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Tekst 1 Gülmenin Ýyileþtirici Özelliði
Gülme laboratuvarlarýnda yapýlan son
çalýþmalar çok bilinen bir gerçeði doðruladý: Gülme
saðlýk demektir. Bunun üzerine, çok ciddi
hastalýklarda bile doktorlar hastayý güldürecek
hatta kahkaha attýracak önlemler almaya
baþladýlar. Gülme krizinin tedaviyi iyileþtirici
etkileri olduðunun anlaþýlmasý üzerine,
hastanelerde uygun önlemler alýnmaya baþlandý.
Gülme tedavisi ilk kez 1960’lý yýllarda
Amerikalý bir hasta Norman Cousins tarafýndan
geliþtirildi. Doktorlar Cousins’te bir tür damar
sertleþmesi saptamýþlar, son derece aðrýlý ve
iyileþmesi güç olan belkemiðinde kronik yangý
belirlemiþlerdi.
Cousins, bilimsel raporlara dayanarak gönül
ferahlýðýnýn iyileþtirici olmasý gerektiðini düþündü
ve ilk yaptýðý iþ berbat hastane odasýný terk ederek
güzel bir otel odasýna geçmek oldu. Arkasýndan,
hastabakýcýlardan ve arkadaþlarýndan kendisine sürekli olarak komik fýkralar, gülünç
olaylar anlattýrdý. Tedavi sonucunda Cousins sürpriz bir þekilde iyileþti. Böylece
Amerika’da yeni bir bilimsel dal ortaya çýktý. Gelotoloji, yani gülme öðretisi.
Kaliforniyalý baðýþýklýk bilimcisi Lee Berk þöyle diyor: “Hep duyarýz, gülmek
saðlýklýdýr diye. Þimdi biz gülmenin niçin saðlýklý olduðu konusunda hýzla veriler
toplamaya baþladýk”.
Berk ve Stanford Üniversitesi Týp Fakültesi’nde nörolog William Fry yaptýklarý
araþtýrmalarda, gülmenin vücutta karmaþýk biyokimyasal olaylarý baþlattýðýný saptadýlar.
Stres hormonu olarak bilinen cortisol ve adrenalin gülme sonucu azalýyor ve büyüme
hormonlarýnýn üretimi kýþkýrtýlýyor.
Gelotologlar, gülme yeteneðinin sadece
insanlarýn deðil primatlarýn da genetik özelliði
olduðunu, insansý maymunlarýn da
gýdýklandýklarýnda gülme krizine tutulduklarýný
belirtiyorlar. Berlin Freie Universität’te davranýþ
bilimci Dietmar Todt, gülme araþtýrmalarýnýn
baþlangýç noktasý olarak gýdýklamayý ele alýyor.
Berlin Hayvanat Bahçesi’nde yapýlan
araþtýrmalarda þempanze, goril ve orangutanlara
yarým saatlik sürekli gýdýklama seansý uygulandý. Bu
seanslar sonunda bir bebek goril gülmeyi öðrendi.
Ýnsanlar hah hah, heh heh, hoh hoh veya kih
kih diye gülüyorlar. Maryland Üniversitesi’nden
gülme araþtýrmacýsý Robert Provine’e göre,
gülmenin, bizim konuþma dili dediðimizden ziyade
hayvan baðýrýþlarýyla daha yakýn bir iliþkisi var.
Buna raðmen gülme önemli bir iletiþim aracý. Gülmenin sosyal alanda yarattýðý
imkânlar oldukça geniþ. Ancak gülme, daha çok bir grup olayý. Ortalama bir insan, bir
topluluða kýyasla kendi baþýna 30 kez daha az gülüyor.
Gülmenin bulaþýcý bir yönü de var. Bu nedenle mizah üreticileri televizyonlardaki
komedilerde gülme efekti yaratarak izleyicileri uyarmaya çalýþýrlar. Berlin’de 31 erkek ve
48 kadýna laboratuvarda yapay üretilen kahkahalar dinletildi ve bu kahkahalarý
deðerlendirmeleri istendi. “Sizi güldürüyor mu?” “Ýtici mi ?” gibi sorulara yanýt arandý.
Bunun sonucunda gülmenin ya da kahkahanýn melodisinin belirleyici olduðu anlaþýldý.
Melodisi, kahkahayý itici de kýlabiliyor, gülme krizi de yaratabiliyor.
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Tekst 3

O Þimdi Büyükadada
DEVRÝM SEVÝMAY
Kafasý sürekli hesap yapýyor: kaça
alýrým, nereden bulurum diye içi içini
yiyor. Gözü ise milletin camýnda, kapýsýnda, iþyerlerinin tenteleri, sandalyelerinde.
Estetiðe uymayan, kirli, arabesk, ilkel
kalmýþ her þey çivi gibi batýyor ona. Zaten
Büyükada onun gözüyle acil operasyon
bekleyen bir hasta durumunda. Ne yapýp
ne edip mutlaka bu hastayý ayaða kaldýrmalý, Motorlu araçlardan arýnmýþ bu
adayý baþtan yaratmalý diyor.
Türkiye Turing Kurumu Baþkaný ve bir
Ýstanbul Profesörü olan Çelik Gülersoyun bunu savunurkenki tek amacý,
Çevremizi temiz tutalým, yeþili koruyalým disiplininden ibaret deðil. Sýký bir
ticari hesabý da var kafasýnda: Kongre
turizmi. Bilgi çaðýnýn yaþandýðý bu
devirde dünyanýn her yerinde arka arkaya
10
yapýlan ama uygun
bulunamadýðý için bir türlü Türkiyeye tam
anlamýyla giremeyen kongre turizmiyle
ilgili olarak Gülersoy, Ada bunun için
tam biçilmiþ kaftan diyor. Gülersoya
göre Büyükadada kongre turizmi için
yað, þeker, un var, sadece biraz gayret
gerekiyor. Bu iddiasýnýn dayandýðý temelleri hemen saymaya baþlýyor Gülersoy:
Birincisi, adada trafik derdi yok.
Adam pansiyonundan çýkýp kongre
11
binasýna
gidebilir. Bu, konferanslara katýlanlar için bulunmaz bir
fýrsattýr. Ýkincisi, adada hem yeþil var,
hem de tarihi birikim. Kongre turizmini
ayarlayan þirketlerin göz önünde bulundurduðu bir baþka unsur da budur
12 .
Kongre turizminin, ülke turizmine
katkýsýnýn yaný sýra pek çok iþ kolunu da
hareketlendireceðini düþünen Gülersoy
þunlarý anlatýyor:
Ada, salt zenginlerin yazýn üç ay
kullandýðý sonra da kimsenin gelip
yüzüne bakmadýðý bir yer. Ýnsanlar
burada 9 ay kepenk kapatýyor, faytoncular
çalýþamýyor, gençler iþsiz, pansiyonculuk
ölmüþ durumda. Turizm demek tanýtým
broþürleri için basýlan kaðýt, kullanýlan
13
mürekkebe kadar
demektir.
Üstelik kongre turizmi sayesinde genç
personelimiz dünyanýn beyin gücüne
hizmet vermiþ olacak. Bu bizim gençlerimizi de eðitir. Sonra da o beyinler kendi
ülkelerine döndüklerinde hoþ bir kongre
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merkezini anlatacaklar. Böyle bir tanýtýmý
14
milyarlar verseniz bu kadar
yapamazsýnýz.
Gülersoydan bunlarý dinledikçe insanýn içinden Ýyi güzel de yeni fikirlerin bu
kadar zor kabul ettirildiði bir ülkede bu
iþler, yani þu kongre turizmi filan nasýl
halledilecek diye endiþeye kapýlasý
geliyor. Elbette ki bu endiþeyi herkesten
önce hisseden ve tecrübeleriyle de hangi
engellerle karþýlaþacaðýný çok iyi bilen
Gülersoy, iþleri en kolaya indirgeyecek
çözüm yollarýný bulmuþ bile. Gülersoyun
hesabýna göre 15 reçetesi þöyle:
Bir kere kesinlikle þu faytonlarý adam
etmek gerekiyor. Ne kadar arabesk motif
varsa hepsi bu faytonlarda. Sonra faytoncularý… Amacýmýz tek tip elbise ya da tek
tip fayton yaratmak deðil tabii ki…
16
belli bir disiplin gerekiyor.
Adada 280 araba var. Faytonun yenisi
750, komple bakýmý ise 103 milyon lira.
Biz 17 olarak 5 tane yaptýrdýk. Ama
daha fazlasýna gücümüz yetmez.
Bankalardan alýnacak çok küçük bir
reklam tabelasýný faytonlarýn arkasýna
takmakla sanýrým bu masrafý karþýlarýz.
Sýra sonra at meydanýna geliyor. Meksika
köylerinden beter. Atlar da kahyalar da
ayný yere, sokaða tuvaletlerini yapýyor.
Ayrýca faytonlar meydandaki kuleden

