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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, 

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  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. 

2  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.” 

- 2 -



Eindexamen Turks havo 2007-I

havovwo.nl

▬ www.havovwo.nl        www.examen-cd.nl ▬

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 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. 

2  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' 

3  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.  
 
Da Vinci'nin tank çizimleri 

6  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.  

7  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 40-
50 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  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.) 
 
İçe dönük kişisel gelişim projeleri 

2  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 

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. 
 
Dışa dönük kişisel gelişim 
projeleri 

3  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  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 

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. 
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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. 
 

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... 
 
 

L 
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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!.. 
 

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 

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 

M 
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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 

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. 
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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. 
 
 

  

- 21 -



Eindexamen Turks havo 2007-I

havovwo.nl

▬ www.havovwo.nl        www.examen-cd.nl ▬

Tekst 12 
 

Atasözleri 
 

 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! 
 
 
 
 

 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. 
 

 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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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 

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. 
 

 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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