
 

HA-1008-a-15-1-b 

Bijlage HAVO 

2015 
 
 
 

 Turks 
 

Tekstboekje 

 

tijdvak 1

                                          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.



 

 HA-1008-a-15-1-b 2 / 23 lees verder ►►►

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



 

 HA-1008-a-15-1-b 3 / 23 lees verder ►►►

Tekst 1  

 
Sinema 

 
Sinema insanın aynasıdır; yaşamının 
arka planındaki görünmeyenlerinin, 
görülmesini istemediklerinin, 
hayallerinin, umutlarının, kaygılarının bir 
rol modeliyle aktarımıdır. Aslında 
izlediğimiz her rol gerçek hayatımızdan 
bir kesittir; hayallerimiz, umutlarımız, 
kaygılarımız, acılarımız ya da 

tutkularımızdır. Oyuncular da sadece birer ‘elçi’dir, bizim perdeye 
yansımış hallerimizdir aslında. Birçok filmde, filmin hepimiz için farklı 
anlamlar ifade eden bir sahnesinde kendimizi bulmamız, kendimizle 
ilişkilendirmemiz, hatta o sahnelerin üzerimizde neredeyse psikoterapötik 
bir etki yapması da bundandır. Bazen bizimle benzer sorunları yaşayan bir 
oyuncunun bu sorunlarını nasıl çözdüğünü kendimize model alırız; biz de 
öyle çözmeye çalışırız. Kimi zaman çözümleyemediklerimize çare ürettiği 
için ona hayran kalırız. O karakter bize uzun zamandır bastırdığımız bir 
kaybı, yası, acıyı çağrıştırır; yıllardır kimse görmesin diye saklanılmaya 
çalışılanı ortaya serer. Zaman gelir o oyuncuyla birlikte ağlarız, korkarız 
ya da mutlu oluruz. İzleyici rolünden çıkıp filmin gerçek kahramanı ya da 
intikam peşinde koşan kötü karakteri olabiliriz; o bizizdir aslında, bizim 
yansımamızdır. Belki de yıllardır bilinçaltımıza bastırdığımız bir 
sorunumuzu o sahne ya da oyuncularla fark ederiz. Sinema bize bütün bu 
farkındalıkları, iç yolculukları, keşifleri sağlaması açısından da belki de 
sanatın en değerli, özgün, yaratıcı dalı olarak görülebilir. 
 
Uzman Psikolog Tarık Solmuş’un ‘Sinemada Psikoloji Eksenli’ yeni kitabı 
iki ana bölümden oluşmaktadır. Öncelikle, belirli değerlendirme kriterleri 
göz önünde bulundurularak bugüne kadar yapılmış olan en iyi filmlere, 
yönetmenlere, oyunculara, oyuncu performanslarına, film festivallerine, 
ödüllere değinilmiştir. İkinci bölümde de, yine sinema ve psikoloji 
bağlamında herhangi bir filmdeki karakterlerin davranışlarını analiz 
ederken kullanılabilecek olan iki bilimsel/kuramsal rehbere yer verilmiştir. 
Sonrasında da dünya sinemasından örneklerle yasaklı filmlerin 
arkasındaki psikolojik süreçlere ve ister ana, ister yan karakter düzeyinde 
olsun, bir psikolojik sorunu ya da bozukluğu barındıran filmlerin bir 
antolojisine yer verilmiştir. 
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Tekst 2  

 
Kapı Kapı İstanbul 
 
Küçükyalı Teknik ve Endüstri Meslek 
Lisesi öğrencilere, İstanbul sevgisini, 
tarihi mekânları daha iyi tanıtmak ve 
unutmalarını önlemek için yeni bir proje 
geliştirdi. ‘İstanbul Dersi’ projesi ile, 
öğrencilerine İstanbul gezileri yaptıran 
okul idaresi, onların derse girerken ve 
ders esnasında tarihi bina ve alanları 
görmeleri için sınıf kapılarının iç ve dış 
kısmına İstanbul’un gece ve gündüz 
resimlerini işledi.  
 
Okul idaresi tarafından sınıf kapılarına önce cam yapılması, daha sonra 
da İstanbul’un mekânlarından Kız Kulesi, Boğaz Köprüsü, Sultanahmet, 
Ayasofya, Galata Kulesi, Galata Köprüsü, Dolmabahçe Camii, Tarihi 
Yarımada, Balat, Tramvay, Haliç, III. Ahmet Çeşmesi, Dolmabahçe 
Sarayı, Çemberlitaş, Lale Bahçeleri, Haydarpaşa Garı, Boğaz Vapurları, 
Emirgan, Piyerloti ve saat kuleleri gibi mekânların, yapıların gündüz ve 
gece görüntülerinin işlenmesi kararlaştırıldı. 
 
İstanbul’da ilk olan bu projeyi okulun giriş kapısından itibaren misafirlere 
ve öğrencilere tanıtan okul müdürü Selami Çiçek, “Öğrencilerin derse 
girerken tarihi mekân isimlerini söyleyerek girmeleri, buluşacakları 
sınıfların tarihî mekân isimleriyle ‘Boğaz Köprüsü’ndeyiz.’, ‘Galata 
Kulesi’ndeyiz’ diye anmaları bize ayrı bir haz verdi. Ayrıca öğrencilerimizin 
İstanbul’un zenginliklerini unutmamaları ve aidiyet kazanmaları için fırsat 
oldu.″ dedi. 
 
Müdür yardımcısı Adem Beker projeyle ilgili “Birkaç kapı yaparız, diye 
düşünmüştük. Okula hiç masraf olmadan gönüllü hamîler tarafından 
kapılarımızın %75’ini yaptırdık. Öğrencilerimiz kapılara hiç zarar 
vermedikleri gibi onları daha iyi korudular. Farklı sınıflarda ders yapmak 
için adeta program değişmesini istemeye başladılar.” dedi. 
Tarih öğretmeni Mustafa Yağmur “Girdiğim her sınıfta kendimi bir tarihî 
mekân içindeymişim gibi hissediyorum; ayrıca derslerde konuyla bağlantı 
kurmak öğrencilerimizin dikkatini çekiyor.″ dedi. 
 
Öğrencilerden Emirhan Doğan “İstanbul’daki bu tarihî güzelliklerimizi, 
yaşadığımız okul mekânında görmek estetik bilinç düzeyimizi geliştiriyor. 
Tarihi yerlerimiz, geçmişteki gerçek olayları ve bu durumla karşı karşıya 
kalanları hatırlatıyor. Bağlantı kurmamızı sağlayıp neden ve nasıl 
olduğunu düşündürüp zihnimizde kapı aralıyor. Bu güzel tasarımın öğrenci 
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arkadaşlarımın performansını artırdığına ve eğitim öğretimde yaratıcı bir 
yaklaşım sağladığına inanıyorum.″ dedi. 
 
Dokuzuncu sınıf öğrencilerinden Keremcan Kuru “Canım İstanbul adlı şiir 
İstanbul’u ne kadar güzel anlatıyor. Adeta düşletiyor bize tüm İstanbul’u. 
Fakat İstanbul’u düşünmek yetmez; gerçekten görmek, dokunmak ve 
hissetmek gerekir. Yaklaşık 8-10 saat ders yapan öğrenciler için zor olan 
bu durumu, okul idaresi her sınıfın kapısında İstanbul’un güzelliklerini 
göstererek çözüyor. Hemen hemen günümüzün tamamını geçirdiğimiz 
okulumuzda İstanbul’un çeşitli güzelliklerine ait olan fotoğraflar sayesinde 
adeta İstanbul’u yaşıyoruz.” dedi. 
 