4

baðýra baðýra anons ediliyor. Olmaz.
Oraya ýþýklý bir pano, duþ, tuvalet, dinlenme yeri yapmak gerekiyor. Bunun da
maliyeti 3-4 milyarý bulur. Atlar kadar
önemli olan bir baþka konu ise eþekler.
Lunaparktan sonra atlarýn çýkamadýðý
yokuþu eþekler çýkýyor, ama ne zavallý
eþekler onlar…
Atlar, eþekler neyse de ya o insanlarýn
yaptýklarý? Gülersoy, vapurdan iner inmez
karþýmýza çýkan sýra kahvelere baktýkça
18 . Hele de adanýn yukarýlarýna
týrmandýkça karþýmýza çýkan geniþ park
alanlarýndaki kahveler Gülersoyu çýlgýna
çeviriyor. Þu yaðlý tentelere bakýn, þu acý
mavi, naylon iskemlelere… Böyle turizm
olmaz diyor içi yanarak. Peki onlarý ne
yapmalý? Gülersoy, bu soruyu elini havayý
kesen düz bir hamleyle yanýtlýyor. Gidecekler.
Gülersoyun reçetesindeki þimdiki
madde ise belki de en önemli olaný:
kongre merkezleri ve konaklama yerleri.
Ama diyor Gülersoy, Sakýn adaya
otel-motel girmesin. Ýþin içine otel girerse
19
adanýn
gider diye uyarýyor. Ýyi
de Gülersoy, peki gelenler nerede
kalacak?
Pansiyonlarda. Dünya turizminin
bütün yükü de zaten pansiyonculuktadýr.
Genç aileler için tam biçilmiþ kaftan.
Böylece herkes para kazanýr. Üstelik
gelenlere de daha ucuza çýkar. Aslýnda
bir baþka önemli nokta da pansiyonlarda
iþin içine kadýn eli deðer. Turizmde
mutlaka bir Haným eli olmalýdýr.
Kongre merkezlerine gelince, yeni
yapýlaþmaya gerek yok. Vatikana baðlý ve
bomboþ duran saray gibi yapý, San
Pasifico Kilisesinin yan binalarý, 3
öðrencisi kalmýþ koca Rum ilkokulu,
Kaymakamlýk karþýsýndaki Madam
Fabiatodan kalan saray gibi bir bina, Aya
Yorgi`de duran harap durumdaki
20
yetimhane de var. Tüm bu
yerlerin azýnlýklarýn elinde olmasýndan
kaynaklanacak sorunun da bir çözümü
bulunduðunu söyleyen Gülersoy, Vatikan
temsilciliði, Fener Patrikhanesi ve
Dýþiþleri Bakanlýðýnýn uyuþmaya gitmeleri,
Lozan Anlaþmasý engelini aþar kanýsýndayým diyor.

Deðiþtirilerek alýnmýþtýr
Hürriyet, Mayýs 1997
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Tekst 4

Anadolu’nun “nazar ve dilek folkloru”
Ayten Övür

Zaman zaman köylü kadýnlarýn boyunlarýnda renkli boncuk dizeleri görürüz; iki
mavi, bir sarý, üç kýrmýzý gibi, gizli anlamlar içeren bir ritmle sýralanýr bu boncuklar. Ýlk
bakýþta pek bir þey anlatmayan bu tuhaf þifre, kimi kez gerçekleþmesi çok zor bir dileðin
olmasý için, kimi kez bir büyük korkudan korunmak içindir. Bu gizemli dünyayý araþtýran
Eftal Ýplikçioðlu nazarlýklarýn da, Anadolu kadýnýnýn folklorik bir ‘iç konuþmasý’ olduðunu
saptamýþ…
Yüzyýllardan beri kadýnlar gerçekleþmesini istedikleri þeyler için dilek tutmuþlar,
adak adamýþlar. Nazara karþý da bir takým korunma yöntemleri geliþtirmiþler. Günümüzde
de adak ve nazar hâlâ inanýlan þeyler.
Hastalýklardan korunmak için renkli boncuklarla yapýlan kolyelerde, her renk bir
hastalýðý ifade ediyor. Genellikle, “sarýlýk” adýyla bilinen hastalýða karþý sarý boncuk,
“kýzamýk” adýyla bilinen hastalýða karþý ise kýrmýzý boncuk kullanýlýyor.
Köylü kadýnlarýn boyunlarýnda gördüðümüz renkli boncuklarýn hepsinin bir anlamý
bulunuyor. Kimisi nazara karþý korunmak için kimisi de bir dileðin gerçekleþmesi için
takýlýyor. Nazarlýklarýn üzerinde kullandýklarý düðmeler ve boncuklarla týpký oyalarda,
halýlarda olduðu gibi duygularýný ifade ediyorlar. Bir düðme dikiyor, içinden bir dilek
tutuyor.
Adak için kullanýlan liralar ise para sahibi olma isteðini ifade ediyor. Ayna, hem
nazarý, nazar deðme ihtimali olan insana yansýtýyor, hem de saðlýk, ferahlýk gibi anlamlar
içeriyor. Nal ve zeytin çekirdeðinin de insanlarý nazara karþý koruduðuna inanýlýyor.
“Fatma Ananýn Eli” denen ve beþ çizgiden oluþan boncuklar da nazara “dur” diyor.
Yuvarlak cam boncuklar ise nazara karþý kullanýlan en etkin malzeme.
Küçük mavi torbalar içine konan çörek otu da yeni doðmuþ bebeklerin yastýðýna ya
da omuzuna takýlýyor. Gelinlerin yataðýnýn altýna konan bu torbalarý üzerinizde taþýdýðýnýz
zaman da, nazara karþý korunmuþ oluyorsunuz.
Yine bebeði olmayan kadýnlarýn uyguladýklarý bir baþka yöntem þöyle; anne olmak
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isteyen kadýn, doðacak bebeðin parmaðýna uyacak büyüklükte bir gümüþ yüzük yaptýrýp,
üzerine mavi bir taþ taktýrýyor.
Eftal Ýplikçioðlu 15 yýldan beri nazar ve adakla ilgileniyor. Deðiþik yörelerden yaþlý
8
insanlarla konuþarak, malzemeler biriktiriyor. Nazarla ilgili hiçbir yayýn olmadýðýný
farkeden Ýplikçioðlu, “Üniversite tezlerine kadar araþtýrdým. Ancak inanç ve dinin içinde
bir iki paragraf bulabildim bu konuyla ilgili. Göz boncuðu ya da þu, bu iyi gelir gibi þeyler
vardý” diyor.
Adaðýn en çok evlenmek için, çocuk için ve bir hastalýktan kurtulmak için
9
kullanýldýðýný söyleyen Eftal Ýplikçioðlu, bu tür inançlarýn Anadolu kadar Ýstanbul’da da
çok yaygýn olduðunu, mesela bazý türbelerin ve adak adanan yerlerin önlerinde,
kapýlarýnda kuyruklarýn hiç eksik olmadýðýný belirtiyor.
Ýþin bir baþka ilginç yaný, Eftal Ýplikçioðlu, eskiden nazar ve adak gibi þeylere hiç
10
inanmazken, bu iþin içine girdikten sonra inanmaya baþlamýþ. “Doðrusu ben nazara
inanýyorum. Eskiden hiç inanmazdým. Ama þimdilerde farklý düþünüyorum doðrusunu
isterseniz. Çünkü bazý insanlarýn yanýnda kendimizi çok rahat hissetmeyiz. Sarýþýn
insanlarýn, renkli ve özellikle mavi gözlü kimselerin nazarýnýn daha çok deðdiðine
inanýlýyor. Ama bu, o insanýn kötü olduðu anlamýna gelmiyor. Buna raðmen, bakarken ‘þu
ne kadar güzel’ diye bile, içinden geçirse, beðendiði eþyanýn baþýna bir kaza gelebiliyor.
Doðrusu, ben artýk buna inanýr oldum. Kendini daha iyi hissetmek için, bir çok insan
psikologlara koþuyor. Bence bu tür inançlarýn yararý var fakat hiç bir zararý yok. Kendinizi
iyi hissetmenize yarýyorsa bir taþ parçasý, bence onu kullanabilirsiniz…”
Deðiþtirilerek alýnmýþtýr
Nokta, 1997

