yabancý bir parçaya Türkçe sözlü bir þarký söylememiþtiniz.
“1984 yýlýndan beri böyle bir þey yapmamýþtým. Bu þarkýyý söylememin ne kadar doðru olduðunu
gelen 16 anladým. Albümü dinledikleri zaman ilk o parçaya takýlýyor herkes. Ben o þarkýyý ilk
Yunanlý bir kadýn þarkýcýdan duymuþtum. Ben onu Yunan þarkýsý zannettim. Kapaða baktým.
Loreena McKennitt yazýyor. Yunan þarkýcý sözlü, Loreena lay lay diye söylüyor.”
Cumhuriyet, 1998
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Tekst 3

10 gazetede 561 köþe yazarý
ir hafta boyunca (25 Mart  31 Mart)
bütün ekleriyle birlikte incelediðimiz 10
ulusal gazetede toplam 561 köþe yazarý
saydýk.
Karþýmýza çýkan en büyük sorun, köþe yazarýnýn
tanýmý oldu. Yazarlarý tespit ederken, bazý ölçütleri
göz önünde bulundurduk. Sonuçta üzerinde karar
kýldýðýmýz taným þu oldu:
Köþe yazarý, belli bir sayfada, belli aralarla (en az
haftada bir), ayýrt edici bir logonun ve resmin yanýnda,
kiþisel yoruma rahatlýkla yer veren serbest bir yazý
kaleme alan kiþi.
Çok çeþitli alanlardaki uzman yazarlarý da listemize
aldýk. Yine de bazý elemeler yaptýk. Örneðin otomobil ya da bilgisayar gibi bir konuda sayfa hazýrlayan
yazarlarý, ancak o sayfada bir de köþeleri varsa ya da
yazýlarýnda kiþisel yoruma yer veriyorlarsa listeye
dahil ettik. Ekonomi sayfalarýnda haftalýk olarak
para ve sermaye piyasalarýnýn seyrini okurlara ileten
ve teknik analizler yapanlarý almadýk, yazýlarýnda
istedikleri zaman bunun ötesine geçen, baþka alanlarda da at koþturan ekonomi yazarlarýyla yetindik.
Spor ise bizi kara kara düþündürdü: Maçlarda gazeteler birden fazla yazara yorum yazdýrdýðýndan, bu
gazetecilerin hepsini köþe yazarý olarak kabul edip
edemeyeceðimize karar vermekte zorlandýk. Ama
yazarlarý dikkatle okuduðumuzda yapýlan kiþisel
yorumlar, söz konusu yazarlarý rahatça bu kategoriye
sokabileceðimizi gösterdi.
Ölçütlerimizin oldukça sübjektif olduðu söylenebilir, ancak köþe yazýsý gibi kendisi de sübjektif olan
bir alanda bunun doðal olduðunu öne sürebiliriz.

B

Geniþ yelpaze
Son birkaç yýlda hayatýn da zorlamasýyla gazetelerde
yeni servisler, gazeteciler arasýnda da yeni uzmanlýk
dallarý ortaya çýktý. Yazarlar da bu uzmanlýklara göre
arttý. Bugün gazetelerde her konuyu ele alan yazarlar
var. Yemek, lokanta, bar, sinema, müziðin birkaç dalý,
hukuk, TV, eðitim, maliye, biliþim, saðlýk, magazin,
otomobil, tüketici haklarý, çalýþma dünyasý, ekonomi
kulisi, tarih, medya, dil, her tür mizah (yazarýn kendi
kendisiyle alay etmesi dahil)
Bir de çift þapkalý, hatta çift gazeteli yazarlar var.
Ýþte birkaç örnek: Hýncal Uluç ve Selahattin Duman
hem Sabah, hem Yeni Yüzyýl (Kale Arkasý) yazarý;
Yavuz Gökmen Hürriyette hem kendi köþesini
yazýyor, hem de spor sayfalarýnda konuk oluyor.
Deniz Gökçe Akþamda hem ekonomi hem spor
yazarý, Haþmet Babaoðlu Yeni Yüzyýldaki haftalýk
köþesinin dýþýnda maç yorumu yapýyor.
Bazý yazarlar hafta içinde gazetelerinin birinci
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bölümünde yazarken, hafta sonunda Pazar ekinde
bambaþka bir köþeyle okuyucunun karþýsýna çýkýyor.
Kimi yazarlar da gazetenin içinde yer deðiþtiriyor.
Örneðin Rauf Tamer hafta içinde Sabahýn arka
sayfasýnda yazarken, Pazar günleri birinci sayfaya
taþýnýyor.
Arka sayfa yazarlýðý Türk basýnýnda yeni bir
alýþkanlýk; bazý gazeteler bu deðerli sayfada tek bir
yazara yer verirken, kimileri de her gün bir baþka
yazarýn yazýsýný yayýmlýyor. Örneðin Cumhuriyette
arka sayfada Raif Ertem, Attila Ýlhan, Müjdat
Gezen, Erdal Atabek, Yeni Þafak Gazetesinde
Mustafa Ýslamoðlu, Gökhan Özcan ve Aydýn
Menderes yazýyor.

