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Bilim yolunda eğlenceli adımlar kitabı

MARS’a 
nasıl giderim?

Yazan: Çağlar Sunay
Tasarlayan: İlkay Aydın



Sevgili Çocuklarımız,

Türkiye İş Bankası ülkemizin 
ekonomik gelişimine katkı 
sağlaması amacıyla Cumhuri-
yetimizin ilanından hemen son-
ra, 1924 yılında büyük önder 
Atatürk tarafından kuruldu.
 
O günlerden bugüne ülkemizde 
bankacılığın, finans sektörünün, 
ekonominin ve sanayinin 
öncülüğünü üstlenirken, 
çocuklarımıza daha güzel ve 
aydınlık yarınlar hazırlamanın 
en önemli sorumluluğumuz 
olduğunu hiç unutmadık.

Çalışıp yorulduğunuz ama pek 
çok yeni bilgiyle donandığınız bir 
ders yılını daha geride bıraktınız. 

Önünüzde uzun bir yaz tatili 
var. “Karneni Göster, 
Kitabını Al” kampanyamızın 
9. yılında, tatil hediyesi
olarak severek ve eğlenerek 
okuyacağınızı düşündüğümüz 
“Mars’a Nasıl Giderim?
-Bilim yolunda eğlenceli 
adımlar kitabı”  başlıklı bir 
bilim kitabı ile buluşturuyoruz 
sizleri.
 
İnsanlar yüzyıllardır evrene, 
doğaya ve yaşama dair 
bilinmeyenleri keşfetmek ve 
anlamak için dayanılmaz bir 
merak duymuş, bu duygu 
bilimin ve teknolojinin temelini 
oluşturmuştur.



Bilim insanları, olaylara ve 
nesnelere merakla yaklaşarak, 
şüphe duyarak ve soru sorarak; 
gözlem, deney, genelleme, 
tahmin gibi bilimsel yöntemlerle 
gerçek bilgiye ulaşmaya çalışır. 
Bilimsel verilerin artması ve 
matematik, tıp, fizik, psikoloji, 
sosyoloji gibi pek çok bilim 
dalında kaydedilen gelişmeler 
hem daha iyi koşullarda 
yaşamamızı sağlar hem de 
uygarlığın ilerlemesine katkıda 
bulunur.  

Atatürk, “Dünyada her şey 
için, uygarlık için, yaşam için, 
başarı için en gerçek yol 
gösterici bilimdir, fendir” 

sözleriyle uygar bir toplumun 
geleceği için bilimin ve aklın 
rehberliğinin önemine işaret 
etmiştir.
 
Evren, dünya, canlılar, bilim 
ve teknolojiye dair kısa bilgilere 
eğlenceli biçimde yer verilen 
kitabımızın merak etme, 
araştırma ve öğrenme 
becerilerinize katkıda 
bulunacağını umuyor, 
mutlu bir tatil geçirmenizi 
diliyoruz.
 

Türkiye İş Bankası
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Bütün 
sorularımın 
yanıtını buldum!

             Çağlar Sunay’ın kitabını okurken, 
           her sayfasında merak ettiğim bir 
        sorunun yanıtını buldum. Bilim tarihinin  
    bütün yeniliklerini, keşiflerini, icatlarını  
         okuyunca, dünyaya, uzaya, bedeninize daha 
başka türlü bakacaksınız. Sonrası şimdiden belli; öğrendikçe daha çok 
öğrenmek isteyeceksiniz. Böyle kitaplarda birçok konu rakamlarla, sayısal 
değerlerle anlatılır, o zaman bazen şaşırır bazen nasıl bir şey sorusunu 
sorarsınız. Ama belleğimize de kaydolur. Çağımız bilimin eşliğinde 
gelişen bir zaman dilimi. Çağlar Sunay yazıyla bizi bilim dünyasında 
gezdirirken tasarımcı İlkay Aydın’ın şekillerle, grafikle, fotoğrafla 
sağladığı görsellik, bilgiyi sindirmemizi kolaylaştırıyor. Böylece bütün 
canlılar dünyasını kapsayan bu renkli evren birçok yönüyle günlük 
yaşamımızın içine giriyor. Çoğu zaman bunun farkında değiliz. Belirsizlik 
içinde tahminlerde bulunuyoruz, bilime dair yüzeysel bilgilerle yetiniyoruz. 
İşte çocuklar, elinizdeki kitap, bilim sayesinde insanlığın nerden nereye 
geldiğini tatlı tatlı anlatıyor.