100016

11A

6

Lees verder

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

■■■■

Tekst 5 Köy Enstitüleri Unutulmadý…
Özgür Atanur
1935 yýlýnda Mustafa Kemal Atatürk’ün düþüncesi olan eðitim seferberliði baþladý.
Askerliðini onbaþý veya çavuþ olarak yapmýþ kiþiler köylerinden çaðrýlarak altý aylýk bir
kurstan geçiriliyor ve köylerine öðretmen olarak yollanýyorlardý. “Bunlar ilk üç sýnýflýk
köy okullarýnda çocuklarý okutacaklardý. Bu sistem aslýnda çok baþarýlý oldu. Ýsim yapmýþ
birçok Köy Enstitülü yazarýn ve sanatçýnýn ilk kez okuma yazma öðrenmeleri, köylerde
çobanlýktan kurtulmalarý bu eðitmen okullarýyla saðlanmýþtýr” diyor Köy Enstitüleri
kurucularýndan Ýsmail Hakký Tonguç’un oðlu Engin Tonguç. Ve bu denemenin iyi sonuç
vermesiyle Köy Öðretmen Okullarý’ndan sonra da Köy Enstitüleri’nin kurulduðunu ve
1940 yýlýnda da yasallaþtýðýný kaydediyor.
Köy Enstitüleri yavaþ yavaþ yaygýnlaþýyordu. Saffet Arýkan’dan sonra Milli Eðitim
Bakaný olan Hasan Ali Yücel ve Ýlköðretim Genel Müdürü Ýsmail Hakký Tonguç’un
baþlattýðý kývýlcým yurdun dört bir yanýna yayýlýyor, Tunceli’de, Malatya’da, Diyarbakýr’da,
Samsun, Alanya ve Trakya’da ve yurdun kýrsal olarak nitelendirilebilecek illerinde 20
Enstitü kuruluyordu.
Köy Enstitüleri’nin kurulmasýnýn ilk yýlýnda imece yoluyla 500 köye okul yapma
baþarýsýna ulaþýlýyordu. Ancak hep söylendiði gibi sadece eðitmekle kalmýyordu. Engin
Tonguç’un altýný çizdiði gibi halkýn uyandýrýlmasý ve gerçek anlamda halk egemenliðinin
saðlanmasý için eðitim olayý kullanýlýyordu, ancak bunun yanýnda Cumhuriyet tarihi
açýsýndan çok önemli bir misyon gerçekleþtiriliyordu: “Bu insanlar öyle bir düzeye
geleceklerdi ki kendi sosyal ve ekonomik konumlarý nedir bunu kavrayacaklar ve
getirilmek istenen halk egemenliðine dayalý rejim içerisinde, bir baský grubu
oluþturabilecek örgütlenmeleri yapabilecek bilince eriþeceklerdi. Olay dar anlamda bir
okuma yazma öðretme özelliði taþýmamaktadýr. Tamamen Cumhuriyetin temellerini
saðlamlaþtýrma ve rejimi gerçek anlamda kurma çabasýdýr.”
Baþarýyla uygulanan sistem meyvelerini veriyor ve halk kendi kendini üretmeye
baþlýyordu. Ancak bilinçlilik düzeyinin yaratýlmaya çalýþýlmasý belirli kesimlerin
tepkilerine neden oluyordu. Türkiye’deki bozuk sosyal ve ekonomik yapý düzelmeye
baþladýktan itibaren, bozuk yapýdan yararlanan insanlarýn tepkileri ortaya çýkýyordu. Daha
geniþ düzlemde düþünüldüðünde, II’inci Dünya Savaþý sonrasýnda ortaya çýkan ‘Soðuk
Savaþ’ yýllarýnýn politik mücadelelerinden Türkiye de payýný alýyordu. Ýlhan Selçuk’un
belirttiði gibi, ‘Soðuk Savaþ’ Türkiye’de ‘Karþý – devrim’e yol açýyor, ‘Allahsýz komünizme
karþý savaþ’ Türkiye’de siyasal iktidarýn belirlenmesinde en büyük rolü oynuyordu. Bu
süreç, Köy Enstitüleri’nin sað kanat politikacýlarla yýkýlmasýna neden oluyor, dünyada
belki de ilk örnek olarak nitelendirilebilecek bu sistem acýmasýzca ortadan kaldýrýlýyordu.
Kapatma iþlemi 1954 yýlýnda yasal olarak tamamlanýyordu. Köy Enstitüleri’nden geriye
kalan 700 bina, 17 bin iþsiz öðretmen ve yüzbinlerce okulsuz öðrenciydi.
Ýster istemez insanýn aklýna ‘Enstitüler bugüne kadar devam etseydi, Türkiye’deki
yansýmasý ne olurdu?’ sorusu takýlýyor. Engin Tonguç, soruyu þöyle yanýtlýyor:
“Bugüne kadar devam etseydi þunlar deðiþirdi. Bugün köylerimiz halen geri ve ilkel
durumdalar. Köylerde bütün bu geliþim tamamlandýrýlmadýðý için köylerde istenen geliþme
ve kalkýnma gerçekleþtirilemedi. Bu ilkellik olmayacaktý. Köy ve kent arasýndaki farklýlýk
ortadan kalkacaktý. Belki dýþarýya olan göç bu durumda olmayacaktý. Göç olgusu farklý
þekilde geliþebilecekti. Dýþ ülkelerde çýkan büyük sorunlarýn birçoðu olmayacaktý.
Gecekondulaþma belki bu kadar artmayacaktý. Kent – köy oraný deðiþse bile uygar bir
kentleþme yaþanabilecekti. Akýllara takýlan diðer önemli konu ise ‘bugün uygulanmasý ne
kadar mümkündür’ sorusu: Tabii ki o zamanlardaki sistemin aynýsýnýn uygulanmasý söz
konusu deðil. Ancak eðitim ilkeleri sadece köye iliþkin ilkeler deðildi. Bu ilkeler bugün
gecekonduda da kentlerde de uygulanabilir. Köy Enstitüleri de böyle bir deðiþime
uðrayarak, belki adý deðiþtirilerek bugünün koþullarýna uygun eðitim kurumlarý olarak
adapte edilebilinirdi. Bugün eðitim sisteminde yaþanan sorunlar yaþanmayabilirdi.”