Okul müdürü Selami Çiçek, öğretmen ve öğrencilerin projeyi 
sahiplenmelerinin ve mutlu olmalarının önemine değindi. Okulunu seven, 
İstanbul’u seven, yaşadığı şehrin güzelliklerini görebilen bir neslin 
yetişmesi için vesile olmanın da gurur verici olduğunu söyledi. 
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Tekst 3  

 
Dalış Merkezleri 
 
Zengin su altı resifleri ve görüş netliğiyle tam bir dalış cenneti olan 
Anadolu kıyılarında denizin engin maviliği rengârenk bir dünyaya açılıyor. 
İşte amatörlerden 
profesyonellere herkes için 
öneriler: 
 
Kaş: Kalabalıktan uzak ve 
rafine bir turizm beldesi olan 
Kaş, Anadolu’nun en önemli 
dalış merkezlerinden biri. 
Kıyılardaki ilginç jeolojik 
formasyonlar, tektonik 
hareketler sonucu oluşan ilginç su altı yapıları, zengin bir su altı yaşamı 
ve tarihi batıklarla değer kazanıyor. Bölgede uluslararası standartlarda 
eğitim ve su altı rehberliği hizmeti veren birçok dalış okulu var. Kaş 
Yarımadası’nın girintili çıkıntılı kıyıları ile civardaki adacıkların çevresinde 
yıl boyunca su altı dalışı yapılabiliyor. Dalış bölgelerinin yerleşim 
merkezine yakın olması önemli bir avantaj. Kaş kıyılarında deniz 
derinleştikçe mercan resiflerine rastlanmaktadır. Baca biçiminde dar bir 
girişi bulunan yaklaşık 20 metre uzunluğundaki tünellerin içinde ilerlemek 
mümkün. Derin kanyonlar ve kaya kovuklarının arasında yüzerken etrafı 
izlemek çok heyecan verici. Bölgenin su altı karakterini tanımak için, Kaş - 
Kalkan - Kekova üçgeninde, bir ya da iki gece tekne konaklamalı dalış 
turları öneriliyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma İtalyan bombardıman 
uçağı, gözde dalış noktalarından biri.  
 
Sarıgerme: Anadolu denizlerinin renk cenneti gibi. Fay kırılmalarının 
neden olduğu dik ve derin kıyı yapısıyla tanınan bölge, sıra dışı su altı 
rezervlerine sahip. Su altı yaşam türleri ve zengin habitat alanlarıyla 
bölgenin dalış potansiyeli oldukça yüksek. Ayrıca bu kıyılar, nesli tükenme 
tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foklarının da yaşam alanı. 
Sarıgerme kumsalında yetişen kum zambağı, nesli tükenme tehlikesiyle 
karşı karşıya olan soğanlı bir bitki türü.  
 
Çeşme: Su altı tutkunları tarafından ‘Suyu başka, mavisi bambaşka’ 
şeklinde tanımlanan Çeşme denizi, berraklığıyla dalgıçları kendisine 
çekiyor. Dağların denize dik indiği Çeşme kıyılarına hâkim olan kayalık 
görünüm, suyun altında yerini kumluk ve sazlıklara bırakıyor. 20’li 
metrelerden itibaren de dalış renklenmeye başlıyor. Mercan Boğazı 
yönündeki Küçük Ada, yüksek kaya duvarlarıyla oldukça gözde bir dalış 
noktası. Duvar boyunca göze çarpan renkli süngerler ise dalışı keyifli hale 
getiren faktörlerden. Adanın güneybatısında küçük bir koy olan Altın Kum 
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ise genellikle gece dalışlarının gözdesi. Sığ ve akıntısız deniziyle tanınan 
koyda, emniyet kuralları rahatça uygulanabildiği için karanlıkta dalış son 
derece güvenli. Uzunluğu iki kilometreye ulaşan plajı, bembeyaz kumları 
ve turkuaz renkli deniziyle Maldiv Adaları’nı anımsatıyor. 
 
Bodrum: 1960’lı yıllara kadar küçük bir balıkçı ve süngerci kasabası olan 
Bodrum, günümüzde dalış turizminin de öncü adreslerinden. Yaz 
aylarında ortalama deniz suyu sıcaklığının 25 derece civarında seyrettiği 
bölgede, su altındaki görüş mesafesi 20 ile 30 metre arasında değişiyor. 
Bodrum’un en gözde dalış noktalarından biri olan Büyük Resif’te, akya 
balık sürüleriyle karşılaşma ihtimaliniz oldukça yüksek. Zaman zaman 
akıntı olması nedeniyle orta zorlukta bir parkur olan Küçük Resif ise tekne 
dalışı gerektiriyor. Kargı Adası, zorluk derecesi yüksek dalışları sevenler 
için ideal. Adaya yakın başlayan dalışta, sola dönüşle 25 metre derine 
kadar inilebiliyor. Pembe trompet süngerleri bu parkurun dikkat çeken 
canlılarından. Deneyimli dalgıçların tercih ettiği Kargı Adası’nın bir başka 
keyifli bölümü ise Resifler. Yörenin bir diğer gözde dalış noktası Delikli 
Mağara. 12 metre derinlikteki mağaranın çıkışı bir bacayı andırıyor. 
Dünyanın en eski gemi batıklarından birinin Kaş’ın güneyindeki Uluburun 
açıklarında bulunduğunu biliyor muydunuz? Üç bin 300 yıllık gemide ele 
geçirilen bronz kılıçlar, mücevherler ve amforalar Bodrum Sualtı 
Müzesi’nde sergileniyor. 
 
Saros: Yüzme, güneşlenme ve sörf olanaklarıyla dikkat çeken Saros 
Körfezi, yıldızı yükselen dalış alanlarından biri. Çevresinde son yıllarda 
çok sayıda pansiyon ve kamp alanı açılmış. Deniz suyundaki yüksek 
oksijen oranı ve akarsuların taşıdığı besin tuzlarından dolayı körfezde çok 
sayıda canlı türü yaşıyor. Öyle ki, dalış tutkunları tarafından doğal 
akvaryum olarak nitelendirilen körfezde 240 türden fazla deniz canlısı 
tespit edilmiş. Akıntı kanalları nedeniyle dalgıçlara sürekli açık ve net bir 
görüş olanağı sağlayan körfezde, tüplü dalış için en elverişli bölgeler 
Mecidiye ve Erikli açıklarında bulunuyor. Kömür Limanı’nın yaklaşık 200 
metre açığındaki Minnoş Kayalıkları, duvar dalışı yapmak için çok 
elverişli. Adını dibindeki tarihi top güllelerinden alan Toplar Burnu’nda ise 
iri mercanlar görmek mümkün.  
 
Türkiye’de çok sayıda dalış okulu var. Teorik eğitimin ardından havuz 
çalışmalarına geçiliyor. İlk egzersizler daha sonra sığ sularda 
tekrarlanıyor. Deniz dalışlarının başarıyla tamamlanmasının ardından 
dalış brövesi veriliyor. 
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Tekst 4  

 
Apple iPhone  
 
1. Dünyanın en ince akıllı cep telefonu olan Apple iPhone 5 tamamen yeni baştan 
tasarlanan 7.6 mm inceliğindeki anodize alüminyum gövdesi ile daha önceki 
iPhone 4S modelinden yüzde 18 daha ince ve yüzde 20 daha hafif bir ürün. Yeni 
iPhone 5 cep telefonu 4 inç büyüklüğündeki Retina Display ekranı ile tamamen 
yeni baştan tasarlanmış bir model. LTE ve DC-HSDPA gibi son derece hızlı 
kablosuz iletişim özeliklerine sahip olan Apple iPhone 5 akıllı telefon, dijital 
içeriğin çok daha hızlı indirebilmesine ve paylaşımına olanak tanıyor. iPhone 5 
akıllı telefonun zaten oldukça    14    olan iSight dijital kamerası daha da iyi hale 
getirilmiş. Yeni baştan tasarlanan iSight kamera inanılmaz bir optik performansı 
sergiliyor. 
  

2. Yeni 4 inç Retina ekranı ile iPhone 5 cep telefonu 
serinin daha önceki iPhone 4S modelinden daha fazla 
piksel ve çözünürlük sunarak çok daha üstün bir ekran 
deneyimi ve kalitesi sağlıyor. Ekranı daha uzun 
tasarlanması sonucunda Apple iPhone 5 tek el ile 
dokunmatik işlemler ve sayfa kaydırmalı gibi işlemlerde 
daha kolay kullanılabiliyor. Tüm bu gelişmiş özellikler, 
telefonseverlerin geniş ekran HD kalitesinde video 
filmlerini, beş günlük takvim sayfası ve internet 
sayfaları gibi görüntüleri optimize edilmiş Retina 
ekranda keyifle izlemelerine olanak tanıyor. 

