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Tekst 1 

Goethe ve Schiller

F KRET DO AN

 1  “Almanya’nın yeti tirdi i en büyük 

airler kimlerdir” diye sorulsa, 
ku kusuz hemen akla iki isim gelir: 
Goethe ve Schiller. Halen okul 
kitaplarında bile adları birlikte 
anılmaktadır. Gerçi Schiller 1805 yılında
henüz 46 ya ındayken hayata gözlerini 
yummu tur, Goethe ise 1832 yılında 83 
ya ındayken ama bugün mezarları da 
yan yanadır i te. Weimar’da onları
beraber bir defne dalı tutarken gösteren 
bronzdan bir heykelleri vardır. Heykelin 
üstünde durdu u kaideye çakılmı
levhada unlar yazılıdır: “Vatan airleri 
Goethe ve Schiller”. Do rusu 
hafızalarda olsun gönüllerde olsun onları
ayırmaya kimse kıyamamı tır. Bunda 
aynı dönemde ya adıkları tüm 
ça da larını gölgede bırakacak denli 
dünya ve Alman edebiyatına
damgalarını vurmu  olmaları büyük bir 
etken. 

 2  Oysa ba langıçta ate le barut gibi 
yan yana gelmekten özenle 
kaçınıyorlardı. Goethe’nin yakla ımı
dü manca, Schiller’in ise so uk ve 
mesafeliydi. Ama buzlar 1794 yılında
Goethe’nin “Bitkilerin Dönü ümü”

üzerine bir konu ma yapmak için geldi i
Jena’da çözüldü. Dinleyiciler arasında
Jena Üniversitesi’nde edebiyat 
profesörlü ü yapan Schiller de vardı.
Goethe’nin konu ması bittikten sonra 
Schiller kafasını sallayıp: “Ama bu bir 
deneyim de il, dü ünce!” diye kar ı
çıktı. Ve bu sözler sadece hararetli bir 

tartı manın de il, yeni bir dostlu un da 
ba langıcı oldu. 

Devlet adamı Goethe

 3  Fransız Devrimi’nin yeni bir çı ır
açtı ı o yıllarda Goethe hatırı sayılır bir 
devlet adamıydı. “Genç Werher’in 
Acıları” adlı romanıyla tüm Avrupa’nın
kalbini fethetmi  olmanın nimetlerinden 
faydalanmaktaydı. Schiller ise 
“Haydutlar” ve “Don Carlos” adlı
oyunlarıyla büyük bir çıkı  yaparak 
Goethe’yi tahtından indirecek bir yazar 
görünümündeydi. Kısacası, imdiye dek 
birbirlerini birer rakip gibi algılamaları
çok do aldı.

 4  Jena’da altı hafta boyunca hemen her 
ey üzerine tartı tılar ama hiçbir konuda 

da anla amadılar. Ancak köprüleri 
atmaktansa, tam tersine i birli ine gitme 
yolunu seçtiler, çünkü aralarındaki o 
gözle görülen so ukluk ortadan kalkmı ,
yerini ötekine duyulan bir hayranlı a
bırakmı tı artık. Jena’daki bu 
tartı madan sonra düzenli olarak 
yazı maya ba ladılar. Mektupların
ekseni, yeni filizlenen bu dostlu u
peki tirmek oldu u kadar günün 
sorunlarına yanıt veren bir sanat teorisi 
olu turmaktı aynı zamanda. 

 5  Görünen oydu ki, aralarında derin bir 
uçurum vardı, ama bu ayrılıkta bile 
birçok konuda aynı sonuca vardıklarını
a kınlıkla gördüler. kisi de Fransız

Devrimi’nin içeri ine sahip çıkıyor, 
ancak yöntemini benimsemiyordu. 
Fransız Devrimi’nin kansız bir ekilde 
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gerçekle mesi, feodalizmin son 
kırıntılarının da Almanya’dan 
temizlenmesi; i te birlikte çalı malarının
temelini olu turacak ana dü ünce 
buydu. ktisadi ve siyasi görü lerindeki 
ortaklık, arkada lıklarının anahtarıydı.

Tutumları farklıydı

 6  Ne var ki, Goethe aydınlanmacı bir 
hümanizmin temsilcisiydi, evrime 
inanıyordu. Schiller ise idealist bir 
devrimci. Yani ta ba ından beri 
arkada lıklarının bir sınırı vardı ve bu 
sınır hiç geçilmedi. Yazınsal tutumları da 
birbirinden farklıydı. Schiller’e göre 
Goethe içgüdülerini izleyerek do ayı
aslına uygun taklit eden saf airdi, 
kendisi ise gerçekli i sadece oldu u gibi 
de il, aynı zamanda nasıl olması
gerekti ini de göstererek yansıtan
duygusal airdir. Goethe konularını
ya antıdan, mitlerden, efsanelerden 
alırken Schiller de sırtını tarihe, 
felsefeye ve oyun teorisine 
dayamaktadır. 

 7  Schiller 1799 yılında Goethe’nin 
üstelemesiyle Weimar’a gelip yerle ti.
Birbirlerinden ö renecekleri çok ey 
vardı. Goethe do u tan bir airdi, 
kelimelere hükmetmekte üstüne yoktu, 
ayrıca çok iyi bir gözlemciydi. Schiller’in 
damarlarında ise bir trajedi yazarının
kanı akıyordu, kurgunun dilinden en iyi 
anlayan oydu. 

 8  Weimar’da her gün yüzyüze 
görü mek fırsatına kavu tuklarından 
ele tiriler ve desteklemelerle yeni 
çalı malar için birbirlerini adeta 
kamçıladılar. kisinin de en verimli 
dönemi oldu bu. Schiller 
ba yapıtlarından sayılan “Messina 

Gelini” ile “Wilhelm Tell”i Weimar’da 
yazdı. Goethe ise en görkemli eseri olan 
Faust üzerinde yeniden çalı maya 
ba ladı. kisi de eserleri birbirlerine 
borçludur diye ileri sürmek hiç de abartılı
olmaz. 