1

2

3
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Tekst 6

Dilimiz “Çaðdaþ Korsanlarla” Savaþýyor
Pýnar Sözen
Bir varmýþ, bir yokmuþ diye baþlamýyor anlatacaklarýmýz. Niyetimiz Türkçe
konusunda, kimilerine ders vermek de deðil. Yalnýzca dilimizde yanlýþ kullanýlan
kelimelerden birini, haddimizce karýþtýrýp, kurcalayacaðýz. Ve yine haddimizce gereken
yerlere mesaj yollayacaðýz. Ne yazýk ki Türkçemizde o kadar çok yanlýþ ve yersiz kullaným
var ki, bazen dilimizi en iyi bildiðine inananlar bile, doðru kullandýðýný sandýðý kelimelerin
yanlýþ olduðunu fark edebiliyor, ama bu sýrada düdük çalmýþ, etraf gri bir duman
kütlesiyle kirlenmiþ ve tren yolunu çoktan almýþ oluyor… Birçoklarý ne kadar yanlýþ
kullaným varsa, kendilerince gerekçelerle yaptýklarý yanlýþlarý sürdürüyorlar.
Aradýðýný bulmak meselesi.
Elimize ‘Türkçe Sözlüðünü’ alýp, ‘K’ bölümüne baktýðýmýzda, korsan sözcüðünün kelime
anlamý, genel olarak ‘deniz haydudu’, “baþkalarýnýn hakkýný zor kullanarak yiyen kimse”
olarak geçiyor. Bir de illegal iþlerin ve onlarý yapanlarýn halk arasýnda ‘Korsan’ olarak
deðerlendirilmesi var ki, þeklini hayal edince, komik görüntüler çýkýyor karþýmýza.
Sözlükteki ‘Korsan’ tanýmý çerçevesinde düþündüðümüzde, çaðdaþ korsanlar olarak
adlandýrabileceðimiz: ‘Korsan Kitap’, ‘Korsan Marka’, ‘Korsan Bilgisayar Programý’,
‘Korsan Gösteri’, ‘Korsan Dergi’ ve ‘Korsan Yayýncýlýk’ gibi tamlamalarýn zihnimizde
yerleþmiþ olan þekillerinin, ne kadar mizahi bir boyut kazanabileceðini bir düþünün.
Yaygýn kullanýlýþýndan olsa gerek, sözlükte ‘Korsan Radyo’nun, kendisine vergi olmayan
bir dalga uzunluðunda izinsiz yayýn yapan, verici posta olduðunu anlatan bir dipnotla
karþýlaþýyoruz. Korsanlý uzantýlara örnek olarak da ‘Korsan Kasetçilik’, ‘Korsan Miting’ ve
yine ‘Korsan Radyo’ verilmiþ. Bu da demek oluyor ki; kendisini kayda geçirmeyen, vergi
vermeyen, yani varlýðýný devlete hukuki yollardan ispatlamayanlara da ‘Korsan’ deniliyor.
En geçerli ve kapsamlý sözlükleri bile açýp baktýðýmýzda bulamadýðýmýz ‘Korsanlý’
uzantýlara, kendi kafamýzda þekillendirip, anlamýný tam oturtamadýðýmýz fakat, aslýnda
illegal olanlara yine ‘Korsan’ eklemesi yapacaðýz. Çünkü bilmediklerimizi fakat kafamýzda
þekillendirdiklerimizi tam anlamýyla öðrenmek için baktýðýmýz sözlüklerde bile bu tür
örtülü ulamalarýn anlamlarýný bulamýyoruz.
Kötüler de tüketilir, amaç tüketmek olunca…
Düþünüldüðünde karþýmýza komik görüntüler çýkaran, ama kelimelere döktüðümüzde,
çocuklar baþta olmak üzere, (hiçbir zaman iyi bir ‘korsan’ örneði verilmemesine raðmen,
küçükler çaðýmýzýn popülist vurucu, kýrýcý ve yok edicilerine çok ilgi duyuyorlar. Ve ne
yazýk ki, bu vuran, kýran, yok edenlerle de ilk karþýlaþtýklarý yer, yine en çok sevdikleri
çizgi filmler oluyor) büyükler tarafýndan da zevkle tüketilen ‘korsan’lar var. En çok
tükettiðimiz ve alýþageldiðimiz ‘korsanlý’ uzantýlarsa, genelde ‘Korsan Kaset’ ve ‘Korsan
Kitap’ ki bunlar da hak sahiplerini çýlgýna çeviren ve önüne geçmenin zor olduðu, fakat
tüketiciden en çok raðbet gören materyaller. Artýk kimse yolda gördüðü 500.000 liralýk bir
‘Korsan Kitabý’ býrakýp da, 2.000.000 liralýk orijinalini almak istemiyor.
Düþünüldüðünde, bir kelimenin, pek çok anlam yüklendiði dilimizde, ‘korsan’ýn bu
þekilde tüketilmesi, kimilerine normal gelebilir. Hatta çýkýp ‘korsanlý’ bir þarký bile
seslendirebilirler üstüne bu kadar laf sarf edilirse… Marjinal olmayanýn kazanamadýðý
ülkemizde, kelimenin doðru yerde kullanýmý deðil, en güzel nerede tüketileceði önemli…
Aslýnda, dilimiz sandýðýmýz kadar lastikli deðil. Sadece halkýmýz çok yaratýcý, hayal gücü
çok geniþ. Bu da beklediklerinin ve istediklerinin olmayýþýndan kaynaklanýyor olsa gerek…
Kendimizi, aslýnda varolmayan, ama varolmasýný istediðimiz þeylere yönlendiriyoruz.
Yarattýðýmýz çirkin ve anlamsýz bile olsa kabulleniyor, inanýyor, sahip çýkýyoruz.
Deðiþtirilerek alýnmýþtýr
Nokta, Aralýk 1999
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Tekst 7

Ýþte Ünlü Ayaspaþa
NURCAN VOLKAN

Ý

stanbulda geçmiþ ile gelecek,
ihtiþam ile yoksulluk, eðlenceyle keder Beyoðlu dýþýnda,
hiçbir semtte böylesine iç içe
yaþamýyor. Lüks konutlarla harabelerin, parýltýlý caddelerle izbe
sokaklarýn, sosyetik gece kulüpleriyle batakhanelerin sýnýrlarý
hiç bir semtte böylesine yan yana
deðil. Þehrin merkezindeki
konumu, Boðaza hakim manzarasýyla yüzyýllardýr önemini
yitirmeyen Beyoðlu, günümüzde
de bir çekim merkezi olmaya
devam ediyor. Beyoðlu ilçesinin
en önemli semtlerinden olan
Ayaspaþa ya da daha çok tanýnan
adýyla Gümüþsuyu, 1920li yýllarda
baþlayan geliþimini sürdürüyor.
Ýstanbulun en seçkin semtlerinden olan Ayaspaþanýn sýnýrlarý
Taksim Meydanýndan baþlayarak,
Kabataþa kadar uzanýyor. Semtin
en önemli yeri olan Ýnönü
Caddesi üzerinde, büyük çoðunluðu yüzyýlýn ilk çeyreðinde inþa
edilen apartmanlar bulunuyor.
Pürtelaþ ve Sormagir sokaklarý
ise, Ayaspaþanýn en eski sokaklarýndan. Parke taþlý, bol kývrýmlý ve
yokuþlu bu sokaklarýn çoðu dik
merdivenlerle kesiliyor ya da bir
çýkmazla son buluyor.