 
3. Apple iPhone 5 akıllı telefon LTE ve DC-HSDPA gibi son derece hızlı kablosuz 
bağlantı özelliklerini destekliyor. Böylelikle telefonseverler internet içeriğini daha 
hızlı görüntüleyebiliyor, indirebiliyor veya kesintisiz olarak izleyebiliyor. En son 
LTE teknolojilerini desteklemek amacıyla Apple kendine özgü bir LTE çözümü 
geliştirerek cihazın yeni tasarımına uygun şekilde göz alıcı hızlarda bağlantı 
imkanı getiriyor. Apple tarafından yeni baştan tasarlanan A6 işlemci, 4 inç 
büyüklüğündeki yeni Retina ekran ve daha uzun pil ömrü gibi özelliklere sahip 
olan Apple iPhone 5 akıllı cep telefonunun yeni özelliklerinden maksimum 
performans ve etkili kullanım sağlıyor. 
 
4. Beyaz-gümüş ve siyah-arduvaz renk seçenekleri ile gelen iPhone 5 akıllı 
telefon eylül ayı içerisinde satışa sunuluyor. iPhone 5 cep telefonunun bugüne 
kadar geliştirdikleri en güzel tüketici ürünü olduğunu ifade eden Apple Kıdemli 
Başkan Yardımcısı Philip Schiller sözlerini şöyle sürdürdü: "İnanılmaz sayıda 
yeniliği ve gelişmiş teknoloji özelliği son derece ince ve hafif bir    15    içerisinde 
mücevher gibi göz alıcı tasarım çizgileriyle ve 4 inç büyüklüğünde Retina Display 
ekran beraberinde yüksek hızlı A6 işlemci ve son derece hızlı kablosuz bağlantı 
özellikleriyle bir arada daha uzun pil ömrü eşliğinde telefonseverlerin beğenisine 
sunuyoruz." 
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5. iPhone 5 cep telefonunun gelişmiş ses özellikleri arasında daha yüksek 
kalitede ses amacıyla direkt mikrofon sistemine yer verilmiş. Bu sistem yeni 
gürültü engelleme teknolojisi ile arka plandaki gürültü seslerini hafifletiyor. 
iPhone 5 cep telefonu geniş bant ses desteği aracılığıyla daha keskin ses netliği 
ve daha doğal sesler sağlıyor. Apple'ın yeni EarPods özelliğine sahip olan yeni 
iPhone 5 cep telefonu göz alıcı tasarım çizgileriyle daha dayanıklı ve daha kaliteli 
   17    ile üst sınıf kulaklıklarda görülen bir performans sergiliyor. 
  
6. Ayrıca geliştirilmiş görüntü sabitleme desteğine sahip yeni video fonksiyonu 
çekim ekranında 10 kişiye kadar insan yüzünü tespit edebiliyor ve video kayıt 
işlemi esnasında dijital fotoğraf çekebiliyor. Telefonun ön tarafındaki yeni 
FaceTime HD kamera    18    kalitede FaceTime görüntülü görüşmeler 
yapılmasını sağladığı gibi kullanıcıların kendi kendilerini çekebilmelerine ve 720p 
HD kalitesinde video kaydedebilmelerine imkan veriyor. Apple iPhone 5 akıllı 
telefon iCloud'un Shared Photo Streams sistemi sayesinde dijital fotoğrafların 
kolayca paylaşılmasını sağlıyor. 
 
7. iOS 6 işletim sistemine sahip olan iPhone 5 akıllı telefon 200'ün üzerinde yeni 
kullanım    19    sahip olan bu işletim sistemi ile telefonseverlerin pek çok 
beklentisine cevap veriyor. Bu özellikler arasında Apple tarafından kartografisi 
tasarlanan yeni Maps uygulaması, adım adım navigasyon, telefon rehberi ve 
takvim destekli Facebook entegrasyonu, yeni dil destekleriyle Siri özellikleri, Siri 
ve Facebook destekli Photos, Safari ve Maps uygulama entegrasyonu ve iCloud 
üzerinden Shared Photo Streams paylaşım olanakları yer alıyor. 
 
8. Beyaz & gümüş ile siyah & arduaz renk seçenekleri ile gelen Apple iPhone 5 
akıllı telefonun ABD satış fiyatları 16 GB modeli için 199 USD, 32 GB modeli için 
299 USD ve 64 GB bellek kapasiteli modeli için 399 USD olarak belirlenmiş. 
Apple iPhone 5 akıllı cep telefonu 21 Eylül tarihinde ABD, Avustralya, Kanada, 
Fransa, Almanya, Hong Kong, Japonya, Singapur ve İngiltere'de satışa 
sunuluyor. Telefonseverler 14 Eylül Cuma tarihinden itibaren Apple iPhone 5 ön 
siparişi verebilecekler. Apple iPhone 5 cep telefonu 28 Eylül tarihinden itibaren 
ise dünya çapında 22 ülkede daha    20    sunuluyor. 
  
9. Apple iPhone 5 cep telefonunun test örneği elimize ulaştığında yüksek 
çözünürlüklü test fotoğrafları ve HD kalitesinde video görüntüleri eşliğindeki 
kapsamlı bir iPhone 5 incelemesini sizlere sunacağız. 
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Tekst  5  

 
Kayın Ağacı 
 
1. Bu çalışmanın konusunu; Türk Mitolojisi’nde en önemli ‘köken mitolojileri arasında 
yer alan ‘kayın ağacı’nın ‘kutsallaşmasının maddi, kültürel muhtemel nedenlerinin 
tespit edilmesi oluşturmaktadır. Bilindiği gibi ‘mitolojiler, özellikle de ‘yaşayan 
mitoloji’ler, bir kültürün ve dolayısıyla bir dilin kendini idrakiyle başlayan süreçte 
ortaya çıkan dış dünyayı algılama çabasıdır. Kendini onun içinde kendince anlamlı bir 
yere oturtur. Bunlar yorumlama alışkanlıkları olarak gelenekselleşen dünya görüşü 
veya halk felsefesi doğrultusunda bütün yenilenmelere rağmen tamamen ve kolayca 
ortadan kalkmazlar ve bir ölçüde hayatiyetlerini yeni oluşumlarda yer alan izleriyle 
devam ettirirler. 

2. Bu bağlamda Türk mitolojisinde, Türklerin 
ortaya çıkışına dair köken mitlerinden birisi olarak 
yer alan ‘ağaçtan yaratılma’ veya ‘kayın ağacı 
tarafından doğurulmuş olma’ motifi ele alınacaktır. 
Buna bağlı olarak kayın ağacının ‘kutsal’ kabul 
edilerek başta ‘adak’ veya ‘dilek bezleri’yle dilek 
dilenmesi, kâinatın, kökleriyle ‘yeraltını’, 
gövdesiyle ‘yeryüzünü’ ve dal ve yapraklarıyla da 
‘gökyüzü’ şeklindeki ‘üçlü’ tasnifini şahsında 

birleştiren bir yaşam sembolü ve kutsalı belirleyen, merkezi oluşturan ‘axis mundi’ 
olarak ‘hayat ağacı’ şeklindeki kabullerin ‘kayın ağacı’ etrafında toplanması 
sonucunun nedenleri üzerinde yeterince durulmamıştır. 
 
