
Tekst 1 EKONOM K SAVA IN YEN  S LAHI: V RÜSLER 

YAS N KESEN

1  Her virüs furyasının ardından bir sürü spekülasyonlar yapılır. Bazılarına göre, bu 
virüsler bilgisayar parçası üreten firmaların himayesindeki "hacker"lar tarafından üretilip 
da ıtılmakta, bazılarına göre ise, anti-virüs programlarını piyasaya sunan yazılım irketleri 
tarafından. 

2  Bilgisayar parçası üreticilerini böyle bir aibe altında bırakan en me hur virüs yakın
zamanda milyonlarca bilgisayarın anakartı üzerindeki bir çipi (bios) çalı maz hale getiren 
Çernobil virüsü idi (di er bir isimle 5 Nisan virüsü). Çernobil virüsü salgını neticesinde her 
yıl belki yüzbinlerce bilgisayarın anakartı zarar görüyor ve bir o kadar da bilgisayar çipi 
satı ını zorunlu kılıyor. Bu da "bios" ismi verilen çip üreticilerinin içten içe mutluluk 
duymasını sa lıyor. 

3  Ancak di er yandan da bu tip virüslerin anti-virüs programı üreten firmaların sinsi 
planları dahilinde oldu u komplosu daha a ırlık kazanabiliyor. Öyle ki, virüsler genellikle 
bilgisayarların donanımına zarar vermezken, sadece programlarını çökertip kullanılamaz 
hale getiriyor. Bunun önüne geçmek için ise, sürekli yeni güncellenmi  virüs tarayıcı
yazılımları bilgisayarlarda barındırmak ve arada bir tüm dosyaları denetimden geçirmek 
gerekiyor. Alı veri i yapılan dosyaları ise mutlaka her seferinde kontrole tabi tutmak da 
çabası.

4  Anti-virüs programlara bu kadar sık ba vurulmasını gerektirebilecek bir ortamın arka 
planını dü ündü ümüzde ise, özellikle hızlı yayılan virüslerin bu yazılım irketlerince 
üretilip gizlice da ıtıldı ı senaryosu kuvvet kazanıyor. Zira, virüsler gündemden dü tü ü
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 sürdü ü dü ünülebiliyor. 

5  Yazılımcı ve donanımcılara yönelik bu iki basit komplo teorisi bir yana, öyle ya da 
böyle bu virüsler piyasaya da ılıyor ve tüm dünyada gündemin ilk sıralarına oturmayı
ba arabiliyor. Her bir virüs salgınının ardından belki milyonlarca bilgisayarın sistemi 
çöküyor, programların yeniden kurulması gerekebiliyor, birçok dosya kaybedilebiliyor. Bu 
kadar kaybın olu tu u salgının bu kadar çok insanın mesaisinden aldı ı zamanın de eri 
hesap edildi i zaman ise ortaya korkunç bir tablo çıkıyor. Dünya üzerinde bir virüs 
salgınından etkilenen bilgisayar sayısının 100 milyon oldu u dü ünülürse ve her 
bilgisayardaki günlük mesai kaybının ortalama 50 dolar oldu u hesap edilirse, toplam mesai 
kaybı maliyeti 5 milyar dolar gibi bir rakama kar ılık geliyor. Büyük irketlerin, bankaların, 
holdinglerin sistemlerinin çökmesi, üretimin durması, ileti imin durması, virüsün i lemleri 
yava latması gibi etkiler hesap edilmeye kalkıldı ında ise global kaybın çok daha yüksek 
rakamlara varması i ten bile de il. Her bir virüsün bu kadar mali hasara yol açabilmesinden 
hesapla, gelece in uluslararası sava larında bilgisayar virüslerinin silah olarak 
kullanılabilece i de insanın aklına gelmiyor de il... Ama imdilik bu kadar uçmaya gerek 
yok... Günümüze geri dönelim. 

6  Son virüs furyası ile gündeme oturan Sir.Cam virüsü, aktif hale geldi i bilgisayarlarda 
adres defterindeki ki ilere kendini otomatik olarak gönderiyor. Her giden mesaj ile birlikte 
de bilgisayardan rastgele dosyaları da gönderiyor. Böylece hem kar ı tarafın dosyalara daha 
güvenerek bakabilmesini sa lıyor hem de "özel" dosyaların gizlili ini ortadan kaldırmı
oluyor. Bu yönüyle de oldukça sevimsiz bir durum. Ve yayılan virüs dalgası ile siber 
uzayda ilgisiz insanlara ilgisi olmayan dosyalar uçu uyor. Otomatik olarak giden e-mailler 
nedeniyle de bilgisayarlarda a ırı bir yava lama, internet ba lantısının da aynı ekilde 
a ırla ması ortaya çıkıyor. 

7  Korunmak için ne yapmalı? Komplo teorilerimizden birini üzerlerine yükledi imiz, anti-
virüs programlardan mutlaka edinmek gerekiyor. Haftada bir veya onbe  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 flası

GÖRÜ  / ADNAN D NÇER 

Futbolumuzun flası
1  Futbolumuz iflas etmi tir. Tıpkı ülke 

ekonomisini iflas ettiren, ama halkını
dü ünmeyenlerin eseri bu günkü vahim 
durum gibi futbolu da bu i i bilenlere kendi 
çıkarları için bırakmadılar. Hem kötü bir 
tribün fanatizmi yarattılar hem de futbolun 
kendi disiplinini kaybederek anar i ortamına 
sürüklenmesine neden oldular. Son 4 yılın en 
ba arılı takımı, Avrupa’nın dahi alkı ladı ı
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 ba arılı diyen bilimsel kültür var, ama yönetsel 
becerisi yetersiz bu adamı Türkiye futbolunda Galatasaray’ın yok olması pahasına
alkı layanları kınamamak olası de il. Kulüplerin ba ında öyle ki iler var ki telefonla 
antrenör-futbolcu transferi yapıyorlar, siyasi tandansa bakıyorlar ve profesyonellik adına 
imzalatılan kontratların gere ini yerine getirmiyorlar veya anla malar do ru düzgün 
yazılmıyor. 

2 nsan kıyımı acımasızca devam ediyor. Bu, tribündeki taraftarlara da yansıyınca zaten 
mutsuz olan toplum, çıldırma noktasına geliyor. Be ikta ’ın ba ına gelen emekli Scala ve 
yardımcılarına getirilen eski ö rencilerim 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 kar ın 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 ra men” diye 
alay edenler, sezon ba ındaki o ko mayan kötü Sarı-Lacivertli takımı adam eden ve Baliç’i 
hak etti i yere oturtan Mustafa Hoca’yı görmezden gelemezler. Fenerbahçe sabırlı olmu ,
ilk kez sesini kısmasını bilmi  ve u anda 5 puan farkla lider olmu sa burada iki ki inin 
payı çok büyüktür: Ba kan Yıldırım ve Denizli. 

3  Yıllardır en ba arılı olmasına kar ın Terim ve futbolcularının a ırı gayretleri sonucu 
sahada Avrupa takımı olan Galatasaray, da ılmak durumuna gelmi tir. Çünkü bu güzide 
kulübümüzü yönetenlerimiz maalesef futbolcuların parasal sorunlarını hiçbir zaman 
çözememi ler ve ülke kulüplerine kötü örnek olmu lardır. Ama Fenerbahçe’de asla bu sorun 
olmamı tır. Be ikta ’ta da durum farklı de ildir. Nouma ve di erleri diye takım adeta ikiye 
bölünmü tür. Prensipli teknik adamların ba ı yenmektedir. 