Bilim ufkumuzu genişletir, günlük yaşama yeni alternatifler getirir.
Bir zamanlar ay dedeye bakar, onun ışığında gezerdik. Sonra insanlar 
ay dedeye adım attılar. Peki uzayda en uzun  kalan astronot kim? 
Bir Rus kozmonot toplamda tam 879 gün kalmış! Şimdi Mars üzerine 
yazılar okuyoruz, yakın zamanda gezi programımıza o gezegeni de 
katacağız. Bundan yirmi yıl öncesini düşünüyorum, hayali bile gülünç 
gelirdi. Ama bilim sayesinde artık mümkün... 

İnsan bedeni, beyni üzerine bildiklerimiz, bileceklerimizin yanında çok 
az, çok yetersiz. Ama bilim sayesinde her gün yeni şeyler öğreniyoruz. 
Gazetelerde yanardağ faaliyete geçti haberini okuyoruz, televizyonda 
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lavları görüyoruz. Hakkında ne biliyoruz? Artık hepsini öğrenebileceksiniz... 
Dağa tırmanma rekorlarını merak ederim. En yüksek dağlar hangileri ve 
kimler tırmandı şimdiye kadar o yüce dağların doruklarına? 
Vaktiyle Van’a gitmiştim. Elinizdeki kitapta oranın en soğuk gününü 
okuduğumda çok şaşırdım. 9 Ocak 1990’da -46,4 dereceyi görmüş 
Vanlılar. Sonra merak ettim, orada yaşayanlar o gün ne yaptı acaba? 

Kitaptan öğrendiğim bir bilgi acaba yemek tarzımı değiştirecek mi? 
Domates, patlıcan, salatalık aslında meyveymiş. Belki misafirlere bunları 
yemekten sonra ikram edeceğiz... Duygusuz, acımasız insanlara 
“kalpsiz” deriz. Ben şimdi onlara “denizanası” diyeceğim. Çünkü onların 
kalbi de beyni de yokmuş... Eğer telefon icat edilmeseydi bir Afrika fili 
almak için planlar yapabilirdim… Çünkü 8 km’lik bir alanda 
haberleşebiliyormuş. Başka özelliği de dikkatimi çekti, yağmurun 
geleceğini 20 km’den hissediyormuş. Yanıma şemsiye alıp almamam 
gerektiğini filim bana söyleyebilirdi… Boşuna karınca gibi çalışkan 
demeyiz! Ama bir detayı öğrendiğim zaman o küçücük canlıya daha da 
hayran kaldım; meğer ki karıncalar uyumazmış... Görme engelliler için 
alfabe icat eden Louis Braille’i okuyun. İnsanlığa nasıl hizmet ettiğini 
göreceksiniz... Benim gibi iki gece başka kentte kalsam, hemen evimi 
özlüyorum diyenlerdenseniz, gezgin İbn Battuta’nın seyahatine hayran 
kalacaksınız, çünkü evinden bir çıkmış tam 24 yıl sonra dönmüş... 
Beni ilgilendiren bir rekor: Bir kurşunkalemle 56 kilometrelik çizgi 
çizebilirmişim. Sanırım uygun bir zamanımda bunu deneyeceğim. 
Tatile çıkınca, kitabınızı alıp okuyacaksınız. Hem öğreneceksiniz 
hem eğleneceksiniz. 

Doğan Hızlan
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Merak virüsü 

Okulların kapandığı ve bütün bir kış beklenen yazın 
başladığı bugünlerle ilgili hiç unutamadığım bir anı: 
Sizin yaşlarınızdayken ailemle tatil için Muğla’nın 
Dalyan ilçesine gitmiştik. Tam da Caretta Carettalar’ın 
vatanına. O da ne! Deniz gözlüğüyle mavi suların içinde 
gezinirken uzaklarda beliren bir Caretta mı? Evet o, 
soyu tükenme tehlikesi altında olan bir Caretta’ydı ve 
karşılaştığımız ilk anı bugün gibi anımsıyorum. 
Kulaçlarımı hızlandırarak peşine düşmüştüm. 
Yumurtalarını nereye bırakacağını ve 
başka kaplumbağalarla buluşup 
buluşmayacağını o kadar çok merak 
ediyordum ki ailemin bulunduğu kıyıdan 
bir hayli uzaklaşmıştım. Neyse ki kısa 
sürede kendime gelip hızla geri döndüm. 
Sonrasında Carettalar’la ilgili araştırmaya 
başladım. Bu kocaman deniz kaplumbağaları 
aklımdan bir türlü çıkmıyordu. Önüme bir 
hedef koydum: Önce ülkemde Carettalar’ın 
geldiği kıyıları gezecek, sonra diğer Akdeniz 
ülkeleriyle ilgili araştırmalara başlayacaktım. 
Bu hedefimin Türkiye bölümünü tamamladım. 
Şimdi sırada Yunanistan’ın Zakintos Adası var. 
(Bazı meraklı bilimcilerin Avrupa haritasının 
başına geçip adanın yerini aradığını görür gibiyim.)