 9  Goethe Schiller’e duydu u ükranı u
sözlerle dile getirdi: “Bana ikinci bir 

gençlik arma an ettiniz. Beni yeniden 
air yaptınız.” Schiller ise Goethe’ye 

ba lılı ını bir arkada ına öyle 
açıklıyordu: “ çimde bir ey 

ye ermeden ondan ayrılamam.” Ama 
ayrılık saati gelip çattı ında takvimler 9 
mayıs 1805’i gösteriyordu. Schiller’in 
erken ölümüyle dü ünce alı veri i son 
bulmu  ve klasik dönemin tüm yükü 
Goethe’nin omuzlarına binmi ti. 

 10  Eserleri, dü ünceleri, ya amları
de i ik yollar izlemi se de yazına,
felsefeye, insanlı a yaptıkları
katkılardan ötürü isimleri hep birlikte 
anıldı: Johan Wolfgang von Goethe ve 
Friedrich Schiller. 

 Cumhuriyet
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Tekst 2 

Alo! e - mail’imle mi görü üyorum? 

ÜKRÜ ANDAÇ 

Turk.net, dün ba layan Compex 26’ncı Uluslararası Bilgisayar Fuarı’nda ‘her yerde’ adlı
yeni bir uygulamasını tanıttı. Turk.net’in ba lataca ı bu hizmetle artık e - mail’lere 
istenilen yerden, herhangi bir telefon aracılı ıyla ula mak mümkün olacak. Amerika’da, 
Amerika Online (AOL) tarafından uygulanan sistem, Türkiye’de ilk defa Turk.net 
tarafından uygulanacak. Bu sistemle birlikte, internetteki e - mail’lere gelen yazılı mesajlar, 
sese çevriliyor ve sese çevrilen mesajlar ev ve i yerlerindeki sabit telefonlardan, cep 
telefonlarından ya da sokaktaki herhangi bir ankesörlü telefondan dinlenebiliyor.  

Dinleyin ve faks çekin 
Turk.net Uygulama Geli tirme Müdürü A. Safa Topba , yeni sistem hakkında u bilgileri 
verdi: "Bu sistem dünyada yalnızca AOL tarafından uygulanıyor. Kullanıcılar artık cep 
telefonu ve palm gibi mobil cihazlardan e - mail mesajlarına ula abiliyorlar. Bizim 
getirdi imiz bu sistemle birlikte artık internet kullanıcıları bütün e - mail’lerini sesli olarak 
dinleyebilecek. Yani yeni bir boyut açılacak." 

‘Sesli yanıt hazırlanıyor’ 
Topba , Türkiye’de ilk defa uygulanacak bu sistemle teknoloji ve internetle araları iyi 
olmayan kullanıcıların da kendilerine gelen mesajları kolaylıkla istedikleri yerde ve 
istedikleri an dinleyebileceklerini söyledi. Topba , "Gelen bu mesajları faks olarak da 
herhangi bir yere gönderebilmeleri de mümkün olacak" dedi. Sistemi çok yakın zamanda 
uygulayacaklarını ve ilk uygulamasını Compex Fuarı’nda ziyaretçilere tanı tırdıklarını
belirten Topba öyle devam etti:"Sistemin bir adım ötesi olan bir uygulama için de yazılım
ve sistem geli tirme faaliyetlerimiz devam ediyor. Geli tirilecek uygulamayla, kullanıcılar, 
dinledikleri bu mesaja yine sesli olarak cevap da gönderebilecekler." 

e - mail’inizi telefondan yazdırın
Turk.net Uygulama Geli tirme Müdürü A. Safa Topba , ‘her yerde’nin tanıtımını fuardaki 
standlarında uygulamalı olarak ziyaretçilere tanıttı. Topba , Türkiye’de ilk defa 
uygulanacak olan e - mail’i sese çeviren bu sistemin bir ileri safhası olan sesi e - mail’e 
çeviren ve gönderen sistem için de çalı tıklarını açıkladı.

http://www.milliyet.com.tr/tavsiye/webmail.asp
http://www.milliyet.com.tr/tavsiye/webmail.asp
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Tekst 3 

E T M KÖ ES
METE ATAY 
Almanın Anadili 

1  Yeni yılla birlikte Almanya’da sa lık, 
sosyal ve ekonomik alanlarda birçok yeni 
yasal düzenlemeler yapıldı. Bunlardan 
Türkleri en çok ilgilendiren ku kusuz yeni 
Vatanda lık Yasası. Bu yasadaki temel 
de i iklikle, Almanya’da “kan ba ı” ile 
kazanılan vatanda lık kaldırılıyor, “do umla 
ülke vatanda lı ını kazanma” hakkı
getiriliyor. Yasayı savunma zorunda 
kalanlar; “Bunun Almanya için bir devrim 
oldu unu ileri sürüyor ve ba kalarını da 
bununla yetinilmesi gerekti ine inandırmaya 
çalı ıyorlar.” 

2 Yalnız o gözle ve o yanı ile bakıldı ı
zaman belki haklı görülebilir ve bu kadarı
ile yetinilip iyimserlik gösterilebilir. Fakat 
yasa birazcık irdelenip günlük ya amdaki 
uygulamalarına ve i levine bakılırsa iyimser 
olmak olası de ildir. 

3 lk taslak olarak sunuldu unda “reform”
sayılabilecek bu yasa, kanunla ıncaya kadar 
geçirdi i evreler sonunda “ku a
döndürülmü ” ve reform olma özelli ini 
yitirmi tir. Göçmenlerin umutları ve sevinci 
kursaklarında kalmı tır.

4  Çünkü yeni Vatanda lık Yasası, birinci, 
hatta ikinci ku ak göçmenler için Alman 
vatanda lı ına geçi i zorla tırmı  ve onların
geldikleri ülke ile ilgili bazı haklarının
yitirilmesine, avantajlarını kaybetmesine ve 
kültürel ba larının kopmasına neden olacak 
niteliktedir. Yeni yasanın çifte vatanda lı ı
kabul etmemesi ve Alman vatanda ı olan 
birisinin tekrar eski vatanda lı ına dönmesi 
durumunda Alman vatanda lı ını
kaybetmesi, buradaki insanlar için, maddi ve 
manevi birçok eyi kaybetmesi anlamına 
gelmektedir. 