4  Erdo an Arıca, Gaziantep’ten anlamsız biçimde gönderilirken para varken kapmak için 
yarı  edilen Siirt imdi kaderine terk edilmi tir. Futbolda kaos büyüktür. Nerede görülmü ,
futbolcu kampa girmeyecek ve de kulübü bu ekilde gelece i ile oynayacak duruma 
getirecek! Ligin son maçında Noel tatili diye yabancılarına izin veren Lucescu, Denizli 
yenilgisinin ba aktörü olurken Fransa’da, ngiltere ve talya, hatta Romanya’da futbolcular 
maçını oynuyorlardı!

5  Futbolumuz bir disiplinsizlik ve karga a içinde keyfi biçimde yürümektedir. Oysa 
kurallarına uyulacak yapılanmayla yıllardır zorla gelinen bu yerin de erini bilmemiz 
gerekirken bu yıkıcılık yapılmamalıydı. imdi kimse, hakem yok, penaltımız verilmedi filan 
gibi küçük senaryoların altına sı ınmasın. Kulüp yönetmek, futbol oynamak kadar önemli 
bir sanattır. Bunu bilmeyenlerin yolu bir tek yolla kesilir; ça da  profesyonel yönetimleri 
olu turacak kulüp yapıları ve disiplini ile... 
Trabzonspor, Galatasaray ve Be ikta  her zaman örnek alınıyorsa bu kez yaptıkları hataların
da masaya yatırılıp felaket nedenleri konu ulmalı ve parlayan yıldız Fenerbahçe 
alkı lanmalıdır.

 Cumhuriyet 
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Tekst 3 Ya lanma, laçlarla Önlenebilir Mi? 

nsanlar Ya adıkça
Ya lanma, ilaçlarla önlenebilir mi? –2 

1  Dünkü yazımda antioksidan maddelerden 
E, A ve C vitaminlerini anlatmı tım. 
Antioksidanlar arasında mineraller ve 
enzimler de var. 

2 Selenyum: Antioksidan etkili bir 
mineraldir. Özellikle deniz ürünleri ve 
karaci erde yo un olarak bulunur. Kanseri 
önledi i belirlenmi  olmakla beraber, 
yüksek dozları saç dökülmesi ve tırnak 
hasarı yaratır. Üzerinde ba ka çalı maların
yapılmasına da ihtiyaç duyulmaktadır. 

3 Koenzim Q 10: Antioksidan etkili bir 
enzimdir. nsan vücudu kendili inden 
üretebilir, ayrıca özellikle deniz ürünleri 
yiyerek de alınabilir. Ya lanmayı önleyici 
ve kanserin yayılmasını engelleyici etkisi 
ileri sürülmekle beraber, bunlar kesin olarak 
kanıtlanamamı tır. Kalp yetersizli i
tedavisinde olumlu sonuçlar verdi i yolunda 
önemli ipuçları bulunmaktadır. 
Antioksidanların olumlu etkileri oldu u
görülmekle beraber, ilaç eklinde ve uzun 
süre kullanılmasının ne derecede güvenli 
oldu u kesin olarak bilinmemektedir. Bu 
a amada antioksidanları, taze sebze, meyva 
ve balık gibi deniz ürünlerini bol miktarda 
yiyerek almanın daha güvenli oldu u
dü ünülmektedir. 

4 Hormonlar etkili mi?
   Hormonlar vücudumuz tarafından 

üretilen ve organlarımızın çalı malarını
düzenleyen kimyasal maddelerdir. Ya
ilerledikçe hormonların azalması, birçok 
ara tırıcıda, ya lanmada hormon 
azalmasının etkili oldu unu dü ündürdü. 

Bazı hormonların eklenmesiyle vücudun 
gençle tirilebilece i ileri sürülüyor. Dünkü 
yazımda menapozdaki kadınlarda östrojen 
eksikli inin giderilmesinin olumlu etkilerini 
anlatmı tım. Bundan ba ka da kullanılan 
hormonlar var; 

5 DHEA: Dehidroepiandesteron ya da 
kısaltılmı ekliyle DHEA, vücutta cinsiyet 
hormonları olan östrojen ve testosterona 
dönü ür. DHEA’nın vücutta en yüksek 
oldu u dönem 25 ya  civarıdır, zamanla 
azalır. laç olarak üretilmektedir. 
Üreticilerin, ya lanmayı yava latıcı, kas ve 
kemik gücünü arttırıcı, ba ı ıklı ı
güçlendirici ve birçok kronik hastalı a kar ı
vücudu güçlendirici etkileri oldu unu ileri 
sürmelerine ra men bunlar henüz 
kanıtlanamamı tır. Fare deneylerinde, 
DHEA verildi i zaman ‘daha genç’ türü 
davranı lar görülmesine ra men insanlarda 
bunun olaca ı gösterilememi tir.  

6  Daha önemlisi DHAE’nın zararlı yan 
etkilerinin de görülebilece idir. Kullanan 
bazı ki ilerde karaci er hasarı görülmü tür.  
Yüzde kullanma, kalp-damar hastalıkları
riskinin artmasının yanısıra, bazı cins 
kanserlerin olu umunda ya da seyrinin 
hızlanmasında etkili oldu u görülmü tür. 

7 Testosteron: Ya lanma ile ortaya çıkan 
enerji ve cinsel iste in azalması halleri, 
testosteron eksikli ine ba lanmı tır. Bunun 
ilaç olarak verilmesinin, söz konusu 
belirtileri ortadan kaldıraca ı, henüz 
kanıtlanmamı  olmakla beraber, ileri 
sürülmektedir. Ancak yüksek dozda 
testosteron kullanılmasının, kolesterol ve 
prostat sorunları yaratabilece ini 
unutmamak gerekir. 

8 Melatonin: Beyin tarafından salgılanan 
bir hormondur. Esas görevi uykunun 
düzenlenmesidir. Uykusuzluk ve kıtalararası
yolculuklarda görülen saat farkı
uyumsuzlu unun (jetlag) giderilmesinde, 
ilaç olarak yararlanılır.

9  Melatonin’in ya lanmayı yava latıcı
hatta gençle tirici oldu u, kansere kar ı etki 
etti i ve cinselli i güçlendirdi i ileri 
sürülmü se de, bilimsel çevreler tarafından 
ciddiyetten uzak bulunmu tur. laç halinde 
satılanların dozu, insan bünyesinin 
üretti inin kat kat üzerinde oldu u için, 
düzensiz ve gereksiz alınmasının uyku 
düzenini bozaca ı unutulmamalıdır.
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10 Büyüme hormonu: Tıbbi adı olan 
‘human growth hormon’un kısaltılmı ekli 
olan hGH olarak da bilinir. Çocuklarda 
büyümeyi sa larken ergenlik sonrası
faaliyeti durur. ne eklinde hGH 
kullanılmasının ya ların yakılmasını
hızlandırıcı, enerji kazandırıcı ve kasları
güçlendirici etki yarataca ı ileri 
sürülmektedir. Bazı çalı malarda olumlu 
etkiler görülmekle beraber, henüz yeterli 
çalı ma olmadı ı için kesin bir ey 
söylemenin do ru olmayaca ı
belirtilmektedir. Kullanıldı ı zaman, eklem 
a rıları, su dengesi, kan basıncı (tansiyon) 
ve kan ekeri açısından dikkatli olmak 
gerekir. 

11 Ne kadar güvenli?
Bu ürünlerin ço u, gıda katkısı gibi 
satılmaktadır. laçlarda oldu u gibi, birçok 
fazlı çalı malardan geçmedi i için, güvenlik 
konusu tartı malıdır. Kullanım a amasında 
ciddi yan etkiler çıktı ı zaman, genellikle 
yasaklanmakla beraber, özellikle saflı ı ve 
içindeki etkin madde dozu açısından çok 
dikkatli olmak gerekir. Etkileri çok kesin 
olmadı ı gibi, ciddi yan etkiler 
gösterebilece ini de hatırdan çıkartmayıp,
özellikle hormon yetersizli i dü ünüldü ü
hallerde mutlaka bir doktor denetimine 
girmekte yarar var.

