
Tekst 1 

GÖRÜ

HAYRETT N AYDIN 

Bir Gençlik Projesi 

1  Avrupa’da ve özellikle Almanya’da ya ayan 
genç insanlarımızın, daha önce 
kar ıla madıkları, çünkü gündeme hiç gelmemi
yepyeni sorunlarla kar ı kar ıya oldu unu
söylemek, aslında bilineni tekrarlamak anlamına 
geliyor. Ama yeni arayı lar da devam ediyor. 

2  Bu çerçevede, Türkiye Ara tırmalar 
Merkezi, Avrupa Birli i’nin de i ik ülkelerinde 
ya ayan Türk gençlerini kapsayan bir proje 
gerçekle tirmeye ba ladı. Avrupa Birli i
“Gençlik” (Jugend) fonu tarafından desteklenen 
proje, 3 ülkede ya ayan 18-22 ya  grubundaki 
Türk gençlerini, birer haftalık bulu malarda bir 
araya getirmeyi hedefliyor. lki Schleswig-
Holstein eyaletinin Pinneberg ilçesinde yapılan 
gençlik bulu masının ardından, sırasıyla 
Belçika’nın Gent kentinde ve Strasburg’da aynı
gruplarla bulu malar gerçekle tirilecek. Proje, 
toplam iki yıllık bir süreyi kapsıyor. 

3 “Avrupa Birli i ülkelerinde ya ayan Türk 

gençlerinin kimli i ve kimlik tanımları” ba lıklı
projenin farklı boyutlarda amaçları vardır. 
 Amaçlardan biri, de i ik ülkelerde ya ayan 
Türk gençleri arasında ileti imin kurulmasını ve 
bu ileti imin süreklilik kazanmasını sa lamak. 
 Bundan anla ılması gereken, projenin 
gençler tarafından örnek alınarak kendi 
inisiyatifleri ile benzeri bulu maların
gerçekle tirilmesidir. Bu, hem sürmekte olan 
projeye katılan, hem de ba ka gençler için 
geçerlidir. 

4  Projenin ikinci bir amacı, gençlerin 
ya adıkları bölge veya ülke sınırlarını a arak 
Avrupa’yı “ke fetmeleri” ve tanımalarıdır. 
Proje, bunu, kendileri gibi göçmen ailelerinden 
gelen insanlarla birlikte yaparak, di er Avrupa 
ülkelerinde ya ayan Türk gençleriyle birlikte 
ülkeler arasındaki benzerlik ve farklılıkları
görmelerine olanak sa lamayı da hedefliyor. 
Gençler, ülkeler arasındaki benzerlik ve 
farklılıkları görebilmelerini te vik etmek için 
bulu malar sırasında aralarında ve konunun 
uzmanlarıyla birlikte de i ik konuları
tartı acaklar. 

5  Programın bir özelli i, gençlerin katılımcı
bir biçimde programda yer almaları.

Bulu malar, de i ik ülkelerdeki partner 
kurulu ların önderli inde gençlerin istek ve 
dü ünceleri do rultusunda planlanıp
gerçekle tiriliyor. Her bir bulu mada, belli 
konular a ırlıklı olarak i leniyor. 
Pinneberg’deki ilk bulu manın ana konuları,
“Gelenek ve Ça da lık, Türkiye ve Avrupa”

ba lı ını ta ıyordu. Sonbaharda Gent’te 
gerçekle ecek ikinci bulu manın ana konuları
“e itim ve ku aklar arası ili kiler” olacak. 
Strasburg’da yapılacak son bulu manın konusu 
ise, “vatanda lık ve Avrupa vatanda lı ı”.
Türkiye Ara tırmalar Merkezi’nin bilimsel 
rehberli inde hazırlanan bulu malar sırasında 
yapılan grup tartı maları kaydedilerek daha 
sonra bilimsel de erlendirmeye tabi tutulacaktır. 
Bulu ma programının sonunda ise, proje, bir 
yayın eklinde belgelenecektir. 

6  Bütün bunlara neden gerek duyuluyor? Neler 
kazandıracaktır? Kazandıraca ı çok ey var. 
Gençlerimize, ya adıkları çevrenin sınırlarını
a ma olana ı sa lanması ba ta geliyor. Bunu 
hem co rafi, hem de “fikri” anlamda görmek 
gerekir. Co rafi anlamda, ya adıkları ülke ve 
Türkiye ile sınırlı kalan gençlere, Avrupa’nın
di er ülkelerini tanıma olana ı sa lanmı
oluyor. Buna gerçekten “tanıma olana ı”

demek gerekiyor, çünkü her bir bulu mada bir 
araya gelinen ülkedeki grubun rehberli inde, 
toplumsal ya amı yakından izliyorlar. Bulu ma 
programı çerçevesinde davet veya ziyaret edilen 
toplumsal ve siyasal aktörler ile tanı ma-
tartı ma olana ı sunuluyor. Böylelikle de 
ziyaret edilen ülkeyi, ya anan sorunları veya 
olumlu geli meleri görerek tanımaları
amaçlanıyor. 

7  Gençler, Avrupa’nın ba ka ülkelerini ziyaret 
ederek kendi ya adıkları ülke ve toplumu ba ka 
ülke ve toplumlarla kıyaslayabilecek, böylece 
hem daha iyi tanımaları, hem de daha bilinçli 
olmaları mümkün olacaktır. lk bulu mada 
edinilen izlenim, gençlerin ba ka ortam ve 
çevrelerde ya ayan ya ıtlarıyla bir araya gelerek 
durumlarını ve sorunlarını tartı maya büyük bir 
ihtiyaç duyduklarıdır. Bu izlenim, projenin 
ba ka gençler için bir örnek te kil edece i
umudunu arttırıyor. Ülke sınırlarını a ıp birey 
olarak yeni arkada lıklar kurmanın yanı sıra 
kendi inisiyatifleriyle ba ka ülkeleri 
ke fedebileceklerini gösteriyor. 

lk deneme olarak yapılan bulu ma 
programı, hem katılan hem de haberdar olan 
ba ka gruplara örnek olabilecek. 
 Öyle görünüyor.

   Cumhuriyet
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Tekst 2 

Hollanda’da Türk uydu televizyon yayını
Mariska Milikowski 

 1  Ku kusuz Hollandalılar da benzer geli melere 
tanık olmu lardır. Marlie Hollands’ın Yeni 
Ufuklar kitabında belirtti i gibi (1998, s. 230) 
burada da yeni arayı lar vardır:

2  “Çocuklarımızın geçmi in çok farklı
oldu unu anlamaları çok güçtür. Ama 
bugünün büyükleri olan bizler için çok fırtınalı
bir geçi  dönemi söz konusudur. Bu dönemde 
eskiler yıkılmı tır ve yenilerin yapılması
gerekmektedir (S.111).” 

3  “Toplum ya amında terketmemiz gereken 
eskimi eylerden biri de homojen bir Hollanda 
kültürü inancıdır. imdi biz bu eski ile yeni 
arasındaki (geçi ) döneminde yani bo lukta farklı
kültürel, etnik ve dini gerçeklerle uyumlu bir 
ekilde ya amak için yapıcı yöntemlerin arayı ı

içindeyiz (s.237).” 
4  Hollanda çok de i mi tir. Bundan kısa bir süre 

önce kızımla Güney Hollanda adalarından birindeki 
Ouddorp’ta bir hafta sonu geçirdik. Toplu ta ıma 
araçları ile seyahat ettik ve ilk gözümüze çarpan, 
Spijkenisse’de otobüs her çe it etnik kökenden 
yolcularla dolu iken Ouddorp’a vardı ımız zaman 
otobüste sadece bir avuç Hollandalının kalmasıydı.
Randstad (Amsterdam-Rotterdam-Lahey-Utrecht 
bölgesine verilen ve metropol anlamında kullanılan 
bir söz) ile aradaki fark pazar günü ö leye do ru 
köyde yürüyü e çıkıldı ında daha da bariz bir ekilde 
göze çarpıyordu. 