5  Yıllarca Türkiye’deki Sosyal Sigortalar 
Kurumu’na prim ödeyip Türkiye’de emekli 
olmayı hesap edenlerin hayalleri suya 
dü üyor, Türkiye’deki miras hakkından 
yararlanamama durumu ile kar ı kar ıya 
geliyor. Yabancılara getirilen 
sınırlamalardan dolayı istedikleri yerde mal 
edinme hakkından yoksun bırakılırken 
biriktirdi i parasını daha kârlı gördü ü
Merkez Bankası’nda de erlendirmesi 
olana ı engelleniyor veya zorluk getiriliyor. 

Bu insanların hakları her ne kadar “Pembe 
Kart” uygulaması ile korunmaya 
çalı ılıyorsa da, basında bunun 
aksaklıklarını okuyor ve vatanda ların
ma duriyetlerini takip ediyoruz. Kaldı ki, 
“Pembe Kart”  uygulamasına Alman 
politikacıların kar ı olması, endi eleri daha 
da arttırmaktadır.

6 yi Almanca bilme ko ulunun 
getirilmesi, birinci ku a ın önünde 
a amayaca ı büyük bir engel olarak 
konması, 30-35 senesini bu ülkeye vermi
insanlarda dı lanmı lık duygusu yaratmı  ve 
küstürmü tür. Yasa üzerinde daha çok ey 
söylenebilir, çok ey tartı ılabilir. 

7  Asıl anadili e itimi ile ilgili bir nokta var 
ki, Bavyera çi leri Bakanı Günter 
Beckstein bu konuya u sözleri ile açıklık
getiriyor: “Do u tan Almanın anadili 
Almancadır. Alman vatanda lı ına geçmi
Türk çocuklarının Türkçe anadili ve slam 
derslerine gitmesi ise anayasal açıdan zor 
olacaktır.”

8  Almanın anadili elbette Almanca’dır. 
Buna kim ne diyebilir? Peki, Türk veya 
di er göçmenlerden Alman vatanda ı
olanlar, her türlü dil, din ve kültür ba larını
bir anda yok mu sayacaklar? 
 Bir pasaport de i ikli i ile tüm 
geçmi lerine çizgi mi çekecekler? 

9 “Kimlik” demek salt pasaport demek 
midir? 
 Çok dilli, çok kültürlü, çok renkli 
toplum, toplumlar, kültürler arası kayna ma 
teorileri kâ ıt üzerinde mi kalacak? Yoksa, 
son günlerde her partinin sıkça kullandı ı
“Integration” sözcü ünden bunu mu 
anlıyorlar? 

10  Yıllardan beri kendi vatanda larını
Alman vatanda lı ına geçmeye te vik 
edenler bu sonucu hiç mi görmediler, 
dü ünmediler? 

11  Dü ünmedilerse bundan sonrası için ne 
dü ünüyorlar? Her ey iyi güzel de, bu 
soruların yanıtlarını kim verecek? 

Postfach 1 02, 53568 Unkel-Almanya 
Faksa: 022 24  94 15 71
 Cumhuriyet

                                          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.



300035  12A 6 Lees verder

Tekst 4 

ODAK NOKTASI  

AHMET CEMAL

Beytepe’de Bir Gün ... 

1  12 Aralık Salı gününü, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanatsal ve 
Kültürel Etkinlikler Komisyonu’nun daveti üzerine, ‘Sanat ve Dü ünce’ ba lıklı bir söyle i
yapmak üzere üniversitenin Beytepe Kampusu’nda ve Ankara’da geçirdim.  

2  Bir süre önce, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nün nazik 
daveti üzerine gerçekle tirdi imiz söyle i gibi, bu son birliktelik de, sadece karanlık
bulutlarla ve bunalımlarla sınırlı olmayan ‘öteki Türkiye’yi ya amak ve umutlanmak için 
çok güzel bir neden oldu.  

3  Saat 13.30’daki söyle iden önce, Ankara’da geçirdi im birkaç saat içerisinde, Dı i leri 
Bakanlı ı Kültür leri Müdürü Sayın Varol Özkoçak‘la tanı ma fırsatını bulmam, o günün 
gündeminde önceden bulunmayan, çok ho  bir sürprizdi. Varol Özkoçak’ın ekim ayında 
Ankara’da açmı  oldu u heykel ve resim sergisi için özenle hazırlanmı  katalo unun
sayfalarını çevirdikçe, özümsenmi , çok geni  bir bilgi da arcı ıyla beslenen bir dü ünce 
dünyasının heykellerde ve resimlerde somutla masını ya adım. Bu tanı ma sanki bir-iki saat 
sonraki söyle inin içeri inin önceden onaylanması yerine geçti.  

4  Hacettepe Üniversitesi’ne daha önce hiç gitmemi tim. Ama bunun ba langıçta yol açtı ı
ürkeklik, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Zafer Geçaydın’la tanı mamla birlikte 
tümüyle uçup gitti. Prof. Geçaydın’ın ahsında kar ıma, geni  bilgi da arcı ı nedeniyle 
kendine haklı olarak güvenen, fakat bu güvenini dı arıya hep sıcak bir alçakgönüllülü ün
sınırları içerisinde yansıtan bir aydın kimli i çıktı. Sohbetimizin akı ı sırasında kendisinin 
kökeniyle ve ilk çabalarıyla Köy Enstitüleri´nin atmosferinden geldi ini ö renince, bu bilge 
kimli ini de do al kar ıladım. 

5  Söyle i saati geldi inde, Mehmet Akif Ersoy Salonu ö rencilerle ve ö retim üyeleriyle 
tamamen dolmu tu. Saat 13.30’da ba layan söyle i, yo un sorularla birlikte saat 16.00’da 
ancak bitti. Beni sevindiren nokta, bu konunun, yani sanat ile dü ünce arasındaki ili ki 
üzerine tartı maların bugüne kadar gitti im her yerde yo un bir ilgiyle kar ılanması.
Ortaö retim sistemi hâlâ geni  ölçüde ezbere dayanan, çe itli düzeylerdeki ‘otoriteler’ 
aracılı ıyla çokseslilik görüntüsü altında hâlâ tekseslili ini sürdürmesi istenen bir toplumun 
özellikle genç kesimlerin odak noktasında dü ünme eyleminin yer aldı ı konulara bunca ilgi 
göstermesi, kanımca gelece e yönelik en olumlu belirtilerden biri.  