         Hürriyet 
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Tekst 4 

‘Dizilerde Silah Ba rolde’ 

ERGUN GÜMRAH

1  O aslında bir tersane i çisi. Gazetede Müjdat Gezen’in tiyatro kurdu unu okuyunca, 
tersaneden yıllık izne ayrıldı. Evinin bahçesindeki akasya a acının altında, demli çay 
e li inde bir daktilonun tu larından ilk oyununu ka ıda 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 be enildi ve hemen sahneye konuldu. 

2  Kandemir Konduk’un tiyatroculuk hayatı da bu oyunla, ‘Yüzsüz Zühtü‘yle ba lamı
oldu. Konduk aradan geçen yıllarda öhrete, paraya ve sayısız ödüle kavu tu. 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.

3  - Sizin televizyondan kazandı ınız milyarlarca lirayı buraya yatırmanız risk de il 
midir?
Elbette risk. Bugün de milyarlarca lira yatırarak kendi filmlerini yapan idealist genç 
sinemacılar var. Ama çok geni  kitlelere ula amıyorlar. Tiyatroda da bu geçerli. Hem de 
yıllardır, ba ından beri geçerli. nsanlar, Genco Erkal’a gidiyorum diye evden çıkıyor, 
tiyatroya gidiyor, ben Yıldız Kenter’e gidiyorum, ben Gazanfer Özcan’a gidiyorum… 
Ama ben hiç tanınmamı  20 ki inin oyununu seyretmeye gidiyorum, diye insanlar evden 
çıkmaz. Böyle bir ticarete de i adamı girmez. 

4  - Yıllardır tiyatro yapmı  birisi bir tane reklama çıkıyor, ondan sonra  herkes o 
adamı yolda çevirip sizi televizyonda gördüm diyor? Bu tiyatronun güçsüzlü ü mü, 
ekranın gücü mü?
kisi de var, katılıyorum size, yani tiyatronun güçsüzlü ü derken tiyatronun yaygınla ması,

yeterli olmayı ı. Ama beri yandan da medyanın yaygınlı ı ve gücü ortaya çıkıyor. Bir 
insanı bir gecede me hur edebiliyor, ünlü yapabiliyor. 

5  - Bir mizahçı için müthi  bir malzeme var televizyonlarda, Reha Muhtar gibi… 
Reha Muhtar’ı kullanmamanız ele tiriliyor. 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 ki ilerin üzerine yo unla mı  oluruz. 
Reha Muhtar o kendine özgü anlatım biçimiyle ekranlarda. lk çıktı ı günden beri çok 
sıradı ı bir sunucu idi, spikerdi. Bunu sürdürdü. Bu ilk ba ta insanları kızdırdı, ondan sonra 
güldürdü. imdi bizim i imizde en zoru nedir biliyor musun? Komi in komi ini yapmak. 
Reha Muhtar’ın yaptı ı esprili bir anlatım. Esprinin üzerine çıkacak daha ba ka espriler 
yapmak, oradan da seyirciyi yakalamak. 

6  - Sizin de çok reyting yapan dizileriniz var. Bunlarda nelere dikkat ediyorsunuz?
- Biz grup çalı ması yapıyoruz. Sadece ben yazmıyorum yıllardır. öyle söyleyeyim, 
öncelikle çocuklar diye yola çıkıyoruz. Türkiye genç nüfuslu bir ülke. Çocukların da bizim 
dizileri çok sevdi ini biliyoruz. Bir kere yapaca ımız i in güzelli i çirkinli i bir yana, 
do ru olması için çaba gösteriyoruz. Düzgün bir Türkçe kullanılsın istiyoruz. Mahallenin 
Muhtarları’nda bir a k hikayesi anlatılıyor sonuçta. Ve mahallede geçiyor olay. Ve zaman 
zaman mahallenin delisinin a zından söyletiyoruz her hafta mesajımızı.

7  - Bir söyle inizde televizyon dünyasıyla birlikte, televizyon ekranlarından 
evlerimize konuk olanlar da yozla tı, diyorsunuz.
- Bir insana kırk defa deli derseniz deli olur, derler. Etiler’de ya ayan 5 bin ki inin hayatını,
Türkiye böyle e leniyor diye her gece ekranda görürsem, gece hayatının içindeki kadınları
sanatçı diye görmeye ba larsam, onların üç günlük, be  günlük ili kileri a k diye bana 
anlatılırsa, gerçek sanatçı bu derim. Kaldı ki ben on iki ya ındaysam ve yeterli e itime 
sahip de ilsem, yeterli düzeyde bir dünya görü üm yoksa, bunları ben sanatçı olarak 
benimsersem Ayten Gökçer’e ne diyece im, Yıldız Kenter’e ne diyece im. 
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8 - Mafya dizilerini nasıl de erlendiriyorsunuz?
- Türkiye’nin son dönemde ya adıklarının da etkisi oldu. Bu kadar medyada mafyanın yer 
almasının da etkisi oldu. kinci nedeni ise silahın ve aksiyonun öne çıkmasında, Amerikan 
sinemasının ve özellikle genç ku a ın etkisinin oldu unu dü ünüyorum. Gençler Amerikan 
filmlerini çok seyrediyorlar. Bu filmlerde en belirgin özellik olarak aksiyon ön planda. 
Binalar yıkılıyor, bir anda on, on be  ki i silahla taranıyor, öldürülüyor. Bir süre sonra 
bunlar do al kar ılanmaya ba lanıyor. Bu sefer iddet gösterileri daha da artmı  olanları
geliyor. Bunun dı ında kalan dizilere prim gitgide azalıyor. Silah sevgisini a ılamanın
yanlı  oldu unu dü ünüyorum. 

9  - Daha iyi bir televizyon için seyirciye dü en nedir?
- Kesinlikle son derece basit bir uygulamaya geçilebilir diye dü ünüyorum. Bu da insanlar 
tepkilerini yasal yollardan nasıl gösterebilirlerse öyle. Örne in birbirine ikayet edip 
sızlanaca ı yerde herkes birer kez be enmedi i program sonrasında telefon etse, faksı olan 
faks ya dırsa, e-mail geçecekler e-mail geçse, yani sonunda insanların da o yöneticilerin de 
bundan etkilenmemesi mümkün de il. Çünkü tepkiyle kimi yasalar, kimi kararnameler bile 
de i ti ya da çıkmaktan alıkonuldu.

Cumhuriyet Hafta 
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Tekst 5 

DÜNYANIN TEK HAT MÜZES STANBUL’DA 

Yazının resimle dansı

Kumru B L C

1 slam’ın do up yayılı ının ardından, insan ya da hayvan figürlerinin resmini ve 
heykelini yapmanın yasak olu u, Müslümanların iç dünyalarındaki esintileri dı a
vurmalarını engelleyemedi. nsanı resmedemeyen Müslüman sanatçılar, yaratıcılıklarını
mimariye ve hatta ta ıdılar. 

2  Osmanlı mparatorlu u’nun gözbebe i olan stanbul, slam sanatının di er kollarında 
oldu u gibi hat sanatının da krallı ı oldu. slam alimlerinin “Kur’an, Mısır’da okunur, 
Kufe’de yorumlanır ve stanbul’da yazılır” sözü Osmanlı Türk hattatlarının de erini ifade 
ediyor. 

