BACCALAUREAT GENERAL

SESSION 2019
TURC

LANGUE VIVANTE 1

EPREUVE DU JEUDI 6 JUIN 2019
Durée de l’épreuve : 3 heures
Séries ES/S – coefficient : 3
Série L langue vivante obligatoire (LVO) – coefficient : 4
Série L LVO et langue vivante approfondie (LVA) – coefficient : 8
Le candidat choisira le questionnaire correspondant à sa série.
L’usage de la calculatrice et du dictionnaire n’est pas autorisé.

Ce sujet comporte 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5.
Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Répartition des points
Compréhension
Expression
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Amazonların Türk Olduğu Nasıl Ortaya Çıktı?
Amazon kadınları bu zamana kadar pek çok fantastik filmin, kitabın ve tartışmanın konusu oldu. Yarı
çıplak, asi, tutkulu ve seksi ifadeleri, daha iyi ok atabilmek için kestikleri tek memeleri ve oklarıyla
simgeleşerek bugünlere geldi. Çoğu kişi bu cezbedici kadınların varlığına sonuna kadar inandı ama
bir kısım insan da bunun bir efsaneden öte gidemeyeceğini çünkü yaşanmış olamayacak kadar
5

muhteşem olduklarını düşündü. Erkeklerin kadını alt eden dünyasında, erkeğe meydan okuyan,
erkeklerle sadece yılda bir kez çiftleşmek için bir araya gelen, eğer erkek bebek doğururlarsa da bu
bebekleri sakatlayıp öldüren acımasız asiler...
Kurganlardan1 çıkan gerçek
Ancak efsane artık gerçek! Onlar, erkek egemen toplumların baş edemediği, savaşkan, ata binen ve
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ok atan Türk kadınları! Evet, yanlış okumadınız, Amazonlar Türk çıktı. Araştırma, Amerikalı bir
arkeolog olan Dr. Jeanine Davis Kimball'a ait. 1994 yılında Kazakistan'da yaptığı kazılar neticesinde,
Amazon kadınlarının bir efsane olmadıklarını, gerçekte konargöçer2 Türk boyları içinde yaşadıklarını
ve bu zamana kadar efsane olarak önümüze sunulanlardan çok farklı bir yaşam tarzına sahip
olduklarını ortaya koydu. Çalışmasını “Savaşçı Kadınlar Amazonlar” adı altında bir kitapta toplayan
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Dr. Kimball'ın kitabının Türkçesi İleri Yayınevi tarafından ocak ayında basıldı.
Bu efsaneyi aydınlatan kazı çalışmaları, Kazakistan'ın Rusya sınırları yakınındaki Pokrovka
bölgesinde başlar. Kendi ifadesi ile “Büyük keşfini yaptığı günü” şöyle anlatır Dr. Kimball:
“Gözlerim loş ışığa alıştıktan sonra içerideki iskeleti net bir şekilde görebildim. Göğsünün üzerinde
paslı yeşil bir öbek, sağ ayak kemiğinin yanında paslı bir hançer ve sol ayak kemiğinin bitişiğinde de
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artık yeşil renk görünen ok başları duruyordu. Asistanımız Yuri, kafatasını ellerine alıp şöyle bağırdı;
genç bir kadın ve muhtemelen 30-40 yaşlarında!”
Kurganların içindeki savaşçı kadınlar! Tam da Amazon kadınlarının yaşadığı varsayılan dönemde
yaşamış olan, silahlarıyla birlikte gömülen savaşçı kadınlar! Ekip bölgede buna benzer pek çok
iskelet buldu. Kimisi, üzerinde yaban domuzu dişi olan muskalar, kimisi fosil istiridye kabukları,
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tunçtan aynalar, küpeler ve kolyeler taşıyor; kimisinin yanında ise ancak at üstünde savaşırken
kullanılabilecek 90 santimetreden daha uzun kılıçlar ve biley taşları bulunuyordu. Bazıları ise
bacakları at sürüyormuş gibi bir pozisyonla gömülmüştü. Davis Kimball bu buluntularla yetinmedi.
Aklına tahrik edici bir soru düşmüştü. Acaba bu kurganların bölgede hâlihazırda yaşayan
konargöçerlerle bir ilgisi olabilir miydi?
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Dr. Kimball'ın günümüz konargöçerlerinde gözlemlediği kadarıyla, ustalaştıkları ilk vasıf3 at
sürmekti. Tanrı Dağları'nda ve Altay Dağları'nda yaşayan Moğolları ve Kazakları çocuklarına at
sürmeyi öğretirken izlemişti. Çocuk bir yaşına geldiğinde baba, oğlunu yahut kızını eyere oturtur ve
1

Kurgan : Türkçe, höyük veya tumulus. Yapay bir tepe.
Konargöçer: Göçebe
3
Vasıf: Nitelik
2
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çocuk atını sürerken o da aşağıdan atı tutardı. Küçücük kız çocuklarının atın üstünde kıkırdayıp
güldüklerini ve saatlerce atın üstünden inmediklerini gözlemlemişti. Acaba bu çocuklarla, savaşçı
35

Amazonların bir ilgisi olabilir miydi?
Kazakistan'da yaşayan bu göçebe Türklerin hayatını daha da merakla araştırmaya başladı. Kadim
zaman konargöçerlerin ataerkil4 aile yapılarının aksine, kadın erkek ve çocukların birlikte
çalıştıklarını görüp, hayrete düştü. Bu insanlar, eşitlikçi bir toplum oluşturmuşlardı. Baskıcı Ruslar ve
katı biçimde erkek merkezci olan İslam kültürü unsurlarıyla muhatap olmuşlardı. Ancak yine de
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hayat tarzlarını değiştirmemişler ve kadın erkek omuz omuza, hatta aynı işlerde çalışmaya devam
etmişlerdi.
ÜRÜN DİRİER, Yeni Aktuel, 15.02.2013

4

Ataerkil: Temel olarak babayı alan ve aileden çocukları baba soyuna mal eden
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Répondre en turc aux questions sauf indication contraire.Vous devez répondre aux
questions dans l’ordre.