3. Kayın kelimesinin bütün Türk dillerindeki yaygınlığı, eskiliğinin ve erken dönemden 
beri Türk düşüncesindeki öneminin kolay kabul edilebilecek bir göstergesidir. Aynı 
şekilde, ‘kayın’ kelimesinin ‘kadın’ anlamına gelmesi de onun doğurganlığının, 
dolayısıyla bir köken mitinin kaynağına dönüşmesinin doğal sonucudur. Asıl 
cevaplanması gereken soru ise; ‘neden kayın ağacı veya niçin kayın ağacı bu şekilde 
adlandırılarak etrafında söz konusu köken mitleri ve buna bağlı olarak çeşitli ritüeller 
ortaya çıkmış ve bu ağaç mitik zamanlardan beri gittikçe büyüyen bir kültün objesi 
olmuştur?’ şeklindeki soru olmalıdır. 
 
4. ‘Kayın ağacı’ ve ‘kutsallığı’ bağlamında, geçtiğimiz yaz aylarında yaptığımız alan 
araştırmasında elde ettiğimiz bilgiler, ‘kayın ağacı’nın mitolojik kimliğinin oluşmasında 
son derece önemli bir yere ve role sahip olduğunu düşündüğümüz maddi kültürel 
özellikler, bize söz konusu mitsel düşüncenin oluşumu hakkında şu ipuçlarını verir 
nitelikte gözükmektedir: 
Kayın ağacının kabuğu: Kayın ağacının kabuğu bir bütün olarak kolayca çıkarılabilir 
veya soyulabilir. Bu nedenle, ateşte ısıtılır veya kurutulursa oldukça sağlam olan 
kayın ağacı dallarının birkaçının yukarıdan çatılmasıyla oluşturulacak çadır iskeletinin 
kaplama malzemesi olarak kullanılmış ve ‘deri’ ve ‘keçe’ gibi daha geç dönemlerin 
kültürel materyalleri ortaya çıkıp üretilip tüketilinceye dek, yazlık ve kışlık barınak 
yapımında kullanılmıştır. Kolay ve ucuz üretilmesi ve kullanışlılığı nedeniyle 20. yüzyıl 
başlarına kadar bu tür çadırların Sibirya’daki varlığı bilinmektedir. Sağlam liflerden 
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oluştuğundan ıslatılıp suda dövülmesi halinde “ilkel kumaş” diyebileceğimiz esneklikte 
bir materyale dönüşebilmekte. Şekillendirilip kurutularak da, en azından çeşitli ilkel 
örgü çanta veya sepet yapılabilmektedir. Bu uygulamanın doğrudan olmamakla 
birlikte temel fikir olarak çok daha sonra gelişecek olan ‘keçe’ yapımı ve ‘keçecilik’ 
zanaatının teknik ve pratik olarak öncüsü konumunda olduğu düşünülebilir. 
Kayın ağacının dalları: Özellikle ateşte ısıtılıp kurutulma suretiyle başta ‘dayak’, 
‘sopa’ ve yukarıda işaret ettiğimiz şekilde ‘çatılarak’ oluşturulan ‘çadır direği’ olmaya 
uygun özelliklere ve kullanıma sahiptir. Daha işlenmiş ve gelişmiş şekliyle ‘yay’, ‘ok’ 
sele sepet ve benzeri araç ve gerecin yapımında da kayın ağacının ince esnek 
dallarından yararlanılmıştır. Bunlardan bazıları balık yakalamada kullanılmaktadır. 
Kayın ağacının külü ve talaşı: Kayın ağacının külünün geleneksel pek çok ilacın 
yapımında kullanıldığı bilinmektedir. Aynı şekilde kayın ağacının talaşı da, başta el, 
parmak ve ayaklardaki kesilmelerle oluşan yaraların sağaltılmasında olmak üzere 
çeşitli geleneksel halk ilaçlarının yapımında kullanılmıştır. 
Kayın ağacının özsuyu veya sütü: Ağacın gövdesinin çizilmesi halinde dışarıya 
çıkıp akan ve ağaca saplanacak küçük bir kıymık yardımıyla toplanabilen özsuyudur. 
Şorlar ve Teleutlar, buna ‘kaynıng sünezi’ der. Bu ‘süt’ümsü görünümlü ve ‘ağız sütü 
kıvamı’ndaki kayın özsuyu, adeta kayın, yani ‘kadın’ ağacının/ananın sütü olarak 
tasavvur edilmiş olmalıdır. Özellikle, sosyo-kültürel yapıya kadınların hâkim olduğu 
‘anaerkil’ ve bitki ve ağaç köklerini devşirmenin esas geçim kaynağı olduğu 
‘toplayıcılık’ döneminde, adeta süte yani ‘süne’ye sahip olan ve bir kadın gibi de akça-
pakça olması nedeniyle Anadolu’da çoğunlukla ‘akçakavak’ dediğimiz kayın ağacının, 
Türk mitolojisinde ‘köken miti’ olacak kadar kutsanmasının belki de en önemli maddi 
kültürel nedeni budur. 
 
5. Batı ve Doğu Sibirya’da bir okyanus gibi uzayan uçsuz bucaksız kayın 
ormanlarında, yiyecek içecek hiçbir şey bulamayıp aç kaldığınızda, kapısını keskin bir 
taşla ‘çal’arak, belki de böylece ‘korkut’arak, ‘süne’sini/sütünü istediğiniz kayın 
ananız, sizi esirgeyerek, açlıktan ölmenizin önüne geçecek, hemen her daim hazır, 
kolayca ulaşılan en yaygın kaynaktır. Kayın ağacının özsuyu tüketimi ve üretimi bu 
bölgede batı kökenli gazlı içecekler yayılıncaya kadar hâkim konumdayken, 
günümüzde de daha çok mide hastalıkları başta olmak üzere geleneksel halk ilacı 
kimliğine yakın bir şekilde ikincil bir konumda üretilip tüketilmektedir. 
 
6. Sonuç olarak, Türk mitolojisinde ‘köken miti’ olacak kadar merkezî bir yere ve role 
sahip ‘kutsal kayın ağacı’nın; Türk mitsel düşüncesinde, özellikle de ‘sütü’ nedeniyle 
doğurgan, esirgeyen ve besleyen bir ‘ana’ gibi tasarlandığını düşünmek mümkün 
gözükmektedir. Bu bağlamda, Türk Mitolojisi araştırmalarında sadece yakın ya da 
uzak geçmişte derlenmiş, yazıya geçmiş metinlerin oluşup şekillendikleri ve sözlü 
kültür ortamında saklanılarak nakledildikleri coğrafyayı ve onda yer alan flora ve 
faunayı metodolojik bir gereklilik olarak daima göz önünde bulundurmanın önemine 
dikkat çekmek yerinde olacaktır. 
 
Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu 
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Tekst 6 

 
Büyüyünce Ne Olacaktık Ne Olduk?  
 

 
 

1. ‘Büyüyünce ne olmak istiyorsun?' Düşünsenize 4 ila 17 yaşında bir 
çocuğa ne meslekle uğraşmak istediğini soruyorsunuz. Cevaplar anne-
babanın mesleğine, en sevdiği oyunlara – doktorculuk, süper 
kahramanların paravan meslekleri, vs… – anne-babanın isteklerine göre 
değişiyor. Cevapların ne kadarı çocuğun yetenek ve ilgi alanlarını 
yansıtıyor; çoğu zaman çok azı.   
 
2. Zaman değiştikçe toplum kabuk değiştiriyor, değerler farklılaşıyor. 
Eskiden çocuklar doktor, itfaiyeci, pilot gibi, insanların iyiliğini amaçlayan 
meslekleri istiyordu. Diğerlerine yardım etmek, toplumunun daha iyi 
olması için çalışmak, anne-babalarından aldıkları eğitim ve görgünün bir 
parçasıydı. Bugün çocuklar görünmek istiyor, dikkat istiyor, tanınmak 
istiyor. Dünya görsel bir hâl alıyor. Daha fazla güç ve popülerlik 
arayışında çocuklar. Ağlamayana meme yok misali. Ne kadar çok sesin 
çıkarsa o kadar iyi oluyorsun. Ne kadar çok insanın dikkatini çeker, ne 
kadar göz önünde olursan, o kadar güçlü oluyorsun.   
 