3  Günümüzde, yazı devriminin ardından Arapça’nın kullanılmaması, hattın gerçekten zor 
bir sanat olu u gibi nedenlerle hat sanatı eskisi kadar ilgi görmüyor. Ama buna ra men 
Osmanlı’dan bize kalan binlerce hat eseri, stanbul’da türünün tek örne i olan bir müzede 
sergileniyor. 1506 yılında II. Beyazıt tarafından yaptırılan Beyazıt Külliyesi’nin medrese 
olarak in a edilen binası, 1984 yılından bu yana Türk Hat Sanatları Müzesi i levini 
üstleniyor. 19 adet ayrı sunum bölümü bulunan müzede yazma ve levha eserlerin yanısıra, 
ta  üzerine yazılmı  hat örnekleri de bulunuyor.  

4  Hat sanatı Kur’an-ı Kerim’i en güzel ekilde yazma isteminden do sa da hat, giderek bir 
yazma sanatından çok resim sanatına dönmü . Hat sanatında da tıpkı resim sanatında 
oldu u gibi birçok ekol olmu  ve Kanuni döneminde hat, doru a ula mı . Osmanlı
padi ahlarının hat sanatına verdikleri önem, Beyazıt Hat Müzesi’nde yer alan birçok 
padi ahın eserinden anla ılıyor. II. Beyazıt’ın büyük Hattatı eyh Hamdullah’a divit 
tutması da bu sanata duyulan saygının kanıtı.

5  Arap harflerinin hattatlı ın olu umuna yarayacak estetik güzelli e sahip olması önemli 
bir unsur. Pirinç tanesinden, kubbeye, vitraydan, mihraba kadar her yerde görülen hat sanatı
tarihi açıdan büyük önem ta ıyor. 

6  Yazı insan dü üncelerini anlatan en güzel yol. Hat sanatında ise dü ünce hattatın
fırçasıyla, kamı ıyla önce yazıya sonra da resme dönü üyor. Hattat olmaksa öyle kolay bir 
i  de il. Hattatlık da, ressam olmak kadar zor ve özel yetenek istiyor. Bir hattatın yeti mesi, 
hattatlık deyimiyle “elinin kırılması” için en az be  yıllık bir çaba vermesi, e itim alması
gerekiyor. Hattat olmayı hak eden ö rencininse önce ustasından “icazetname” yani “yazdı ı
yazının altına imza atabilme izni” alması gerekiyor.  

7  Hat sanatı kendiyle birlikte ebru gibi, cilt süslemecili i, çerçevecilik, altın varaklama 
sanatı gibi birçok sanatın do masına ya da geli mesine de yol açmı .
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8  Resim sanatının kendine has malzemeleri oldu u gibi hat sanatının da özel malzemeleri 
var. Hattatlar alelâde ka ıt üzerinde de il, kalıcı özellikler ta ıyan, özenle yapılmı , üzerine 
yumurta akı sürülü, parlak aharlı ka ıtlar üzerinde çalı ıyorlar. Çe itli kamı  kalemler 
kullanıyorlar. Bu kalemlerin yontulma ekli de yazı türüne göre de i iyor. Yazıda 
kullanılan mürekkebin uzun süre solmadan kalabilmesi için balmumu veya bezir i inden 
yapılması, mürekkebin incelmesi için günlerce çalkalanarak hazırlanması gerekiyor. 

9  Hat sanatının sadece bir yazma tekni i olmadı ını, ‘Türk Hattatları’ adlı eserinde evket 
Rado, “Hat sanatındaki güzelliklerin kelime ve cümlelerin ta ıdı ı mânâdan gelmekte 
oldu unu sananlar varsa da bu, gerçe e uyan bir görü  de ildir. 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.  

10  Hat sanatı sadece Arap harflerini bilen insanların de il tüm dünyada sanatseverlerin 
ilgisini çekiyor. Hattatlık konusunda yapılan akademik ara tırmaların büyük ço unlu u
batılılara ait. Bu bir yandan modern dünyanın hat sanatına gösterdi i ilgiyi ortaya koyarken, 
bir yandan da bizim kendi de erlerimize kar ı pek de gere i kadar önem vermedi imizi 
anlatıyor. Dünyada tek hat müzesine sahip olmamız hat sanatı açısından çok önemli ama 
müzeye ilginin yeterli olmaması bu varlı ın önemine gölge dü ürüyor. Gözlerimize ve 
ruhumuza verdi i doyum dü ünülünce, tüm sanatseverlerin bu sanata biraz daha ilgili 
olması gereklili ini hissediyoruz.

 Nokta 
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Tekst 6 Göçmenlikte Üç Ku ak 

Yalçın Baykul

 BERL N - Almanya’ya göçün 40. yılına ula mı  olması, Berlin’de çe itli etkinlikler 
kapsamında anılıyor. Konuyu tarihsel ve toplumbilimsel olarak de erlendiren sergiler 
açılıyor, filmler gösteriliyor, okumalar düzenleniyor, konu malar yapılıyor. 
Birinci ku a ın üyelerinin, kesin dönü  yapmayanların, burada bir i  kazasına kurban 
gitmeyenlerin dı ında büyük ço unlu u ya emekli oldular, ya da emekli olmaya ba ladılar. 
Onların, Alman devletine i gücü, Türk devletine   22   olarak sunduklarını, imdi sayıları
milyonları bulan çocukları ve torunları üstlendiler. 
Ba langıçta “Gastarbeiter” (konuk i çi) diye adlandırılan göçmenler, artık “Auslaender” 
(yabancı) ya da daha inceltilmi  bir deyimle “Migrant” (göçmen) diye anılıyorlar. 
Toplumsal statülerinde büyük de i iklikler ya ayan göçmenler, artık buradaki ya ama 
sancılı da olsa girmi  durumdalar. Göçmenler, ba langıçtaki konuk i çi tanımlamasından 
fersah fersah uzaklar. Alman vatanda lı ına geçip, seçme ve seçilme hakkına sahip 
oldukları gibi, bir i yeri açma haklarına da sahipler.   23   birinci ku aktan farklı olarak, 
Alman parlamentosunda göçmen milletvekilleri, üniversitelerinde göçmen profesörleri, 
televizyon ve radyo kanallarında göçmen spikerleri, filmlerinde, tiyatrolarında göçmen 
oyuncuları var. 

