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Tekst 1

Karagöz, Jan Klaassen’la buluútu
Erdinç Utku, Brüksel
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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
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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
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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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Hürriyet

,

www.havovwo.nl

-7-

Eindexamen Turks havo 2003-II
havovwo.nl

Tekst 6

,

www.havovwo.nl

-8-

Eindexamen Turks havo 2003-II
havovwo.nl

Tekst 7

Goethe ve Schiller

FøKRET DOöAN
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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
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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.

Eindexamen Turks havo 2003-II
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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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7

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
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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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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
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