1

2

5

EN BÜYÜK SORUN
OTOPARK
6

7

EN GÜZEL MANZARALI
MEZARLIK!
Adýný 1. Süleymanýn sadrazamlarýndan Ayas Paþadan alan
semtte, o dönemlerde sadrazamýn konaðý olduðu söyleniyor.
Osmanlý kayýtlarýnda 16. yy.da
semtin büyük bir bölümünün
koruluk olduðundan söz ediliyor.
1615te yapýlan bir anlaþmayla
Ayaspaþanýn büyük bir bölümünün Hýristiyanlara mezarlýk alaný
olarak tahsis edilmesi, yörenin
19. yy. ortalarýna kadar Grand

3

4
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Champs des Morts yani Büyük
Mezarlýk adýyla anýlmasýna
neden oluyor. Tanzimatla birlikte
gelen batýlýlaþma süreci, Ýstanbulun yerleþim alanlarýnda deðiþiklikler meydana getiriyor. O
dönemlere kadar yabancýlarýn,
levantenlerin, Hýristiyan bölgesi
sayýlan Beyoðlu ve çevresine
Müslüman Türk nüfusu da raðbet
etmeye baþlayýnca, kentin yabancýlar için yerleþim bölgesi Talimhane, Taksim ve Ayaspaþaya
kayýyor.
O dönemlerde Ýstanbula gelmiþ yabancýlarýn, Büyük Mezarlýðýn Ýstanbulda Boðaza, Üsküdara ve Adalara en hakim yer
olduðunu belirtiyorlar.

8

1925 yýlýnda boþaltýlan mezarlýklara ait arazilerin satýþýna
baþlamasýyla, semtte inþa edilen
ilk apartman olarak Ayaspaþa
Apartmaný yapýlýyor. Ýstanbulun
sayýlý apartmanlarýndan olan
Ankara Palas, Kardeþler, Gümüþsuyu, Hayýrlý, Rüya ve Pamir
apartmanlarý daha sonra inþa
edilip semte damgasýný vuruyor.
Semt sakinlerinin büyük bir
çoðunluðunu levantenler, yabancýlar ve Ýstanbulun önde gelen
kiþileri oluþturuyor. Elit bir yapýya
sahip olan semtin en büyük
sorunu ise otopark. Her gün iþyeri
sayýsý fazlalaþýyor ve dolayýsýyla
otopark sorunu büyüyor.
Ýstanbula hatta Türkiyeye
hizmet veren kültür tesisleri de
semtte toplanmýþ durumda. Atatürk Kültür Merkezi, Belediye
Sanat Evi, Devlet tiyatrolarý
Taksim Sahnesi ve Atatürk Kitaplýðý bunlardan birkaçý … Semtte
ayrýca, Gümüþsuyu Askeri Hastanesi ve Ýstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi gibi Ýstan-

9

bulun tarihi öneme sahip binalarý
bulunuyor.
EMLAK PÝYASASI
HAREKETSÝZ
Oturmuþ bir semt olduðu için
Ayaspaþada gayrimenkul piyasasýnda önemli bir hareketlilik göze
çarpmýyor. Yeni inþaatlarýn yapýlmadýðý semtte bunun nedeni
olarak, imar planlarý ve binalarýn
mülkiyetinin çok kiþinin elinde
olmasý gösteriliyor.
Konut ve iþyeri açýsýndan bü10
yük bir talep gören semtte seçeneklerin sayýsý fazla deðil. Bu da
gayrimenkul fiyatlarýndaki yükseliþle kendisini hissettiriyor. Ayaspaþada gayrimenkul fiyatlarýný
belirleyen en önemli unsur binanýn tarihi ve bulunduðu yeri.
Semtte Ýnönü Caddesi en iyi prim
yapan yer olarak gösterilirken ara
sokaklara doðru fiyatlar düþmeye
baþlýyor. Bir diðer önemli etken
ise manzara. Otoparkýnýn olup
olmamasý da fiyatý etkiliyor.
9

FÝYATLAR DOLARA
ENDEKSLÝ
11

Ayaspaþada gayrimenkul fiyatlarý dolara endeksli. Ýnönü
Caddesi üzerindeki apartman
dairelerinin m² fiyatý 2 bin dolardan baþlýyor. Konumu ve manzarasý iyi dairelerde bu fiyat 2.5003.000 dolara kadar çýkýyor. Ara
sokaklarda ise bina kalitesinin
düþük olduðu ve yenilenmeye
ihtiyaç duyan konutlarýn m²
fiyatlarý 1.200 dolardan baþlýyor.
Ýnönü Caddesi üzerindeki konutlarýn m² kiralarý 10 ile 20 dolar
arasýnda deðiþiyor. Ara sokaklara
doðru kiralar 5 dolara kadar
düþüyor.

Deðiþtirilerek alýnmýþtýr
Hürriyet, Mart 1998
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Tekst 8

