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01TÜRK MİLLİ KUVVETLER VAKFI

Her türlü Devlet H�zmet�n�n
�fâsını , kutsal b�r emanet olarak
kabûl ve bu emanete h�yanet� de
en büyük suç telâkk� ed�yorum.
Doğru b�ld�ğ�m�z ve �man
ett�ğ�m�z bu h�zmet yoluna
çıkarken devlet h�zmetler�nde
lüks ve �srafın tamamen
kaldırılması , rüşvet , �rt�kap ,
�lt�mas g�b� hastalıkları kökünden
kazımanın azm�nde olduğumuzu
beyan ederek , " Kuvvetl� , ad�l ,
yol göster�c� b�r �dar� mekan�zma
kurmaya" and �çt�m.

Genel Başkanı

Sn Dr. Fatih ŞİMGA 'nın

 Kaleminden



Hedef�m cem�yette menfaat
mücadeller�n� değ�l , ahlak
ve faz�let yarışını teşv�k
olmuştur.
Maddec�l�ğ�n , �nsanı �nsan
olma hasletler�nden
uzaklaştırıp , menfaatler�n
es�r� yapan görüşün
karşısında manev� görüşe
sah�p çıktım. 
Cem�yet ve �çt�ma� n�zam ;
�y�l�k , âdalet ve hakkan�yet
hep manev�yat kuvvet�nden
doğan �nsanı faz�letlerd�r.

"Manev�yatı nefteden b�r m�ll�yetç�l�k , hadd� zatında kılık
deg�şt�rm�ş b�r menfaatc�l�k t�r..."
Böyle b�r manev� yapı �ç�ndek� devlet anlayışında ve
uygulanışında , rüşvet , �rt�kap , �lt�mas , su�st�mal , ve hele
emn�yet� kötüye kullanmanın yer� yoktur ve olamaz da.
B�z , örnek b�r davanın yolcusuyuz. Farklılığımız da buradan
gelmekted�r. O nun �ç�n b�zden beklenen� yapmakla yükümlü
bulunmaktayız , bulunmaktayım !
Büyük , şerefl� ve o ölçüde faz�letl� b�r görev yüklend�k , bunun
sorumluluğunun �drak� �ç�ndey�m.
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"Manev�yatı nefteden b�r m�ll�yetç�l�k , hadd� zatında kılık
deg�şt�rm�ş b�r menfaatc�l�k t�r..."
Böyle b�r manev� yapı �ç�ndek� devlet anlayışında ve
uygulanışında , rüşvet , �rt�kap , �lt�mas , su�st�mal , ve hele
emn�yet� kötüye kullanmanın yer� yoktur ve olamaz da.
B�z , örnek b�r davanın yolcusuyuz. Farklılığımız da buradan
gelmekted�r. O nun �ç�n b�zden beklenen� yapmakla yükümlü
bulunmaktayız , bulunmaktayım !
Büyük , şerefl� ve o ölçüde faz�letl� b�r görev yüklend�k , bunun
sorumluluğunun �drak� �ç�ndey�m.



Düşman gözler�n her zaman üzer�m�zde olduğunu
unutmamamlıyız. Kötü n�yetler�n , en ufak zaaflarımıza , kusur
ve hatalarımıza büyük b�r kurnazlıkla eğ�lm�ş bulunduklarını ve
b�z� yoketme gayret� �ç�nde olduklarını b�ran b�le aklımızdan
çıkarmamalıyız.
Başkalarının affa uğrayan en büyük h�yanetler�ne mukab�l b�z�m
en ufak kusurumuzu müsamaha ed�lmeyeceğ�n� b�lmek
zorundayız...!
B�zler faz�let , ahlâk , �nanç ve �manın �mt�hanını ver�yoruz.
Kem gözler dün olduğu g�b� , bugün de bu güzel hasletler�n
tems�lc�ler� üzer�nded�r. Onun �ç�nd�r k� , herkesden çok d�kkatl� ,
bas�retl� ve akıllı olmak ve güzel b�ld�ğ�m�z bu güzel hasletler�n
uygulayıcıları olmak zorundayız.! 
Böylece doğru b�ld�ğ�m�z yolda başımız d�k , alnımız açık
yürüyeb�lel�m..
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Bu davada b�rl� ve beraberl�k hal�ndey�z. B�r bütünüz...!
İç�m�zden b�r�n�n en ufak b�r zaafı ve tav�z� davamıza en büyük
�hanet olacaktır. Böyle b�r hareket olduğu takt�rde , karşısında
başkalarından önce ben� bulacaktır ! Bu böyle b�l�nmel�d�r....! 
Kutlu Devlet�me , Az�z M�llet�me ve Kamuoyuna Saygılarımla arz
eder�m. 
Türk M�llî Kuvvetler Vakfı Genel Başkanı 
  
Dr.Fat�h ŞİMGA.
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Sarah Baartman; 1789 yılında
Güney Afr�ka’nın Gamtoos Nehr�
vad�s�nde dünyaya gel�r. Güney
Afr�ka’nın �lk yerl� sak�nler�
olduğu düşünülen Kho�kho�
halkının alt grubu olan Gr�qua
kab�les�ndend�r. Sarah henüz �k�
yaşındayken annes�n� kaybeder.
Babası �se İng�l�zlerle
Hollandalıların kolon� mücadeles�
sırasında çıkan b�r çatışmada
hayatını kaybeder. 