5  Kilisedeki pazar ayini bittikten sonra sokaklar 
düzgün giyimli ailelerle doluydu. Kadınların ço unun
ise ba ında apka veya bere vardı. Buna kızım çok 
a ırdı. Amsterdamlı bir kız olarak türbana alı ıktı

ama o bunu sadece Müslüman kadınlara özgü bir adet 
sanıyordu. Öte yandan Ouddorp “eski kafa” sınıfına 
da sokulamazdı. Çünkü pansiyona yerle irken 
gözümüze ilk çarpan ey yerel TV yayınları arasında 
MTV ve CNN’e yer verilmesi olmu tu. Oysa ki 
bundan birkaç ay önce sözkonusu yayınlar 
(Amsterdam’da) kablodan çıkarılmı tı. A200 
irketinin bu uygulaması çok tartı maya neden olmu

ve bunun üzerine Amsterdam’da ya ayan birçok 
Hollandalı, yabancı kökenli hem ehrilerinin çanak 
antenlerine ba ka bir gözle bakmaya ba lamı tı. Yani 
acaba bu antenler MTV’yi de alıyor muydu? 
Eurosport’u alanı da var mıydı? Belki de böyle bir 
çanak antene yatırım yapmak o kadar da aptalca bir 
ey sayılmazdı. te aynı mantıkla bir çok Hollandalı

Türk ve Faslı çanak anten almı tı.
6  Televizyon istasyonları arasında gezinmek veya 

kolaylıkla bir ülkeden di erine gidebilmek bireylere 
kendi kültür paketlerinin karı ımını olu turmada 

serbestli i sa lar. Nitekim imdilerde genç bir 
Hollandalı Türk, burada be  misli fiyat ödememek 
için ucuz bir biletle Türkiye’ye gidip gelinli ini 
alabilir. Üstelik çifte pasaport böyle bir seyahatte son 
derece pratiktir. Bazı gençler pasaport seçimini 
içlerinde bulundukları ortamda hangi kimli i
vurgulamaları gerekiyorsa ona göre yapmaktadırlar. 
Bu açıdan gümrükte Türk ve Hollanda pasaportuna 
öncelik verilir. Ayrıca eskiden anne ve babalarımızın
çocukların duymasını istemedi i eyleri aralarında 
Fransızca konu tukları gibi karma topluluklarda 
aranızda Türkçe konu manın da yararları vardır. Ben 
uydu kanalların hiç ku kusuz insanları geli tirdi ine 
inanıyorum. En basiti izleyici Türk-Hollanda 
karı ımının dozunu kendisi tayin edebiliyor. 

7  Bursa’daki milli maçtan önce kendisini 
Alkmaar’daki Türkler’in Türkü diye tanıtan AZ’li 
futbolcu Kenan Durmu o lu ile bir röportaj yapıldı.
Adı geçen “Belki size saçma gelecek ama Türk 
kökenli oldu um için çok ilginç bir kimli im var” 
diyordu. Bu ilginç nokta çift kimlikli olmasıydı.
Overijssel’deki Rijssen’da  büyümü tü. Bu köyde 24 
farklı kilise birbirleriyle rekabet halindeydi. 
Durmu o lu öyle diyordu: 

8  “Her ey dini bazda bölünmü tü. Futbol 
kulüpleri bile. Bir Protestan, bir Katolik ve bir de 
halka açık spor kulubü var. Türk çocukları kural 
olarak Sv Rijssen yani halka açık spor kulübüne 
gidebilirdi. Burada bir çarpıklık var. Zira biz 
sapına kadar Müslümanız”.

9  “Futbol benim ahsiyetimi ekillendirdi. Ama 
aynı zamanda da beni bir kültür okundan 
di erlerinin içine attı, gülünç, garip ve bazen de 
üzücü durumlara dü ürdü.” Türkiye’de bir yabancı
gibi görüldü ünü zaten uzun zamandan beri biliyordu.
“Her tatilde Türkiye’ye ve ço unlukta da zmir’e 
giderim. Akıcı Türkçe konu uyorum ama Rijssen 
ve Alkmaar aksanıyla da konu uyorum. Türkler 
benim konu mamı duydukları zaman “Bu deli 
Türk nereden çıktı?” diye birbirlerine bakıyor.” 
Bununla birlikte Randstad’da ya adıktan sonra 
Rijssenlılar da onu farklı bir Twenteli olarak görmeye 
ba lamı lar. “Üç yıl önce SC Heracles beni AZ’ye 
kiraladı ında Alkmaar’a uyum sa lamak benim 
için hayat memat meselesi idi. Güç bir ba langıç
döneminden sonra bunu ba ardım ama bu sefer de 
Rijssenlılar beni çok batılıla mı  buldular: Yani 
kimseye yaranamıyorsun.” imdilerde Kenan 
zevkle futbolunu oynuyor. “AZ’deki arkada larımın
i nelemelerine ve laf atmalarına ra men yakında 
soyunma odasında Türk bayra ını asaca ım.” 
Kısacası Kenan’ın çok güzel ifade etti i ilginç bir 
kimlik.

        Dünya
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Tekst 3 

SANAL ALEM 
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Tekst 4 

Ye il kart çıkmazı
H LM  TOZAN

 FRANKFURT – Almanya’da bili im 
sektöründe i gücü açı ını kapatmak için 
Ba bakan Gerhard Schröder’in giri imiyle 
uygulamaya giren Green Card (ye il kart) bir 
yılını doldurdu. Alman Çalı ma Bakanlı ı’nın
son verilerine göre bu süre içinde Almanya’ya 
sekiz bin dört yüz  bili im uzmanı geldi. 
Almanya’ya gelenler arasında çok sayıda Türk 
de bulunuyor. 
Ancak, yeni ekonominin krize girmesi  
Almanya’ya Green Card ile uzman i çi 
getiren irketleri de etkiledi. Türkiye’den de 
bili im uzmanları getiren irketlerin, 
sektördeki krizi a mak amacıyla ilk önce 
“Green Cardlıların” i ine son verdi i öne 
sürüldü. Bili im sektöründeki krizden 
etkilenen irketler arasında merkezi 
Frankfurt yakınlarındaki Sulzbach kentinde 
bulunan danı manlık irketi Accenture 
GmbH de bulunuyor. Danı ma irketinin 
pazarlama müdürü Ulf Henning konuyla 
ilgili olarak Cumhuriyet’e yaptı ı
açıklamada sektörde ya anan durgunlu un
irket içi planlamaları olumsuz etkiledi ine 

dikkat çekti. 
Green Card ile Almanya dı ından getirilen 
150 ki inin arasında 90 Türk’ün de 
bulundu u kaydedildi. Kriz nedeniyle i e
yeni alınan personelin yüzde 15’inin i ine 
son verilece ini do rulayan Henning öyle 
konu tu: “Çalı malarımız için iki programı
yürürlü e koyduk. 
Birinci program bizde i e ba lamak 
isteyenlerin ba langıç tarihini ertelemeyi 
içeriyor. 
kinci program ise ‘flex leave’ adında 

yürütülüyor. Bu programla, çalı anlarımıza, 
6 aylık veya 1 yıllık süre için ücretlerinin 
yüzde 20’sini ödemek artıyla mola 
vermelerini öneriyoruz”. 
Türkiye’den gelen uzmanların arasında 
imdiye kadar 5 ki inin i ine son verildi. 

Bu arada Accenture irketinde çalı an 90 
Türk uzmanın, 6 aylık deneme süresi 
bittikten sonra i lerine son verilme 
tehlikesiyle kar ı kar ıya oldu u öne 
sürüldü. Türk uzmanlar Accenture 
yönetiminin kendilerine yeterli Almanca 
bilmemelerinin gerekçe olarak gösterdi ini 
belirterek, u açıklamalarda bulundular: 

Ye il kart, Almanya 
gerçe ine uymuyor

“Bize Türkiye’de anla ma imzalamadan 
önce burada bütün çalı ma ortamının
ngilizce olaca ı sözü verildi. Bize sadece 

Almancanın ilk a amada günlük ya amda 
önem ta ıdı ı söylendi. 
Anla ma sürecinde hiçbir ekilde kriter 
olarak yer almayan  Almancanın sonra çıkı
nedeni olarak öne sürülmesi bizi çok a ırttı.
Bu anlamda Green Card olayı Almanya 
gerçe i ile hiç örtü müyor”. 
Bir di er Türk bilgisayar uzmanı ise, 
“Buraya geldikten sonra projelere verildik. 
Ama bir süre sonra bize projelerin Almanca 
oldu u, bu nedenle ba ka projelere 
verilmeyece imiz söylendi” dedi. Yönetimin 
i lerine son verilmesi öngörülenlere, 
“Almanca bilmiyorsunuz, bu nedenle sizi 
projelere gönderemiyoruz ve i inize son 
vermek durumundayız” gerekçesinin öne 
sürüldü ünü belirten genç Türk uzman, 
“Bunun ötesinde resmi olarak hiç kimsenin 
çıkı ı verilmedi. Hepimize istifa etti imize 
dair bir ka ıt imzalattılar” eklinde konu tu. 
Türkiye’de kamu oyunda Green Card’ın
sadece olumlu yönlerinin öne çıkartıldı ına 
ve uygulamanın yanlı  oldu una de inip 
adlarının açıklanmasını istemeyen Türk 
bili im uzmanları, Almanya’daki 
deneyimlerini u sözlerle özetlediler: 
“Almanlar her ne kadar Green Card’la gelen 
insanlara ihtiyaçlarının oldu unu
söylüyorlarsa da, toplumun buna hazırlıksız
oldu unu gördük. 
Toplumda, yabancı bir insan, i ini yapsa 
bile Almanca konu madı ı için ciddi bir 
tepki var. 
Türkiye’de ise Almanya’nın bu kadar insana  
ihtiyacı var tablosu çiziliyor. Belki bu 
do ru, ama göç tartı malarında da ortaya 
çıktı ı gibi, bu toplumun yabancıları kendi 
içine ne kadar kabul edebilece ini, ne kadar 
istekli oldu unu, asıl biz ‘e itimli 
insanlar’ın ya adı ı olaylar gösteriyor”. 
Green Card kararı alındı ında bakanlıkların
bu tür durumları göz önüne almadıklarını
savunan avukat Gönül Halat-Meç, “Green 
Card genelgesi sadece olumlu yönler göz 
önünde tutularak  yürürlü e konuldu. 
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Yani insanların gelmesi, 5 yıl burada çalı ıp
geri dönmesi ön görülmü . Bunun ötesinde 
krizlerde ne yapılacak, i ten çıkartmalarda 
ne yapılacak gibi sorulara net bir cevap 
getirilmedi. 
Bu durumda sanırım Yabancılar Yasası
yürürlü e geçecek. Çünkü Green Card 
genelgesinde bu durumda hangi yasanın
uygulanaca ı yer almıyor” dedi. 