3. Meslekler konusunda çocukların bilgisi yetersiz. Doğru meslek seçimini 
küçük yaşlarda yapabilmek için insanın kendini tanıması, yeteneklerini ve 
uğraşmaktan keyif aldığı aktiviteleri keşfetmesi önemli. Kendi kendini 
bilmek her şeyin başında geliyor. Tabii çocuğun bu kişisel keşfi kendi 
kendine yapması oldukça zor. Büyüklerin doğru yönlendirmesi 
yeteneklerin keşfi ve geliştirilmesi açısından çok önemli. Mesleklerin 
tanıtılması da çocukların hangi mesleği yapabileceğini görmesi için 
gerekli. Çocukluk döneminden itibaren hem çocuklara hem de 
ebeveynlerine farklı mesleklerin tanıtılması, çocukların kendilerine uygun 
mesleklere yönlendirilmesi gelişmiş bir toplumun olmazsa olmazı. Oysa 
Türkiye'de gerek çocukların gerek ailelerinin meslekler konusunda yeterli 
bilgiye sahip olmadığını görüyoruz. ‘Renkli Ufuklar’ projesi çocukları ve 
ailelerini mesleklerle tanıştırmayı ve çocukların bilinçli meslek seçimi 
yapmasını hedefliyor. Meslek seçimi yaparken, çocuklar mesleğin ilgilerini 
çekmesi üzerinde dururken, ebeveynler mesleğin toplumsal saygınlığına 
önem veriyor.  Meslek seçimi konusunda sırasıyla çocuklar önce 
öğretmenlerini, sonra ebeveynlerini, son olarak ise televizyonu meslek 
seçimi alanında rehber olarak görüyor.  
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4. Çocuklar meslek seçimi yapmadan daha detaylı bilgiye ulaşma, farklı 
mesleklerden profesyonellerle temasa geçme konusunda istekli. 
“Meslekler hakkında bilgim yok” diyen çocukların yarısından çoğu, 
mesleklerin tüm özellikleri ile tanıtıldığı bir kaynağa ihtiyaç duyduğunu 
belirtiyor.   
 
5. 11 bin gencin katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre, çoğunluk hala 
klasik meslekleri tercih ediyor. Katılımcılar, içlerinde öğretmenlik, 
avukatlık, muhasebecilik, oyunculuk, polislik, danışmanlık, doktorluk, 
itfaiyecilik ve psikologluğun bulunduğu 10 meslekle ilgileniyor. Bundan 10-
20 sene önce var olmayan teknolojilerin ve bilim alanlarının ilerlemesiyle 
ortaya çıkan mesleklerde çalışmak istediğini söyleyen gençlerin sayısı çok 
az. Dolayısıyla, gelecekte kalifiye elemanlar ve işgücü talebi arasında 
uyuşmazlık söz konusu olacak. İşin en kötü yanı, gençler klasikleşmiş 
mesleklerde eğitim alacak, okuldan mezun olduklarında belli koltuklar için 
kıyasıya bir rekabete girecekler.  
 
6. Çok sayıda mezun göreceli olarak az sayıda iş imkânı olacak. Finansal 
krizin ertesinde kimse bankacı olmak istemiyor. Çok az sayıda çocuk 
halkla ilişkiler veya insan kaynakları alanında çalışmayı hedefliyor. Kimse 
madenlerde ya da çağrı merkezlerinde çalışmak istemiyor. Çoğu genç 
daha kalifiye, belli eğitimler gerektiren, beyin gücüne ihtiyaç duyulan işleri 
tercih ediyor. Son dönemlerin gözde mesleği aşçılık, araştırmaya göre 
artık çok istenen bir meslek değil. Sekreterlik ve kasiyerlik en az rağbet 
gören işler arasında. 
 
7. Sadece 100 kişiden 9'u çocukluk hayalini gerçekleştiriyor. Ancak 
katılımcıların bir kısmı çocukluklarında yapmak istedikleri işle mevcut 
işleri arasında iyi kötü bir bağlantı olduğunu söylüyorlar. Bunun en temel 
açıklamasını kişinin küçük yaştan itibaren nelere ilgi duyduğuna, 
yeteneklerinin ne yönde olduğuna bağlamak mümkün.  
 
8. Çocukluk hayalinizdeki mesleğe ne kadar yakınsınız? Çocuklukta belli 
mesleklerde başarılı ve mutlu olacağını hayal etmek güzel. Ancak 
çocukların yaşamda birçok şeyi yaşayarak öğreneceği gerçeğini 
atlamamaları lazım. Deneme yanılma yöntemi bazen en etkili yöntem 
olabiliyor. Mesleği uzaktan ne kadar araştırsan da okulu bitirsen de bazen 
o masaya oturmadan o iş nasıl yapılır anlamak mümkün olmuyor. Kaygan 
zeminde yürümekten, kimi zaman tökezlemek kimi zaman düşmekten 
korkmamak gerek. Tabi fazla vakit kaybetmeyip ayağa kalkmak şartıyla ... 
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Tekst 7  

 
Eski Oyuncak  
 
Mardin'in Kızıltepe İlçesi’nde 2 ay önce höyüklerde yüzey taraması yapan 
arkeologlar, pişmiş çamurdan yapılmış oyuncak araba buldu. 
Arkeologların yaptığı çalışma sonunda oyuncak 
arabanın 7 bin 500 yıl öncesine ait olduğu 
ortaya çıktı. Aynı bölgede yapılan yüzey 
taraması kazılarında ayrıca dünyanın ilk tapu 
senedi olduğu belirtilen çivi yazılı tablet de 
bulundu.  Bu bulgular, Mardin Arkeoloji 
Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.  
 
Tarih Yeniden Yazılmalı 
Mardin Müzesi Müdürü Arkeolog Nihat Erdoğan, dünyanın ilk oyuncağı 
konusundaki tarihin yeniden yazılması gerektiğini savundu. Daha önce 
dünyanın ilk oyuncağının Mısır’da olduğunun belirtildiğini hatırlatan 
Erdoğan, şöyle dedi: "Her ne kadar insanlık tarihinin en eski oyuncağının 
çamurdan yapılmış toplar ya da kartopu olduğunu iddia eden 
araştırmacılar olsa da; oyuncak alanında araştırma yapan arkeolog, 
sosyolog ve tarihçilerin elde ettiği bilgilere göre, tarihin en eski 
oyuncağının M.Ö. 5’inci yüzyılda Mısır’da yapılan tahta atlar olduğu 
sanılıyordu. Son zamanlara kadar müzelerde yer alan verilere göre en 
eski oyuncak İskoçya’da bulunmuş 4 bin yıldan daha eski, taştan yapılmış 
toplar olarak kayıtlara geçmişti. Oysa dünyanın günümüze ulaşan en eski 
oyuncağı bir ay önce Kızıltepe İlçesi’nde bir höyükte yapılan kazılarda 
bulundu. 7 bin 500 yıllık oyuncak arabanın Kalkolitik Döneme ait olduğunu 
tespit ettik. Bu tarihi oyuncak yapılan analizlerden sonra takriben M.Ö. 
5500-3000’li yıllara ait. Dünyanın en eski oyuncak arabası olma ünvanını 
taşıyan bu arkeolojik bulgu aynı zamanda dünyanın en eski oyuncağı 
ünvanına da sahip oldu."  
 
Oyuncak arabadan sonra dünyanın ilk yazılı arazi tapu senedinin de 
Nusaybin İlçesi’ne 4 kilometre uzaklıktaki Gırnavas Höyüğü’nde yapılan 
kazı çalışmalarında bulunduğu belirtildi. Asur Dönemi’ne ait çivi yazısı ile 
yazılan tableti çözen Mardin Müzesi arkeologları, tabletin bir arazi tapusu 
ve satış sözleşmesi olduğunu ortaya çıkardı.  
 