 
Gen�ş Kalçaları ve C�nsel Organı Neden�yle Hayatı

Mahved�len Sarah Baartman’ın Acıklı H�kayes� 

 Babası �se İng�l�zlerle Hollandalıların kolon� mücadeles� sırasında
çıkan b�r çatışmada hayatını kaybeder. W�llem Cezar adlı b�r
s�yahî tüccar onu alarak Cope Town’dak� ç�ftl�ğ�nde köle olarak
çalıştırmaya başlar Ç�ftl�kte b�r köle olarak çalışan Sarah
Baartman, b�r İng�l�z asker – hek�m olan W�ll�am Dunlop
tarafından fark ed�l�r. Sarah’ın çok gen�ş kalçaları, büyük ve
sarkık b�r c�nsel organı vardır. Asker – hek�m W�ll�am Dunlop
onu Londra’ya götürüp serg�lemey� ve Avrupa halkının da büyük
�lg�s�n� çekeceğ�n� düşünür. Dunlop, Sarah’a çeş�tl� vaatlerde
bulunur: ona tıbbî b�r araştırma konusu olacağını, zeng�n ve
ünlü b�r� olacağını vaat ederek Sarah’ı kandırır. Bu vaatlere
�nanan Sarah Baartman Dunlop �le beraber Londra’ya doğru
yola çıkar. Ç�ftl�kte kend�s�n� b�r köle olarak kullanan W�llem
Cezar �le bu İng�l�z hek�m – asker arasında �se b�r sözleşme
yapılır. Ek�m 1810 tar�hl� bu sözleşmeye göre Sarah’nın
İng�ltere’de eğlence amaçlı serg�lenmes�ne karar ver�l�r. 

06
 



 
Böylece Sarah 20 – 21 yaşlarında Londra’ya get�r�l�r. İlk önce
gerçekten de Dunlop’un söyled�ğ� g�b� b�l�mc�ler tarafından
araştırma konusu olur; ancak çok geçmeden s�rk hayvanlarıyla
beraber serg�lenme, halkın hakaret ve tac�zler�ne maruz kalma
g�b� traj�k olayları yaşamaya başlar. Sarah 1810 yılında Londra
P�ccad�lly’de müze ve s�rklerde serg�len�r. Avrupalıların �lg�s�n�
çeken vücudu, aslında kab�les�n�n b�r özell�ğ�d�r. Kab�le
kadınlarının kalça ve c�nsel organları büyüktür. Sarah’a tüm
beden�n� kaplayan dar b�r kıyafet g�yd�r�l�r, yüzü boyanır, takılar
takılır ve dans ett�r�l�r. İzleyenler�n hakaret ve tac�zler� eşl�ğ�nde
serg�lenen Sarah 1810 �la 1814 yılları arasında Londra’dak�
yaşamını bu şek�lde geç�r�r.Sarah Baartman, Avrupa’da
‘’Hottentot Venüsü’’ adıyla meşhur olur. Avrupalılar Sarah’ın
kab�les�ne ‘’Hottentot’’ adını ver�rler. Kend�s� de gen�ş kalçaları
ve c�nsel organı neden�yle şehvet�n sembolü olan ‘’Venüs’’e
(Afrod�t) benzet�l�r. Yan�: ‘’Hottentot Venüsü’’ Adına oyunlar,
baladlar yazılır; kar�katürler ç�z�l�r. ‘’The Hottentot Venus’’ ya da
‘’Hatred to French Women’’ adlı drama; Avrupa’nın yerl�
algısıyla oynayan, ırkçı önyargıların ve c�nsel fantez�ler�n
olduğu b�r oyundur. 1810 – 1814 arasındak� yılları Londra’dak�
müze ve s�rklerde serg�lenerek geç�ren Sarah, 1814 yılında
Par�s’tek� b�r vahş� hayvan bakıcısına satılır.
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Reaux adındak� bu vahş� hayvan bakıcısı da Sarah’ı aynı şek�lde
serg�lemeye devam eder. Bu arada sömürgec� Dunlop ve
yardımcılarına karşı �mza kampanyaları başlar. ‘’İşverenler’’
yargılanır ancak bundan h�çb�r sonuç çıkmaz. Dunlop, Sarah’ın
�mzaladığını �dd�a ett�ğ� b�r belge hazırlar ve bu belgede
Sarah’nın kötü muamele görmed�ğ� yazılıdır. Sarah maruz
kaldığı aşağılanma �le başa çıkmak �ç�n yoğun b�r şek�lde alkol
kullanır. 1814 �le beraber Par�s’te serg�lenmeye başlayan Sarah,
para karşılığı beyaz erkeklere de satılır. B�r gergedanın
yanında, kafes�n �ç�nde serg�len�r ve ‘’eğ�tmen�n�n’’ emrett�ğ�
şek�lde oturup kalkar. 1815 yılında, alkol�zm neden�yle henüz
26 yaşındayken vefat eder.Sarah Baartman otuz yaşına b�le
basamadan hayatını y�t�rd�ğ�nde, ardında dünyanın bütün
kötülükler�ne ett�ğ� tanıklığı bırakır. Canlı beden�nden f�nansal
fayda sağlanması yetmed�ğ� g�b� ölü beden�nden de �st�fa ed�l�r.
Ölümünün üzer�nden 24 saat geçmeden, Napolyon’un cerrahı
zoolog ve doğa yazarı George Cuv�er, üzer�nde çalışmak �ç�n
Sarah’nın beden�n� parçalar. Beyn� ve c�nsel organı çıkarılarak
Par�s’tek� Musee
I’Homme’da serg�lenmeye başlanır. Ger� kalan vücudunun da
�ç� doldurularak o da aynı şek�lde serg�len�r. Sarah Baartman
bugün b�rçok �nsan �ç�n; ırkçılığın ve s�yah �nsanın
metalaştırılmasının b�r sembolüdür
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500 Yıl Önce Kurban Ed�len İnka Kızı