Genelge ortaya çıkan 
sorunları çözemiyor

Almanya’ya gelen uzmanların en büyük 
sorununun yabancılar yasası ile çalı ma 

yasalarını bilmemelerinden kaynaklandı ını
vurgulayan Halat-Meç, sözlerini öyle 
sürdürdü: 
“ nsanlar Almanya’ya  4 veya 6 ay önce 
gelmi ler ve hiçbir ekilde bu tür 
durumlarda ne yapılması, hangi kurumlara 
ba vurulması gerekti ini bilmiyorlar. 
Bilgilendirilmemi ler”. Federal Çalı ma 
Bakanlı ı tarafından Cumhuriyet’e yapılan 
açıklamada ise, Green Card ile Almanya’ya 
gelen insanların genelde be  yıla kadar 
çalı ma iznine sahip oldukları anımsatıldı ve 
bu süre içinde bili im sektöründe i  yeri 
de i ikli inin de mümkün oldu u
kaydedildi.
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Tekst 5 

lettikleriniz 

Tostla Geli ip, Testle 
Yeti en Gençlik 

 Bilim ve Teknik dergisi ile 
ilkokula ba lamadan önce babam 
sayesinde tanı tım; o zamanlar 
henüz bilimin farkında de ildim 
ama bilimin farkında olan birinin 
etkisindeydim. Yıllar geçti, 
ilkokulun bitimiyle birlikte artık
bilime ben de ilgi duymaya 
ba ladım ve her ay düzenli olarak 
Bilim ve Teknik almaya ba ladım, 
abone olmaktansa bayiden almanın
zevkini tattım. Nostaljik 
davranıyor diyebilirsiniz ama yıllar 
geçtikçe derginin içerik yönünden 
kalitesi giderek dü erken albenisi 
artmaya ba ladı, ben de nedense 
dergiyi bayiden alaca ıma abone 
olmayı, emek harcamak yerine 
hazıra konmayı, tercih eder oldum. 
Dergideki ilk de i iklikler 1985 
yılından itibaren belirginle ti. 
Bilim yerini tekni e; teknikse 
magazine bıraktı. Bu arada 
derginin tipi de giderek 
sevimsizle iyordu. 

u anda evimde 140’a yakın
dergi var ve arada sırada hâlâ eski 
sayılarda ne vardı diye bakıyorum. 
Ancak var olan eylerin ço u
eskilerde kalmı ; Bilim Damlaları,

Fizik Deneyleri kö eleriyle birlikte 
temel bilimler yava  yava  yok 
olmu . Ben ortaokuldayken ÖYS 
sorularını severek ve kolayca 
yapabiliyorduysam bunun tek 
nedeni iyi bir Bilim ve Teknik 
okuru olmamdı. Fizik Deneyleri 
kö esi sayesinde ö rendim, o 
yıllarda yayınlanan dergi sayesinde 
ezberci olmadım. Bugünkü yerimi 
Bilim ve Teknik dergisinden 
ö rendiklerime borçluyum dersem 
fazla abartmamı  olurum. Yıllardır
sizlere yazıp derginin kötü gidi ine 
bir dur demek istedim ama nedense 
önemsemedim. Dergimiz gençli e
seslenen bir yayındı ve yapılan 
anketlerde hep sizin yaptıklarınız
onaylanıyordu; gençli im eskimi
herhalde diye dü ünüp vazgeçtim. 
Derginin son zamanlardaki 
de i ikli inden beri ise, gelen 
dergiyi gözden geçirip okumadan 
bir kö eye atıyorum, çünkü artık
okuyamayaca ım kadar 
kocamanla mı  ve bir magazin 
dergisi gibi de hafiflemi . Ayrıca 
abone olmama ra men ebatları
büyüdü ünden posta kutusuna 
sı amayan derginin iki sayısı elime 
ula madan kayboldu undan tekrar 
satınalmak durumunda kaldım. 

Sevgili sorumlular,

 Günümüz gençleri tostla geli ip 
testle yeti iyorlar; anlamaktan çok 
ezberlemeyi tercih ediyorlar. Sizler 
onları yönlendirmeniz gerekirken, 
kolay yolu seçiyor ve onların
istedi ini yapıyorsunuz. Ne 
pahasına? Eskiden beri gelen okuru 
yitirmek ve magazin a ırlıklı bir 
dergi yüzünden de gelecekte bilimi 
magazin sanan bir gençlik 
yaratmak pahasına mı?
 E er yayın politikanız bütün 
bunlara ra men de i meyecekse, 
birkaç ay içinde 13 yıllık Bilim ve 
Teknik Dergisi ba ımlısı birini 
kaybedeceksiniz. Benim gibi 
dü ünen yüzlerce ki i sizi terketti i
zaman sizleri uyaracak kimseyi 
bulamayabilirsiniz! 

Gürkan Sözür 

Sokullu Cad. No: 107/11, 06460 
Dikmen/Ankara 

Toplumdaki Özürlü 
nsanın Durumu 

 Sakatlar, sa lam insanlar gibi 
ya amak, okumak ve çalı mak 
arzusundadırlar. Dört duvar arasına 
sıkı ıp kalan bunun yanında birçok 
problemle kar ı kar ıya olan, 
çaresizlikler içinde kıvranan 
sakatlara kar ı toplumun da bazı
davranı  kararlılıkları göstermesi 
gerekmektedir. Sakatların da 
kendileri için, sevdikleri için 
çalı mak ve kazanmak 
zorunlulukları vardır. Bunun için 
hür ve yarınından emin toplum 
anlayı ı, Devletin yardımı bu 
insanların yanında olmalıdır. 
bulmasında, önce gönüllü yardım
dernekleri, ilgili kurumlar sonra da 
toplum yardımcı olmalıdır. Her 
sakat bir i  bulabilmeli ve hayatını
kendi eme iyle kazanmalıdır. Bu 
mümkün olmuyor ise i sizlik 
sigortası mutlaka 
gerçekle tirilmelidir. 
 Di er önemli sorun; toplumun, 
sakatları kendinden bir parça 
olduklarına inandıracak olgunluk 
ve kararlılık içinde olmasıdır. Bu 
sorunun çözümlenebilmesi 
öncelikle toplumun böyle bir 
sorumlulu u oldu unu kabul 
etmesine ba lıdır. ABD’de yapılan 
bir ara tırmanın sonuçlarına göre 
devletten bin dolar yardım alan bir 
sakat, sekiz bin dolarlık bir 
yatırımı yeniden topluma geri 
verebilmektedir. Bu sakat ki inin 
üretti i maldan ülke ekonomisine 
katılan fayda bunun dı ındadır. 
Görülüyor ki, sakatların topluma 
kazandırılmaları için yapılan 
yatırım, sa lam insanlara yapılan 
yatırım kadar kârlı ve ayrıca da 
önemli. 
 Toplumu olu turan bireylerin 
birçok davranı  kararsızlıkları,
dü ünsel isabetsizlikleri vardır. 
Sa lam ki i birçok bakımdan tam 
oldu u, kendi kendisine yetebildi i
için toplumsal dayanı maya gere i
kadar önem vermemektedir. Oysa 
her an o toplumsal çıkmazlardan 
birinde kendisinin de mahsur 
kalması olasılı ının bilincindedir. 
 Ki isel yardımların uygun 
olaca ı fikri, toplumsal 
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kurumla ma fikrine dönü medikçe, 
sorunlar tümüyle kavranılmıyacak 
ve beklenen neticelere ula ıla-
mayacaktır.
 Toplumsal dayanı manın en 
önemli sonucu “sakatın
rehabilitasyon” unun, 
kurumla masının gerçekle mesi 
olacaktır. Tıbbi ve mesleki 
rehabilitasyonu yapılmı  bir 
sakatın, eksikliklerine ra men 
normal bir hayata 
ba layabilece ine inanmamak için 
sebep yoktur. Özürlü insanlar 
okumak, çalı mak ve üretken 
olmak istiyor. Sizlerden bu 
toplumun kanayan yarasına ilaç 
olmanızı istiyoruz. Bilim ve 
Teknik’te bizim sorunlarımıza 
de inerek toplumu 
bilinçlendirmenizi istiyoruz. Çünkü 
ülkemizin %10’u özürlüdür. 