Müzede sergilenen dünyanın ilk oyuncak arabası, tapu senedi ve 
sözleşme tableti hakkında bilgi veren Kültür ve Turizm Müdürü, 7 bin 500-
5 bin yıl önce pişmiş topraktan yapılmış oyuncak arabanın günümüz araba 
şekillerine çok benzediğini ve bir traktör görüntüsü verdiğini söyledi. 
Müdür bey, oyuncak arabanın yanında farklı kazılarda aynı dönemlere ait 
bebek figürleri ve ses çıkaran kuş görünümlü düdüklerin de ortaya 
çıkarıldığı bilgisini verdi. Gırnavas Höyüğü’nde bulunan tapu senedi 
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tabletinin toprak altında çok iyi korunduğu için üzerindeki yazının 
bozulmadığını anlatan Beliktay, çamur üzerine çivi yazısı ile yazı 
yazıldıktan sonra o döneme ait özel bir fırında pişirildiğini kaydetti.  
 
Müzede Mardin’in yanısıra, Siirt, Batman ve Şırnak’ta bulunan eserlerin 
de sergilendiğini hatırlatan müdür bey, son dönemde yapılan kazılarda 
bulunan oyuncak araba ve tapu senedinin dünyada bir ilk olmalarının ayrı 
önemi olduğunu söyledi. Mardin’in tarihi geçmişinin yapılan kazılarda 
bulunan eserlerle gün geçtikçe daha da eskiye gittiğini ifade eden 
Beliktay, "Üniversite kampüsünde yaptığımız arkeolojik kazılarda Mardin 
tarihinin ilkel dönemlerinde bile burada yaşam olduğu ortaya çıkarıldı." 
diye konuştu. 
 
Arkeolog Mesut Alp ise, son kazılarda ortaya çıkarılan dünyanın en eski 
oyuncağı ve tapu senedinin bölgedeki yaşamın ne kadar eskiye 
dayandığının işareti olduğunu savunarak, şöyle devam etti: "Mardin, çok 
şanslı bir kent. Anadolu ve Mezopotamya insanlığın beşiği. Mardin işte bu 
bölgede, yani insanlığın doğduğu ve büyüdüğü merkezde yer alıyor. 
Bunun için değişik kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Örneğin burada 
sergilenen oyuncak arabanın 7 bin 500 yıllık bir tarihi var ve dünyanın en 
eski oyuncağı konumunda. Burada ayrıca küçük çocuklar için pişmiş 
topraktan yapılan bebek ve düdükler var. Bunlar da 5-6 bin yıllık 
dönemlere ait. Bu çivi yazılı tabletin bizim için önemi şuradan geliyor; 
M.Ö. 7-8’inci yüzyıl yani ‘Asur Dönemi’ diye tabir ettiğimiz dönemde bir 
meyve bahçesinin satış senedidir. Yani günümüz Türkçesi ile söylemek 
gerekirse 3 bin yıl önce bir satış sözleşmesi yapılmış. Bu, Mezopotamya 
bölgesinde bulduğumuz dünyanın en eski tapu senedidir. Bu, Sarri 
ismindeki baba ve 3 oğluna ait, Nabulu adlı şehrin kuzeyindeki nehirin 
kenarında bulunan meyve ağaçları ve içindeki meyvelerle beraber, 
İstarnadin isimli bir adama yapılan satışa ait sözleşmedir. Burada 4 başka 
adamın mühürleri ile şahitlik yapmaları söz konusudur. Zaten 2 bin 800 yıl 
öncesine gittiğimizde Nusaybin’in eski isminin Nabulu olduğunu da 
biliyoruz." 
 
İki yıl önce de Kızıltepe İlçesi’nde yapılan bir kanalizasyon kazısında 
bulunan ‘Kırk Haramiler’e ait paha biçilmez altın kemer, bilezik, kolye ve 
altın sikkelerin olduğu 3 küp dolu hazine de Mardin Müzesi’nde 
sergileniyor.  
 
* höyük: çoğu zaman yığma tepe şeklindeki mezar (tümülüs) anlamında da 
kullanılır.  
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Tekst 8  

 
Türk Halk Çalgıları 
 
Geçmişten bugüne kadar, ta Çin ortalarından Macaristan ovalarına kadar 
uzanan bir alanda binlerce yıl varlığını sürdüren Türk toplumunun, müzik 
ihtiyacını gidermek için kullandığı çeşitli karakterde birçok çalgısı olması 
tabiidir. Anadolu’da bugün ve yakın zamana kadar kullanılmakta olan 
çalgıları, yapacağımız listenin daima eksik olacağını unutmamak şartıyla, 
şöyle sıralayabiliriz: 
 
Telli Çalgılar 
Meydan sazı: Telli çalgılar ailesinin en büyüğüdür. Yanık bir sesi vardır. 
Gayet sade çalınır. Tok ve mil iniltili bir ses verir. Bu saz Anadolu’da artık 
önemini yitirmiştir. Üçerli, dört grup (on iki) teli vardır. 
Divan sazı: Meydan sazı görünümünde, biraz küçük, üçerli üç grup teli 
olan olgun ve dokunaklı ses veren bir sazdır. Bugün meydan sazının 
yerini almıştır. 
Bağlama: Halkımızın en çok sevdiği ve elinde bulundurduğu en yaygın 
çalgıdır. Uzun saplı ikişerden üç grup tellidir. Eski bir Türk çalgısı olan, 
bugün Altay Türkleri arasında yayla çalınan çeşidinin hala kullanılan 
kopuz adlı sazdan türediği biliniyor. Bağlamanın kendine has bir de ses 
düzeni (akordu) vardır ki, buna ‘bağlama düzeni’ denilir.  
Bozuk: Yine bu aileden 80-90 cm. boyunda, üçerden üç grup telli bir 
sazdır. Açık ve berrak bir sesi vardır. 
Tambura: Boyca bozuk kadar olup, ikişerden üç grup teli vardır. Akordu 
da bozuk sazının akordu gibidir. Yalnız perde bağı bozuğunkinden 
fazladır. Tambur gibi çalınmakla beraber, tezene tutan parmaklardan gayrı 
parmaklarla bütün tellere vurulup ritim tutularak çalındığı görülür. 
Bulgarı: Güney ve Güneybatı Anadolu ile Kayseri yöresinde görülen 
curaya yakın bir saz. Eski Volga boylarında yerleşip Müslümanlığı da 
kabul etmiş olan Bulgar isimli Türk boyundan bazı oymaklar, Kars yoluyla 
Anadolu’ya inerek Toros’lara komşu bazı yaylalarda konup göçer 
olmuşlardır. Bulgarı sazının onlardan kalmış olduğu şüphesizdir. 
Tar: Doğu Anadolu ve Azerbaycan’da çalınan bir başka halk sazı da 
tar’dır. Göğsü diğer telli sazlarda olduğu gibi ahşap olmayıp, deriyle 
kaplıdır. İkişerden üç grup teli vardır. Bunlardan başka çalınan ezginin 
kalın ve güçlü perdelerine akortlanan dem telleri vardır. Tezene ile tambur 
tarzına yakın bir tarzda çalınır. 
 
Yaylı sazlar  
İlk çağ medeniyetleri yaylı saz kullanmamışlardır. Yaylı saz Asya’dan 
Selçuklular vasıtasıyla Anadolu’ya, oradan da Avrupa’ya geçmiştir. 
Yaylı sazlarımızın en eskisi kopuz’dur (yaylı kopuz). Iklığ adı verilen bir 
yaylı sazın geçen yüzyıla kadar Doğu Türkleri tarafından kullanıldığı 
söylenmekte. Sazın, yarım Hindistan cevizinin kesik yüzüne gerilmiş bir 
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deri ve üst tarafına takılmış bir kol ile alt tarafına takılmış bir ayaktan 
ibaret olduğu bildiriliyor.  
Kabak: Gövdesi kabak veya Hindistan cevizi, göğsü deri, iki veya üç telli 
olan bir halk çalgısıdır. Güneydoğu konar-göçerleri aynı saza rubbaba 
(rebab) diyorlar. Toroslar’da Güney Türkmenleri arasında yaygın olan 
diğer bir yaylı çalgı da eğit’tir. 
Kemençe: Orta ve Doğu Karadeniz sahilinde yaygın olan yaylı halk 
çalgısıdır. Üç veya dört telli olur. İstanbul kemençesi armudi şekliyle 
Karadeniz kemençesinden ayrılır. Bu sazda tellerin yan taraflarına tırnak 
yüzeyi ile basılır. 
 