 

500 yıl önce kurban ed�len ve saçlarından yoğun koka ve alkol
kullanıldığı anlaşılan �nka kızı. 1999 yılında Arjant�n'dek� Volcan
Llulla�llaco z�rves�n�n yakınında bulunan bu İnka mumyası o
kadar �y� korunmuştu k� ant�k Capacocha r�tüeller�nde kurban
ed�len b�rçok hayata ışık tuttu.
Yapılan testler sonucunda kurban ed�len ve doğal yollarla
mumyalaşarak günümüze kadar koruna gelm�ş. 13 14 yaşlarında
olduğu düşünülen bu kız çocuğuna ölmeden öncek� son yılında
düzenl� olarak uyuşturucu ve alkol ver�ld�ğ�ne da�r kanıtlar
bulundu.Ölümünden yaklaşık 1 yıl önce kurban edeb�lmek �ç�n
eç�kd�ğ� düşünülen çocuğun b�r yıl boyunca mısır ve hayvansal
prote�n g�b� seçk�n y�yecekler� tükett�ğ� sonucuna varıldı.
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Bod� kab�les� dünyanın en �lg�nç �lkel kab�leler�nden b�r�. Bu
kab�ley� d�ğer �lkel kab�lelerden ayıran özell�k, 6 ay boyunca �nek
kanıyla beslen�yor oluşları.Et�yopya’nın Omo Vad�s�’nde
yaşayan ve yarı göçebe b�r hayatı ben�mseyen Bod� Kab�les�
Enga� �sm� ver�len b�r Tanrı'ya �nanıyor.Hukuk kurallarını �se
yaşlılar bel�rl�yor.Aralarında tartışma çıktığında kavga etmek
yer�ne b�rb�rler�ne büyükbaş hayvan hed�ye ed�yorlar.
Sorunlarını bu şek�lde çözüyorlar.Göçebe yaşamlarını �se
hayvanlardan almışlar. Hayvanlar mevs�m geç�şler�nde bölge
değ�şt�rerek göç ett�kler� sırada Bod� Kab�les� de hayvanları
tak�p ed�yor.Bu sayede onların kanlarından beslen�yorlar. Bod�
Kab�les� küçük çalılar, ağaç dalları ve sığır dışkıları �le yaptıkları
evlerde yaşamını sürdürüyor.Evler�nde bulunan tek göz odada
anne, baba ve çocuk kalırken ev�n hemen g�r�ş�nde �nekler ve
d�ğer sığır hayvanları kalıyor. Bu kadar yokluğun ortasında
kederlenmek yer�ne mutlu olmayı terc�h ed�yorlar. Genell�kle
çırılçıplak dolaşan kab�le d�ğer kab�leler g�b� d�ğer �nsanlara
karşı savunmacı ve yaban� değ�l, Aks�ne kend�ler�n� z�yaret eden
�nsanları evler�nde ağırlıyorlar.

Bod� Kab�les� 
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 Tur�stlere bazen �nek kanı b�le �kram
ett�kler� oluyor.Bu �lg�nç kab�lede
ş�şman olmak altın kural. Aynı
zamanda kab�ley� dünyanın
duymasını sağlayan k�ş� Fransız
fotoğrafçı Er�c Lafforgue bu geleneğ�
fotoğraflamış ve tüm dünya �le
paylaşmıştır. Kab�len�n kadınları daha
çok evde kalarak çeş�tl� süslemeler
�le uğraşıyor. Yaptıkları �nc�k boncuk,
avcılık malzemeler�, çeş�tl� hayvanlara
a�t d�ş, tırnak, f�l kılından b�lekl�k g�b�
süslemeler� bölgey� z�yarete gelen
tur�stlere satıyorlar. Hatta b�r
marketler� b�le var.Erkeklerse ok,
mızrak ve avcılıkla zaman geç�r�yor.