6  Gerçek u ki, bugünün üniversite gençli i -neyse ki!- artık istense de istenmese de 
dü ünüyor. Bu dü ünme eylemi henüz yeterince bilgi temeline kavu mamı  olabilir. 
Türkiye’nin gençleri, ‘bilgi olmadan fikrin olamayaca ı’ gerçe ini hâlâ tam olarak 
algılamamı  olabilirler. Ama ‘dü ünmeme’ kar ısında ‘dü ünme’nin artık ye lendi i de bir 
gerçek. imdi tüm sorumlu yeti kinlerin yapmaları gereken, bu gençli e -horlayıcı,
a a ılayıcı, azarlayıcı tutumlara asla sapmadan, onlara alı ılagelmi  anlamda ‘söz 
dinletme’yi ö reticili in temel niteli i saymaya da kalkı madan!- fikrin olu masında 
bilginin mutlak gereklili ini her fırsattan yararlanarak göstermek. 
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7  Son örne ini Hacettepe’de ya adım; ama girdi im her üniversite ortamında aynı eyi 
gözlemliyorum: Gençlerimiz tartı maya hazır, salt hazır olmanın ötesinde, hep çok daha 
fazla tartı ma istemekteler. Bu durumda yapılması gereken, onlara her fırsattan yararlanarak 
tartı ma ortamları hazırlamak ve tartı maların ancak bilgi temeline dayandı ı ölçüde 
verimli olabilece ini de onlara yine tartı ma yoluyla göstermek; bu arada onları ‘yanlı
yaparım’ korkusuyla konu mamanın, yanlı ı kökle tirmekten ba ka bir sonuç veremeyece i
yolunda da uyarmak! Sözünü etti im anlamda tartı ma ortamlarının sa lanması ba lamında, 
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin ba kanlı ını ressam dostum Ferhat 
Özgür’ün yaptı ı Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu’nun gelecekte çok de erli 
katkılarda bulunaca ına inanıyorum.  

8  Beytepe’deki bir günüm, oranın ö retim kadrosundaki bazı de erli sanatçılarla, Heykel 
Bölümü’nden Remzi Sava  ve M. Bora Türkkan, Grafik Sanatlar Bölümü’nden Namık
Kemal Sarıkavak, Seramik Bölümü’nden de Do an Özgündo du ile yaptı ımız ça
sohbetleriyle son buldu.  

9  Dedi im gibi, ‘bir ba ka Türkiye’nin de varlı ını kanıtlayan, bundan ötürü de çok güzel 
bir gündü... 

 e-posta: ahmetcemal@superonline.com
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Tekst 5 

Sahaflarda Eskiye Özlem 

stanbul Haber Servisi – 

 Kapalıçar ı’nın Fesçiler Kapısı ile Beyazıt Meydanı arasında yer alan stanbul’un 
‘eski kitap alı veri  merkezi’ Sahaflar Çar ısı, eski hareketli günlerini özlüyor. 1970’lerden 
sonra dokusu hızla bozulan çar ı, belediyenin kiraları a ırı biçimde arttırması; eski kitaptan 
anlayan, bu i e gönül veren esnafın azalması ve i porta baskısının huzursuzluk yaratması
nedeniyle kimli ini yitirmeye ba ladı. Özellikle 1977’de belediyenin Beyazıt Meydanı’nı
i gal eden i portacıları geçici olarak Sahaflar Çar ısı’na yerle tirmesiyle çar ı   19   i levini 
kaybetmeye ba ladı. stanbul Sahaflar Çar ısı Derne i Ba kanı Adil Sarmusak, e itim 
sisteminin de i mesi, Beyazıt’taki fakültelerin sayısının azalmasıyla eski kitaplara olan 
ilginin azaldı ını belirtti. 

stanbul Büyük ehir Belediyesi’ne ba lı 23, Eminönü Belediyesi’ne ait 19 olmak 
üzere toplam 42 dükkândan olu an çar ıda bugün sadece 3-4 dükkân   20   . Di er
dükkânlarda ise ‘ayakta kalabilme’ kaygısıyla ders kitapları, defter, kalem gibi kırtasiye 
malzemeleri; yabancı dergiler, güncel kitaplar ve yüzük, kolye gibi hediyelik e yalar 
satılıyor. 
 Sahaflık, medrese ö rencilerinin 15. ve 16. yüzyıllarda Fatih ve Beyazıt gibi büyük 
camilerin etrafında kitap alımı satımı yapmaları ile birlikte   21   . Basralı Abdullah Yetimi 
de sahaflı ın piri olarak bilinen ilk ki iydi. 1894’teki stanbul depremine kadar Kapalıçar ı
içinde faaliyet gösteren sahaflar, depremden sonra bugünkü yerlerine ta ındılar. Bilim ve 
kültür adamlarına, üniversitelere ve kitaplıklara birçok basma ve yazma kitap sa layan 
  22   , 1950’de önemli bir yangın geçirdi. 
 Yangın sonrasında belediye, çar ıdaki arsaları alarak sahafları bugünkü görünümüne 
kavu turdu. Yapılan barakalar sembolik fiyatlarla hak sahiplerine satılırken geri kalan 
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dükkânlar ise yine sembolik fiyatlara   23   . Sarmusak, belediyenin, sahafların sadece eski 
kitap satması artıyla dükkânları sembolik fiyatlarla kiraya verdi ini belirterek, bu 
‘centilmenlik anla ması’nın Bedrettin Dalan’ın belediye ba kanlı ı yaptı ı dönemde   24   .
Sarmusak, Dalan döneminde belediyenin kira taleplerinde büyük miktarda artı  oldu unu ve 
buna ba lı olarak çar ıda kitapla ilgili di er malzemelerin de satılmaya ba ladı ını söyledi. 
Sahaflı ın ‘kitap doktorlu u’ oldu unu söyleyen Sarmusak, artık kendilerine eski kitap 
sa layan   25   kalmadı ını ifade etti. “Eskiden bohçacı-eskici denilen sahaflar vardı.   26  
dola ır, eski kitaplar toplayıp çar ıya getirirlerdi. O kitaplar da çar ıda açık arttırmayla 
satılırdı” diye konu an Sarmusak, di er bir eski kitap kaynaklarının da, ölen bilim adamları
ve üniversite hocalarına ait kitapların çar ıda müzayede ile satılması oldu unu belirtti. 
 Nihal Kitabevi, Elif Kitabevi gibi 2-3 dükkânın sadece sahaflık yaptı ını vurgulayan 
Sarmusak, sahaflık mesle inin yok olması halinde   27   arasındaki ba ın da kopaca ına 
dikkat çekti. Sarmusak öyle devam etti: “Bizi sahaf yapan de erli kitapları depolarda, 
kasalarda saklıyoruz; raflarda sergilemeye kıyamıyoruz. Sadece meraklılarına, eski kitap 
erbaplarına bu kitapları veriyoruz. Artık ara tıran, tartı an bilim adamı, yazar ve üniversite 
hocaları da kalmadı”.   28   Kuran, yazma, kullanılmı , elden dü me ve di er dini kitapların
satıldı ı çar ıya Tanzimat döneminde basılı kitap da girmeye ba ladı. 1950’lerden sonra ise 
kitapların yanı sıra defter, kalem, turistik ve hediyelik e yalar satılmaya ba lıyor ve 
sahafların mü teri tipi de de i iyor. Sarmusak, çar ıya, okulların açılmasıyla birlikte 
ö rencilerin yo un olarak geldi ini, eski mü terilerin ise fazla u ramadı ını söyledi. 
Sahaflar Çar ı’sında kalan son birkaç sahaf da, uzun süre stanbul’a bir ‘kültür merkezi’ 
olarak hizmet veren çar ının önemli sarsıntılar geçirdi ini ifade ederek devletten, 
belediyeden, kültür adamlarından, stanbul’u ve kitabı seven herkesten ilgi beklediklerini 
söylüyor. 

