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HER EY N AKILLISI ÇIKIYOR...
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« Akıllı Evler» günümüzün yeni icadı. «Akıllı Bilet» herkesin cebine çoktan girdi. Bu
« akıllı » olayı giderek yaygınla acak, çok da iyi olacak. Çünkü olan bitenlere insanın aklı
yeti emiyor, akıl erse fikir yeti emiyor, karı ık bir i . Onun için de madem ki teknik o kadar ilerledi,
her eyin akıllısını yapmalı ki insan da rahat etsin, aklını yormak zorunda kalmasın. Tam bize göre
i . Artık ne alacaksan « akıllı »sını alacaksın, sonra da yan gelip yatacaksın. Örne in mi ?
imdi diyelim ki « akıllı televizyon »u alıyorsun, bakın neler oluyor ? Bir kere sizin kanal
aramanıza gerek kalmıyor, « akıllı televizyon » sizin yerinize kanalları tarayıp size uygun
programları buluyor. « Canım, o nerden bilecekmi de bana uygun programları bulacakmı ? »
dersiniz de il mi ? te « akıllı televizyon »un farkı burada, o sizin ne istedi inizi biliyor. Artık içine
bir program mı koyuyorlar, yoksa e ilim yoklamalarında öyle çıkıyor da ayarlıyorlar mı pek
bilinmiyor ama bu televizyonlar bu i i biliyor.
Örne in haberleri açıyorsunuz, size haberleri tarayarak veriyor. ç karartıcı haberleri kısa
kesiyor, hemen mayo defilelerine geçiyor sonra da ekranda « Artık yatmayı dü ünmüyor musunuz ?»
yazısı çıkıyor. Bu da annenizin sizi dü ünen efkatini anımsatıyor. te « akıllı televizyon »un
marifetleri. Ama siz bu aklı be enmezseniz ba ka bir « akıllı televizyon » alabiliyorsunuz. O da sizi
sosyal içerikli haberlerde dola tırıyor, sonra da Discovery kanalla klasik müzik programları arasında
gezdiriyor. Akıldan akıla fark olacak tabii. Artık hangi « akıllı »yı seçerseniz...
Bizim millete asıl « akıllı kredi kartı » gerekiyor. Çünkü kredi kartını cebine koyup da aval
aval ma azalara girip çıkanlar sonradan i ödemelere gelince a ırıp kalıyorlar. O zamana kadar
reklamları dinleyip de « Hem harca hem kazan », « imdi al, çıkmaz ayın son çar ambasında
ödersin » diye rahatlayan tüketim a kınlarımız, hesap gelince ne yapacaklarını bilemez duruma
dü tükleri için kredi kartlarına epeyce akıl koymak gerekiyor. Hem de bu « akıllı kredi kartı »na ses
de koymalı, bir ey almak istedi i zaman tok bir ses önce « Emin misin ? » sonra « Son kararın mı ?»
diye sormalı . Aklını evinden çıkarken emanete vermi olan a kın tüketici de kredi kartının aklıyla
bir kez daha dü ünme fırsatı bulmu olur.
Ama bu kredi kartlarına bankalarla alı veri merkezlerinin aklını koydukları için imdi bu
aklı de i tirmek isterler mi acaba ? Biz sanmıyoruz ve tek çarenin tüketicilerin akıllarını emanetten
alıp ba larına yerle tirmeleri oldu unu dü ünüyoruz.
« Akıllı evler » biraz pahalı ama giderek önemi artıyor. Bir kere, evin aklı kapısından
ba lıyor. Evin erke i kapıya gelince kapı sesleniyor : « Alaca ın eyler tamam mı ? Bir daha
dü ün ». Böylece, unutulan ne varsa akla geliyor ve eksikler tamamlanıyor. Arkadan « Güler yüzlü
ol, iyi ak amlar demeyi unutma » tembihi* geliyor. Evin kadınına ise « Aman dikkat et, faturaları
yemekten sonra çıkarırsın » diyor. Evde bütün i ler « evin aklı » tarafından ya yapılıyor ya da akla
getiriliyor [...]. Evde tartı ma oldu unda sakinle tirici bir müzik yayını ba lıyor, suskunluk
oldu unda canlı melodiler ortalı a yayılıyor. Bu « akıllı evler » hayatımızda çok yer tutaca a
benziyor.
Bu « akıllı eyler »in bir küçük sakıncası, « insan aklını tembelle tirmeleri »imi . Bize pek
zararı olmaz de il mi ?..
Erdal ATABEK, Cumhuriyet, 4 a ustos 2000.
* recommandation
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L COMPREHENSION
Retrouvez dans le texte les équivalents en turc des expressions suivantes :

(2,5 points)

a) ....sondage sur les préférences.
b) ....au contenu social.
c) ....le consommateur étourdi.
d) ....la diffusion d'une musique.
e) ....petit inconvénient.
Répondez en français. Citez le texte.
1) Enumérez les choses dotées d'intelligence décrites par l'auteur.

(1 point)

2) Quelle différence y-a-t- il entre une télévision dite « intelligente » et une télévision normale ?
(1,5 points)
3) Pourquoi la télévision « intelligente » trie-t-elle les informations ?
(0,5 point)
4) Quel est le principal défaut des gens lorsqu'ils sont en possession d'une carte bancaire ?

(0,5 point)

5) Que faudrait-il faire pour qu'ils cessent d'être dépensiers ?

(1,5 points)

6) Résumez le rôle d'une « maison intelligente ». (max.2 phrases)

(1,5 points)

7) Quelle est l'opinion du journaliste sur les appareils « intelligents » en général ?

(1 point)

8) Traduisez le paragraphe suivant : « Evde tartı ma oldu unda sakinle tirici bir müzik yayını ba lıyor,
suskunluk oldu unda canlı melodiler ortalı a yayılıyor. Bu « akıllı evler » hayatımızda çok yer tutaca a
benziyor. »
(2 points)

IL EXPRESSION
1) Réécrivez la phrase suivante en la mettant à la première personne du singulier :
l.12 : « Örne in haberleri açıyorsunuz, size haberleri tarayarak veriyor. »

(1 point)

2) Réécrivez la phrase suivante en la mettant au passé (di'li geçmi zaman).
l.33-34 : « Evde bütün i ler « evin aklı » tarafından ya yapılıyor ya da akla getiriliyor ».

(1 point)

3) Expliquez l'expression l.5 « yan gelip yatacaksın ». max. 2 lignes.

(1,5 points)

4) Production en turc . (une dizaine de lignes)

(4,5 points)

Choisissez un des deux sujets (a ou b).
a) Imaginez un autre appareil « intelligent », expliquez ses avantages et peut-être ses inconvénients.
b) Pensez-vous que toutes ces nouvelles technologies aideront l'Homme à mieux vivre ?