 

Böylel�kle geç�mler�n� kolaylıkla sağlamış oluyorlar.Kadınlar
keç� der�s�nden yaptıkları kıyafetler� terc�h ederken erkekler
sadece beller�ne bağladıkları �nce bez �le dolaşıyor. Bod�
Kab�les� yılbaşı kutlaması çerçeves�nde aralarından seç�len
gençlere 'Ş�şman Adam' yarışması düzenl�yor. Ş�şmanlamanın
formülü �se bas�t: Kan. Gençler 6 ay boyunca aralıksız
�neklerden elde ett�kler� kanı kana kana �ç�yor ve k�lolarını �k�
katına çıkarıyor.Ka’el tören� olarak adlandırılan gün geld�ğ�nde
6 ay boyunca en çok ş�şmanlayan erkek ödüllend�r�l�yor.Ma�s,
kahve ve sorgum g�b� b�tk�ler� yet�şt�ren sıra dışı kab�ley� bu
tören boyunca �zlemeye gelen onlarca tur�st oluyor.

11



Mercek Bulutu Nasıl Oluşur?

 

Güçlü hava akımları b�r engelle, örneğ�n b�r dağ ya da sıradağ
�le karşılaştığında yüksel�r ve engel� aştıktan sonra dalgalara
benzer b�r yol �zler. Mercek bulutları, dalga şekl�ndek� hava
akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında
oluşur.

 

Bursa’da 19 Ocak sabahı çek�len bu fotoğrafta uçan da�reye
benzeyen şekl�yle b�r mercek bulutu görülüyor.
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Güçlü hava akımları b�r engelle, örneğ�n b�r dağ ya da
sıradağ �le karşılaştığında yüksel�r. Hava akımı engel�
aştıktan sonra dalgalara benzer b�r yol �zler. Bu durumu
önündek� b�r taşın üzer�nden akan suyun hareket�ne
benzeteb�l�r�z. Su, taşın ger�s�nde haf�f yüksel�rken taşı
aştıktan sonra dalgalar o Eğer havanın �ç�ndek� nem oranı
yeter�nce yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareket�
sırasında basınç ve sıcaklık değ�ş�m�nden dolayı, su buharı
yoğunlaşıp tekrar buharlaşır ve mercek şekl�ndek� bu
bulutlar oluşur. Mercek bulutları, dalga şekl�ndek� hava
akımının sıcaklığının en düşük olduğu tepe kısımlarında
oluşur. Lat�nce adı Altocumulus lent�cular�s olan mercek
bulutu, 2.000 metre �le 5.000 metre arasındak� �rt�fada
oluşur. Bulutu oluşturan hava hızlı hareket etse de mercek
bulutları uzun süre aynı konumda kalıyormuş g�b�
görüneb�l�r.
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Manto yükselmes�, gezegen�n der�nl�kler�nden gelen
sıcak ve akışkan kayaçların manto �ç�nde yüzeye doğru
hareket etmes�d�r. Manto yükselmes� depremlere, fay
oluşumlarına ve volkan�k patlamalara neden olur.
Dünya’dak� depremler�n köken�nde manto
yükselmeler�n�n yanı sıra levha hareketler� vardır.
Hareketl� levhalar gezegen�n yüzey�n�n karışmasına ve �ç
kısımlarının daha d�nam�k b�r yapıda olmasına yol açar. 
Levha hareketler�n�n gözlenmemes� neden�yle yakın
zamanlara kadar Mars’ın ölü b�r gezegen olduğu ve son
b�rkaç m�lyar yıldır gezegende kayda değer b�r
hareketl�l�k olmadığı düşünülüyordu. B�l�msel çalışmalar,
Mars’ın son b�rkaç yüz m�lyon yıldır en etk�n olan
bölges�n�n gezegen�n ekvatoruna yakın Elys�um Plan�t�a
bölges� olduğunu göster�yor. Kızıl Gezegen’�n kuzey
yarım küres�nde yer alan bu düzlüklerdek� son volkan�k
etk�nl�kler yaklaşık 53.000 yıl önce gerçekleşm�ş.
Elys�um Plant�a’dak� volkan�k etk�nl�kler, Cerberus Fossae
olarak adlandırılan, gezegen�n yüzey�nde yaklaşık 1.300
k�lometre boyunca uzanan genç çatlaklardan
kaynaklanıyor. 

Mars'tak� Depremler�n Kaynağı Bel�rlend�
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Bugün dünya ekonomik krizin çözümünü eğitimde arıyor.

Türkiye’de eğitimin, ekonomiyle ilişkisi çok geç algılandı.

Türkiye olarak bizde ekonomik durgunluğu, ekonomik

gelişmeyi eğitimde aramalıyız. Bahçeşehir Uğur Eğitim

Kurumları Kurucusu ve Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli

Heyeti Başkanı Enver Yücel'in dediği gibi “Dünyanın en

iyi binalarını da yapsak, altın kaplamalı binalar da inşa

etsek, bunun hiçbir önemi yok. Önemli olan öğrenciye el

veren, ona dokunan öğretmendir." Öğretmeniniz

mükemmelse eğitiminiz bir o kadar iyidir. Öğretmen bu

işin her şeyidir. O zaman Türkiye’de her şeyden önce biz

iyi öğretmenler yetiştirmeliyiz.Türkiye’de eğitim

fakültelerimiz yeniden reorganize olmalıdır. Öğretmen

yetiştiren kurumlarımızı mutlaka günün yaşam ve

koşullarına uygun hale getirmeliyiz. Öğretmenlerimizi

artık yüksek lisans mezunu olarak hayata geçirmeliyiz.