Cumhuriyet 
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Tekst 6 Cumhuriyet artık nternet’te 

1  Yüzyılın bilgi otoyolu olarak adlandırılan nternet’te yer alan hemen hemen tüm yayın
organları, bugüne dek, gazete mizanpajlarından ayrı kimliklerle okurların kar ısına çıktılar. 
Ancak Cumhuriyet, bu yöntemi ye lemedi. 

2  Gazeteyi nternet’te kendi kimli imizden uzakla madan yayınlamak amacındayız. 
Bunun için daha uzun ve zor bir yöntem denemek gerekiyordu. Sonunda Cumhuriyet, kendi 
kimli inden ödün vermeden, “Yöre”nin de katkısıyla nternet’te yer aldı. Ve siz 
Cumhuriyet okurları, gazetenizin gerçek sayfalarını artık nternet’te görebileceksiniz. 

3  Peki nternet’te yayınlanan Cumhuriyet’i nasıl okuyacaksınız? Sorunun yanıtı basit. 
Cumhuriyet‘i nternet’te “gazete” gibi okuyacaksınız. Okumak istedi iniz haberin üzerine, 
bilgisayar terimiyle, “tık”ladı ınızda o haber ayrı bir pencere ile ekranınıza gelecek. Yine 
ekranın en altındaki minik pencereden okumak istedi iniz sayfalara ula abileceksiniz. 

4  Sayfanın size göre sol tarafında yer alan linkler aracılı ıyla “Bilim-Teknik”, “Pazar 
Dergi”, Kitap Dergi”, “Kitap Kulübü”, “Tartı ma” alanını, “Radyo Cumhuriyet” ve “Ar iv” 
bölümlerini ziyaret edebilirsiniz. E er yalnız haberlerimizi görmek isterseniz “içindekiler” 
butonunu kullanarak sayfayı görüntülemeden haberler ve yazarlarımıza ula abilirsiniz. 

5  Kitap Kulübü bölümünde 16 bin kayıttan olu an oldukça zengin bir ar ivle kar ı
kar ıyasınız. Merak etti iniz konularda arama yapabilir, sevdi iniz yazarların hangi 
kitaplarının yayınlanmı  oldu unu ö renebilirsiniz. leriki dönemde do rudan kitap sipari i
de verebileceksiniz. 

6  Ar iv bölümüne her hafta önemli bir belge eklenecek. Gazetelerde kimi zaman özetle yer 
alan, ancak kamuoyunu yakından ilgilendiren önemli raporlar burada tam metin olarak yer 
alacak. Dilerseniz bu raporları kendi bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Site haritasından 
sitemizi nasıl dola abilece inizi daha ayrıntılı bir ekilde görebilirsiniz. 

7  Cumhuriyet’i nternet’te, di er gazetelerden farklı olarak, ne yazık ki, sadece abone 
olanlar izleyebilecek. Salt abonelere açık yayınımız, deneme yayınının hemen ardından 
ba layacak. Abonelik i lemini hemen nternet üzerinden yapabileceksiniz. 

8  Abonelik sisteminin nternet’teki genel e ilime uymadı ını biliyoruz. Buna ra men bu 
yöntemi ye lemek zorunda kaldık. Cumhuriyet “ba ımsız” bir gazetedir. Arkasında bir 
holding deste i yoktur. Ba ımsızlı ın hem bize hem okurlara pahalıya mal oldu unu
biliyoruz. Ancak ba ımsızlı ımızı korumakta kararlıyız. nternet’teki Cumhuriyet 
okurlarının bunu kavrayacaklarını ve bizi destekleyeceklerini umuyoruz. lkelerimizden 
ödün vermeksizin, do ru bildi imiz yolda yürümeyi sürdürece iz. Tek güvencemiz 
okurlarımızın bilinci… 

9  Son olarak, unutmayın sitemiz en iyi 800x600 ekran boyutunda ve küçük font ayarlarıyla 
izlenebilir.
__________________________________________________________________________ 

   [Pazar Dergi] [Bilim Teknik] [Kitap Dergi] [Kitap Kulübü]
   [Cumhuriyet Kitabı] [Ar iv] [Arama] [Site Haritası]
    (postakutusu@cumhuriyet.com.tr)
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Tekst 7 
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Tekst 8 

“Yazarın sesi alçakgönüllüdür” 

1  Kültür Servisi - Orhan Pamuk’un leti im Yayınları’ndan çıkan yeni kitabı “Öteki 
Renkler”, düzyazılar, gazete yazıları, kendisiyle yapılan röportajlar, bir hikâye ve 
denemelerden olu uyor. Kitap, yazarı hem edebiyatçı hem de insan yönüyle daha yakından 
tanıtıyor. Kendini, ya amını, ülkemizin siyasi ve ekonomik durumunu, güncel olayları,
yazarları, edebiyatı ve romancılı ı alçakgönüllü ancak içten bir dille anlatıyor. Ama yine 
yazdıklarının arkasına ba ka anlamları, belki de sırları gizleyerek... sanki okuyucuya bazı
ipuçları veriyor ve çekiliyor...  