Geçi  dönemi ya anıyor 

 Peki geçen bu yarım yüzyıla yakın sürede neler de i ti göçmenlerde? 
Geçti imiz ubat ayının son gününde Berlin Friedrich Ebert Vakfı’nda “De i im 
Sürecindeki Göçmen Aileler”   24   bir panel düzenlendi. Ço unlu unu, ö retmenler, yuva 
e itmenleri ve sosyal alanlarda çalı an görevlilerin olu turdu u panele katılanların sayısı
iki yüzün üzerindeydi. 
 Panele konu macı olarak ça rılan E itimbilim Profesörü Ali Uçar da göçmen 
profesörlerden biri. Adıyaman’da ilkokul ö retmenli inden ba layıp, Berlin Teknik 
Üniversitesi’nde e itimbilim profesörlü üne dek uzanan bir göç öyküsünün hem anlatıcısı,
hem de kahramanı.
 “Yalnızca ara tırdıklarımız de il, gözlemlediklerimiz, bizzat ya adıklarımız!” diyor 
Prof. Dr. Uçar, panelin ana tezlerini olu turan konu masında. Göçmen sorunları ve 
göçmenlik konusunda Almanca olarak sekiz kitap yazmı  olan Uçar, “Bir geçi  dönemi 
ya ıyoruz” diyor. “Bu geçi  döneminde çok büyük boyutlu altüst olu lar, çatı malar, 
çeli kiler var. Alman toplumunun etkisi ve bu çatı malardan daha ba ka, ne olaca ını henüz 
  25   yeni bir sentez çıkacak” diyor. 
 Ona göre, “artık, bir zamanların ‘köylü ailesi’ ya da çocukların bollu undan ötürü 
‘sülale’ ya da ‘büyük aile’ olarak anılan göçmen aileler eski kabuklarından sıyrılıp, yeni bir 
sürece girmi  bulunuyorlar.” 
 Konu masında, göçmen ailelerin geldikleri bölgelere, e itim düzeylerine, ya larına,
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 de i meyelim”, diye dü ünen ve geri dönme planları da yapan aileler. kinci 
tür aileler ise tam tersi davranı ı gösterenler; Almandan çok Almancı olan, çocuklarını
Almanca ö renmeye zorlayan, Almanlar gibi dü ünüp ya ayan aileler. Bunlar çok sorunlu 
ailelerdir. Üçüncü ve en yaygın olan türse, iki taraf arasında bir denge, bir sentez 
olu turmaya çalı an aileler. Ben bu tür aileleri çok olumlu ve ideal buluyorum.” 
 Ali Uçar konu masında göçmen ailelerin de i im sürecini özetledi: Bu noktalar 
uyarınca göçmen ailelerin farklı göçmenlik tecrübeleri var, geldikleri ülkeyi artık temsil 
etmiyorlar, de i im süreçleri farklı düzlemlerde sürüyor, heterojen bir yapı gösteriyorlar, üç 
kategoride incelenme olana ı sunuyorlar, sosyal olarak alt sınıfları olu turuyorlar, etnik ve 
ulusal bile imler denilen binasyonel evlilikler artıyor, akrabalık ili kilerini özenle 
sürdürüyorlar, yabancılar hukuk statüsüne sahipler, motivasyon ve insani tavır bakımından 
Alman ailelerinden farklılıklar gösteriyorlar. Son olarak da bir azınlık olarak,   27  
toplumuyla bir hesapla ma içinde bulunuyorlar. 
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 Konu masında Max Frisch’in “i  gücü istemi tik, insanlar geldi” sözü ile ba layan 
Uçar, göçmenlerin Alman toplumunda sürekli sorun yaratan bir kesim gibi görüldüklerini, 
ön yargılar ve kalıpçı dü ünceler ta ıyanların, göçmen ailelerdeki de i imlerin olabilece ini 
bile kabul etmek istemediklerini belirtti. “Yabancılar, i gücü de il insandır ve göçmen 
aileler de tıpkı di er aileler gibi bir ailedir” dedi. Düzenlenen bu panelin amaçlarından 
birinin de bu önyargıları kırmak do rultusunda bir   28   oldu unu dile getirdi. “Hala Türk 
ailesi denince ataerkil bir yapı anla ılıyor, bunun farklı olabilece ine ihtimal dahi 
vermiyorlar, göçmenleri oldukları gibi de il kafalarındaki önyargılarla görüyorlar. Ço ulcu 
bir toplum olan Almanya bunu anlayıp entegrasyonu de il asimilasyonu amaçlayan 
yabancılar yasasını da de i tirmeli, ardından da e itim sistemini gözden geçirmelidir. 
Almanca ö retmedi in insandan okulda ba arılı olmasını bekleyemezsin.” 

Cumhuriyet  
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Tekst 7 

Müzi in Sefaleti Üzerine Dü ünmek 

HÜSEY N MOR

 1  Çok sesli müzi imizin usta ve önemli 
bestecisi Nevit Kodallı’nın, Yener 
Süsoy’a geçti imiz günlerde verdi i bir 
mülakatta, Klasik Türk Müzi i’nin bir 
meyhane edebiyatı oldu unu ileri 
sürmesi, bir tartı mayı da ate lemi
oldu. Kodallı’nın bu saptaması, do ru 
bir deyimle “Türk Sanat Müzi i”nin
bugünkü durumunu anlatmak içindi. 
Yoksa  Kodallı’nın, Itri, Dede Efendi 
gibi sanat müzi i bestecileriyle bir 
sorunu olamaz. Ayrıca bu müzi in ne 
kadar “Türk” oldu u da tartı malıdır.  

 2 Yalçın Küçük, bir yazısında Türk 
Sanat Müzi i’nin bir Bizans müzi i
oldu unu ileri sürmü tü. Aynı yazıda
Küçük’ün önemli bir tezi daha vardı;
caz müzi inin Amerikan siyah halkının
“arabesk”i oldu unu yazmı tı. Kodallı
da buna benzer eyler söylüyor: 
Kodallı’ya  göre Türk Sanat Müzi i,
Ortodoks Hıristiyan kilise müzi i ve 
Bizans müzi idir.

Sanat müzi i
 3  Daha do rusu bir saptama, 

Anadolu’da ya ayan azınlıkların,
Türkiye’nin ulusal müzi i olan halk 
müzi ine yabancı olmaları nedeniyle, 
sanat müzi ini yaratmı  olmaları
olabilir. 

 4  Nevit Kodallı’nın, sanat müzi i-
meyhane edebiyatı saptaması bu 
müzi in bugünkü durumunu çok iyi 
anlatıyor. Gerçekten de bugün Türk 
Sanat Müzi i tamamen meyhane ve 
e lence müzi ine dönü mü tür. 

 5  Bir ya ama biçimi olan arabesk her 
eye egemen olmu  durumda. Sanat 

müzi inin de bundan payını aldı ı
söylenmelidir. Artık Türkiye’de ne sanat 
ne de ba ka bir müzik akımı var: 
Arabesk.  

 6 Sezen Aksu’nun müzi ine pop 
müzi i denebilir mi? Daha çok, pop 
arabesk bir müziktir.  

 7  Nevit Kodallı, sözü geçen 
mülakatında ba ka eyler de söyledi 
aslında: Tarkan’ın yaptı ı müzi in
“ilkel” bir müzik oldu unu örne in. 
Hiçbir müzik de eri ve kırıntısı
ta ımayan bir müzik oldu unu ileri 
sürdü. Bu, sadece Tarkan’a yönelik 
olarak alınmamalıdır. De erli 

bestecimiz, müzi in 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 
me rubat irketinin sponsorlu unda 
tam bir “medya terörü” ile Tarkan 
putla tırılıyor.  Bir süre önce ünlü bir 
sosyolog, Tarkan’ın çok yakı ıklı, çok 
güzel sesli ve tam bir sahne sihirbazı
olarak niteliklerini döken yazı yayınladı.
Durum o denli saçma bir sürece girdi ki, 
Kültür Bakanlı ı bile konserlere kapalı
Aspendos’u Tarkan’a açtı.

 8  Tarkan’ın yurtdı ında Türkçe 
söyledi i, Türk kültürünü tanıttı ı ileri 
sürülüyor.  

 9  Gerçekten de Tarkan’ın yurtdı ında 
müzik listelerine girdi i ve belli bir satı
düzeyine ula tı ı do rudur. Ama 
bunun, pek üzerinde durulmayan ba ka 
nedenleri var. Örne in Tarkan askerli i
reddederek yurtdı ına çıktı ve bazı
ciddi gazetelere, örne in “Die Zeit”
bunlardan biridir, konu arak, sava a ve 
askerli e kar ı oldu unu söyledi. Bu 
tutumu onun yurtdı ında muhalif bir 
yorumcu olarak algılanmasına yol açtı.
Bu yol, Tarkan’a bazı kapıları açtı.
Ancak çabuk tükendi. Çünkü Tarkan, 
Sezen Aksu damgasını ta ıyan “Kız
Hepsi Senin mi?”, “Yakalarsam, 
Mucuk Mucuk...” gibi parçalarıyla 
geldi i noktayı koruyamadı. Bundan 
sonra yine yurtdı ında çıkardı ı “Bu 
Gece” single’ı da hiç ilgi görmedi. 
Tarkan’ın Türkiye dı ında Türk 
kültürünü tanıttı ı tezinin ise hiçbir 
temeli bulunmuyor. Tarkan’ı dinleyen 
bir yabancının “her biri birbirinden 
anlamlı” bu arkı sözleriyle Türk 
kültürünü ö rendi ini ileri sürmek, 
herhalde pek mümkün de il.