Milletvekili yazarlar
Uzmanlaþma, köþe yazarlýðýný gazetecilere mahsus
bir iþ olmaktan çýkardý. Eskiden yalnýz emekli
futbolcular spor yazarý olurdu. Halbuki þimdi basýnda
her meslekten yazar var.
Önce milletvekili yazarlarý sayalým: Altan Öymen
(Milliyet), Dýþiþleri Bakaný Ýsmail Cem, Yýlmaz
Karakoyunlu, Ahmet Tan (Sabah), Mümtaz Soysal
(Hürriyet), Rüþdü Saracoðlu (Yeni Yüzyýl  Liberal
Bakýþ), Aydýn Menderes (Yeni Þafak), Yaman
Törüner (Akþam). Bunlarýn bir bölümünün gazeteci
kimliðinin politikacý kimliðinden hem daha eski, hem
daha güçlü olduðunu ekleyelim.
Ekonomi sayfalarýnda eski bürokratlar (Mahfi
Eðilmez, Caner Ertuna, Ercan Kumcu, Ali Tigrel,
Üstün Sanver, vb.), dünya sayfalarýnda eski büyükelçiler (Þükrü Elekdað, Coþkun Kýrca) var. Akademisyenler ve akademisyen kökenli yazarlar her yerde:
Turgut Tarhanlý, Erdoðan Alkin, Soli Özel, Faruk
Selçuk, Asaf Savaþ Akat, Ahmet Ýnsel, Nur Vergin,
Erol Manisalý, Korkut Boratav, Yaþar Nuri Öztürk,
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Salih Neftçi, vb .