Eğitim fakültelerinde, yeniden çağın gereksinimlerine

uygun öğretmen anlayışının getirilmesi lazım. Aslında bu

yetmez. Uluslararası alanda öğretmen yetiştirmeliyiz

Egitim 
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Amer�ka B�rleş�k Devletler�(ABD) öğretmen adaylarını yurt
dışında tecrübelend�r�yor. Öğretmenler görev yapmaya 1
sene Afr�ka ülkeler�ne gönder�l�yor. B�zde de 300 b�n
öğretmen �ş bekl�yor. Atama bekl�yor. ‘Ben öğretmen�m. Ben
öğretmen oldum. Ben� tay�n et’ d�yor. Bu kadar genç
öğretmene, daha kal�tel� eğ�t�m vererek, bütün dünyada
öğretmenl�k yapmalarını sağlamalıyız. Türk�ye’de bugün
öğretmenler sadece �ş beklent�s� �ç�ndeler. Eğ�t�m
fakültes�n�n anlayışı Tıp Fakültes� g�b�d�r. Tıp öğrenc�ler�
temel dersler� ün�vers�tede, uygulamaları da hastanede
yapıyor. Öğretmen adayları da uygulamalı eğ�t�mler�
okullarda usta öğretmenler�n yanında almalılar. Eğ�t�m yapısı
buna göre reorgan�ze olmalıdır. Türk�ye’de ve dünyada her
çocuk kal�tel� eğ�t�m hakkına sah�p olmalıdır. Dar bölgedek�
öğrenc�lerle özel eğ�t�mlere başlamamız lazım. Bunun
parasını devlet verecek. Ülkem�zde devlet�n eğ�t�m� de
bedava değ�l. Bugün devlet en büyük bütçey� eğ�t�me
ayırıyor. Devlet ayırdığı bu kaynağı kend� el�yle
kullanmayacak, başkasına kullandıracak. Burada öneml� olan
bu ülkedek� her çocuğa eş�t eğ�t�m hakkı ver�lecek olması…
Dar gel�rl� b�r a�len�n çocuğu Robert Kolej�n� kazandı
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Bu çocuğun ailesinin parası yok ise, bu çocuk bugünkü

sistemde bu okula gidemiyor. Doğru değil. Hiçbir

çocuğun önü eğitimde kesilmemelidir. Dilediği yerde

okuyabilmelidir. Türkiye’de 200’e yakın üniversite var.

Bunun 70 tanesi Vakıf Üniversitesi… Öğrenci burs

kazanamazsa, özel üniversitelere parayla gitmek

zorunda… Eğer gitmek istiyorsa, bu öğrencinin parası

yok ise, önünün açılması gerekmektedir. Eğitime parası

olan parasını verecek, parası olmayanda devlet desteği

ile okuyacak. Dünya sınavlara hazırlık odaklı bir eğitim

programından vazgeçti. Bizde bundan vazgeçmeliyiz.

Sınav mutlaka olmalıdır. Öğretebildiğin konuyu ölçmen

lazım… Bunlar sıralama sınavı olmaktan çıkmalıdır. Bu

doğru değildir. Doğru olan şudur. Öğrencinin neyi

bilmediklerini sınavla ölçmek değil, öğrencilerin neyi

yapabildiğinin tabi tutulduğu bir sınav sistemini

bulmamız gereklidir. Dünya çapında yapılan

araştırmalara göre, en iyi eğitim sistemine sahip ülkenin

Finlandiya olduğu konusunda fikir birliği var. Bu

uluslararası testler, mezuniyet dereceleri gibi çok sayıda

araştırmanın desteklediği bir düşünce. Finlandiyalı

öğretmenler ve uzmanlar, dünyanın geri kalanının

notlara, istatistiklere, testlere baktıklarını ve insan

ögesinin göz ardı edildiğini söylüyorlar. Dünyaca ünlü

Finli eğitimci Pasi Sahlberg’e göre eğitim sistemi ancak

eşitlik ve hakkaniyet üzerine kurulduğu zaman kalite ve

başarı artıyor.
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Dünya çapında yapılan araştırmalara göre, en iyi eğitim

sistemine sahip ülkenin Finlandiya olduğu konusunda fikir

birliği var. Bu uluslararası testler, mezuniyet dereceleri gibi

çok sayıda araştırmanın desteklediği bir düşünce.