 10 imdi, Tarkan ve benzerlerinin böyle 
eylerin yurtdı ında pek fazla para 

etmeyece ini bildikleri için kürkçü 
dükkanına, Türkiye’ye döndükleri 
söylenebilir. 

Anadolu: Kaynak
 11  Benzer bir noktadan yakla ıp, 

benzer eyleri “Sultans of the Dance”
adlı gösteri için söylemek mümkün. 
Anadolu halk danslarının ve halk 
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müzi imizin kolaj bir ekilde sunulması.
Bu kolajlamada bir yaratıcılık yok.  

 12  Dansın Sultanları türünden 
müzikaller, Batı’da her büyük ehirde 
yapılır. Daha çok Broadway tipi bir 
fabrikasyondur. nsanlara birkaç saat 
iyi vakit geçirmek için sunulur. Bu tip 
müzikallere sanat ve kültürün 
McDonalds’la tırılması olarak 
bakılabilir. Hiçbir ciddi müzik 
ele tirmeni, bu müzikalleri ciddiye alıp
ciddi gazetelerde ciddi ele tiriler 
yazmaz.  

 13 Dansın Sultanları’nın Türkiye’de 
yılın müzik olayı olarak sunulması,

müzi in sefaletini gösteriyor sayılamaz 
mı?

 14  Her yeni, eskiden do ar. Her yeni, 
bu anlamda ve bir ölçüde, eskidir. 
Bizim müzikteki sorunumuz ise “eski-
yeni”yi bulmaktır. Tüm müzik akımları
eskinin içinden çıkar. Gregoryen 
ilahiler, rlanda baladları hep yeni 
müzi in do um alanlarıdır. Rock 
müzi inin kökleri rlanda baladlarına
kadar iner.  

 15  Ucube eyler istemiyorsak, “kavimler 
kapısı” Anadolu topra ına bakmamız
gerekiyor.

         Cumhuriyet 
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Tekst 8 Mutluluk Ve ktidar

Zülfü Livaneli 

Dünya De i irken

1  Yıllar önce lhan Selçuk'un bir yazısını
okumu tum. Bir çocu u anlatıyordu. Hafızam 
bana büyük bir oyun oynamıyorsa, herkesi 
yenebilecek ve önüne çıkan her eyi silip 
süpürecek bir tankı olmasını istiyordu bu 
çocuk. E er böyle bir özel tanka sahip olursa, 
bütün dünya ile ba a çıkabilirdi. 

2 lhan Selçuk da çocu un bu hayali 
kurarken mutluluk boyutunu ihmal etti ini yazıyordu. Ömür boyu o tankta kapalı kalmak, 
demir yı ının içinde ya amak nasıl büyük bir i kence olmalıydı! Güçlü olmak u runa böyle 
korkunç bir ya am istenebilir miydi? 

3  Bugünlerde hem dünyada, hem de Türkiye'de kıran kırana sürdürülen iktidar sava larına
bakıyorum ve aklıma bu yazı geliyor. O kadar çok devlet ve insan tankın içine girmeye 
hevesli ki! Amerika, dünya jandarmalı ı hevesinin acı meyvelerini toplamaya ba ladı bile. 
Türkiye'de iktidar sahipleri, -özellikle ya lı ve bitkin olanlar- inanılmaz bir tepede kalma 
gayreti içinde. Son derece kanlı bir rodeoda, kendilerini sırtından atmak isteyen azgın atın
sırtında kalaca ız diye insanüstü bir gayret gösteriyorlar.  

4  Peki niçin? Nasıl olsa o atın sırtından dü eceksin 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 ba lamı . Ya lılık alametleri artmı , saçları
da dökülüyor. Demek ki bir insan olarak bedel ödüyor. Eeee hayat böyle! Di er partilerle 
anla ıp iki komisyon kurarak hayatın temel sorunlarını çözemiyorsun. 

5 ktidar ile mutluluk, ate  ve su gibi. Birinin oldu u yerde di eri olmuyor. Ama yine de 
insanların ço u iktidarı, mutlulu a tercih ediyor. Daha do rusu günlük ya amında, a kta, 
sanatta, yaratıcılıkta araması gereken mutlulu u, zar zor tırmanılan ba bakanlık
merdivenlerinde kendisine selam duranlarda bulmayı amaçlıyor. Ne kadar yanlı  bir tercih. 

6  Zaman, yaratıcılık dı ında her eyi eskitir. Herkesi ezen bir tankın içinde olmak ise 
insanı hem zamana kar ı korumaz; hem de mutsuz ve yalnız bir ya ama mahkum eder.

 Sabah 
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Tekst 9 ITB BERL N 2000 

Thomas MULLER 
Beldibi-Kemer / Antalya

 1  Antalya Otelciler Birli i AKTOB’un koordinesi ile üye oteller, 5 yıldızlı delüx resort 
oteller, tarihi eski Antalya ehrindeki pansiyonlar da dahil olmak üzere hep birlikte  
ITB Berlin fuarında ortak bir standda toplanmak üzere gittiler. 

 2  Ana amaç fuarı ziyaret edenlerle, profesyonel seyahat pazarlamacılarıyla  satı
promosyonu için temas oldu undan, herkes içlerinde bro ür ve promosyon maddeleri 
bulunan a ır valizlerle gelmi ti.  

 3  Türk Turizm Bakanlı ı tarafından yapılan 3/2 salonunda yer alan, geni  bir sahaya 
yayılmı  olan ve mükemmel bir ekilde dizayn edilmi  Türk standı büyük takdir ve 
hayranlık topladı. Standı ziyaret edenler kemerli gölgelik alanı ve romantik iç bahçesi ile 
orijinal bir Osmanlı kervansarayı izlenimine kavu mu lardı. Aynı zamanda büyük bir video 
perdesi ile yüksek teknolojiye sahip medya da sunulmu tu. Bu da, stanbul’un ünlü 
minarelerinden ba layan ve Do u Anadolu’nun yüksek da larıyla son bulan Türkiye’nin 
çok çe itli kültürünü gösteriyordu. 177 ülkeden 8808 katılımcının yer aldı ı bu tür devasa 
bir fuarın mükemmel bir ekilde organize edilmi  olması da takdire de er. Hiçbir rahatsızlık
verme veya bozulma olmadı ve aynı zamanda rahatsız edici gürültü seviyesi de tahammül 
edilebilirdi. 

 4  Bu tür bir fuarın ürünü ancak ki isel bazda ölçülebilir. Deneyimli ziyaretçi tüm önemli 
toplantılara önceden hazırlanmı  olacaktır. lk gelen ziyaretçi etrafı bir dola abilir ve 
bundan sonraki ziyareti daha iyi ve daha etkin bir ekilde planlayabilir. 