Siz de benim gibi meraklı birisi olduğunuzu düşünür müsünüz? 
Okuduğunuz gazetedeki bir haber, izlediğiniz belgeseldeki bir olay, 
dinlediğiniz şarkının sözlerinde geçen bir yer adı ya da fen ve teknoloji 
dersi için çıktığınız okul gezisinde karşılaştığınız tuhaf bir canlıyı 
düşünerek uykusuz geceler geçirdiğiniz oldu mu hiç? Aklınızı çelen her 
ne ise peşine düşüp, internette ya da kitap sayfalarının arasında 
saatlerinizi, günlerinizi geçirdiniz mi? 

Meraklı biri
si
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İşte genç bilimciler, bu renkli, dopdolu bilgilerle hazırlanmış kitap 
aklınızdan geçen veya bugüne kadar hiç düşünmediğiniz pek çok konuyu 
gündeme getiriyor. Yaşamını merak etmeye, sorular sormaya, 
araştırmaya ve yazmaya adamış popüler bilim yazarı Çağlar Sunay 
bu kitapta size rehberlik edecek ve bilim dünyasında konuşulan ilginç 
ve merak uyandırıcı pek çok konuyu eğlenceli bir dille sizlere anlatacak. 

Bu yazıyı yazarken aklıma bir soru takıldı. Acaba bir gün içinde, uyanık 
kaldığımız saatler boyunca beynimiz kaç soru üretiyor?  Çağlaaaar!

Dalyan sahili

Bir Caretta
 Caretta
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EVREN

Güneşimiz

Evrenimiz akıl almaz bir büyüklüktedir.
Ama onun asıl şaşırtıcılığı içerdiği nesnelerden
kaynaklanır. En yakınımızdaki gezegenlerden 
en uzak gökadalara kadar Evren’deki her nesnenin 
birbirinden garip pek çok özelliği vardır.

Güneş’in içine 
1.300.000 Dünya 
sığabilir. Eğer 
Güneş bir deniz 
topu büyüklüğünde 
olsaydı, Jüpiter 
bir golf topu 
büyüklüğünde, 
Dünya da       
bezelye tanesi 
kadar olurdu.

GÜNEŞJÜPİTERDÜNYA

Güneş’in uzaklığı 
Güneş Dünya’ya 150 milyon 
kilometre uzaklıktadır. 
Güneş’ten çıkan ışık ışınları 
yeryüzüne ancak 8 dakika 
20 saniyede ulaşır. Güneş’e, 
saatte 100 km hızla giden 
bir arabayla 171 yılda 
ulaşabilirsiniz.

Uzay                   
Deniz 
seviyesinden 
100 km 
yukarısı uzay 
kabul edilir.

Güneş Sistemi      
Güneş Sistemi’nde ortadaki yıldızın 
çevresinde dönen 8 gezegen, 5 cüce 
gezegen, 182 uydu, milyonlarca 
asteroit ve trilyonlarca 
kuyrukluyıldız bulunur. Güneş’in 
kütlesi bütün Güneş Sistemi’nin 
yüzde 99,86’sıdır.

Güneş                 
Samanyolu’ndaki yıldızların yüzde 
80’i Güneş’ten küçük olsa da,
çapı 1.400.000 km olan Güneş 
aslında bir cüce yıldızdır.
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Tarih boyunca insanların ilgisini 
en çok çeken gezegen 
Mars olmuştur.

Mars, adını Roma savaş 
tanrısından alır.

Mars’ın Phobos ve Deimos 
adlı çok küçük iki uydusu 
vardır.

Güneş, Mars’tan Dünya’dan 
göründüğünün yarısı 
büyüklükte görünür.

Bütün araştırmalara 
rağmen, Mars’ta 
yaşam izine 
rastlanamamıştır.

Kırmızı gezegen           
Gökyüzünde Mars
kırmızı görünür. Bunun 
nedeni Mars’ın 
toprağında bolca bulunan 
demiroksit, yani pastır.
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En yakın
en uzak
Güneş’e en yakın 
gezegen olan 
Merkür’ün bir 
yılı 88 gün, en 
uzak gezegen 
Neptün’ün bir 
yılı da 165 
Dünya yılıdır.

Satürn’ün en 
dıştaki halkasının 
çapı 280.000 km’dir. 
Halkaların kalınlığı 
1 km bile değildir.

Satürn’ün  
halkaları

Halkalar
Satürn’ün 
halkaları 1 cm 
ile 10 m arasında 
değişen 
parçalardan 
oluşur. Bunların 
neredeyse 
tamamı buzdur; 
çok az bir 
bölümü kayadır. 