Hangi alanda kaç kiþi?
Peki uzmanlýk dallarýna göre yazarlar nasýl
ayrýlýyor? Bu soruya kesin cevap vermek, yazarlarýn
önemli bir bölümünün birden fazla alana eðilmesi
nedeniyle çok zor oldu. Bunlarýn içinde yalnýz spor
yazarlarýnýn tam sayýsýný belirlemek kolay: 10 gazetede
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108 yazar. Tabii en büyük kitleyi, politika dahil her
türlü alanda yazý yazanlar oluþturuyor. Ekonomi
yazarý olarak nitelediklerimiz 50 civarýnda. Buna
karþýlýk sanat yazarlarýnýn sayýsý, bu konuda gazetelerde uzmanlaþma artmasýna raðmen 50ye ulaþmýyor. Dýþ politika yazarlarý ise 30un altýnda
Milliyet, 1998
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Geçmiþ hayatlar ýsýtýr bütün hamamlarý
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ilimizde hamam sözcüðünün anlamý kýsaca,
Yýkanmaya özgü yer ve yapýlara verilen isim 7
olarak karþýlanýyor. Hamamýn tarihi çok eski
çaðlara uzanmaktadýr. En eski hamamlar çok ilkel
nitelikteydiler. Anadoluda ve Mýsýrda çeþitli 8
dönemlerde yapýlan kazýlarda en basit þekillerine
rastlanmýþtýr.
Ýsadan önce dördüncü yüzyýlda Yunanistanda hamamlarýn bulunduðu bilinmektedir. Ancak bunlar bedensel eðitim ve týbbi tedavilerin yapýldýðý yerlerdi.
Romada büyük hamamlarýn yapýlmasý imparatorluk
çaðýna tesadüf eder. O devrin Roma hamamlarýnýn iç
yapýlarý acaba nasýldý?
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Önünde avlularý bulunan Roma hamamlarýna cümle
kapýsýyla girilir, buradan soyunma yerlerine gidilirdi.
Daha sonra soðuk ve sýcak su dairelerinin yer aldýðý
bölümlere geçilirdi. Soðuk su kýsmý daha çok yüzme
sporlarý ve yarýþmalar için kullanýlýrdý. Sýcak su bölümlerinde yýkanmak için tekneler, terlemek için sýralar
bulunurdu. Külhanda yakýlan odunlarla hem üstündeki
su deposu, hem de hamamýn ýsýtýlmasý saðlanýrdý.
Romalýlar hamamlarýnda hizmet iþlerini esirlere ve 10
kölelere yaptýrýrlardý. Bir Romalý için hamam sadece
arýnmaya yarayan mekan deðildi. Özellikle soylular ve
zenginler buralara sohbet etmek, dinlenmek, hatta
eðlenmek için gitmekteydiler. Bu durum Bizans döneminde de ayný þekilde sürmüþtür.
Ýslam dünyasýnda hamamlarýn en güzelleri Türkler
tarafýndan yapýlmýþ, iç ferahlýða ayrý bir önem verilmiþtir. Emeviler zamanýnda sekizinci yüzyýlda Suriyede
yapýlan hamamlar, yapý tekniði ve süsleme bakýmýndan
Bizans hamamlarýna benzemekteydi. Buna karþýn Türk
hamamlarý, diðer uluslarýnkine göre çok ayrý özellikler
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gösteriyordu. Dinin yapýlardaki etkisinin kullaným
biçimlerini farklý kýlabildiðini de gözardý etmemek
gerekir. Hýristiyan uluslar hamamlarýnda tekne içinde
yýkanýr, müslümanlarsa doðal bir su kaynaðýnýn
bulunmasýný tercih ederlerdi. Ýþte bu nedenle Türk
hamamlarýnda banyo yapmaya yarayan yýkanma tekneleriyle, banyo havuzlarý bulunmamýþtýr. Dinsel etkilerden kaynaklanan farklýlýk mimari özelliklere de yansýmýþ, Türk hamamlarýyla Roma ve Bizans hamamlarýný
deðiþik kýlmýþtýr.
Halkýn kullanýmýna yönelik olarak yapýlan Türk hamamlarýnýn süs ve lüksten uzak olduðunu gözlemekteyiz. Bunlarýn asýl amaçlarý temizliði saðlamaktý.
Türk halk hamamlarý çift olduklarý yerlerde, sürekli
olarak biri kadýnlarýn, diðeri erkeklerin hizmetine
ayrýlmýþtýr. Tek olduklarý yerlerde farklý bir uygulamaya
gidilerek, kadýnlarýn ve erkeklerin hamamlarý kullaným
günleri saptanmýþtýr. Bu günler, hamam kapýlarýna
asýlan deðiþik renklerdeki havlularla ifade edilmiþtir.
Iþýk, Türk hamamlarýnda tepeden ufak cam gözlerle
saðlanýr. Bu nedenle, Ýstanbul argosunda hamamýn karþýlýðý tepegöz olarak kullanýlýr.
Dýþarýdan gelen ýþýðýn hamamýn her noktasýna eþit
olarak daðýlýmý için inþa sýrasýnda büyük özen gösterilir.
Hamamýn dýþ bölümleri Yunanlýlarda görüldüðünce
renkli motiflerle süslenmez. Genellikle tek renk kullanýmýna gidilir. Türk hamamlarýnýn dýþ yapýsý dikkate
alýndýðýnda, renkten fazla yapý maddelerinin üzerinde
durulduðu anlaþýlmaktadýr. Hakim olan mimari özellik
sadeliktir. Hýristiyan Avrupa Sanatýnda bu alanda
kendini belli eden kasvetli, hüzünlü yapýsal özellikler
hemen hemen hiç görülmez.
Kendilerine özgü giymiþ ve konuþma biçimleri olan,
argoyu çok kullanan, oraya buraya çatmaktan hoþlanan,
haylaz delikanlý takýmýndan kimse, külhani  Ýþte, kül-

hanbeyinin sözlük anlamý bu þekilde.
Çarþý ve pazar ortasýndaki hamamlara kendini bilenler girmezdi. Dalýp, þaþýrýp adýmýný atanlar kötü isim
sahibi olurlar, ya da baþlarýna bir bela gelmeden çýkamazlardý. Geceleri de bu hamamlarýn içi ve camekan
odalarý bekar uþaklarý tarafýndan iskan edilir, türlü
sebeplerle sýk sýk olaylar çýkardý. Bu hamam zorbalarý ki
Ýstanbulda ilk defa, Külhanbeyi ünvanýný almýþlardýr.
Ve ilk külhanbeyleri de Gedikpaþa Hamamýnýn bekar
odalarýndan çýkmýþtýr.