2 çedönük bir yazar olarak tanınıyorsunuz.... Ama bu kitaptaki düzyazılarınızla kendinizi 
biraz daha açmaya çalı ıyorsunuz, yine de kendinizi ele vermekten kaçınıyorsunuz. 
Yazılarda görünenlerin ardında sanki çok ba ka anlamlar var gibi... Hatta pek net 
olmadı ınız da söylenebilir...

3  ORHAN PAMUK - Her zaman en açık, en berrak dü ünceyi bile hep aklımdaki asıl
dü ünce gibi de il, ba ka eylerle birlikte - u arada bahsetmek istedi im ey gibi- 
yazıyorum. Bu beni kuvvetle inandı ım büyük dü üncelere sahip olup, bunu ba kalarına
ö reten bir yazar tutumundan çıkarır. Sorunları tanıyan, onların çözümsüzlü ünden 
dertlenen, fakat yazıyla bu sorunların öbekle ti i noktalarda gezinerek, onları açarak, 
sorunları irdeleyerek ve onların açmazlarını birbiriyle çeli ti i noktaların üzerinde durarak 
bir çe it özgürlük alanı açan biri gibi görüyorum kendimi.  

4  Örne in, kültürel politika... Bizim ebedi Do u-Batı sorunu... Toplumumuzun geleneksel 
tutumları bu konularda çok kesin fikirli, önyargılı, taraflar birbirine kar ı anlayı sızdırlar. 
Benim buradaki tutumum ikisi arasındaki duvarı yıkmaktır diyebilirim. Ya da bu ikisi 
arasında bir insani alan açmaktır. Ama bunu yaparken parma ımı sallayarak “sen de 
haksızsın” demem. Bıyık altından gülümseyerek “herhalde ben haksızım” derim. Ama kendi 
tutumumu irdelemek için ba ırmadan öyle bir çaba harcarım ki, buralardan yeni bir dü ünce 
do ar.  

5  “Öteki Renkler”deki yazılarınızın birinde- ki”Yeni Hayat”ın ba ında yer alıyor- “Yazı
yazmak ya amadıklarımızdan bir tür intikam almaktır” diyorsunuz. Bu kitabın varolma 
nedenlerinden biri de bu mu?

6  ORHAN PAMUK – “Öteki Renkler” bir sanat eseridir. Burada unu kast ediyorum: 
Dergilerde, gazetelerde yayımlanmı  yazılarımın yan yana getirilmesi de ildir bu kitap. 
Üzerinde çok kafa yordu um bir kurguyla, bir ilhamla pek çok yazı parçasını dı arıda 
bırakarak, bazı bo lukları doldurmak için yazarak yapılmı  bir kurgu var burada... Bu 
bakımdan buradaki yazılar gazete yazıları mantı ıyla yan yana gelmedi. çlerinde özya am 
öyküleri, benim hayat hikâyeme ili kin unsurlar, entelektüel sorunlar, roman yazmak, 
de i en bir ülkede kimli e sahip olmak gibi dertlerimle alttan alta birbiriyle ili kili pek çok 
çizgiyle ba landı. Bu yüzden kitabın ruhu, içindeki otobiyografik parçalar ve yarı hikâye 
roman parçacıkları ile bir gazete yazısının ruhundan ba ka bir ey. Bunun altını çizmek 
istiyorum. Siyasi bir yazı yazarken romandaki çabayı göstermiyorum. Burada ya amadı ım
hayattan de il, siyasi arenada kötü oldu unu dü ündü üm insanlardan bir anlamda intikam 
almak için yazıyorum. Ama Türkiye’nin ta rala masını konu alan yazının arkasında bir öfke 
var. Ama bu öfkeyi hep tuttum. Siyasi ve kültürel öfkeyi, kızgınlıklarımı hep çalı mak için 
tuttum bir tarafta. Bir eye kızdıysam, ben de daha çok çalı ırım dedim o zaman. Kısacası,
bu kitap da di er romanlarımda oldu u gibi pek çok eyi tatmin etmek için yapılmı tır. 
Dünyayla, kendi ki isel hayat hikâyemden Türkiye’nin, dünyanın hikâyesine... En duygusal 
ekilde hissettiklerimden en toplumsal ve mantıklı yanıyla dü ündüklerime uzanan bir 

yelpaze bu...  
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7  “Öteki Renkler” in okur üzerinde nasıl bir etki bırakaca ını dü ünüyorsunuz?

8  ORHAN PAMUK - Bu kitabın toplam etkisi bir yazarın dünyaya bakı ının bir kısmını
görmek olacaktır. Bu kitap pek çok konuyu ele alıyor. Çok iddialı yanları da olabilir. Ama 
yazarın sesi alçakgönüllüdür. Sanki yazarın kendi kendine mırıldandıklarıdır. Ancak tutarlı
olarak sabırla ve neredeyse bir çe it vakarla...  

9  Ayrıca, bu kitabın etkisi, bir insanla 10 saat birlikte dü ünme etkisidir. Bir de yazıların
teker teker etkileri var... Örne in kızımla ilgili, ak amları yorgun argın eve dönen adamla 
ilgili yazılarda iirsel bir gözlem var. Paranoyalarımız, saatlerle olan ki isel ili kim... 
Bunları cesaretle itiraf ediyorum. Ama bunu mizahla yapıyorum. Aslında bu kitabın vaat 
etti i dünya yeni bir dünya de il, aramızda gezinen bir yazarın sessiz dünyası... 

 Cumhuriyet 
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Tekst 9 

YEN  DÜNYAYA HO  GELD N Z
 1  Bilim adamları son yıllarda gündemin üst sıralarına yerle en küresel ısınmanın

önüne geçilememesi halinde, do al felaketler konusunda çekilen korku filmlerinin 
gerçek ya amda da kar ımıza çıkmasının kaçınılmaz oldu unu öngörüyorlar. 