Kahvenin Dünyaya Yayýlýþý
17. yüzyýl gezgini Evliya Çelebi’nin verdiði bilgilere göre,
Ýstanbul’da yetmiþ dükkanda kahve piþirip satan ve her gün
dükkanlarýný “Her seherde besmeleyle açýlýr dükkanlarýmýz /
Hazret-i Þeyh Þazili’dir pirimiz üstadýmýz” diyerek açan
kahvecilerin piri, 15. yüzyýl baþýnda Arabistan’da yaþayan sufi
þeyhi Ali Omar al-Þazili’dir.
Kahve, baþlangýçta dinsel bir içkiydi. 16. yüzyýlýn hemen
2
baþýnda, önce Arabistan ve ardýndan Mýsýr’da sufiler arasýnda
hýzla yayýldý. Zihni uyanýk tutan bu içkinin dinsel ayinleri
kolaylaþtýrdýðý söylenmekteydi.
Sufiler arasýnda bu denli saygýn bir yere yükseltilen
3
kahveye, elbetteki din alimlerinin hepsi hoþgörüyle bakmýyordu.
1511’de, Mekke Muhtesibi, yani Pazar sorumlusu Hayýr Bey, iki
hekimden saðlýða aykýrýdýr görüþü alarak, bazý din alimlerinden
kahvenin haram olduðu yolunda bir fetva çýkarttý.
Kahveyi Ýstanbul’a tanýtan ilk kiþinin Habeþistan Valisi
4
Özdemir Paþa olduðu söylenir. Kesin olarak bilinen ise 1544’te,
Suriyeli iki Arab’ýn, Tahtakale’de Ýstanbul’un ilk kahvesini
açtýklarýdýr. Adýna ‘mekteb-i irfan’ da denilen kahvehanelerin
sayýsý hýzla artmýþ, zevk ü sefa içinde gün boyu kahve içen bir
erkekler sýnýfý türemiþtir.
Kahve elbette ki kahvehanelerle sýnýrlý deðildir; zenginlerin
5
evlerinde iþi sadece kahve piþirmek olan hizmetçiler çalýþmaya
baþlamýþ, Saray’da kahvecibaþýlýk makamý kurulmuþtu. Kahve
piþirmenin kolay bir iþ olduðu da sanýlmasýn; Sadrazam’ýn
mutfaðýnýn günlük kahve tüketimi 10 okka (yaklaþýk 13 kg)
kadardý.
Bu arada sofular boþ durmuyorlar, zaman zaman sert
6
tedbirler alýnmasýný saðlýyorlardý. IV. Murad zamanýnda bu
tedbirler ölüm cezasýna kadar varmýþtý.
Ancak kahve, Karacaoðlan’ýn “aðalar beyler içerler” dediði
7
kadar þehirlilere ve zenginlere mahsus bir içkiydi. Sonunda kahve
yasaðý kalktý kalkmasýna ama yine kötü þöhretli arkadaþlarla
birlikte anýlmaya devam ediyordu. 18. yüzyýla gelindiðinde bu
kötü þöhreti unutulmuþ, kahve çoktan bütün Anadolu köylerine
girmiþ, tiryakilerinin, tutkunlarýnýn sayýsý iyice artmýþtý.
Ýslam aleminde 1511’den beri haram fetvalarýna, ölümle
8
sonuçlanan yasaklamalara raðmen keyifle içilen kahve, Batý’ya ilk
defa Venedikli tüccarlar tarafýndan götürüldü. 17. yüzyýlýn baþýnda
tütünü kahvenin yanýna yoldaþ getiren bu cennetlik tüccarlar,
1615’te oralara da kahveyi götürdüler.
Batý’nýn merkezlerine ulaþan bütün mükeyyifat gibi, kahve
9
de baþlangýçta zengin ve seçkin çevrelerin bir eðlencesi idi. Bu
çevrelerdeki itibarý da, Osmanlý Ýmparatorluðu’nun hala devam
eden etkisinden geliyordu.
1633’te, Viyana’daki Osmanlý Elçisi Mehmet Aða’nýn acý
10
kahvesini içmek bir ayrýcalýktý, ama 1669’da, zerafeti ve cömertliði
ile tanýnan, Paris’in en popüler simalarýndan, Osmanlý Elçisi
Süleyman Mustafa Aða konutunda konuklara ikram edilen
kahveler, Paris’te elçilikten çok daha baþarýlý oldu.
Bir kaç Ermeni gezgin kahve satýcýsý, Süleyman Mustafa Aða’dan önce Paris
11
sokaklarýnda görülmüþtü; 1670’de ise, Pascal adlý bir Ermeni Paris’in ilk kahvehanesini
açtý. On yýl sonra da, Avrupa’nýn þimdiki ‘cafe’lerinin atasý sayýlabilecek ilk kahvehaneyi,
yine iki Ermeni, Viyana’da açtýlar. 18. yüzyýlýn sonlarýna gelindiðinde, artýk bütün Avrupa
kahve tiryakisiydi.
1
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Habeþistan ve Arabistan dýþýnda ilk kahve tarýmý, Hollandalýlar tarafýndan 1712’den
itibaren Cava’da baþlatýldý. 1730’dan itibaren ise bütün Güney Amerika’da kahve
üretiliyordu.
17. yüzyýlda, Osmanlý Ýmparatorluðu’nun yýllýk kahve üretimi 5 bin tonun
13
üzerindedir. 1765’te Ýstanbul’da Frenk kahvesine olan aþýrý talep nedeniyle satýþ yerleri
yetmez olmuþtu.
Kahve artýk sadece bitkisiyle Arap ya da Güney Amerikalý; Avrupalýlar ve
14
Amerikalýlar iþleyip satmakla kalmýyor, içinden kafeinini bile alýyorlar. Ama ne olursa
olsun, kiþi baþýna kahve tüketimimiz 17. yüzyýlýn yanýna bile yaklaþamýyor.
12

Deðiþtirilerek alýnmýþtýr
Hürriyet, Nisan 1997
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▼

Mikro makineler günlük yaþamda
Programlanabilen,
dolayýsýyla belirli yeteneklere ve zekâya sahip mikro
makineler dijital bilgisayar dünyasý ile gerçek
dünya arasýnda mükemmel baðlantýlar kuruyor.

Amerikanýn düþünce fabrikalarýndan biri olan Rand Corporationdan yýllar önce ayrýlan
bir grup araþtýrmacý, Kaliforniyada Gelecek Enstitüsü
kurdular ve teknik yolla dünyayý
nasýl
deðiþtirebileceklerinin
hesaplarýný yapmaya baþladýlar.
Bu, yýllar önce olmuþtu tabii.
Bugün ise gerçekten dünyayý deðiþtirecek teknik cihazlar geliþtirme
yolunda hýzla ilerliyorlar. Ürettikleri mikro makine sistemleri satýn
alan müþterileri arasýnda, bankalar,
süpermarketler, Mercedes gibi otomobil üreticileri, Toshiba ve Boeing
gibi ünlü þirketler, Amerikan hükümet birimleri, Amerikan Hava
Kuvvetleri vb. var.
Þirketin baþý olan Paul Saffoya
göre mikromekanik sistemler
(Mems) bir teknik devrinin motoru
olacak bir geliþme aþamasýna geldiler. Dünyada baþlayan Mems dönemi, günlük hayatýn her alanýný
içine alacak bir þekilde geliþiyor.
Mems deyince de akla minik
sensörler (algýlayýcýlar) ve minik
mekanik parçacýklar geliyor. Gözle
zor seçilebilecek miniklikte.
Bunlar ne yapacaklar? Ütopya
çok. Örneðin dijital beyinler
üretilecek, bunlar duyu organlarýna
ve kaslara sahip olacaklar ve yakýn
gelecekte dijital beyinler duyabilecek, koklayabilecek, gülebilecek,
görebilecek ve aktif hareket edebilecek.
Mikro mekanik sistemler, sanal
dünya ile gerçek dünyanýn kesiþtiði
noktada yeni bir donaným çeþidi,
mikrosistem tekniði. Bu sistem,
elektronik, sensorik ve mekaniðin
alanlarýný minik boyutlarda bir
araya getiriyor. Milimetrenin binde
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bir (mikrometre) boyutunda yapýlar
ortaya çýkartýyor.
Mikro yapýlarý üretmek için iki
teknik kullanýlmakta. Bir teknik
platin ve silisyum kullanýrken, diðer
teknik ise plastik veya metal kullanýyor.
Bu yeni tekniðin kullaným alanlarý konusunda yapýlan liste oldukça
uzun:
 Uçaklarýn taþýyýcý yüzeylerine
konacak yüzlerce Mems, hava akýmýný ve anafor oluþumunu gözleyecek ve duruma göre uçakta geliþtirilecek minyatür dümen ve fren
sistemlerini açýp kapayarak, böylece
uçaðýn daha rahat, huzurlu uçmasýný ve daha az benzin harcamasýný
saðlayacak.
 Köprüler ve binalarýn yüzeylerine
memsler yapýþtýrýlacak. Bunlar rüzgar büyüklüklerini, etkilerini ve
hafif depremleri ölçecek. Bu
ölçümlerden alýnan bilgilerle, yapýlarýn mekanik özellikleri güçlendirilecek.
 Kimyasal mikro
sistemler, koku alan
burunlarý yardýmý
ile örneðin ýzgaranýn veya omletin
yanmaya baþlayýp
baþlamadýðýný haber verecek ve buna
göre ocaðýn sýcaklýðýný otomatik olarak
düþürecek.