Finlandiya'da, 40 yıl önce, ekonomik yenilenme programının

bir parçası olarak eğitim sisteminde köklü değişikliklere

gidildi. Geleneksel okul anlayışlarını yıktılar ve yeni baştan

inşa ettiler. Toplum çocuklara ne kadar destek veriyorsa

eğitim kalitesi de o kadar yükseliyor. Finlandiya’nın

eğitimdeki başarısı 2000 yılında, tüm dünya ülkelerinde

uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı

olan PISA sınavlarında elde edilen açık ara zirve ile ortaya

çıktı. Finlandiyalı öğretmenler ve uzmanlar, dünyanın geri

kalanının notlara, istatistiklere, testlere baktıklarını ve insan

ögesinin göz ardı edildiğini söylüyorlar. Dünyaca ünlü Finli

eğitimci Pasi Sahlberg “Eğitimde kaliteyi yükseltmek yerine

eğitim eşitliğini tüm öğrencilere hakkaniyetle dağıtmak

başarıyı getiriyor” diyor. Ülkeye bu denli önemi bir yer

edinen eğitim sisteminin başlıca unsurlarına bakarak, nasıl

başardıklarını anlayabiliriz. * Finlandiya’da çocuklar 7

yaşında önce okula başlamıyorlar. * Ergenlik çağına kadar

sınav ve ödev çok nadiren uygulanıyor. * 6 yaşına kadar

çocuklara hiçbir değerlendirme testi yapılmıyor. * Lise son

sınıfa kadar öğrenciler arasında rekabet oluşturabilecek her

türlü durumdan kaçınılıyor. Ayrıca öğretmenler, okullar,

şehirler arasında da rekabete izin verilmiyor. * Finlandiya’da

zorunlu standart sınavlar 16 yaşından sonra başlıyor. * Zeka

seviyesi göze alınmaksızın tüm çocuklar aynı sınıfta birlikte

ders görüyorlar. * Finlandiya’da öğrenci başına harcanan

para miktarı, ABD gibi gelişmiş ülkelerin ortalamasının %30

altında.
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* Çocukların %30’u, eğitim hayatlarının ilk 9 yılında

ekstra yardım alıyorlar. Finlandiyalı öğretmenler ve

uzmanlar, dünyanın geri kalanının notlara, istatistiklere,

testlere baktıklarını ve insan ögesinin göz ardı edildiğini

söylüyorlar. Dünyaca ünlü Finli eğitimci Pasi Sahlberg’e

göre eğitim sistemi ancak eşitlik ve hakkaniyet üzerine

kurulduğu zaman kalite ve başarı artıyor. Dünya çapında

yapılan araştırmalara göre, en iyi eğitim sistemine sahip

ülkenin Finlandiya olduğu konusunda fikir birliği var. Bu

uluslararası testler, mezuniyet dereceleri gibi çok sayıda

araştırmanın desteklediği bir düşünce. Finlandiya'da, 40

yıl önce, ekonomik yenilenme programının bir parçası

olarak eğitim sisteminde köklü değişikliklere gidildi.

Geleneksel okul anlayışlarını yıktılar ve yeni baştan inşa

ettiler. Toplum çocuklara ne kadar destek veriyorsa

eğitim kalitesi de o kadar yükseliyor. Finlandiya’nın

eğitimdeki başarısı 2000 yılında, tüm dünya ülkelerinde

uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı

olan PISA sınavlarında elde edilen açık ara zirve ile ortaya

çıktı. Finlandiyalı öğretmenler ve uzmanlar, dünyanın geri

kalanının notlara, istatistiklere, testlere baktıklarını
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ve �nsan öges�n�n göz ardı ed�ld�ğ�n� söylüyorlar. Dünyaca ünlü
F�nl� eğ�t�mc� Pas� Sahlberg “Eğ�t�mde kal�tey� yükseltmek
yer�ne eğ�t�m eş�tl�ğ�n� tüm öğrenc�lere hakkan�yetle dağıtmak
başarıyı get�r�yor” d�yor. Ülkeye bu denl� önem� b�r yer ed�nen
eğ�t�m s�stem�n�n başlıca unsurlarına bakarak, nasıl
başardıklarını anlayab�l�r�z. * F�nland�ya’da çocuklar 7 yaşında
önce okula başlamıyorlar. * Ergenl�k çağına kadar sınav ve
ödev çok nad�ren uygulanıyor. * 6 yaşına kadar çocuklara
h�çb�r değerlend�rme test� yapılmıyor. * L�se son sınıfa kadar
öğrenc�ler arasında rekabet oluşturab�lecek her türlü
durumdan kaçınılıyor. Ayrıca öğretmenler, okullar, şeh�rler
arasında da rekabete �z�n ver�lm�yor. * F�nland�ya’da zorunlu
standart sınavlar 16 yaşından sonra başlıyor. * Zeka sev�yes�
göze alınmaksızın tüm çocuklar aynı sınıfta b�rl�kte ders
görüyorlar. * F�nland�ya’da öğrenc� başına harcanan para
m�ktarı, ABD g�b� gel�şm�ş ülkeler�n ortalamasının %30 altında.
* Çocukların %30’u, eğ�t�m hayatlarının �lk 9 yılında ekstra
yardım alıyorlar. * Okulların heps�nde yemek, sözel eğ�t�m ve
öğrenme ortamı eş�tl�ğ� bulunuyor, sağlık-d�ş bakımı h�zmet�
sunuluyor. * F�nland�ya, anne ve çocuklar �ç�n sağlık, bakım
h�zmet� konusunda en üst sırada yer alan ülkeler�n başında
gel�yor. Çocuklara daha doğmadan sağladıkları �mkânlar
müth�ş. Çocuk açısından en �y� 4 ülke arasında yer alıyor. *
F�nland�ya’da gençler�n %66’sı ün�vers�teye devam ed�yor. Bu,
Avrupa’nın en yüksek ortalaması. * Tüm dünyada en zayıf
öğrenc� �le en başarılı öğrenc� arasındak� farkın en az olduğu
ülke F�nland�ya. * F�nland�ya’da b�l�m sınıflarının mevcudu 16’da
tutuluyor, böylece her çocuğun deneylere akt�f katılımı
sağlanıyor. * F�nland�ya nüfusunun %93’ü l�se mezunu. *
F�nland�ya’dak� l�se öğrenc�ler�n�n %43’ü meslek l�seler�nde
okuyor. * İlkokul öğrenc�ler� günde toplam 75 dak�ka teneffüs
yapıyor, gel�şm�ş ülkelerde 27 dak�ka ortalama teneffüs
uygulanıyor.
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* Finlandiya’daki okullarda en fazla önem verilen şey oyun,