Nokta 23, 1995

Lees verder

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 914

■■■■

000014

Tekst 5

16A

8

Lees verder

Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.

Pagina: 915

■■■■

Tekst 6
TÜRKÇEYE HERGÜN SOKAK ÝÞÝ YENÝ BÝR SÖZCÜK EKLENÝYOR

Dilde jokerleþme olayý (!)
5

6

7

Ý. Murat UTKU
oca naber diye baþladý söze. Ne ayak?.
Yanýt hiç gecikmeden geldi: Anacým bi
sýkýþtý trafik köprüde. Ýntihar olayý
varmýþ! Yüz saat bekledik. Kurulan
yanýt tümcesi savruluvermesi hiç yadýrganmayan
aþaðý tarafý üryan bir küfürle son bulurken, iki
arkadaþ Ýstiklal Caddesinin ileride daralan
perspektifinde gözden yittiler.
Yok böyle birþey yahu! Ýstiklal Caddesi, bir
kozmopolitik yapý oluþturduðundan olacak, adým
atýlan her köþe baþýnda farklý bir Türkçe duyuluyor,
aksan farklýlýklarýna alýþmak durumunda kalýnýyor.
Yol boyunca çeþitli yeni tanýmlamalar ve Türkçeye
katýlan medya destekli yeni sözcükler ile karþýlaþýlabiliyor. Bir þekilde ifade bulan düþüncelerin,
son tahlilde bilimsel aktarýmý saðlanabiliyor.
Popüler kültür ve pop müziðin dile yansýmasý
belki de çift yönlü bir etkileþim yaratýyor. Sokakta
birbirine kýl olan ve bizzatihi bu sözcükle ifade
bulan duygularýn müziðe yansýmasý çok zaman
almadý. Bir dönem hepimiz kýl olduk. Bunun
yanýsýra napcaz þimdi, hey bebek gibi
Amerikanvari nahoþ nidalar yapýmcýlarýn satýþ
listelerindeki kozu oluyorlardý.
Sevgi olayý! Ercan. Televizyonda maç anlatan
spikerlerin top dýþarýda, aut biçimindeki yanlýþ
kullanýmlarýnýn yaný sýra, futbol yorumcularýnýn
ifadelerindeki bozukluklar da dikkat çekici. Bir
futbol maçýnda yorumcunun sahalarda nadir
rastlanan bir durumu tanýmlayabilmek için sevgi
olayý deyimini kullanmasý, olay sözcüðünün
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kullanýmýndaki anlamsal (semantik) kaymayý göstermesi açýsýndan da önemli bir örnek.
Gazeteci-yazar Hakký Devrim, tüm bu yeni
kullanýmlarý bir müsbet bilim adamý gibi incelemek
gerektiðini belirtiyor.
Olay kelimesinin, birçok benzer yerde kullanýlýr
Osmanlýca kelimenin reddedilmesi, kullanýlmasýnýn
adeta ayýp hale gelmesi yüzünden yaygýnlaþtýðýný
söyleyen Devrim, Örneðin, binaenaleyh kelimesi
çok anlamlý bir kelimeydi eskiden; iki fikri, ibareyi
birbirine baðlar. Þimdi alay konusu oldu. Aslýnda
ben de çok eski göründüðü için yapýlan eleþtirilere
katýlýyorum diye ifade ediyor görüþlerini.
Argonun belli bir zaman dilimi içerisinde ele
alýnmasý gerektiðini ifade eden Hakký Devrim, bu
durumu insanlarýn argoyu ancak bir devirde, kendi
nesliyle benimsediðini belirterek açýklýyor. Ben
diyor yazar, gençlerin argolarýnýn yüzde doksanýný
sevimsiz buluyorum, ama objektif olarak sevimsiz
olduklarýný kabul etmiyorum. Argoyu bir nesiller
diliminde incelemek gerekiyor. Kendi çocuklarým
büyürken dikkat ediyordum; kaldýrýmda bir adam
görüyorlar, tipsizlikten altý ay yatar diyorlardý.
Vakarýmý muhafaza etmek için gülmüyordum ama
bu teklif bana iyi geliyordu. Buna mukabil adamýn
teki kelimesine bir türlü alýþamadým...
Yeni nesillerin ürettiði argo kelimelere karþý
yaþlanmýþlýðýn verdiði, artýk onlarý benimseyebilecek
gençlerin arasýnda olmayýþýn, onlarý rahatlýkla
kullanamazlýðýn verdiði bir burukluk ve sinirlilik
gördüðünü belirten Devrim, bu gibi ince konularý
da dikkate almak ve tartýþmak gerektiðini söylüyor.
Eðer argo güzel bir teklif getirmiþse, ben varým
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onda. Ama sevimsiz ve yersiz geliyorsa, nihayet bir
tercih meselesi bu da. Argo zaten yarý þakadýr.
Þakalar benimsendiði zaman gülünür. Yoksa çok
sevimsiz gelebilir. Soðuk bir þaka olur.
Psikolog ve yazar Gündüz Vassaf ise durumu þu
þekilde özetliyor: Dinamik ama kaygan yaþantýmýzý
yansýtan günlük dilimizin sözcük silsileleri, sanki
ters taklalar atan köþe kapmacý bir ifadeler
karmaþasý. Türkçeyi zenginleþtirebilecek popüler
kültür, çeþitli var olma ya da karþý gelme biçimlerimizin bak ben de buradayým diye haykýrýþlarý