Ayhan Aktürk 

Acıpınar Kasabası, 68250 Aksaray 

Ayrıcalıklı Olmak 

 Bilim ve Teknik’i dört yıldır
zevkle okuyorum ve takip 
ediyorum. nsanlık için yararlı ve 

vazgeçilmez bir özelli e sahip. 
Envai çe it bilgilerinizle 
geli mekte olan Türkiye’nin yol 
göstericisi niteli indesiniz. Bilim 
ve Teknik okumak bir ayrıcalıktır.
Ve bu ayrıcalı ı tüm insanların da 
tatmasını en içten dileklerimle 
umuyorum. Bilim ve Teknik biçim 
ve içerik yönünden çok güzel bir 
belgesel. Her ya taki bireye 
seslenmesi, sürükleyici ve ilgi 
çekici yönleriyle insanda bir 
ba ımlılık – alı kanlık yaratıyor. 
Bu da dergiyi fazlasıyla etkili 
kılıyor. Çalı malarınızda 
ba arılarınızın devamı dile iyle. 

Sema I ık

Inceark Mah. M. Uygur Cad. Gezginer 
Apt. No: 5/17, Içel/Tarsus 

Bazı Önerilerim 

 Derginizi ka ıt sıkıntısı
yüzünden ikinci hamur ka ıda 
bastı ınızdan yani 1979’dan beri 
okuyorum. Bunca yıldır kalitenize 
hayranım. ledi iniz konular 
gerçekten çok ilgi çekici ve 
bilgilendirici. Ben 1979’da henüz 
ilkokuldaydım. Hal böyleyken 

kültürümün temellerinden biri de 
Bilim ve Teknik dergisidir 
diyebilirim. u anda YTÜ Elektrik 
– Elektronik Fakültesi’ndeyim. 
Gelelim dergimizin yeni haline; 
görü lerim belki biraz muhafazakâr 
ama yine de iletmek isterim. 
Ebatlar büyük, resim, sayfa kalitesi 
yüksek, bunlar olumlu izlenimler. 
Peki ya içerik? 
 Astronomiye sayfalar dolusu 
yer ayrılmı . Elektronik Kö esi, 
Bilgisayar Klübü, Aklınıza 
Takılanlar, Do adan Esintiler 
nerede peki? Eskiden “Bilim ve 
Spor”vardı. Artık sporu sadece 
TV’de seyreden hareket tembeli 
insanlar olduk. Bu sorunlara neden 
de inilmiyor? Sigaranın faydaları
mı bulundu, neden toplumdaki 
psikolojik etkisi ara tırılmıyor 
(Biyolojik zararlar genelde 
biliniyor)? Briçe yeni ba layanlar 
için bir eyler yapılamaz mı? yi 
niyetle yaptı ımız ele tiriler 
in allah dikkate alınır, “Yeni 
boyutlarıyla eski 
doyuruculu uyla...” 

Deniz Barı  Oltu
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Tekst 6 

“Benim Adım Kırmızı” romanı ngiltere’de  yayımlanan Orhan 

Pamuk’a göre, hangi sokaktan geldi ini unutmamalı.

Dünyada ‘Türk yazar’ olmak zor
BURCU GÜNÜ EN
MELTEM KERRAR 

1  Orhan Pamuk’un son 
romanı Benim Adım
Kırmızı, ngiltere’de 
Faber Yayınevi tarafından 
yayımlandı. Edinburgh 
Kitap Festivali 
çerçevesinde, konuk 
olarak Londra’da bulunan 
Pamuk’la “The 
Independent” 
gazetesinden Guy 
Mannes- Abbot konu üzerine geni  bir 
söyle i gerçekle tirdi. Pamuk’u “Dünyanın
ya ayan en iyi yazarlarından biri” olarak 
tanımlayan Independent’taki yazı “ stanbul 
Sava larının Ölümcül Tarzı” ba lı ı
altında yayımlandı. Pamuk’un kısa bir 
biyografisine de yer veren gazete, 
yazarımızı Türkiye’nin en çok satan yazarı
olarak tanımlarken, onun “ slami 
yöntemlerle Batı’nın yöntemlerini 
harmanladı ını” vurguladı. Yazıda, 
“Benim Adım Kırmızı, Batı’ya ili kin her 
eye kar ı, onun sanat formları da dahil, 

bitmez tükenmez kararsızlı ı ifade 
ediyor” denildi. Ayrıca “Pamuk’un 
romanları, gerçeklik, yazınsal güç ve 
sürükleyicilik gibi yeni yüzyıldaki 
varlı ını güvenceye alacak nitelikleri 
biraraya getiriyor” görü üne de yer verildi. 
talya ve Finlandiya’da basılan kitap 

Amerika’da da okur önüne çıkacak. 
Önümüzdeki aylarda Kürtçe, Fransızca, 
Almanca, sveççe, Dani çe ve Yunanca 
yayımlanacak. Pamuk’un, uzun süredir 
üzerinde çalı tı ı yeni romanı ise aralık
ayında okurlarıyla bulu acak. 

2  -Yazıda slami ve Batı yöntemlerini 
harmanlayan bir yazar olarak 
gösteriliyorsunuz… 
PAMUK- Bu hep söyleniyor. Ben ba ka 
türlü söylerdim. slami de il de Do u ile 
Batı’yı birle tiren, mümkün oldu unca 
modern, postmodern Batı teknikleriyle 
geleneksel kültürün çekinmeden yan yana 
gelmesi gerekti ini her zaman söyledim 
zaten.

3  -Yazıda önceleri Borges, Calvino, 
Faulkner, Salman Rü tü gibi yazarlarla 
kar ıla tırıldı ınız, ama daha sonra 
kendine özgü bir yazar oldu unuzun 
anla ıldı ı söyleniyor. 
PAMUK- Yeni bir yazar, hiç tatmadıkları
bir meyve gibidir. eftaliyle portakal arası
bir ey derler. Calvino’yla Borges arası bir 
ey ya da birkaç ad sayılır. imdi artık

kendime özgü bir yazar oldu umu daha çok 
yazıyorlar, normal bunlar.

4  -Genelde yurtdı ında çıkan 
ele tirilerde Do u ile Batı arasında kilit 
noktası olarak gösteriliyorsunuz. Bu 
durum ho unuza gidiyor mu? 
PAMUK- Hiçbir yazar, sonuna kadar 
anla ıldım, demez. Bazı eylerin görülmesi 
yeterlidir yazar için. Guy Mannes-Abbot, 
aslında yaptı ım eyi iyi görmü . (Bu 
romanda) gelenekselle modernli i
birle tirdi im, bunlar do ru, Ama nasıl
görünmeyi tercih  ederdim, diye sorsanız, 
dünyanın bir numaralı yazarı olmayı
isterdim her yazar gibi(!)

5  –Bazı yazarlar hep bir kalıba sokulur. 
Ele tirilerin hep aynı noktada toplanması
size de aynı eyi hissettirmiyor mu? 
PAMUK- Biraz hissediyorum ama ben aynı
kalıba kondu um için de il. Türkiye, o 
kalıba kondu u için. Türkiye, Do u ile Batı
arasında bocalayıp duruyor ve her seferinde 
sorunları yüzünden insanların suratıma 
acıyarak sorular sordukları bir ülke. Hem 
iyili ini istiyorlar Türkiye’nin, hem de bir 
türlü düzelememesine bakıyorlar ve ister 
istemez o sorulardan kopamıyorlar. Ayrıca 
kitaplarımda da Türkiye’nin Do u ile Batı
arasında kalmı lı ı elbetteki var. Ülkeme 
benzetildi im için kimseye suçlayamam. 
Daha iyi bir ülkeye belki benzemek isterdim 
ama beni alegorilerle, analojilerle 
benzettikleri ülke Türkiye. Kitaplarımın
çıkmazı, Türkiye’nin de çıkmazı. Ne 
yapayım? Bana Amerikalı yazar gibi 
muamele edin, diyemem.