Nefesli Çalgılar 
Nefesli sazlarımızdan en yaygını zurnadır. Kaba, orta ve cura olmak üzere 
üç boy zurna vardır.  
Kaval: Tek veya birbirine geçen üç parçadan meydana gelen 60-70 cm. 
uzunluğunda bir nefesli halk çalgısıdır. Dilli veya dilsiz olabilir. Düdük ise 
25-30 cm. boyunda dilli veya dilsiz olabilen bir çalgıdır. 
Tulum-zurna: Doğu Karadeniz’in dağlık bölgelerinde çalınan bir çalgıdır. 
Delinmeden ve bozulmadan çıkarılmış bir koç tulumunun boyun kısmı 
tıkanır, kollardan birine bir ağızlık diğerine de bir çifte (nefesli halk sazı) 
takılır. Buradaki çiftenin tuluma göre özel bir yapısı vardır. 
Mey: Doğu Anadolu illerimizin (Artvin, Erzurum, Kars, Ağrı, Bayburt v.b.) 
karakteristik sazıdır. Dilsiz düdüğe benzer. Bir gövde ve ağız tarafına 
takılan ses çıkarıcı yassı kamış ağızlıktan ibarettir. Sesi mat ve hafiftir. Bu 
özelliği ile küçük ve kapalı yerlerde zurnanın yerini alır.  
 
Vurmalı Çalgılar 
Davul: Vurmalı sazlarımızın başında gür sesiyle davul gelir. Kaynağı Orta 
Asya olup Selçuklu Türkleriyle Anadolu’ya gelmiş, Osmanlılardan da 
Avrupa’ya geçmiştir. Davulun ölçüleri çeşitli yörelere göre değişiktir. 25-30 
cm’den 75-80 cm’ye kadar değişir. Büyük davulların tokmak ve çomak 
(Metçik) denilen araçlarla çalınmasına karşılık, Kars yöresinde görülen 
küçük davullar koltuk altına alınarak parmaklarla çalınır.  
Tef: 5-10 cm eninde 30-40 cm çapında bir kasnağın tek tarafına gerilmiş 
deri ve kasnak üzerinde takılmış çifter zilden oluşan bir başka vurmalı 
çalgımız da tef’tir. Tef’in daha geniş ve zilsizine Anadolu’da kudüm denir 
ki, bu da dini müziğimizde yeri olan daireden başka bir çalgı değildir. 
Anadolu’nun çeşitli yörelerinde darbuka, deplike, dümbelek, dümbek, küp 
diye adlandırıldığını bildiğimiz çalgı, madeni veya toprak olabilir. 
Zilli maşa: İki, üç kollu bir maşa ve uçlarına takılı zillerden ibarettir. Bir 
elle tutulup diğer elin baş parmağı ile diğer parmakları arasına vurularak 
çalınır. Çarpara, şimşirden kesilmiş kaşık büyüklüğündeki dört tahta 
parçasından ibarettir. Bunlar birbirine iple veya menteşeyle bağlıdır. Zilli 
maşa gibi çalınır. 
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Tekst 9  

 
Karız Kanalları 
 
1. Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin doğusunda yer alan Turfan bölgesi, 
dünyaca tanınmış kurak alanlardan biri. Kuru hava şartlarına rağmen 
Turfan, Xinjiang'ın meyve memleketi olarak bilinir. Turfan bölgesinin 
nüfusu dört yüz bindir. Turfan'da bulunan antik sulama sistemi Karız 
Kanalları'yla sıkı ilişki içinde. Karız Kanalları, Turfan'ın can damarı 
konumunda. Bölgedeki sulama faaliyetlerinin yüzde 75'i Karız Kanalları 
sayesinde yapılıyor. Peki, havası bu kadar kuru olan Turfan'da, böylesine 
zengin bir sulama sistemi nasıl yapılmış?  
 
2. Turfan'daki su kaynaklarının esasını, Tanrı Dağları'ndaki kar suları 
oluşturur. Turfan'ın deniz seviyesinden yüksekliği, Çin'de en düşük ve 
dünyada Ürdün'deki Ölü Deniz'den sonra ikinci düşük seviyededir. 
Turfan'a 60 kilometre yakın bir mesafede Tanrı Dağları bulunur. Tanrı 
Dağları'ndaki kar ve yağmur kaynakları, ‘doğal su deposu’ olarak kabul 
edilir. Üstellik Tanrı Dağları'ndan Turfan'a uzanan toprakların yüksekliği 
bin 400 metreye kadar ulaşır. Suların alçak yerlere akması kuralı dikkate 
alındığında, Turfan'ın Tanrı Dağları'ndaki su kaynakları kullanımı için 
elverişli bir ortama sahip olduğunu söyleyebiliriz. Turfan'da Karız 
Kanalları'nın kazılması için elverişli bir başka neden de buradaki topraklar. 
Çünkü Turfan'daki yeraltı topraklarının çoğu, yapıştırıcı özellik taşıyan 
taşlardan oluşur. Dışı son derece sert olan bu taşlar temelinde kurulan 
yeraltı kanalları, kolayca yıkılmaz. 
 
3. Karız Kanalları, dik kuyu, yeraltı kanallar, ‘yerüstü kanallar’ ve 
barajlardan oluşur. Karız Kanalları'nda her birkaç metre veya onlarca 
metre mesafede bir dik kuyu kazılır. Bu kuyular, insanların yeraltı 
kanallarının dibine inmelerine geçit sağlamak, yeraltı kanallarının 
kazılmasında doğan atık toprakları yerüstüne getirmek ve yeraltı 
kanallarında temizlik yapmak gibi fonksiyonlar taşır. Bunun yanı sıra, 
insanların veya hayvanların kuyuların dibine düşmesini engellemek için de 
kuyunun üstünde betondan yapılmış bir kapak bulunur. Böylece, Karız 
Kanalları Turfan halkına ve topraklarına verimli su kaynakları sağlar. Karız 
Kanalları'ndaki suyun temizliği korunduğu için, insanın uzun bir ömür 
sürmesini sağlar. Kanalların yakınında birçok köyde yaşayan insanlar, yüz 
yıl kadar yaşayabilir. Bu nedenle Turfan Çin'de ‘uzun ömürlü insanların 
memleketi’ olarak adlandırılır. 
 
4. Xinjianglıların tarihteki önemli eserlerinden biri olan Karız Kanalları, 
yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip. Turfan'ın 75 kilometre güneyindeki bir 
alanda, Karız Kanalları'nı tasvir eden bir kaya resmi bulunur. Bu resmin 
tarihi, 2 bin 300 yıl öncesine uzanır. Karız Kanalları'nın yapılışı, tarihçiler 
arasında tartışma konusudur. Kimi uzmanlara göre, Karız Kanalları bölge 
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halkı tarafından yapıldı. Kanallar, bölge halkının uzun zamandır süren 
kuraklıkla mücadelesi sonucunda ulaşılan bir başarı. Bölge halkının 
dilinden düşmeyen bir hikâyeye göre, tarihte bir genç çoban koyunlara su 
sağlamak için yeşil bir alan keşfetmiş. Alanda su kaynakları yokmuş. 
Ancak çoban yeşil otun olduğu bir alanda mutlaka su kaynağı 
bulunduğunu düşünerek, nihayet otun altında su kaynakları bulmuş ve 
diğer insanların yardımıyla Karız Kanalları'nı inşa etmeye başlamış.  
 
5. Günümüzde Karız Kanalları Turfan bölgesinde halkın can damarı 
olarak kabul edilir. Bölgede kanallara büyük önem verilir. Karız Kanalları, 
ilkokullarda ders kitaplarına dahil edildi. Karız Kanalları Müzesi kuruldu ve 
müze çok sayıda yerli ve yabancı devlet lideri tarafından ziyaret ediliyor. 
 

                                          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.