oyunlar birer eğitim aracı olarak kullanıldığı gibi özgürlük de

tanınıyor. * Öğretmenler okulda günde 4 saat geçiriyorlar ve

her hafta 2 saat profesyonel gelişim uygulaması alıyorlar. *

Finlandiya, dünyada öğrenci başına düşen öğretmen

sayısının en yüksek olduğu ülke konumunda. * Eğitimin

tamamı ücretsiz. Eğitim sisteminin içinde iş insanlarının ve

şirketlerin yer almasına müsaade edilmiyor. Ülkede güçlü

kamu okulları var, neredeyse hiç özel okul bulunmuyor. *

Finlandiya’da öğretmenlerin master yapmış olması zorunlu ki

master için gereken ücreti de devlet karşılıyor. *

Öğretmenler, kendi okullarında en yüksek dereceyle mezun

olmuş ve ilk %10’aa girenler arasından seçiliyor. *

Finlandiya’da bir öğretmenin ortalama maaşı 2021’de

ortalama 3570 euro * Finlandiya’daki eğitim sisteminin

temelinde “öğretmek” yok, onun yerine çocuklara

“öğrenmeyi öğretiyorlar”. * Lise öğretmenleri, ülkedeki diğer

üniversite mezunu meslek sahiplerinden daha fazla maaş

alıyor. * Her öğrenciye özgü esnek bir eğitim modeli var.

Standart eğitim yerine öğrenci ve öğretmene göre kişiye özel

eğitim de uygulanıyor. * Öğretmenlerin ülkedeki konumu

doktorlar ve avukatlar ile eşit. * Ulusal müfredat sadece

geniş yönergelerden oluşuyor. * Finlandiya’nın eğitim sistemi

çocuklara bilgi öğretmek kadar hayata hazırlamak üzerine

kurgulanmış. * Eğer bir öğretmen, sınıfındaki öğrencilerinde

bir yetersizlik görürse meslektaşlarıyla durumu müzakere

ederek müfredatta değişiklik yapabilir. * Finlandiya’daki

çocuklar, diğer ülkelerde yaşayan yaşıtlarıyla girdikleri aynı

testlerde en yüksek matematik, okuma ve fen sonuçlarını

alıyorlar. Bu durum uzun yıllardır değişmiyor. * Norveç,

Finlandiya ile çok benzer ülkeler olsalar da geleneksel eğitim

sistemini kullanıyor ve iki ülke arasında eğitim açısından

Finlandiya’nın çok net bir üstünlüğü bulunuyor.

21



* Finlandiya’da en fazla önem verilen dersler;

matematik, fen, müzik, sanat ve el işleri. Ancak 5.

sınıftan sonra coğrafya, tarih dersleri başlıyor ve fen

bilimleri biyoloji, kimya ve fizik olarak dallara

ayrılıyor. Diğer ülkeler eğitim sistemi konusunda bu

kadar ince eleyip sık dokuyorlarsa biz Türkiye olarak

eğitim sistemimizi, eğitim konusunda iyi olan

ülkelerdeki sistemden daha iyi bir duruma neden

getirmeyelim. Dünyaca ünlü Finli eğitimci Pasi

Sahlberg “Eğitimde kaliteyi yükseltmek yerine eğitim

eşitliğini tüm öğrencilere hakkaniyetle dağıtmak

başarıyı getiriyor” diyor. Aslında ülkemizde de bu

söyleneni başarmak çok da zor olmasa gerek.
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Rize'de 360° Dönen Ev 

 

B�r yapı ş�rket�n�n tasarladığı dönen ahşap ev yoğun �lg�
görüyor. Kend� etrafından 360 derece dönen ev, dağlık araz�
bölges� R�ze'de büyük �lg� gördü. R�zel� b�r müteahh�t y�ne
zekasını konuşturdu. Kent�n Ardeşen �lçes�nde 2 katlı ahşap
ev herkes�n �lg�s�n� çek�yor. 
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Ahşap yapı, altına yerleşt�r�len mekan�zma sayes�nde uzaktan
kumanda �le 360 derece döneb�l�yor. R�ze’n�n dağlık araz�ye
sah�p ve yağmurlu kent olması neden�yle tasarlanan dönen ev,
kullanım açısından da beğen�l�yor. Ana yol kenarında teşh�re
açılan ev, meraklıları tarafından z�yaret ed�l�yor. Çok sayıda
s�par�ş alan dönen ev�n satışları, mayıs ayında başlayacak.