12

Böylece ocak üzerinde unutulacak
yemeklerin ardýndan eyvah yandý
çýðlýklarýyla aðlamaya paydos!…
 Arabalar için geliþtirilecek mikroskopik gözler, trafik levhalarýný
sizden önce görecek, sizi uyaracak
veya otomatik olarak fren sistemine
müdahele edecek veya hýz kesecek.
 Darbeli radar cihazlarý, geleneksel alarm görevlerinin yanýsýra,
bebeklerin uyumalarýný kontrol
edecek, gömülmüþ mayýnlarý bulup
çýkartacak ve yapýlarda demir paslanma ve çürümeleri haber verecek.
 Þeker hastalarýnýn deri altlarýna,
ihtiyaçlarý olduðunda otomatik
olarak insülin þýrýnga edecek pompa
sistemi geliþtirilecek. Bir sensör
(algýlayýcý), sürekli olarak þeker
düzeyini denetleyecek, hastanýn
deri altýndaki insülin deposundan
gerekli insülini vücuda verecek.
Ýþte böyle. Siz hayallerinizi çalýþtýrarak bu minik makinelerin daha
neler yapabileceðini düþleyebilir-
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siniz.
 Daha bugünden bu makineler
çalýþýyor. Laboratuvarlarda foto
litograf ve galvanizleþtirme cihazlarý
üç boyutlu yapýlarý biçimlendiriyor.
Mikroskopik taþýyýcýlar ve sütunlar
üretiliyor. Minik eklemler, motorlar, türbinler, makaslar vb.
üretiliyor. Bunlar büyük yapýlarý
harekete geçiriyorlar. Özellikle,
sýnýrlý ölçümlere izin veren büyük
sistemlerde,
bu
sistemleri
denetlemekte ve geliþmelerini
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izlemekte, bu minik makinelere
büyük ihtiyaç var.
 Örneðin anahtar deliði cerrahisinde. Bu minik sistemler
örneðin beyine gönderilerek kan
akýþý, yað ve kireçlenme düzeylerini
belirleyebilecek ve beyin bu
olumsuz
unsurlardan
anýnda
temizlenebilecek. Bu sistemlerin
yararlarý, örneðin modern hava
yastýðý sistemlerinde çabuk görüldü.
Hava yastýðýný anýnda açan
elektronik sistemin bütünü, dokuz

13

milimetre karelik bir çip üzerine
yerleþtirildi. Algýlayýcý, bir çarpma
anýnda, eskiye kýyasla 10 kez daha
hýzlý tepki vermekte ve hava yastýðý
açýlmakta.
 Amerikalý geleceðin teknikleri
araþtýrmacýsý Saffo, mikrosistemler
alanýný þöyle tanýmlýyor: Ýnsanlarýn
kurduðu ancak dijital makinelerin
yaþadýðý yeni bir evren.
Deðiþtirilerek alýnmýþtýr
Cumhuriyet Hafta, Temmuz 1997
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Tekst 10

Çok okuyan deðil, çok gezen bilir, derler. Ya da size
bunu dedirtmek için sorarlar: Çok gezen mi, çok
okuyan mý bilir?. Bana göre okuyana ve gezene göre
deðiþir bu sorunun yanýtý. Kapadokyayý gezmeye
gittiðimde Alman ve Hollandalý turistlere eþeklerini
kiraya veren yaþlý köylü ile söyleþirken bana sordu;
Çok gezen mi bilir, çok okuyan mý? Bir an çevreme
bakýndýktan sonra (bir eþeklik edip) þu yanýtý verdim
adama: Eþeklerinin sýrtýndaki turistlerin gezdiði her
yeri eþeklerin de geziyor, ama sýrtýndakinin bildiðinin
dörtte birini bile bilmiyor eþeklerin. Demek ki; biraz da
gezenin kimliði ile ilgili bu, teþbihte hata olmasýn..
Yok, yok dedi adam baþýný kaþýyarak; bizim köyde
yaþlý bir kadýn var, hiç þehir görmemiþ, köy dýþýna hiç
çýkmamýþtýr, ama turistle birlikte her yeri gezer, ama
yine de bir þey bilmez. Okuyan gibi, gezenin de aklý
olmalý. Ama ne edelim ki onlar eþek gelmiþ, eþek
giderler bu dünyadan. Vay benim eþek kafam,
eþeklere yem, su vermeyi unuttum! deyip gitti.
Gitsin! Eþeðe hakaret ettiðim sanýlmasýn sakýn. Bana
göre de tüm hayvanlar eþittir. Orwelle göre ise: Tüm
hayvanlar eþittir ama bazýlarý daha çok eþittir. Ýyi de,
insanlar neden gezer? Daha doðrusu bazý insanlar
neden gezer? Eskiden insanlar birbirini savaþ
alanlarýnda tanýrmýþ, þimdi daha çaðdaþ bir yöntemle
turizm aracýlýðýyla tanýyorlar; kültür alýþveriþinde
bulunuyorlar. Çünkü turizm, barýþa yeþil bir ýþýk,
barýþa bir pasaporttur. Turist ve turizm kavramlarý
19. yüzyýlýn ilk yarýsýnda yaþamýmýza Ýngilizlerin
tourner dönmek, döndürmek, tour gezinti
kavramlarýný kazandýrmalarý ile girmiþtir. Fakat, bizim
kullandýðýmýz turist ve turistik kavramlarý dilimize
Fransýzcadan girmiþtir. Ýlk çaðda insanlar saðlýk ve
kutsal yerleri görmek meraký ile düþmüþlerdir yollara.
O zaman, Romalýlar refah içindeydiler ve tüm yollar bu
nedenle Romaya çýkardý aslýnda. Ortaçaðda da geziler
dini yerlerin görülmesi amacýna yöneliktir. Çünkü bu
çaðda herþey dine göredir. Fakat insanlar bu gidip
gelmeler sýrasýnda doðanýn da farkýna varmýþlardýr. Bu
çaðýn ünlü gezgini Marco Polo, Çine kadar gitmiþ,
doðu izlenimlerini anlatan bir de eser yazmýþ,
Avrupalýlara baþka dünyalarýn kapýlarýný aralamýþtýr.
Yine bu çaðda Ýslamlýðýn doðuþu ile Haccýn bir dini
görev oluþu, önemli bir seyahat nedenidir
müslümanlarca. Rönesans devrinde de Avrupada