olmaktan öteye gidemiyor. Bu haykýrýþlara tepeden
inmeci dil faþistleri her zamanki gibi karþý
çýkarken, hiçbir ölçüsü olmayan popülistler de
çanak tutuyor. Bir tarafta yabancý isimleri yasak-
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layanlarýmýz, bir tarafta ise restaurant lokantalarýnda sofralar kuranlarýmýz.
Görüldüðü gibi Türkçenin joker sözcükleri
gittikçe yaygýnlaþýyor. Yazar Hakký Devrimin ifade
ettiði gibi, bir dilin zenginleþebilmesi için olumlu
teklifler ile ortaya çýkan argo sözcükler genel kabul
görebiliyor. Belirli bir neslin yaygýn olarak
kullandýðý sevimliliði tartýþýlan bu argolarýn
popüler kültür yaratma adýna pop müziðin tiraj
amaçlý dili plastikleþtirme yarýþý içerisinde
kendisine yer bulmasýnýn dili yozlaþtýrýcý, tahrip
edici bir nitelik taþýdýðý yaygýn bir kaný olarak
benimseniyor.
Nokta, 1997
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Elinizde tuttuðunuz dergi Ýkibinbir, uzun yýllar düþünülmüþ ama bir türlü hayata geçirilememiþ olan bir
çalýþma. Hollandada yaþayan Türk toplumunun
geliþmesine paralel olarak artýk böyle bir derginin
zamanýnýn geldiðini çoktandýr düþünmekteydim.
Türklerin dergisi olsun. Hollanda yaþamýyla Türk
toplumu arasýndaki haberleþmeyi saðlasýn. Yaþadýðýmýz bu ülkeden bizi ilgilendiren güncel haberleri
versin, ne olup bittiði konusunda toplumumuzu
uyarsýn, onlarý yönlendirsin, bilgilendirsin. Bunlarý
düþünerek çýkýldý yola. Üçyüz bin kiþilik Türk nüfusu
koskocaman bir getto halinde yuvarlanýp gidecek mi,
yoksa son derece enerjik ve giriþimci ruha sahip
Türkler Hollanda toplumu içinde yer edip yükselecekler mi? Tabii ki bunun ikincisi olmalý. Yeni nesil
Türk gençleri çaðdaþ Hollanda toplumunda yerlerini
almalýdýr. Eski geriye dönüþ masallarý artýk gerçekten
masal haline geldiði için yeni neslimizin yeni Avrupa
oluþumunda yüksek kademelerde yer edinmesidir
doðru olan. Soru olarak acaba yeterince yaþadýðýmýz
toplum ile bilgi alýþveriþimiz yeterli mi? Otuz senedir
yaþadýðýmýz Hollandada komþuluklarýmýz, yerleþik
hayatýmýz acaba doðru bir çizgide mi ilerliyor?
Neden hala bize göçmen diyorlar da, bir Almana
demiyorlar? Türkler hala aðýr iþçi kara kafa mý,
yoksa artýk içinde yaþadýklarý Hollanda toplumunun
gerçekten bir parçasý olma yolundalar mý? Bunlarý
araþtýracaðýz, yazacaðýz, çizeceðiz, konuþacaðýz, tartýþacaðýz, söyleþeceðiz. Ýkibinbir herkese açýk bir
dergidir. Bu ilk sayýmýzýn hazýrlanmasý ve ortaya
çýkmasý bizi bir baþka türlü sevindirdi. 48 sayfalýk bir
derginin hazýrlanmasý için canla baþla çalýþtý Aziz
Nadi Bal. Saðolsunlar, bütün eski arkadaþlarým bana
destek verdiler, tamamen karþýlýksýz.
Bu sayýda, Mehmet Emin Alkanlar, baþta Nebahat
Albayrak ile olan söyleþi yanýnda, Ahmet Özhan ile,
Ömer Faruk Akýnbingöl ile, Zeki Aslan ile yapýlan
söyleþileri hazýrlamýþtýr. Haluk Bakýr ise, kendi
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Koleksiyon köþe yazýsý dýþýnda, Fazýl Say ve Mümtaz
Hocayla söyleþileri yapmýþtýr. Ali Develioðlu arkadaþýmýz Türkan Þoray ile özel olarak görüþmüþtür.
Diðer köþe yazýlarýmýz hep ismen tanýdýðýnýz arkadaþlarýmýz. Yazýlarý özenle yazýlýp seçilmiþ ve sadece
Ýkibinbir okuyucularý için. Özden Kutluer-Yalým,
Sevinç Alptekin, Nedim Olgun arkadaþlarýmýzýn
yanýnda karikatürlerimiz de, özgün fýrçalardan çýkmýþtýr. Doktor Metin Alkan, Burhan Kum, ve Ali
Aksan ve büyük usta Ýsmail Gülgeç dergimizi süslediler. Ahmet Azdural olmadan olmaz dedik ve
Ahmet i askerden döner dönmez sýkýþtýrdýk. Postallarýnýn tozu arasýnda yazýsýný yetiþtirdi. Haydi
bismillah diyoruz ve size dergimiz Ýkibinbiri gururla
sunuyoruz. Elden geldiðince her ay çýkmasý planlandý
dergimizin. Basým iþleri Hürriyet gazetesinin modern
Frankfurt tesislerinde yapýlacak ve gazete içinde ek
gibi daðýtýlacak. Gazete dýþýnda dergimiz yine Hollandada daðýtýlýp, okul, vakýf, dernek, bankalar,
havayollarý gibi kurumlara ulaþtýrýlacaktýr. Her yerde
bulabileceksiniz. Arayýn.
Ýkibinbir ücretsizdir.
Zevkle okumanýzý dileriz.
Saygýlarýmla.