6  –Türk yazarlarından yabancı basında 
çok fazla söz edilmiyor. Bu durum, zaman 
içinde, size Türkiye’yi ve Türk 
edebiyatını temsil etmek gibi bir 
sorumluluk yükledi mi?
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PAMUK- Biraz yüklüyor ama çok da de il. 
Bu ikisini birbirinden ayırmaya çalı ıyorum. 
Etrafta çok fazla Türk yazar olmadı ı için 
yalnızca bir yazar de il, ‘Türk yazar’
olarak bakıyorlar. Bu çıkmazdan kurtulmak 
biraz zor. Türkiye deyince, temel olarak 
insan haklarını ihlal eden, ekonomik sorunlu 
bir ülke geliyor akla. Kitaplarım da 
bunlardan uzak de il. Garcia Marquez’i de 
Kolombiyalı yazar, Latin Amerikalı yazar 
ya da  üçüncü dünya ülkesi yazarı olarak 
de erlendiriyorlar. Onlardan daha yüksek 
bir yazar olmak gibi bir kaygım yok, ne 
oldu umu biliyorum, Türkiye’den çıkmı ım, 

Türk yazarıyım. Bu bir olgunluktur, insan 
hangi sokaktan geldi ini bilir. Onların
arasına girdim diye yüksek sosyetedenim 
havaları atmam, ayıp. Ama bu tamamen 
edebi bir yazar olarak görülmedi im 
anlamına gelmez. ngiltere’nin en çok satan 
Irwin Welsh, skoçya’nın sorunlarını
yazıyor. Onların da yerellikleri sözkonusu 
ediliyor, ben neden edilmeyeyim? Onlar da 

bölgelerle ili kilendiriliyorlar, ben onlardan 
niye daha çok evrensel olayım? 

7  -Do u-Batı kar ıla tırmalarının
sonucunda ‘Onlar gördüklerinin resimlerini 
yapıyorlar, biz baktı ımızın resmini 
yapıyoruz’ diyorsunuz. 
PAMUK- ‘Benim Adım Kırmızı’da
i ledi im bir eydi bu. Birazcık aklın
gördü ü ile gözün gördü ünün resmini 
yapmak gibi bir ayırım. Genellikle slam 
minyatürü aklın gördü ü eyi resmeder, 
gözün gördü ünü de il. 

8  Son olarak Edinburgh Kitap 
Festivali’nin konu uydunuz 
PAMUK- Çok güzel örgütlenmi  bir kitap 
fuarı gördüm, her eyden önce. ngiltere’nin 
büyükçe bir ehrinde 20 gün içinde bütün 
bir ngiliz edebiyatı sahneden geçiyor. 
Günün her saatinde orayı dolduracak bir 
kalabalık var, ki aynı anda büyük bir tiyatro 
festivali de oluyor. Nüfusun yarısı da 
tiyatrocu, ülkenin bütün tiyatrocuları
birbirini seyrediyor aslında, bu hareketlilik 
çok ho tu. Edinburgh Kitap Festivali’ne 
uluslararası diyorlarsa da öyle de il. 
ngilizce yazmayan bir ben, bir talyan, bir 

de Danimarkalı yazar vardı.
ngiliz dünyası çok içine kapalı, dı arısını

fazla bilmiyor. 
9  Bu anlamda Türkiye’yle bir 

kar ıla tırma yapabilir misiniz? 
PAMUK- Yapamam, çünkü çok moral 
bozucu olur. Orada insanlar kitapları çok 
okuyorlar ve çok fazla okur var, bizdeki gibi 
lambayla aranmıyor okur ya da bir yazar 
bulundu unda çok fazla kızılmıyor. 

Cumhuriyet
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Tekst 7 

Biz ve onlar
Türker Alkan

1  Bütün dillerin Türkçeden kaynaklandı ını
savlayan ‘Güne  Dil Teorisi’ sadece 
ulusla manın ilk a amasında görülen yersiz 
bir a ırılıktan ibaret de ildi sanırım. Aynı
zamanda, Anadolu’nun kıraç vadilerinde 
yüzyıllardır mahsur kalmı  Türk halkını tüm 
be eriyetle akraba kılarak ‘evrenselle tirmeyi’ 
de amaçlıyor olmalıydı. Batı dilleri bizim 
dilimizden kaynaklandıysa, onların
uygarlı ını benimsemekle onur kırıcı bir i
yapmı  olmuyorduk. 

2  Yazık ki dilimiz için savundu umuz bu 
‘evrensel ana’ olma ayrıcalı ını kimse pek 
ciddiye almadı. Ama iddiamızı farklı
biçimlerde hâlâ sürdürüyoruz. Gün geçmiyor 
ki Türk veya Anadolu kökenli bir akrabaya 
rastlamayalım. 

3  Amerika’da bir Kızılderili kabilenin Türk 
kökenli oldu u, hatta beysbol oyununun bile 
Anadolu’dan kaynaklandı ı ileri sürülüyor. 
Bu yetmiyor, Japonların da aslında 
Anadolu’dan gittikleri iddia ediliyor. Hatta 
Japonya’daki bir milyon üyeli Oomoto 
tarikatı, Erzurum’dan göç ettikleri köyü bile 
saptamı a benziyor. Üstelik bu son iddiaları
ileri sürenler genellikle Türk de il. 

4  Dünya haritasını önünüze açın, Anadolu 
dünyanın merkezinde durur. Bu konum, yalnız
askeri bakımdan de il, kültürel bakımdan da 
bir özellik sa ladı mı acaba, diye insanın
aklına takılıyor ister istemez. 

5  Eski dünyada bir yerden gelip ba ka bir 
yere gidenler Anadolu’yu yol bilmi .
Anadolu, yalnız kültürlerin de il, ırkların da 
harmanlandı ı bir yer olmu . Kalabalık bir 
toplantıda insanlara öyle bir bakın: Esmeri, 
sarı ını, çekik gözlüsü, uzunu, kısası... 
Gerçekten evrensel bir tablodur Anadolu. 
Artık genetik çözümlemelerle ırksal kökenlere 
inmek mümkün. Genetik bilimcisi Prof. Aslı
Tolun’un geçen gün söyledikleri bunu 
do rulamıyor mu? “Genetik bakımdan 

dünyanın en karı ık toplumu bizim 
Anadolu’da,” diyordu Prof. Tolun. 

6  Dünkü gazetelerde çıkan bir haber bu 
görünümü destekler gibiydi: “87 dilin kökeni 
Anadolu. Sanskritçeden ngilizceye tüm Hint-
Avrupa dillerinin 8 bin yıl önce Anadolu’dan 
do du u ileri sürüldü.” Üstelik bunu ileri 
sürenler oven Türkler de il, bizimle bir 
ili kisi olmayan Yeni Zelandalı bilim 
adamları.

7  Gerçi, ‘Güne  Dil Teorisi’nin yerini 
tutmaz, ama hiç yoktan iyidir. Bugün dünyada 
konu ulan sözcüklerden bir kısmını benim 
atalarım türetmi se, bu güzel bir ey olmalı.
Ama böyle bir mirası kaldıracak durumda 
mıyız, diye kendimize sormamız gerekiyor. 
Evrensel kültüre katkıda bulundu umuzu ileri 
sürerek böbürlenebilmek için, her eyden 
önce o evrensel kültürün bir parçası
olabilmeliyiz. Irkçılık ve kültür ovenizmi 
yaptı ımız oranda evrensel kültüre 
yaptı ımızı sandı ımız katkılar havada 
kalmaya mahkumdur. in aslına bakacak 
olursanız, Anadolu’da ya ayan insanların
genetik karma ıklı ı o boyutta ki, bu ülkede 
ırkçılık yapmak kadar abes bir ey olamaz. 

8  Geçen yıl Eski ehir dolaylarında bulunan 8 
bin yıllık mezardaki ölüler üzerinde DNA 
testleri yapıldı. Test sonuçları, oradaki köyde 
ya ayanların DNA’ları ile yakınlık gösterince, 
köylüler pek bozuldu: “Ne yani” dediler, 
“bizim atalarımız Türk de il mi imdi?” Bu 
sorunun yanıtı, ‘Türk’ü nasıl tanımladı ınıza 
ba lı olarak de i ecektir. ‘Orta Asya’dan 
gelmi  sarkık bıyıklı, börklü’ ki ileri ko ul 
olarak alırsanız, Anadolu’da Türk bulmakta 
zorluk çekebilirsiniz. 

9  Dünkü bir habere göre, Antalya’da 
Bergama Kralı kinci Attolos’un heykeli 
yapılmı , kente adını verdi i için. Binlerce yıl
önce çıplak yapılan heykel, imdi tesettüre 
girmi . Bu da dünya kültürüne yeni katkımız
olmalı.

   Radikal
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Tekst 8 

TÜRK HAVA YOLLARI / TURKISH AIRLINES INFORMATION

E@sy Check-in
De erli Yolcularımız,

 dünyasında ba arının en önemli kıstası olan 
zaman artık uçu larınızda sizin için sorun olmaktan 
çıkıyor! 
Çünkü siz stanbul çıkı lı Dı  Hat Business Class 
yolcularımız için faks ve e-mail check-in hizmetini 
ba latıyoruz. 
Bu hizmet size neler kazandıracak? 

En önemlisi zaman kazandıracak: Yo un 
sezonlarda kalabalık terminalde i lem yaptırmak 
için kuyruklarda uzun süre beklemek zorunda 
kalırsınız. Bunu bildi iniz için terminale erken 
gelirsiniz. Yo un ehir trafi ini de dikkate 
aldı ınızda havada geçirdi inizden daha fazla 
süreyi terminale gelirken yolda ve i lemlerinizi 
yaptırmak için terminalde beklemekle harcarsınız. 
Ama artık bunları dü ünmenize gerek yok. 

lemlerinizi yaptırmanın verdi i rahatlıkla 
uça ınızın kalkmasına sadece 35 dakika kala 
terminale gelip, özel kontuardan boarding kartınızı
alabilecek ve bagajlarınızı teslim edebileceksiniz. 