 5  Tüketici- ziyaretçi, ziyaret etmek istedi i ülke ile ilgili bro ürlere sarılmak yerine 
gerçek bir bilgiye sahip olabilir. Bir tatile hazırlanıldı ında  o ülkenin genel ko ulları ve 
çevresi ile ilgili bilgilere ihtiyaç vardır. Turist sadece güne le ve kumla de il aynı zamanda 
ülkenin geri kalan kısmıyla da ilgilenir. Örne in, Do u 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 geçmi  zengin kültürel kalıntılarıyla ilgili yapılacak 
seyahatleri yaygınla tırma gayretleri devam etmektedir. Örne in Hıristiyan misyoneri 
vasıtasıyla din turizminin pazarlanması pek çok bilgiyi ve aynı zamanda çekici film ve 
foto raf materyallerini gerektirir. 

 6  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 oldu undan, satı
rakamlarının kesin bir ekilde tahmininin yapılması u anda mümkün de ildir. 

 7  Tüm dünyadaki seyahat yönleri ve bir ülkedeki bölgeler arasındaki rekabet yo unlu u
açıktır. Daha fazla turist çekmek için her bir rakip büyük gayret sarf etmeli ve satı
promosyonu ile çok harcamada bulunmalıdır.

 www.antalya-ws.com/turkce/actuel/g
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Tekst 10  

Tüm Zamanların En yi zlenme Oranı
1  11 Eylül 2001 tarihi, insanlık tarihinin en 

büyük raytingine sahne oldu. lk kez, 
yapımcısı, yönetmeni ve oyuncuları belli 
olmayan, ama görüntü yönetmenlerinin çok 
iyi bilindi i bir filmi yüz milyonlarca insan 
aynı anda izledi. Kimi görüntü yönetmenleri 
maa la çalı tıkları medya grupları adına
hayatlarının filmini çekerken, bazı anslı
amatörler de yine hayatlarının çekimini 
pazarlayıp zengin oldular. 

2  Dünya kamuoyunun tektiple tirildi i u
günlerde, ilk bakı ta birbirleriyle ilgisi 
olmayan iki eyi aktarmak istiyorum 
aslında. Birincisi görüntü de il, söz. 12 
Eylül 2001 tarihli Nürnberger Zeitung 
gazetesinin ba makalesini kaleme alan 
Wolfgang Schmieg, rayting rekorlarına yol 
açan görüntülere üç a a ı be  yukarı öyle 
bir benzetme biçiyor: “Ancak hasta ruhlu 
bir Hollywood yönetmeninin kaleminden 
çıkabilecek bir senaryoyu andıran bu 
resimler ...”

3  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 edildi ini 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? 

4  Yıllardan beri alı tırıldı ımız, 
hazırlandı ımız, yeti tirildi imiz resim 
tüketme alı kanlıklarımızın, birden hasta 
ruhlu oldu unu ö reniyoruz. Hangimiz 
ikinci gökdelene dalan uça ı, aynen bir 
Hollywood filminden aldı ımız hazdan daha 
insancıl, daha duyarlı, daha gerçekçi bir 
algıyla yakaladık? Kaç ki i bu görüntünün 
bir benzerini daha önce hiçbir yerde 
görmedi ini söyleyebilir? Kim bize bu 
görüntülerin bir yıl sonra bilgisayar oyunu 

olarak piyasaya sürülmeyece ine garanti 
verebilir? Ruh hastası olmak için mutlaka 
ekrana ya da beyazperdeye yansıyanı
gerçekten yapmak yeterli mi? Yoksa onu 
“sanal” olarak gerçekle tirmek de bir 
hastalık mı? Kim haklı?

5 kincisi: Rayting rekorları kıran 
görüntülerin ekrana geldi i günün ertesi, 
Nazilerin eski gizli ba kenti Nürnberg’de 2. 
nsan Hakları Film Festivali ba ladı. Haitili 

yönetmen Raoul Peck’in “Le Profit et rien 
d’autre!” (Kâr ve Sadece Kâr) adlı filmi 
festivali açtı. zleyiciler, bütün zamanların
en büyük raytinginden sorumlu görüntülerin 
oku altında bir film seyrettiler. Daha önce 

bu kö ede “Lumumba” adlı filmi tanıtılan 
Raoul Peck, ülkesi Haiti’den yola çıkarak, 
zengin Kuzey’in, dünyanın ço unlu unu
olu turan milyarlarca insanı nasıl
sömürdü ünü, rayting rekorlarına kesinlikle 
ula mayacak resimlerle anlatıyor bu filmde. 
Kamerasının kar ısına farklı insanları almı
Peck: Haitili yoksul insanlar, Fransız
ekonomi bilimcileri, New Yorklu gençler ... 

6  Bu çarpıcı belgesel görüntülerden 
insanın beynine kazılan iki söz kalıyor 
yönetmeni temsil eden yorumcunun 
sesinden: “Bu zamanda film çekmek 
neden ki? Belki ortalı ı ate e vermekten 
daha ahlaklı oldu u için ...”

7  Ve ikincisi: “Bugüne kadar hiçbir 
geli me iddetin kesin bir çözüm 
olmadı ını kanıtlayamadı.” Tüm 
zamanların en büyük rayting rekoruna 
figüran olmak zorunda kalan insanların, ama 
hepsinden önce, o figüranları sözde temsil 
eden iktidar odaklarının yüzyıllardır u veya 
bu ekilde kanına girdi i ve o rayting 
rekorlarına yol açan ölü sayıları kar ısında 
bir ölçü bile olamayacak kurbanların filmi 
henüz çekilmedi. Hiçbir ya amı kar ı
kar ıya koyup tartmadan, sadece ve sadece 
nedenlerle sonuçları ayırt etme kaygısıyla, 
raytingsiz günler dile iyle ...

         Cumhuriyet
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Tekst 11 Yolcu Bileti 

TA IMA SÖZLE MES ARTLARI

YOLCU BU B LET  ALIP VASITAYA B NMEKLE 
A A IDAK  TA IMA SÖZLE MES ARTLARINI KES NL KLE KABUL 

ETM T R
1. Satılan bilet geri alınmaz. 
2. Aldı ınız biletin hareket tarihini ve saatini lütfen kontrol ediniz. Yazılı seferinde 

kullanılmayan bilet muteber de ildir. 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. Gidi  – Dönü  biletleri 6 ay geçerli olup, dönü  için vizesinin yaptırılması gerekir. 
5. Yolcu 30 kg. zati e yasını yanında götürebilir. Fazlası ücrete tabidir. 
6. A ırlı ı ne olursa olsun, denk, balya, çuval ve sandık içerisindeki e yalar ile teneke 

kaplar ve akıcı, kokucu, patlayıcı, radyoaktif ve yanıcı maddelerin ve sinema filmlerinin 
nakli yasaktır. Bu gibi e yaların kabul edilmemesi halinde yolcu biletin iadesi yolunda 
bir talepte bulunamaz. 

7. a) Yolcunun bizzat yedinde bulundurdu u el çantası, cüzdan vs. benzeri e yanın hasar 
ve ziyanından ta ıyıcı hiçbir suretle sorumlu de ildir. 

 b) Yolcu beraberinde götürülen e yanın hasar ve ziyaı halinde ta ıyıcının sorumlulu u
seyahat edilen bilet ücreti kadardır. 

 c) Ta ıyıcı kendisine teslim olunurken beyan edilmemi  olan kıymetli e ya, para, 
kıymetli evrak ve di er her türlü vesikanın hasar ve ziyanından mesul de ildir. 

8. Kredi kartı ile yapılan bilet satı larında, kart hamili ile kartı veren banka arasında
mevcut sözle me artları geçerli olacaktır. Ücret kısmında yazılı bilet tutarı kart 
hamilinin banka hesabına borç kaydedilmi  olup, hamilin buna itirazı yoktur. Kart ve 
provizyon no.su ile imzası bilet üzerindedir. 