 

 HA-1008-a-15-1-b 20 / 23 lees verder ►►►

Lees bij de volgende teksten steeds eerst de vraag voordat je de tekst 
zelf raadpleegt. 
 

Tekst 10    

 
Türkiye Koyunları 

Bozkırların hayvanıdır. Hafif dalgalı 
düzlüklerde iyi yetişir. Türkiye'nin iklim 
şartları genelde koyun besiciliğine 
elverişlidir. Düşük sıcaklık sebebiyle 
Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğusunda 
besicilik gelişmemiştir. Ayrıca Doğu 
Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesiminde 
yüksek nem ve gür çayırlardan dolayı 
koyun beslenmez. En fazla koyun 
beslenen bölgemiz İç Anadolu'dur. 
Bozkırların geniş alan kaplamasından 

dolayı. Doğu Anadolu Bölgesi (batısı) ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri’nde 
koyun besiciliği gelişmiştir.  
Koyun, kısa boylu otların geniş alanlarda yetiştiği bozkırlara uyum sağlamış bir 
hayvandır. Türkiye'nin birçok bölgelerinde ve özellikle yarı kurak olan step 
sahalarında başlıca yetişme yerini bulmuştur. Koyun, yürüyüşü ağır bir hayvan 
olduğundan, dik yamaçlı yerleri değil, düzce veya hafif dalgalı arazi ister. Koyun, 
Anadolu'da eskiden beri beslenmiş bir hayvandır. Yeşil otlakların bir süsü olmuş 
olan koyun, eti ve sütü, yünü ve derisi ile yaşantımızda önemli yer tutmuştur. 
Memleketimizdeki başlıca soyları Kıvırcık, Dağlıç, Karaman (Akkaraman, 
Morkaraman), Sakız ve Merinos’tur. Kıvırcık koyun, Trakya ile Güney Marmara 
bölgesinde yetişir. Et kalitesi çok iyidir. Bu soy yüksek bir yayla hayvanı olmayıp 
iyi otlaklar ister ve soğuğa fazla dayanamaz. Bu nedenle yüksek yaylalar bu cins 
koyunun yayılma sınırını çizmiştir. 
 
Dağlıçlar ise, bütün Batı Anadolu'da ve Ege Bölgesi’nin çok dağlık olmayan 
bölgelerinde beslenir. Ege Bölgesi’nin bir başka koyun cinsi de Sakız’dır ki, ince 
ve az geniş kuyrukludur. Türkiye'nin diğer bütün bölgelerinde iri kuyruklu 
koyunlar yetişir. İç ve Doğu Anadolu'nun yaygın koyun soyu ‘Karaman’dır' ki; 
bölgesine göre çeşitleri vardır. 
Bütün bu yerli koyunlarımızın yünleri çoğunlukla kalın ve kısadır. Bu nedenle, 50 
yıl kadar önce yumuşak ve ince kumaş dokumaya daha elverişli olan Merinos 
koyunu yetiştirilmesi yoluna gidilmiştir. Bu arada yün dokuma fabrikalarımız için 
Merinos yünü ithal edilmiştir. En fazla İspanya'da tutunmuş olan bu cins koyun, 
memleketimizde de Karacabey'deki ve Bandırma yakınlarındaki Merinos 
istasyonlarında yetiştirilmiş, eski koyunlarımızla melez şekilleri de elde edilmiştir. 
Merinosların yünü ince ve uzun olup, et kalitesi yüksek değildir. Bu nedenle 
çeşitli ülkelerde kasaplık koyunlarla birleştirilerek melez soylar üretilmiştir. 
Merinos soylarının en yaygın olduğu ülkeler Avusturalya, Güney Afrika ve 
Arjantin'dir.  
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Tekst 11   

 
İtiraf Ediyorum 
 
Çocukluktan itibaren ailede, okulda, sokakta ve 
işyerinde hep şiddet görürüz. Görürüz diyorum, 
çünkü şiddeti sık sık görmek ve duymak da bir 
şiddettir. Haberlerde en çok rastladığımız şey yine 
şiddet haberleri değil mi? Ruhunuzun acıması için 
mutlaka mağdur olarak seçilmiş olmanız gerekmez. 
Başka insanların çektiği acılara şahit olmak da 
ruhunuzu acıtır. Kimi dinlesem psikolojik baskı 
mağduru, şiddet mağduru. Şaka yollu birkaç kişinin 
‘ben zorbayım’ demesinden başka hala zorbaya 
rastlamadım. Herkes mağdur; peki bu mağdurların 
zorbaları nerede? Psikolojik baskı uygulayıcıları aslında yanı başımızda, 
bizlerle birlikte yaşıyorlar. Dürüstlüğü, insan sevgisini, meslek etiğini, dini 
ve ahlaki değerleri sınırsızca kullanıyorlar. 
 
Milyonlarca çalışanın büyük çoğunluğu potansiyel psikolojik taciz 
(psikolojik baskı) kurbanı olarak inim inim inliyor. Psikolojik baskıya 
uğrayanlar arasında eğitimciler ve sağlıkçılar hiç de küçümsenmeyecek 
kadar çok. Psikolojik baskının uygulandığı çalışanların inim inim inlediği 
çalışma ortamında mutluluk olur mu, huzur olur mu, verimlilik olur mu? 
Olmaz tabii ki! 
 
Hemen hemen her sektörde binlerce insan psikolojik baskıya uğruyor, 
ruhu acıyor ve bizler de seyrediyoruz. Ülkemizde öğretmenler, öğretim 
görevlileri, işçiler, mühendisler, doktorlar, hemşireler, idari memurlar, 
askerler ve polisler gibi herkes çalıştığı ortamda psikolojik tacize maruz 
kalıyor. Hiç kimsenin, psikolojik tacize maruz kalmasını normal 
karşılamıyorum. Hatta bir ülkenin adalet kapısı olan hâkimi, savcısı, 
avukatı psikolojik baskıya maruz kalıyorsa ne olacak? Biz neden 
birbirimize eziyet ediyoruz? Bize neler oluyor? Kendisi psikolojik baskı 
kurbanı olan bir insan başkasına nasıl yardım edebilir? Psikolojik baskı 
kurbanları bir bezginlik hali yaşarken kendilerine bile yardım edemezler. 
Bir idareci psikolojik baskıya uğrarken çalışanına nasıl yardımcı olabilir 
ki? Başkalarına nasıl yardım edebilirler ki… 
 
Psikolojik baskı bir insanlık suçudur. Acizliğin ta kendisidir. Üstünlük 
kuramayan, kendisini ifade edemeyen insanların başvurduğu kurtuluş 
metodudur. Çalışma arkadaşını veya çalışanını işten çıkartmak, işten 
soğutmak için ve işyerinden kaçırtmak için yapılan eziyet alçaklığın en 
kötüsüdür. Bir insan başka birine yaptığı iyilik ölçüsünde insandır, yaptığı 
kötülük ölçütünde ise insanlıktan uzaklaşır. Psikolojik baskı uygulayıcısını 
tarif edecek kelime bulamıyorum. Psikolojik baskıcı, yaptığı fena işlerle 
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kendi iç dünyasını, kişiliğini, karakterini, ruh halini ortaya koyar. Psikolojik 
baskıya uğrayan yani mağdur olan , esasında çok onurlu çok gururlu ve 
çalışkan bir bireydir. Bir insan dürüst, kişilikli, onurlu, cesur, çalışkan zeki, 
yenilikçi ve donanımlı ise ya gerçekten mağdur olmuştur ya da potansiyel 
mağdurdur. 
Ama iki yüzlü, yalancı, korkak, şahsiyetsiz, cahil, donanımsız, kıskanç ve 
onursuz ise bu kişi ya psikolojik baskı uygulayıcısı ya da potansiyel 
psikolojik baskıcı olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir, yani 
psikolojik baskı uygulayıcısı adayıdır. 
Her akşam haber bültenlerinde o kadar çok şiddet izliyoruz ki, evet artık 
hepimiz psikolojik baskıya maruz kalır olduk. İtiraf ediyorum artık ben de 
psikolojik baskı altındayım. 
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