 Overbooking nedeni ile uçamama ihtimalinizi 
oldukça azaltacak. 

 Havalimanında bu hizmet için özel olarak 
e itilmi  CIP personeli size yardımcı olacak. 

 Havalimanına geldi inizde i lemlerinizi sizin 
için ayrılmı  E@sy Check-in kontuarlarında 
beklemeden tamamlayacaksınız.
Hizmetin esasları:

 Faks ve e-mail kabul saatlerimiz gün içinde saat 
07.00 ile 22.00’dir. 

 Tüm formlar uçu  saatinden en erken bir gün 
önce ve en geç tarifeli uçu a iki saat kala elimize 
ula mı  olmalıdır. 

 Faks check-in’inizi (0212) 663 25 45 no’lu faksa 
çekerek yapabilirsiniz. Faks check-in formunu 
Türk Hava Yolları Business Class kontuarlarından 
ve CIP salonlarından elde edebilirsiniz. 

 E-mail check-in ba vurunuzu ise Türk Hava 
Yolları’nın web sitesine ba landıktan sonra E@sy 
Check-in seçene ini kullanarak kar ınıza çıkan 
formu doldurup yapabilirsiniz. 

 Faks veya e-mail aracılı ı ile check-in 
yaptırdı ınızda boarding kartınızı almak üzere 
E@sy Check-in kontuarına uça ın tarifeli kalkı
saatinden en geç 35 dakika önce ba vurmalısınız. 

 Faks veya e-mail ile check-in yaptırıp daha sonra 
uçu unuzdan vazgeçti iniz takdirde, bu kararınızı
önce (0212) 663 25 46 no’lu numaraya bildirmeniz 
daha sonra da rezervasyonunuzu iptal ettirmeniz 
gerekmektedir. 

lemleriniz sırasında herhangi bir sorunla 
kar ıla ırsanız bize (0212) 663 25 46 no’lu 
telefondan ula abilirsiniz. 
RETURN CHECK-IN
Türk Hava Yolları, stanbul, Ankara, zmir, 
Antalya, Adana, Bodrum, Dalaman, Trabzon 
istasyonları arasında aynı gün içerisinde gidi  ve 
dönü  yapacak bagajsız yolcularımız için Return 
Check-in hizmetini ba latmı tır. Dönü  uçu unuza 
rezervasyonunuz var ise ve bagajsız seyahat 
ediyorsanız bu uygulama sayesinde seyahatinize 
dönü  check-in i lemlerinizi tamamlamı  olarak 
ba layacaksınız. Nasıl mı?
Gidi  seyahatiniz için kontuarımıza müracaatınızda 
size önerilen return check-in alternatifine olumlu 
cevabınız, dönü  uçu unuzun da check-in 
i lemlerini tamamlamak için yeterlidir. 
OTEL CHECK-IN
Türkiye’nin seçkin otellerinde kalan tüm 
yolcularımıza havalimanına gitmeden bini
kartlarını alabilme imkanı sunuyoruz. 
Bagajlı veya bagajsız seyahat etti iniz tüm 
rezervasyonlu uçu larınızda 24 saat süresince otel 
dahilinde iç hat ve mümkünse dı  hat seferleri için 
bini  kartlarınızı alabilirsiniz. Bu i lem esnasında 
size TÜRK HAVA YOLLARI tarafından e itim 
verilmi  otel personeli yardımcı olacaktır. Bu 
sayede havalimanındaki check-in kuyruklarında
beklemek zorunda kalmayacaksınız. 
Otelde yapılan i lem sonrası Bini  Kartınızı, Bagaj 
Etiketlerinizi ve e er Business Class yolcu iseniz 
CIP Salon Giri  Kartınızı görevliden hemen teslim 
alacaksınız. Bagajlarınızı havalimanında sizler için 
açılmı  özel “Bagaj Teslim Kontuarları”na teslim 
edip bazı uçu lar için gerekli olan güvenlik 
i lemlerinizi tamamladıktan sonra artık pasaport 
kontrolü için hazırsınız. 
Otel Check-in hizmetinin geçerli oldu u seçkin 
oteller listesi, bulundu u il kapsamında a a ıda 
belirtilmi tir. 
yi uçu lar! 

    
Faks check-in için faks no: (0212) 663 25 45

E-mail check-in için internet adresimiz:
www.thy.com.tr / www.turkishairlines.com 

www.turkhavayollari.com.tr

2SkylifeNisan
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Tekst 9 

Tarımdaki Kepazelik! 

EROL MAN SALI 

 ABD ve AB Türkiye’den tarıma deste in 
kalkmasını istiyorlar. Ancak dünyada tarıma 
yapılan deste in yüzde 80’ini ABD, AB ve 
Japonya yapıyor. AB’de tarıma yıllık
sübvansiyon 50 milyar dolara yakın. Bizde 1,5 
– 2 milyar dolar,    32    Türkiye’de nüfusun 
yüzde 45’i tarımda ya ıyor. 
 Ki i ba ına tarımda yapılan sübvansiyon 
AB’de Türkiye’dekinin 40 katı. Buna kar ılık
Türk tarımı, devlet deste ine daha fazla 
muhtaç. 
 ABD, AB ve Japonya kendi tarımını
“koruyor”, piyasa ko ullarının dı ında tutuyor. 
thalata yüksek vergi ve kota koyuyor, hatta 

ithalat yasa ı da var. Japonya’da pirinçte iç 
üretimi korumak için  uygulanan vergi yüzde 
bin, yanlı  okumadınız “yüzde bin” oranında 
vergi var. 
 Tarımı ekonomik bir ö e olma yanında, 
korunması gereken sosyal ve kültürel bir doku 
olarak görüyorlar. 

Türkiye’de ise … 

 IMF ve AB Türkiye’ye, piyasa ko ullarını
uygulayın diyor. Oysa kendileri uygulamıyor. 
Hatta kendi “resmi” iç belgelerinde tarımsal 
ürünler “piyasa kuralları dı ındaki ürünler” 
olarak    33   .
 Türkiye’deki tütün, pamuk, çay, bu day, 
eker gibi temel tarımsal ürünler için, a) destek 

vermeyin, b) dı ardan (yani onlardan) ithal 
edin politikası ile yönlendiriliyor. 
 Bunun sonucu ne olur diye baktı ımızda 
ortaya öyle korkunç bir manzara çıkar; tütün, 
pamuk, çay, bu day, eker gibi ürünlerde ithal 
payı artar, iç üretim azalır, çiftçinin geliri dü er. 
    34   .
 Ve korkunç bir taahhütname; Ankara’nın
ulusal program adı altında Brüksel’e verdi i
“gayri milli” programda, “önümüzdeki 20 yılda
Türk tarımındaki nüfusun 20 milyon azaltaca ı”
taahhüdü bulunmaktadır. Yani Anadolu 
topra ından koparılacak yeni 20 milyon 
insanımız… 

Amaçları ne? 

Tütünde özel sigara fabrikalarının yaptıkları
anla malara bakıyorsunuz; hepsinde de ithal 
tütünü ve mamul sigarayı    35    anla malar. 
Tekel içerden bitirilmi ; Tekel 2000 sigarasını
bulamazsınız; nedense “da ıtımı
özelle tirildikten sonra” bayilere gitti inizde, 
a ız birli i etmi çesine, “Tekel 2000 yok ama 
Lark’ın u sigarası var, tıpatıp aynı” diyorlar, 
ne acı de il mi? Bu i i “birileri” Fransa’da 
yapsa sava  çıkardı. “Fransız sigarası
depolarda var ama bayilere da ıtılmıyor, onun 
yerine Amerikan alın” deseler acaba ne 
olurdu? 
 Sorun içerde, bizi içimizden bitiriyorlar. 
Tütünde, pamukta, bu dayda, çayda, 
ekerde… aslında bitirilenler bu ürünler de il, 

bu ürünlerin gerisindeki    36   . Nüfusun 
neredeyse yarısı: te Türk siyasetindeki 
bo luk burada; büyük bir nüfusa Meclis, 
hükümet sahip çıkamıyor. Onların yerine 
çokuluslu irketler, yerli ortakları, IMF, Dünya 
Bankası, yani ABD ve AB egemen 
oluyor… lemeyen, olmayan toplumsal 
demokrasinin bir sonucu bu… 
 Üstelik Türkiye üzerinde “dı arının
egemenli ini”, de i im, akıllı yönetim, yeniden 
yapılanma gibi mazeretler ve yalanlar arkasına 
saklıyorlar. 

ABD, AB ne yapıyor? 