 

1 yıl süren çalışmanın ardından bu ev ortaya çıktı.

 

İşletme sah�b� Cem�l Eks�lmez, "Coğrafyamızdan kaynaklı
yaşamış olduğumuz sorunlara her zaman eğ�lmeye çalıştık.
Araz� durumundan dolayı sürekl� yapılarda hep problem
yaşıyorduk. Dağlık b�r araz�n�n �çer�s�nde olduğumuz �ç�n
evler�n cephes�n� açık alana çev�r�nce d�ğer noktalar kör
noktada kalır. Bu sorun ortadan kaldırmak �ç�n b�r çalışma
yaparak dönen ev� ortaya çıkardık. Avrupa standartlarına
uygun b�r mekan�zma oluşturduk. B�r b�lye s�stem�
oluşturarak ev�n dönmes�n� sağladık. 1 yıl süren çalışmanın
ardından bu ev ortaya çıktı. Henüz testler�m�z devam ed�yor,
satışa başlamadık." ded�. "Bu coğrafyada çok talep var.”
Evlerde artık güneş görmeyen oda kalmayacağını söyleyen
Eks�lmez, "Şu anda çok fazla ön talep var. Bu bölgede
yaşanan zorluklardan yola çıkarak tasarladığımız ev �ç�n y�ne
bu coğrafyadan çok talep var. Mayıs ayında satışa
başlayacağız." d�ye konuştu. 
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Ahşap yapı, altına yerleşt�r�len mekan�zma sayes�nde
uzaktan kumanda �le döneb�l�yor. Ana yol kenarında
teşh�re açılan ev, meraklıları tarafından z�yaret
ed�l�yor. Çok sayıda s�par�ş alan dönen ev�n satışları,
mayıs ayında başlayacak.
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Türkiye'de
 Nesli Tükenmekte Olan 

Hayvanlar 

 

Anadolu’nun Muhteşem Yabani Kedisi Karakulak

 
Türk�ye her ne kadar b�l�nmese de hayvan türler� açısından
oldukça zeng�n b�r coğrafya. Ancak hayvanları yok
etmekte, nesl�n� tüketmekte de d�llere destan b�r başarısı
da var aynı zamanda. Karakulak, Lat�nce �sm� �le caracal da
nesl� tükenmek üzere olan ve Anadolu’da yaşayan yaban�
b�r ked�.

 
Kulak çevres�ndek� tüyler neden� �le Karakulak adını almış.
Karakulak adını kulağındak� s�yah tüylerden alıyor. 

 Yapılan DNA çalışmaları �le Serval ve Afr�ka altın ked�s� �le
yakın akraba olduğu bel�rlenen Karakulak ked�s�ne bu �s�m
kulaklarının etrafındak� tüyler neden� �le Orta Asyalı
Türkler tarafından ver�lm�ş.
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. Dünyaya Orta Asya’dan yayılmı Karakulak dünyaya Orta
Asya’dan yayılmış Karakulak ked�s� �le �lg�l� yapılan
araştırmalar bu ked�ler�n dünyaya Orta Asya’dan
yayıldığını kes�nleşt�rm�ş. Türk�ye ve ked� den�l�nce
b�zler�n aklına sadece Ankara ve Van ked�s� gelse de
Anadolu’nun bu muhteşem yaban� ked�s� dünyada haklı
b�r üne sah�p. Ortalama ağırlığı 7-9 kg arasında.
Karakulak ked�s� ortalama olarak 7-9 kg ağırlıkta olsa da
kayıtlara geçen en ağır karakulak 17,7 k�lo. Yalnız ya da
ç�ft olarak yaşarlar. Anadolu’da yaşayan yaban� ked�
karakulak tek başına ya da ç�ft olarak yaşayab�l�r ve
tavşan, fare g�b� canlıları avlayarak beslen�r. Ayrıca
caracal bazen meyve de yer. Çok at�kt�r!

Karakulak çok at�k b�r ked�d�r. Genel olarak avlarına 5
metre kadar yaklaşıp üstüne atlayarak yakalarlar.
Koruma altında Karakulak yazımızın başında da
söyled�ğ�m�z g�b� ne yazık k� nesl� tükenmek üzere olan
b�r tür. Bu nedenle Eylül 2011 tar�h�nde çıkarılan kanunla
Türk�ye sınırları �çer�s�nde karakulak avlanması,
vurulması yasaklanmış ve 6000 l�radan başlayan para
cezasına bağlanmış durumda.

27
 