bütün yollar Romaya çýkardý. Romayý bir çekim
merkezi durumuna getirmiþti. Yakýn çaðda varsýllar,
Avrupanýn tedavi ve eðlence baþkentlerine gidiyor,
günlerini gün ediyorlardý. Bu dönemde buharlý gemi
ve demir yollarýnýn insanlarýn hizmetine sunulmasý
insanlar arasýndaki mesafeyi kýsaltmýþ, gezmek,
görmek meraký ucuzlamýþtýr bir anlamda. Turizm adýna
19. yüzyýlýn olayý grup seyahatleridir. Thomas Cook,
1841 yýlýnda içki aleyhtarlarýný bir kongreye
götürmeyi baþarýnca turizm teþkilatýnýn ilk tohumlarýný
atmýþ olur Avrupanýn kültür topraðýna. 1872de Ýlk
dünya turu düzenlenir. 19. yüzyýl turizminin
geliþmesinde en önemli etkenlerden birisi, Thomas
Cook, Goethe, George Sand ve Pierre Loti gibi
yazarlarýn katkýsý ile edebiyat olmuþtur. Bu dönemde
nüfuslar artmýþ, siyasal ve politik alanlarda olumlu
geliþmeler olmuþ, kiþiler hürriyetlerini elde etmiþ, halk
yönetime katýlmýþ, özel mülkiyet, iþ vb. gibi insani
haklar elde edilmiþ, teknik geliþmiþ, endüstri
Avrupalýnýn hizmetine sunulmuþtur. Bunlar da
Avrupalýyý gezmeye, görmeye sevk etmiþtir doðal
olarak. Herkes tatil yapabilir, ama parasý olan herkes.
Üstelik gezmek, görmek doðal olduðu kadar anayasal
bir hak da. Peki insan neden tatil yapar? Komþusu tatil
yaptýðý için, doða ile baþbaþa kalmak için, modaya
uymak için mi? Yoksa sosyal baský, þehir yaþamýndan
uzaklaþmak ve dinlenmek, alýþkanlýk, gösteriþ, taklit,
para harcama zevki, yüksek gelir, bilgi sahibi olma
gereksiniminden mi? Bilgisizlikten mi? Vs. vs. Hangi
nedenle olursa olsun o kimseyi ilgilendirmez. Ama
çaðdaþ bir insanýn tatile, gezmeye, görmeye, yeni
dünyalar, yeni yaþamlar keþfetmeye gereksinimi var,
bu tartýþýlmaz.
Baþka ülkelere gitmeyen insanlarýn daha milliyetçi
olduðu da bir gerçek.Türkiyeyi, Türkleri gidip gören
bir Hollandalýnýn tüm ön yargýlarýndan arýnacaðý gibi,
bizim bir baþka ülkeyi görmemiz, insanlarýný
tanýmamýzla biz de arýnýrýz var olan ön
yargýlarýmýzdan.
Türkler arasýnda da artýk yaygýnlaþmaya baþladý
gezip görme meraký, dinlenme gereksinimi. Ýyi de tatil
yapmak istemeyenleri tatile nasýl gönderebiliriz? Tüm
giderlerini karþýlayarak mý? Hayýr, þu sloganý
kullanarak: Bu yaz komþunuz tatilini Kuþ Cennetinde
geçirecek!.
Deðiþtirilerek alýnmýþtýr
Ýkibinbir, Nisan 1999, Sayý 5
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Tekst 11
ÜNLÜLER NE YAPIYOR?

1

Susan Sarandon, ‘Cradle Will Rock’ filminde 1930’lu yýllarýn New York’unda
yaþayan Ýtalyan bir eylemciyi canlandýrýyor. Amerikan tarihinin tehlikeli ve heyecan verici
bir dönemini, kültür devrimini yansýtan ‘Cradle Will Rock’ta, Orson Welles’in baþýný
çektiði tiyatro sanatçýlarýnýn devletin sansürüne karþý ayaklanmasý konu ediliyor.

2

Bruce Willis son filmi ‘The Sixth Sence’de (Altýncý Duyu) bir çocuðun
problemlerine psikolog kimliðiyle çözüm buluyor. Daha önce ‘Mercury Rising’ (Þifre
Merküri) adlý filmde 9 yaþýndaki bir çocuðu koruyan FBI ajaný rolündeki Willis ‘The Sixth
Sence’de de 8 yaþýndaki, doðaüstü güçlere sahip Cole Sear’a (Haley Joel Osmand)
yardýmcý olan bir çocuk psikoloðunu canlandýrýyor.

3

Sean Connery’ye bu yýlýn sonuna doðru ‘sir’ ünvaný verilmesi bekleniyor. Eski James
Bond’un bu yýlýn sonuna kadar geleneksel sir ünvaný adaylarý listesine girmesi
beklenirken Baþbakan Tony Blair bu konuda bir açýklama yapmadý. Ýki yýl önce
Connery’nin ‘þövalyelik’ adaylýðý, oyuncunun ‘Ýskoç Milliyetçi Partisi’ne verdiði destekten
dolayý Tony Blair tarafýndan engellenmiþti.

4

Britney Spears ‘Baby One More Time’ þarkýsý ve ayný adlý albümüyle satýþ rekorlarý
kýrarak Ýngiliz Pop Kültürü’nün zirvesine yerleþti. Britney Spears’ýn albümü dünya
çapýnda 10 milyondan fazla sattý ve Amerika müzik listelerinde 3. sýraya yerleþti. Yýlýn en
iyi satan albümleri arasýnda Eiffel 65 ‘Blue’ ile ikinci, Lou Bega ‘Mambo No.5’ albümüyle
üçüncü sýrada yer alýyor.

5

Spice Girls grubundan Emma Bunton, devletin içkiye karþý aldýðý önlem
kampanyasýnda yer almaya baþladý. Yirmi üç yaþýndaki þarkýcý, Ýngiliz televizyonlarýnda
yayýmlanan alkolün zararlarýna yönelik bir reklam filminde boy gösteriyor.

6

Daniel Day-Lewis, eþi Rebecca Miller’ýn yazýp yönettiði ‘Gone to Earth’ adlý filmde
yardýmcý yönetmenlik yapýyor. Genç kýz, bir delikanlý ve artýk genç olmayan bir adam
arasýnda geliþen üçlü bir aþký konu alan filmde yaþlý adamý Jeremy Irons’ýn oynamasý
düþünülüyor.

7

Robin Williams son filmi ‘Bicentennial Man’de bir robotu canlandýrýyor. Filmde bir
robotun iki yüzyýl süren sýra dýþý yolculuðu sonucunda, sýradan bir insan haline gelmesi
konu ediliyor. Williams ayný zamanda pek çok yardým derneðinin organizasyonlarýnda
aktif olarak yer alýyor. En son evsiz insanlara, dört yüz otuz sekiz milyon dolarlýk
yardýmýn ulaþmasýna öncülük etti.

8

Ken Loach ‘Bread and Roses’ adlý son filmini Los Angeles’ta çekiyor. Filmde 90’lý
yýllarýn baþýnda sosyal haklarýný elde etmek için savaþ veren temizlik iþçilerinin hikâyesi
konu ediliyor. Loach, filmin çekildiði Los Angeles’ýn tamamen para tarafýndan iþgal
edilmiþ olduðunu ve dünyanýn en tehlikeli þehri sayýlabileceðini belirtti.

9

Andrej Wajda bir Leh romanýndan uyarladýðý ‘Pan Tadeusz’ adlý filmi ile ‘Titanic’i
bile geçerek Polonya’da en çok izlenen film oldu. Polonya’da on yýldýr ilk kez bir Leh filmi
yüksek bir giþe hasýlatý ile Amerikan yapýmý filmleri bile geride býraktý.

10

Rupert Everett ‘8 yaþýndan beri büyük bir aktris olamayacaðýmý anlamýþtým’ cümlesi
ile baþladýðý ‘Hello, Darling’ adlý otobiyografik romanýný Fransa’da yayýmladý.
Ýnternet, Cumhuriyet, Aralýk 1999

Einde
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