 Onlar tarımı koruyorlar, destekliyorlar, bu 
bizim insanımızdır, ekonomimizdir, 
kültürümüzdür diyorlar, her türlü deste i
veriyorlar. Orada çiftçi örgütlenmi , i çi 
örgütlenmi , siyasetçi bu örgütlenmenin 
“gereklerini”    37   . Üstelik onlarda nüfusun 
yüzde 10’u tarımda, bizde ise yüzde 45’i. 
 Türkiye “dı ardan” idare edilmeye ba layınca 
dı ardakiler de bizim tarımımızı de il kendi 
tarımlarını sahipleniyorlar; pamu u, bu dayı,
tütünü, ekeri, çayı biz sataca ız diyorlar. Ve 
bizim hükümet de “ulusal programda” AB’ye 
taahhütte bulunuyor; tarımdaki nüfus 20 milyon 
azaltılacak diyor. Aslında taahhütte bulunmaya 
da gerek yoktu! Tarımsal ürünler dı ardan 
gelmeye ba layınca nüfus zaten göçmek 
zorunda kalırdı.
 Bizimkiler i i sa lama ba lamı lar, 
“dı ardakilere” bir de taahhütname vermi ler, 
içleri rahat etsin diye! Affedersiniz ama, 
Türkiye bir sömürge mi?

 Cumhuriyet Hafta
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Tekst 10 

lk ütopyacının ba ı neden kesildi? 
AYFER D NÇKURT 

1 Thomas More’a bizi götüren, okudu umuz 
küçücük bir kitaptı. Kitabın adı Utopia’ydı.
Anlamı ise hiçbir yer. Yazıldı ı ça , kralların
ve din adamlarının despotlu u ve baskısı
altındaydı. Yoksullar ekmek çaldı diye 
dara acında sallanırken, zenginler 
zenginliklerini katlamak için yasalar 
yapıyorlardı. Toplumun iyili i için toplumu 

soyuyorlardı. Thomas More, ngiliz kraliyeti 
adına bir hizmet için gönderildi i Antwerp’te, 
arkada ı Peter Gilles’e, bamba ka bir 
sistemde ya ayan insanları anlatan bir kitap 
yazmak istedi inden bahsetmi ti. Tek endi esi 
Kral Sekizinci Henry idi. Kaprisli mi kaprisli 
bu delibozuk kralın öfkesine pek de güven 
olmazdı. Bir yıl içinde, Latince olarak yazdı ı
Utopia’da, ya adı ı sistemi öylesine 
ele tiriyor ve yepyeni bir sistem öneriyordu. 
Utopia, çe itli dü ünürler tarafından türlü 
ele tirilere u radı. Kimisi hiç ciddiye almadı,
çünkü  Thomas More akacı biriydi ve bu 
yazdıklarıyla da kocaman bir toplum akası
yapmı tı. Üstelik Thomas More, devlet 
hizmetinde çalı ırken bu yazdıklarını da 
reddetmemi  miydi? 

2 More, Utopia’yı yazıp arkada ı Peter 
Gilles’a gönderirken ba ına gelecekleri 
anlamı  gibi bir de mektup yazmı tı.
“Yayınlasam mı, yoksa yayınlamasam mı,
kararımı henüz vermi  de ilim, bu çabayı
sadece küçümseyecek yada hiçbir minnettarlık
göstermeyecek bir toplumu e lendirmek ve 
e itmek için çırpınıp didinmektense, ki inin 
hiçbir ey yapmayıp hayattan zevk alması
belki de daha akıllıcadır. Ayrıca bazı
okuyucular da öylesine nankördürler ki, bir 
kitaptan pek çok ho lansalar bile, yazarına 

hiçbir sevgileri yoktur, muhte em bir ak am 
yeme inden sonra tıka basa evlerine giderken, 
yeme i yapana te ekkür niyetine hiçbir söz 
etmeyen görgüsüz misafirler gibidirler!” 

3 Thomas More 1478’de Londra’da Milk 
Street’te dünyaya geldi inde, yoksulların
kıyıldı ı ‘Güller Sava ı’ henüz sona 
ermemi ti. Küçük Thomas e itimine St. 
Anthon’s School’da ba ladı ve henüz sekiz 
ya ındayken o ça larda adet oldu u üzere, 
görgüsü ve bilgisi artsın diye Kardinal John 
Morton’un ev hizmetine verildi. Kardinal 
Morton, dünyaya meraklı bu çocu u, birkaç 
yıl sonra Latince ve Yunanca ö renmesi için 
Oxford’a gönderdi. O yıllarda Yunanca ve 
Latincenin gençleri kötü dü üncelere 
yönlendirdi ine inanılırdı. Rönesans’la 
birlikte birçok Avrupa ülkesinde oldu u gibi, 
ngiltere’de de birçok klasik metin  
ngilizceye çevriliyor, birçok genç aydın

Latince ve Yunanca ö renmeye çalı ıyordu. 
Yunan filozoflarının insanı bilmeye, 
sorgulamaya yönelik soruları, onu da 
ku atıyordu. More bir yandan e itimine 
devam ederken, di er taraftan komediler 
yazıyor, çeviriler yapıyordu. 

Erasmus’la arkada lık   
4 Hollandalı filozof Desidereous Erasmus 

da, birçok hümanist filozof gibi, çe itli 
üniversite kürsülerinde ders vermek üzere, 
ngiltere’ye gelmi ti. Thomas More ile 

tanı tıklarında, More on dokuz, Erasmus ise 
otuz sekiz ya ındaydı. li kileri ö retmen – 
ö renci 
ili kisini a acak, 
yarattıkları
eserlere 
yansıyıp bir 
ömür boyu 
sürecekti. 
Erasmus, ça ını
bütün 
sistemleriyle 
ta layan en ünlü 
kitabı, “Delili e
Övgü”yü 
Thomas 
More’un evinde, 
onun zoruyla 
yazmı tı.

5 Thomas More, Oxford’daki ö renimini 
yarıda bırakıp, Londra’da Lincoln Inn’de 
hukuk okumaya ba ladı. Bazı biyografi 
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yazarlarına ve Erasmus’a göre de, More’un bu 
kararında hukukçu olan babasının çok büyük 
bir payı vardı. Ama o, büsbütün babasının
yolundan gitmektense, ke i  olmaya da karar 
vermi ti. Haftanın belli günlerinde 
Charterhouse Manastırı’na kapanıyordu. Bu 
ça da manastırlar tek bilgi merkezleriydi. 
More, sadece oruç tutup dua etmekle kalmadı,
derin okumalara daldı. Mezun olduktan sonra, 
topluma hizmet duyguları baskın çıktı ve 
manastırdaki inzivasını sona erdirdi, ama 
ya amının sonuna kadar oruç tutmayı ve 
ibadet etmeyi sürdürecekti. 

6 Erasmus ve More, hümanist görü leri 
payla ıyorlardı, ama Erasmus arkada ının
manastır hayatına yakınlı ını ve ruhani 
dü üncelerini asla anlayamıyordu. E itimde 
reforma inanmaları ve eski metinlere 
kar ılıklı dü künlükleri dostluklarının ömür 
boyu sürmesini sa ladı. Kendini toplum 
hizmetine adamaya karar veren genç Thomas 
More’un ilk vukuatı, parlamentoya Yedinci 
Henry’nin ayrıcalıklarının sınırlandırılmasına
ili kin bir tasarı sunmak oldu. Bunun 
kar ılı ında Yedinci Henry, More’un babasını
hapsetti ve öngörülen para cezasını ödeyene 
kadar da salıvermedi. More ise kamu 
hizmetinden men edildi. 

7 Kral Yedinci Henry’nin ölümüyle, umutlar 
tam bir Rönesans prensi olan, okuyup 
yazmaktan, çevresinde filozoflar 
bulundurmaktan ho lanan genç Henry’ye 
ba lanmı tı. Ama yine de kral kraldı, Thomas 
More’un Utopia’da belirtti i gibi, iyilikte 
kötülükte ya mur gibi inerdi halkının üstüne. 
Sekizinci Henry’nin kral olmasıyla Thomas 
More’un yasa ı sona erdi ve yeniden baroya 
döndü. Çok geçmeden, adaletteki tarafsız
tutumuyla, yoksul hamisi olarak ünü Sekizinci 
Henry’nin kula ına kadar geldi. Londra’nın
iki önemli yasa adamından biri olmu tu. 
Utopia’da kahraman Raphael’in aracılı ıyla, 
kraliyete hizmet konusunda, ‘ha danı man, ha 
u aklık ikisi de aynı ey’ diyen, More’un, 
Sekizinci Henry’nin hizmetine girmesi merak 
konusudur. 

More Brüksel’de …  
8 Kral Sekizinci Henry, 1515’de bir ticaret 

i ini ba laması için Thomas More’u Brüksel’e 
gönderdi. Orada Antwerp yurtta ı Peter 
Gilles’la tanı tı. More, kitabını Antwerp’te 

Peter Gilles’la, sohbetleri sırasında
tasarlamı , Londra’da da yazıya dökmü tü. 
More Utopia’yı eski Yunan klasiklerindeki 
diyaloglara benzer bir tarzda yazmı ,
Lucia’nın kitaplarında oldu u gibi mizahı
do ruyu söylemek için kullanmı tır. Kral 
Sekizinci Henry, halkın sevdi i ve hürmet 
etti i bir yargıç olan More’u danı ma 
meclisinin en saygın üyeli ine getirerek ‘Sir’ 
ünvanını verdi. 