 2  ngiltere: ngiltere, gelecekte daha kuru yazlar ve daha sık kuraklık ya anan 
sıcak bir ülke haline gelirken, sonbahar ve kı  mevsimi daha ya murlu olacak. Di er 
bir ifadeyle: daha fazla ya mur ve daha fazla nehir ta kınları. Kıyı alanları ise iki 
tehlike arasında sıkı mı  durumda: çerden nehir ta kınları, dı ardan yüksek 
dalgalar. 

 3  Küresel ısınmanın sonucu olan daha yüksek deniz seviyeleri, ngiltere’nin güney 
bölgesinin yüzyılda 30 santimetre battı ı gerçe iyle birle ti inde, dalgaların daha 
da tehlikeli hale gelece i anlamına gelir. Kötümser bir tahmine göre East Anglia 
bölgesinde deniz seviyesi 50 yıl gibi kısa süre içinde 80 santim yükselecek. 

 4  ngiltere’yi tehdit eden en büyük tehlikelerden biri, Kanada’dan ba layıp Atlantik 
boyunca geni  bir alanda hızla ilerleyen alçak basıncın neden olaca ı ve Kuzey 
Denizi’nden a a ıya do ru okyanusun yüksekli ini 30 santimetre yükselterek 
ngiltere’nin do u kıyılarına çarpacak olan devasa bir fırtına dalgası. Benzer  
ekilde batı kıyıları da rlanda Denizi’ndeki benzer dalgalanma tehlikelerine kar ı

korumasız durumda. 
 5  ngiltere’de yapılan detaylı bölgesel iklim de i ikli i etkileri çalı maları dramatik, 

acı ve bazen de sevindirici sonuçlar ortaya koydu. Güneydo u’da, ortalama yıllık
sıcaklıkların 1, 2, 3, 4 C° derece arasında artaca ı, kı  ya ı  miktarının yüzde 6 ve 
yüzde 22 arasında yükselece i, yaz ya ı  miktarının ise yüzde 8 ila yüzde 22 
arasında dü ece i tahmin ediliyor. 

 6  ngiltere’deki biyolojik çe itlilik ve do al ya am alanları hakkında da endi eler 
var. Çulluk, deniz saksa anı, kırmızı ayaklı kaz, kum ku ları, kıyı çullu u gibi türler 
tarafından kullanılan çamur veya tuzlu bataklıklar yok olabilir. Cumbria ve Pennine 
Da ları ve Peak Bölgesi gibi yukarı bölgelerde ise kuzey iklim balık türleri ve bitki 
örtüsü ısınan iklime dayanamayabilir. ngiltere’nin güneyinde kalan büyük kırsal 
alanlar yabancı türlerin istilasıyla kar ıla abilir. Daha hızlı kıyı erozyonu turistik ve 
tarihi kıyı alanların yok olmasını hızlandırabilir. Üzüm, soya, mısır, ayçiçe i, fasulye 
gibi yeni ürünler yayılabilir. Daha ılıman havalar bazı kelebek, kertenkele ve yılan
türleri için iyi; köstebek, cırcırböce i ve sı  köklü kayın a acı gibi türler için kötü 
olacaktır. 

 7  ABD: Bilim adamları, e er küresel ısınmayı durdurmak için hiçbir ey 
yapılmazsa korku filmlerindeki gibi denizin do u kıyısında bulunan ehirleri yutma 
senaryolarının gerçek olabilece ine inanıyorlar. Uzmanların tahminleri gerçekle irse 
ve sıcaklık, denizlerin 60 cm yükselmesine neden olacak ekilde 1,5 C° ile 6 C° 
arasında artarsa; buna daha kuvvetli fırtınalara ve a ırı sa anaklara neden olan 
daha yüksek ya ı ları eklersek, New York ve Boston gibi ehirler ciddi bir tehlike 
içinde olabilirler. 

 8  Olaylar halihazırda küresel ısınmaya ba lanmı  durumda: Son yıllardaki kuraklık
sonucu Florida’da 196 bin hektar (485.000 dönüm) ormanlık alan, 300 ev ve bina 
yangınlar tarafından yok edildi. Aynı yıl New England eyaletindeki bir kar fırtınası 44 
ki iyi öldürdü. 

 9  Küresel ısınmanın di er bir etkisi ise bula ıcı hastalıkların yayılması.
Sivrisinekler tarafından ta ınan Batı Nil hastalı ı geçti imiz iki yaz, daha önce 
hastalı a rastlanılmayan New York bölgesinde görüldü ve yakla ık on kadar insanın
ölümüne neden oldu. Öte yandan, yüksek sıcaklar aynı zamanda ha ere ve 
kemirgenlerin kı ın öleceklerine tam tersi hayatta kalıp yavrulamalarına olanak 
tanıyor. Sıtma vakaları ise New York’ta ilk kez kaydedildi. 
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 10  Güney Afrika: Bazılarına göre bu yıl binlerce Mozambikliyi a açlarda sı ınacak 
yer aramaya iten kuvvetli seller, küresel ısınmanın Güney Afrika’daki yıkıcı
tahribatının do rulanmasını sa lamı tır. klim de i ikli inin uzun süreli kuraklıklara 
yol açaca ından ve yiyecek kıtlı ının yayılaca ından endi e duyuluyor. Ya an
ya mur ise topra ı beslemeden daha hızlı buharla acaktır. ehirlerde su tüketimi 
sürekli artmaya devam ederken Botswana, Güney Afrika ve Zimbabwe’de kuraklık
i aretleri görülüyor. 

 11  1990’larda Afrika kıtasının güneyi 20’nci yüzyılın en kurak be  yılı sırasınca çok 
kötü etkilendi. Kuraklı ın sonuçları olarak ürün kayıpları, su kıtlı ı, açlıktan ölen 
do al ya am ve çaresiz insanlardı. Küresel ısınma aynı zamanda, sıtma, Dengue 
humması, sarı humma gibi hastalıkların sivrisinekler tarafından, daha önce bu tür 
hastalıklara rastlanılmayan bölgelere ta ınmasından dolayı da suçlanıyor. 
Halihazırda Afrika’da yılda 2 milyon insanı öldüren sıtma, insanların bu hastalı a
kar ı çok az ba ı ıklı ının bulundu u daha yüksek bölgelere de ula maya ba ladı.