9. Vasıtaya binmekle yolcu yukarıdaki hükümlerin hepsini kesinlikle kabul etmi tir. 
 NOT: Otobüsümüzde seyahat eden yolcularımız ve personelimiz AXA  
 OYAK S GORTA A. . tarafından sigortalanmı tır. 
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Tekst 12 Tuz Gölü’nün Halleri 
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© 2000 Bilgin Elektronik Yayıncılık ve ıleti im A. .

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  Develer tellal, pireler berber iken Kaf Da ı’nın ardında bir kral ile üç kızı ya armı .
Günün birinde kral, üç kızını da yanına ça ırıp sormu : “Söyleyin bakayım, ne kadar 
seviyorsunuz beni?” Masallarda âdet oldu u üzere, büyük kız karde ler, sinsi gülü leriyle 
kral babalarına sokulup “Dünyadaki tüm de erli ta lardan daha çok babacı ım, 
gökyüzündeki tüm yıldızlardan daha çok babacı ım,” demi ler.  

2  Sıra küçük kızkarde e geldi inde, o, utangaç bir ekilde krala ve karde lerine arkasını
dönüp: “Tuz kadar kral hazretleri, sizi tuz kadar seviyorum,” demi . Tabii bu münasebetsiz 
sözleri söylemesiyle, saraydan kovulması da bir olmu . Gel zaman git zaman, kral efendinin 
ülkesi tuzsuz kalınca anla ılmı  ancak, küçük kızın ne demek istedi i. te o zaman, utanma 
sırası kral hazretlerine gelmi . “Ne zaman?” derseniz; insano lunun kısa tarihinin son 3 bin 
yıllık dönemi içinde, diledi iniz herhangi bir yere yakı tırabilirsiniz bu masalı. Zira, tuz 
bundan 3 bin yıl önce ke fedilmi  ve tuzsuz a , kapı dı arı edilmi tir.  

3  Ey, bu saçma masalı okuyup buralara kadar ula mı  sabır abidesi okur; sözümüz bundan 
sonra Tuz Gölü üzerinedir, gerçeklere hazır ol! Tuz Gölü’müz dünyanın en tuzlu 
göllerinden biridir. “Anadolu’nun ortasında tuzun i i ne?” diye soran merak kumkumaları
için belirtelim ki bir zamanlar Anadolu toprakları denizlerin istilası altındaydı. Örne in 
bugünkü Akdeniz’in atası olan Tetis Denizi’nin Anadolu’dan el etek çekmesi, 130 milyon 
yıl öncesine rastlar. Deniz yava  yava  geri çekilirken tuz yüklü tortusunu da geride bırakır.
Böylece, zaten ho af kasesi gibi çukur olan Konya Havzası’nın en dibinde kalan tuz 
tortuları, zaman içinde bir yerlerden suyu bulunca; i te size Tuz Gölü! Bu ifadelere kar ılık, 
bazı otoriteler “Anadolu’da tuz zaten kayaların do al yapılarında bulunuyordu, böyle 
denizli menizli epik öykülere ne gerek?” diyor. Vallahi bunları ben uydurmadım! Ama gelin 
görün ki i in masalsı boyutu yazıya çok yakı ıyor.  

4  Konya Havzası’nı ho af kasesine benzetmi tik anımsarsanız. Bu kasenin kenarlarını
çepeçevre da lar ku atır ve dibine de Tuz Gölü çöreklenmi tir de demi tik. Dolayısıyla 
havzanın herhangi bir yerinden dökece iniz bir bardak su, öyle ya da böyle Tuz Gölü’ne 
gitmek yönünde harekete geçecektir.  

5  1974 yılında Devlet Su leri, suyun bu a a ı gidi  yönündeki talebine (bu talebe 
siyasiler de destek verirse?) fazla dayanamaz ve Çumra Ovası’nın sulamasından dönen 
(kirli) drenaj sularını, 185 km uzunlu unda dev bir tahliye kanalı açarak Tuz Gölü’ne 
ba lar (çanaktan dı arı atmak zorsa, biz de çana ın dibinde toplarız dü üncesiyle... Kolay 
mı o koca da ları delip geçmek!). 

6  Bir süre sonra Konyalılar bu çanakta çöp toplama oyununa bayılırlar. “Madem bu gölü 
devletimiz çöplük olarak ilan etmi , biz de kendi pisli imizi bo altırız,” derler. Böylece 
Konya’nın hem günlük kullanım suları, hem de endüstriyel suları bu kanalla Tuz Gölü’ne 
ba lanır. Çumra Ovası’nda bir yılda kullanılan 1,105 ton tarım ilacıyla, yakla ık 415 bin 
ton gübrenin atıkları, gıda, çimento, kâ ıt ve kâ ıt mamulleri, metal ve metal ürünleri 
sanayilerinin atıkları arıtılmadan cumburlop göle atılır her yıl. imdi 600 bin Konyalının
kanalizasyonuyla birlikte yukarıda sayılanlar, do rudan, hiçbir arıtma olmaksızın Tuz 
Gölü’ne atılıyor. 
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7  Yaz aylarında Tuz Gölü pembele ir, yer yer de kızarır. Konyalılar, Devlet Su leri’ne 
telefon edip sorar, “Deprem mi olacak acaba, neden Tuz Gölü kızardı?” Kimsenin yüzü 
tutmuyor ki söylesinler, Tuz Gölü’nün kızarıklı ı, utancından! in aslı u: Belli bir 
sıcaklı ı ve bol “besin maddesi”ni bulunca göller, böylesine alg (ilkel su bitkisi) 
patlamaları sergiler. Kimi zaman ye illenir, kimi zaman da kızarırlar. Besin maddesi 
dedi im de kanalizasyondan gelen azotlar, fosforlar ...

8  Tuz Gölü’nü kirlettik, kirli tuzları da bir güzel yedik, yiyoruz. Anladı ınız gibi bu 
besinler sadece algleri beslemiyor. Flamingoları da, sunaları da, insanları da besliyor ...
Yine de i in içinde bir tür sulakalan sihri var. Bakınız bu kanal 20 yıldır gölün tuzlu 
ekosistemine tatlı su ta ıyor. 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 bo aldı ı yerde küçük bir tatlı su deltası olu tu. imdi 
tuzlu bir ekosistemin yanı ba ında bir de tatlı su ekosistemi olu tu (biraz kokuyor ama!). 
Tür çe itlili i arttı, yeni yeni ku lar geldi, ortalık enlendi, yani bozkırın bir bölümü 
ye illendi.  

9  Bu arada Çevre Bakanlı ı spanyollarla birlikte bir proje geli tirmeye karar verdi. Tuz 
Gölü’nü Koruma Projesi’nin aslı, Tuz Gölü’ne gelen bu pis suları arıtmak. Bir mühendis 
mantı ı ile olaya yakla tı ınızda son derece anla ılır ve olumlu. Oysa ekolog gözüyle i e
bakıldı ında (i in garip yanı ben de bir mühendisim!), bu kanalı ve ta ıdı ı tatlı suyu 
sistemden çekmek zararlı olacak.  

10  Tuz Gölü’nün su bilançosunu etkilemek bir yana, geçen yirmi yılda, “Aaa, burada tatlı
su da varmı ,” diye bölgeye gelip yerle en yeni kiracılara da “kı  kı ” denilecek. Oysa onlar 
oraya, bir zamanlar yine mühendislerin yaptı ı hatalar sonucunda geldi.  

11  Bu sorunu canlıları yerinden yurdundan etmeden ve Tuz Gölü’nü de susuz bırakmadan 
halletmeli.

-Yazı ve foto raflar: SUNAY DEM RCAN  
Gezi Dergisi 
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