Reform ve Martin Luther 

9 More her ne kadar de i ikli in 
gereklili ini görse de Hıristiyanlıkta bir tek 
Katolikli in tüm insanları birle tirece ine 
inanıyordu. Ama de i im Martin Luther’le ve 
Protestanlıkla geliyordu. Thomas More, 
Almanya’da bir kilisenin kapısına çiviledi i
bildiriyle reform hareketini ba latan Martin 
Luther’i  dinin en tehlikeli bölücüsü ilan etti. 
Bütün çalı maları reform isteyenleri 
cezalandırmaya ve ngilizcede yazılan “Yeni 
Ahit”lerin yakılmasına dönü mü tü. Oysa bu 
sıralarda, Martin Luther “Utopia” yı bulmayı
çok istedi ini söylüyordu. Gerçekten de 
More’un Protestanlara kar ı davranı ları
Utopia ülkesindeki dini ho görüden çok 
uzaktaydı.

10 Danı ma meclisi üyeli inden sa lı ını
bahane ederek ayrılan More, 8. Henry’nin 
evlilik törenine de katılmayarak derin bir 
sessizli e çekildi. Bu sessizlik onun Londra 
Kule’sinde bir yıl kadar hapsedilmesine yol 
açtı. Kral ve adamları, More’a kralın
ki ili ine dair bir ey söyletmek için çok 
u ra tılar. More, iyi ya da kötü hiçbir ey 
söylemiyordu. O di erleri gibi de ildi, belki 
de ülkeyi kan gölüne çevirecek daha yıllar 
sürecek bir ikili in altına imza koymak 
istemiyordu. Gerçekten de dü ündü ü gibi 
oldu. Katolikler ve Protestanlar arası kanlı
mücadele onlarca yıl sürdü. Kralın kutsal 
yasasını tanımadı ı gerekçesiyle ölüme 
mahkûm edilen Thomas More’un cezası
1535’in 7 Temmuz sabahında infaz edildi. 

11 Bazı Protestan tarihçilere göre Thomas 
More, sadece inatçılı ı yüzünden ölmü tü. Bir 
Rönesans ve Hümanizma insanıyken dinde 
reforma “hayır” demi ti. More’un ruhundaki 
bu ikilem sonunda ölümüne neden olmu tu. 

   Cumhuriyet
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Tekst 12 

Gökyüzünde dans 
etmenin en kolay yolu 

Yamaç

Para ütü
940’lı yıllarda tıpkı havacılı ın
öncülerinden Otto Lilienthall gibi 
yamaçlardan ko arak havalanan ve 

a a ıya kadar süzülerek inen yeni bir hava 
aracının denemeleri yapılıyordu. Bu araç 
rahatlıkla sökülüp takılabilen çubuklardan ve 
üzerlerine gerilmi  kuma lardan yapılmı  bir 
delta kanattı. 1948 yılında Dr. Francis 
Rogallo portatif delta kanadı almayı ba ardı.
Zamanla delta kanatlar emniyet ve performans 
açısından oldukça geli tiler ve yakın zamana 
kadar en ucuz ve en hafif hava aracı olma 
özelliklerini korudular. Ancak malzeme ve 
üretim teknolojileri geli tikçe delta kanatların
performansları ile birlikte fiyatları da artmaya 
ba ladı. Bugün tecrübeli bir pilot, 30-35 kg 
a ırlı ındaki delta kanadına ek olarak yedek 
para üt, hava akımlarına göre ekillendirilmi
ba lantı elemanları, altimetre, variometre, 
pusula ve hız saati gibi bazı cihazlara ve 
telsize ihtiyaç duyar. Elbette bütün bunları
ta ımak için bir araç ve uçmayı dü ündü ünüz
tepedeki kalkı  noktasına kadar uzanan bir yol 
gereklidir. 
Bu yüzden 1970’li yılların sonlarında bazı
uçucular yapısı sabit ve a ır olmayan, daha 
esnek ve daha hafif bir hava aracı arayı ına 
girdiler. Birkaç öncü para ütlerle yamaçlardan 
uçu  denemelerine ba ladılar. Bunlar uçaktan 
atlayarak limit hızda (yakla ık 198 km/s) 
dü erken açılmak üzere dizayn edilmi  serbest 
dü ü  para ütleriydi. Çok geçmeden limit 
hızdaki açılı okunun do urdu u a ırı yüksek 
gerilimlerin daha yava  ve daha yumu ak olan 
yamaç kalkı larında ortaya çıkmadı ı fark 
edildi ve farklı malzemelerden daha büyük 
boyutlarda para ütlerin i e yarayabilece i
dü ünüldü. 
Üreticiler hava geçirgenli i olmayan 
kuma lardan daha geni  yüzeyli para ütler 
üretmeye ba ladılar. Bu kuma lardan 
üretilmi  bir para üt e er limit hızda dü en bir 

para ütçü tarafından açılacak olsa büyük 
ihtimalle patlardı.
Çok geçmeden ucuzlu un ve basitli in en son 
teknoloji ile birle tirildi i Fransızca 
“Parapente”, Almanca “Gleitschirmfliegen”, 
ngilizce “Paragliding” ve Türkçe “Yamaç 

Para ütçülü ü” adıyla bilinen yepyeni bir spor 
do du. 1980’li yıllarda yamaç para ütçüleri 
düzenli olarak tepelerden havalanmaya 
ba ladılar. Rengarenk kanatlar bütün kıtaların
tepelerinde görülmeye ba ladı. Japonya’daki 
Fuji Da ı ve Himalayalar’daki Everest 
zirvesinden bile uçu lar gerçekle tirildi. 

Kimler yapabilir?
Yamaç para ütü yapabilmek için ya  sınırı
minimum 16, maksimum ise 55’tir. Bu çok 
kesin bir sınır olmamakla birlikte 55 ya ın
üzerindeki katılımcılar için e itimin ilk günü 
gerçekle tirilen yer çalı maları biraz yorucu 
geçebilir. 
Yamaç para ütüne katılacaksanız, öncelikle 
sizden sa lık ko ullarınızın uygun oldu una 
dair form eklinde bir beyan istenir. Bu 
beyanı verdikten sonra e itim faaliyetlerine 
katılabilirsiniz. Epilepsi, astım, kalp, bel ve 
omurga rahatsızlıkları olanlar yamaç 
para ütüne katılamazlar. Bu tür 
rahatsızlıklarınız yoksa ve hafif tempoda 
yakla ık 10 dakika sorunsuz ko abiliyorsanız,
Yamaç Para ütü yapabilirsiniz demektir. 
Para ütler de i ik kilo gruplarına göre farklı
ebatlarda üretildi inden 45-120 kg arasındaki 
herkes aynı güvenlikte uçabilmektedir. Bu 
sporu yapabilmek için on sekiz ya ını
tamamlamı  olmak gerekir; ama 16-17 ya
grubundakiler de aile onayıyla bu sporu 
yapabilirler. 
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Popüler uçu  bölgeleri 
Türkiye, yamaç para ütü sporuna çok elveri li
do a ve iklim özellikleri ile kuzey 
yarımkürenin en popüler uçu  bölgesidir. 
Özellikle Fethiye/Ölüdeniz her yıl dünyanın
dörtbir yanından gelen binlerce pilotu 
a ırlamaktadır. Burada, Nisan, Ekim ayları
içerisinde yirmibe  binin üstünde uçu
gerçekle mektedir. Bir çok yabancı okul, 
e itimlerinin büyük bir kısmını
Fethiye/Ölüdeniz’de tamamlamaktadır. Bunun 
dı ında 1. Dünya Hava Olimpiyatları Yamaç 
Para ütü yarı malarının yapıldı ı Denizli-
Pamukkale, stanbul yakınlarındaki Çatalca-
Ormanlı, Nev ehir-Kapadokya, Adıyaman-

Nemrut Da ı, Bolu-Abant Gölü, Gökova-
Sakargeçidi ve Bodrum-Ören en popüler uçu
bölgeleridir. 

Uçu  sezonları
Ilıman bir iklime sahip olan ülkemiz, yamaç 
para ütü bakımından oldukça verimli bir 
enlem çizgisinde yer almaktadır. Ülkemizde 
senenin her mevsimi uçu  yapılmaktadır. Kı
aylarında da Erzurum-Palandöken, Bursa-
Uluda , Kayseri-Erciyes, Kastamonu-Ilgaz, 
Bolu-Kartalkaya gibi popüler kayak 
merkezlerinde ve stanbul-Ormanlı, Fethiye-
Ölüdeniz bölgesinde uçu lar gerçekle ir.

Yol Boyunca Temmuz
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