M.L. Okur
Ýkibinbir, 1998
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1 Regels voor de beoordeling
Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en
42 van het Eindexamenbesluit VWO/HAVO/MAVO/VBO. Voorts heeft de CEVO op
grond van artikel 39 van dit Besluit de Regeling beoordeling centraal examen vastgesteld
(CEVO-94-427 van september 1994) en bekendgemaakt in het Gele Katern van Uitleg,
nr. 22a van 28 september 1994.
Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41 en 42 van het
Eindexamenbesluit van belang:
1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven en het
procesverbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en
zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past bij zijn beoordeling
de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door de
CEVO.
2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de
opgaven, de beoordelingsnormen, het procesverbaal en de regels voor het bepalen van de
cijfers onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.
3 De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past bij zijn
beoordeling de normen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn
gegeven door de CEVO.
4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal
scorepunten voor het centraal examen vast.
5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald
op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal
scorepunten, zo nodig naar boven afgerond.

■■■■

2 Algemene regels
Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de CEVOregeling van toepassing:
1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het
aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal
aantal scorepunten van iedere kandidaat.
2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de
gecommitteerde scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel.
Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal
scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten, die geen gehele getallen zijn, zijn niet
geoorloofd.
3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:
3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal
scorepunten toegekend;
3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen
scorepunten toegekend in overeenstemming met het antwoordmodel;
3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het antwoordmodel voorkomt en dit
antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk
juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in
de geest van het antwoordmodel;
3.4 indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd
wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;
3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord
gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot
maximaal het gevraagde aantal;
3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg ontbreekt dan wel foutief
is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het antwoordmodel anders is aangegeven;
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3.7 indien in het antwoordmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen,
gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen
van hetzelfde antwoord;
3.8 indien in het antwoordmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat,
behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen.
4 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het
antwoordmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van
de kandidaten alsof toets en antwoordmodel juist zijn.
Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan de CEVO.
Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het antwoordmodel. Met een eventuele
fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.
5 Voor deze toets kunnen maximaal 46 scorepunten worden behaald. Scorepunten
worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere
vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.
6 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.
Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt
meegedeeld aan de directeur.
De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor
omzetting van score naar cijfer (artikel 42, tweede lid, Eindexamenbesluit
VWO/HAVO/MAVO/VBO).
Dit cijfer kan afgelezen worden uit tabellen die beschikbaar worden gesteld. Tevens wordt
er een computerprogramma verspreid waarmee voor alle scores het cijfer berekend kan
worden.