COMPREHENSION(10 points)
Seuls les candidats des séries S et ES et ceux de la série L qui ne composent pas au
titre de la LVA (Langue Vivante Approfondie) traitent les questions de 1 à 9.
1. Amazon insanları hakkında metinde verilen bilgiler nelerdir?

(2 points)

2. Le texte fait-il référence à une notion? Expliquez en français.

(1 point)

3. Amazonların Türk olduğu hangi çalışma sonucu kim tarafından ortaya çıkarılmıştır? (1 point)
4. Amazonlar hangi aile yapısında yaşamaktadırlar?

(0,5 point)

5. Gömülen amazonların üzerlerinde ne tür eşyalar çıkmıştır?

(1 point)

6. Kurganların bulunduğu bölgede günümüzde yaşayan konargöçerlerin ustalaştıkları ilk
vasıf nedir? Çocuklarda bu vasfın kazanılması için ilk başlarda neler yapmaktadırlar?

(1 point)

7. Aşağıdaki ifadeleri metne göre doğru (D), yanlış (Y) olarak işaretleyip yanlış ifadeleri
düzeltiniz. Yanıtınızı doğrulayan satır numaralarını belirtiniz.

(1 point)

a) Bulunan amazon iskeletleri yaşlı kadınlara aittir.
b) Savaşçı amazon kadınlar üzerine Türkçe kitap basılmıştır.
c) Amazonların bazıları at sürüyormuş gibi bir pozisyonla gömülmüştür.
8. Aşağıdaki kelimeleri - kesinlikle - kullanıp her birinin altını çizerek, okuduğunuz metnin
Fransızca kısa bir özetini çıkarınız.

(2,5 points)

Tutkulu (s.2) – Asi (s.2) –Acımasız (s.7) – Efsane (s.9) – Ataerkil (s.38) – Konargöçer
(s.12) - Merak (s.37)

Seuls les candidats de la série L composant au titre de la LVA (Langue Vivante
Approfondie) traitent les questions de 1 à 10.
1. Amazon insanları hakkında metinde verilen bilgiler nelerdir?

(1 point)

2. Le texte fait-il référence à une notion? Expliquez en français.

(1 point)

3. Amazonların Türk olduğu hangi çalışma sonucu kim tarafından ortaya çıkarılmıştır? (1 point)
4. Amazonlar hangi aile yapısında yaşamaktadırlar?

(0,5 point)

5. Gömülen amazonların üzerlerinde ne tür eşyalar çıkmıştır?

(1 point)

6. Kurganların bulunduğu bölgede günümüzde yaşayan konargöçerlerin ustalaştıkları ilk
vasıf nedir? Çocuklarda bu vasfın kazanılması için ilk başlarda neler yapmaktadırlar?
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7. Aşağıdaki ifadeleri metne göre doğru (D), yanlış (Y) olarak işaretleyip yanlış ifadeleri düzeltiniz.
Yanıtınızı doğrulayan satır numaralarını belirtiniz.

(1 point)

a) Bulunan amazon iskeletleri yaşlı kadınlara aittir.
b) Savaşçı amazon kadınlar üzerine Türkçe kitap basılmıştır.
c) Amazonların bazıları at sürüyormuş gibi bir pozisyonla gömülmüştür.
8. Kazı çalışmalarını yürüten arkeolog yaptığı keşfi hangi ifadelerle dile getirmektedir? (1 point)
9. Aşağıdaki kelimeleri - kesinlikle - kullanıp her birinin altını çizerek, okuduğunuz metnin
Fransızca kısa bir özetini çıkarınız.

(2,5 points)

Tutkulu (s.2) – Asi (s.2) – Acımasız (s.7) – Efsane (s.9) – Ataerkil (s.38) – Konargöçer
(s.12) - Merak (s.37) – Savaşçı Kadın (s.14)

EXPRESSION (10 points)
Afin de respecter l'anonymat de votre copie, vous ne devez pas signer votre composition ni citer
votre nom, celui d’un camarade ou celui de votre établissement.

Indiquer pour chacune de vos réponses le nombre de mots utilisés.
Seuls les candidats des séries S et ES et ceux de la série L qui ne composent pas au
titre de la LVA (Langue Vivante Approfondie) traitent les questions de 1 à 2.
1. Ataerkil bir toplumda yaşamanın size göre olumlu ve olumsuz yönlerini güncel hayattan örnekler
vererek yazınız. (110 - 120 kelime)

(5 points)

2. Günümüzde kadın erkek ayrımcılığı hâlâ yapılmakta mıdır? Düşüncelerinizi güncel hayattan
örnekler vererek yazınız. (110 - 120 kelime)

(5 points)

Seuls les candidats de la série L composant au titre de la LVA (Langue Vivante
Approfondie) traitent les questions de 1 à 3.
1. Ataerkil bir toplumda yaşamanın size göre olumlu ve olumsuz yönlerini güncel hayattan örnekler
vererek yazınız. (100 - 120 kelime)

(4 points)

2. Av ve avcılıkla ilgili görüşlerinizi 90-100 kelimeyle açıklayınız.

(3 points)

3. Günümüzde kadın erkek ayrımcılığı hâlâ yapılmakta mıdır? Düşüncelerinizi güncel hayattan
örnekler vererek yazınız. (90 - 100 kelime)
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