De i tirilerek alınmı tır. 
The Guardian Gazetesi, Çeviri: Ömer en.
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Tekst 10 

G Ö R Ü 

HALUK BAKIR  

Seçkinlerin Irkçılı ı

1 Gazeteci-yazar Paul Scheffer,
Hollanda’nın etkili gazetelerinden “NRC-
Handelsblad"’da iki ay önce yayımlanan 
“Çokkültürlülük Dramı" ba lıklı yazısıyla 
iIginç bir ara tırma ba lattı. Solcu 
entellektüellerden sayılan Scheffer, 
çokkültürlü toplumu bir ütopya ve dram 
diye niteledi i yazısına, küçük bir kentin 
emniyet müdürünün, ‘Belki yabancı
müslüman kadınların ba örtülü devriye 
gezmesine olanak sa lanmalı’ eklindeki, 
birkaç günde tüm medyada yankılanan 
demecinden yola çıkarak ba lıyor ve 
“Yakında personel arayan polisin -
BA ÖRTÜSÜ HEP M ZE YAKI IR- 
ba lıklı posterlerine rastlarsak 
a ırmayalım” diyerek, özetle öyle devam 

ediyordu:  ‘Kendi kimli ini koruyarak uyum 
sa lamak hayaldir. Yabancılar bizim 
kültürel de erlerimizi benimsesinler, 
tarihimizi ö rensinler, biz de köklerimize, 
kültürümüze sahip çıkalım.’ 

2  Türkiye’de ya da Fas’ta ba örtülü polis 
olmadı ı gibi, buradaki Türk ya da 
Faslıların böyle bir talepte bulunmayı
aklından bile geçirmedi ini çok iyi bildi i
halde hiç belirtmeyen Scheffer, yazısında, 
hükümet politikalarına etkili bir kurum olan 
Sosyal Kültürel Plan Bürosu Ba kanı Paul 
Schnabel’in görü lerine de yer veriyordu. 
Schnabel’i, basında zaman zaman, 
‘Yabancılar Hollanda ekonomisine yük 
oluyor’, ‘Yabancıların Hollanda kültürüne 
getirecekleri bir ey yok’ eklindeki 
demeçleriyle tanıyoruz. 

3  Son dönemde sık sık seslendirilen bu 
dayatmacı çizgiye, her seçim öncesi oy için 
camilerde boy gösteren Hıristiyan Demokrat 
CDA partisinin de katıldı ını gördük. 
CDA’lılar eskiden Hıristiyan- Müslüman 
diyalo undan söz ederken, imdi örne in 
milletvekili Hillen’in a zından, ‘CDA’ya 
giren herkes, Hıristiyan ilkelerini 
benimsemelidir. Aslında partimize giren 
Müslümanların, Hıristiyan olmaları gerekir’
eklindeki bir görü ü ileri sürebiliyor. 

4  Tabii son dönemde yo unla an ve 
a ızlardaki baklaları daha açıkça ortaya 
döken tartı maların iyi bir yanı da var. 
Avrupa’nın, beyaz adamın üstünlü ü
safsatasına dayanan müzmin hastalı ının

nüksetmesinden endi e duyan kesimler de 
artık seslerini yükseltmeye ba lıyorlar. 
Örne in Yahudi asıllı yazar Anet Bleich,
“Volkskrant” gazetesindeki kö esinde, 
Scheffer ve Schnabel do rultusundaki 
dayatmacı tavrı, nazi dönemine ait 
“Kulturkampf” terimini kullanarak, “Bu
kültür saldırısı, uzun vadede herkesin 
kaybedece i bir cephe sava ıdır” diye 
ele tiriyordu. 

5  ‘Üstün beyaz adam-kifayetsiz yabancı’
temelinde bir ırkçılık örne i ve buna 
gösterilen sert tepki de, son haftalarda 
Amsterdam Üniversitesi’nde ortaya çıktı.
Profesör Dolph Kohnstamm, yabancı
çocukların e itimde geri kalmı lı ı
konusunda verdi i bir konferansta, bazı
toplumların tarihi-kültürel nedenlerle tembel 
oldu unu ileri sürüyor, bunu de i tirmenin 
pek mümkün olmadı ını söylüyordu. 
Önsözü üniversite bünyesindeki 4 
profesörün imzasını ta ıyan konu ma metni, 
yine aynı üniversiteden Profesör Teun A. 
van Dijk tarafından yerden yere vuruldu. 
Van Dijk, “Dolph Kohnstamm’ın eliter 
ırkçılı ı kaygı verici” ba lıklı yazısında, 
“Tembellik, çalı kanlık gibi özellikleri 
toplumların kültürüne ve genetik yapılarına
ba lamak resmen ırkçılıktır. Avusturyalı
Haider’e gösterilen tepki çok yerinde. Ama 
ba ka ülkelerdeki ırkçılı ı ele tirirken bizim 
de kendi ülkemizde, kentimizde ve 
kurumumuzdaki ırkçılı a kar ı mücadele 
vermemiz gerekir” diyor. Prof. Van Dijk, 
ara tırmaların, önyargıların ve ırkçılı ın
ortaya çıkmasında elit zümre mensuplarının
rolünü kaçınılmaz ekilde gösterdi ini de 
belirtiyor ve önsöze imza atan 4 profesörün 
ve üniversite yönetiminin bu ırkçı görü lere 
katılıp katılmadı ını soruyor. 

6  Bu son olayda ilginç olan yan, prof. van 
Dijk’in görü lerini destekleyen 17 Türk 
akademisyen ve serbest meslek sahibinin, 
üniversite yönetimine bir mektup 
göndermesi. Amsterdam Üniversitesi, 
Davranı  ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde 
ö retim üyesi, Doçent Doktor Metin 
Alkan’ın öncülü ünde hazırlanan ve basına 
da gönderilen mektupta, yönetimden, 
Kohnstamm’ın ırkçı görü leriyle araya 
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mesafe koyması ve profesörü uyarması
isteniyor. 

7  Daha epey sürece e benzeyen 
çokkültürlülük tartı masının ba ka
sevindirici bir yanı da, Hollanda’daki Türk 

entelektüellerin sessizlikten çıkarak ilk kez 
toplu tepki göstermeleri. 

8  Bakalım Hollanda basınındaki ‘elit’ 
yöneticiler, bu tepkiyi kamuoyuna 
duyuracaklar mı?

Cumhuriyet
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Tekst 11 
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Tekst 12 

 Örnekleriyle Deyimler Sözlü ü

Einde
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