■■■■

3 Vakspecifieke regels
Voor het vak Turks HAVO zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:
1 Open vragen dienen in het Nederlands beantwoord te worden tenzij uit de vraagstelling
blijkt dat het antwoord in de vreemde taal mag of moet staan. Indien toch de vreemde
taal is gebruikt, worden aan het antwoord 0 scorepunten toegekend.
2 Met taalfouten wordt in de beoordeling geen rekening gehouden.

■■■■

4 Antwoordmodel
Antwoorden

Deelscores

Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.

■■■■

Tekst 1 Bill Gates falcý …
Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn: Ze hebben het alle drie over de toekomst.

1 ■

Maximumscore 2
Goed
Fout
A
B
C
D
E
F

2 ■

Bij 1 fout
Bij meer foute antwoorden
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Antwoorden

Maximumscore 1
Konuþmadan çýkan tek sonuç … ait olduðuydu.
(laatste zin van p. 4).

3 ■

Maximumscore 1
Samenvatting
A
B
C

4 ■

■■■■

Alinea
6
1
3

Tekst 2 En sadýk dostum …

5 ■

A

6 ■

C

7 ■

D

8 ■

B

9 ■

A

10 ■

B

11 ■

A

12 ■

A

13 ■

D

14 ■

A

15 ■

C

16 ■

A

■■■■

Tekst 3 10 Gazetede 561 …
Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Dat hij/zij in zijn artikelen een persoonlijke visie / interpretatie geeft.
of
Yazarýn, makalelerinde kiþisel yorumunu yansýtmasý.

17 ■

18 ■

B

19 ■

A

20 ■

B

21 ■

B

■■■■

Tekst 4 Geçmiþ hayatlar ýsýtýr …

22 ■

B

23 ■

B
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Antwoorden

24 ■

C

25 ■

C

26 ■

B

■■■■

Deelscores

Tekst 5 Güneyde Kýþ
Maximumscore 1
De kern van een goed antwoord moet zijn:
Groep
Mogelijkheid
1. arme landgenoten
mogelijkheid van vakantie
2. hotelhouders
ook werk in de winter

27 ■

28 ■

C

29 ■

D

30 ■

A

■■■■

Tekst 6 Dilde jokerleþme olayý (!)
Maximumscore 2
Het goede antwoord moet bestaan uit twee van de volgende omschrijvingen:
a. Argo
b. Argo kelimeler
c. Argo sözcükler
d. Yeni sözcükler

31 ■

Bij 1 fout antwoord
Bij meer fouten
32 ■

B

33 ■

A

34 ■

C

35 ■

D

36 ■

A

■■■■

1
0

Tekst 7 Vitrindekiler
Maximumscore 2
Kenmerk
Nummer van titel
a
3
b
4
c
1
d
2
e
1

37 ■

Bij 1 fout antwoord
Bij meer fouten
38 ■
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Antwoorden

■■■■

Deelscores

Tekst 8 Haydi bismillah …
Maximumscore 2
“Türklerin dergisi olsun. … Bunlarý düþünerek çýkýldý yola.” en “Bunlarý araþtýracaðýz …
Ýkibinbir herkese açýk bir dergidir.”
(respektievelijk eerste kolom, regel 6 – 11 en eerste kolom regel 27 – 30)

39 ■

Bij 1 fout
Bij meer dan 1 fout

■■■■

1
0

Tekst 9 Deyim kaynaklarý
Maximumscore 1
Nummer 60.

40 ■

■■■■

Tekst 10 Yeni Dizi
Maximumscore 1
Nee, 2e alinea.

41 ■

■■■■

Tekst 11 Ortaklýklar
Maximumscore 1
Ja, paragraaf 6.

42 ■
Einde
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