NASA 2025’te bir asteroide insan göndermeyi 
planlıyor. Bu yolculuk sırasında kazanılacak 
deneyimle de 2030’da Mars’a insanlı bir uzay 
aracı göndermeyi düşünüyorlar.

Kaç Dünya sığar?
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MERKÜR

VENÜS
DÜNYA

1600’lü yılların 
başında teleskop 

icat edilene 
kadar insanlar 

gökyüzünde –Ay 
ve Güneş’in yanı 

sıra– yalnızca 
5 gezegen 

görebiliyordu. 
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Halkalar

Güneş’e en yakın 4 gezegen 
Merkür, Venüs, Dünya ve Mars 
karasal gezegenlerdir. Yani yüzeylerinde 
ayağınızı basabileceğiniz bir zemin vardır. 
Bunlara İç Gezegenler denir. 

Güneş Sistemi’nin uzaktaki 
4 gezegeni Jüpiter, Satürn, Uranüs 
ve Neptün’e Dış Gezegenler denir. 

Bunlar gazdan 
dev gezegenlerdir. 

Yani ayağınızı 
basabileceğiniz 

bir yüzeyleri 
yoktur. 

Saatteki hızı 
900 km olan 

bir yolcu uçağıyla 
Dünya’dan diğer 

gezegenlere 
gidebilseydiniz 
acaba ne kadar 

sürerdi?

MARS

SATÜRN

URANÜS NEPTÜN

JÜPİTER

9 yıl 9 ay

46 yıl 3 ay

152 yıl 1 ay

325 yıl 9 ay 552 yıl 3 ay
4 yıl 10 ay

7 yıl 1 ay
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İnsanları 
Ay’a taşıyan 

Saturn V 
roketi 110 m 
boyundaydı. 

Yakıt doluyken 
ağırlığı 

3.000 ton 
oluyordu.

Apollo Projesi kapsamında 
Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve 

Michael Collins’i taşıyan 
Ay modülü Kartal 

bu küçük bölmenin içindeydi.

Teleskopla 1609’da ilk 
Ay gözlemini yapan 

ve gördüklerini 
çizen kişi 

Galileo Galilei’dir. 

Ay’ın yüzey 
sıcaklığı 

gündüzleri 
123°C ile 
geceleri 
-233°C 
arasında 
değişir.Denizlerde her gün 

görülen gelgitin temel 
nedeni Ay’ın uyguladığı 

kütle çekimidir.
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20 Temmuz 1969’dan 11 Aralık 1972’ye 
kadar yapılan 6 insanlı Ay görevine 

18 astronot katılmış ve bunların 12’si 
Ay yüzeyinde yürümüştür.

Edwin Aldrin Ay yüzeyine inerken.

Ölümsüz 
ayak izleri                        
Ay’da hava 
olmadığından rüzgâr 
ve erozyon da yoktur. 
Apollo astronotlarının 
Ay’ın yüzeyinde 
bıraktığı ayak izleri 
milyarlarca yıl 
korunacaktır.
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TİTAN

(Satürn)

AY

(Dünya)

IO

(Jüpiter)

GANYMEDE

(Jüpiter)

JÜPİTER

CALLISTO

(Jüpiter)

Güneş Sistemi’nin 
volkanik hareketler 
açısından en etkin yeri, 
Jüpiter’in uydusu Io’dur. 
Io’daki yüzlerce yanardağ 
500 km yukarılara kadar 
lav püskürtür.

Jüpiter’in 67, 
Satürn’ün 62, 
Uranüs’ün 27, 
Neptün’ün 14 
uydusu keşfedilmiştir. 
Mars’ın 2 küçük 
uydusunun ve bizim Ay’ın 
yanı sıra, cüce gezegenlerin de 
toplam 9 uydusu 
vardır. Yani 
Güneş Sistemi’nde 
182 doğal uydu 
bulunur -şimdilik.

Mars’ın yörüngesinde dönen 
insan yapımı 5 uydu 

bulunmaktadır. 

Io

Şu an 
Dünya’nın 

çevresindeki 
bir yörüngede 

dönen 
1.350’nin 
üzerinde 

yapay uydu 
vardır.
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Mars’ın yörüngesindeki yapay uydularından 
başka yüzeyinde araştırma yapan 
iki de robot vardır.

Yalnızca gezegenlerin ve cüce gezegenlerin değil, 
bazı büyük asteroitlerin de uydusu olabilir.

Asteroit Ida ve  uydusu Dactyl

Asteroitler bir araya gelip bir gezegen oluşturmayı 
başaramamış döküntülerdir. Mars ile Jüpiter’in 
arasında yer alan asteroit kuşağında irili ufaklı milyarlarca 
asteroit bulunur. Ama yine de bütün asteroitlerin toplamı 
Ay’ın kütlesinden küçüktür.

Mars yüzey 
robotlarının enerjisi 
hep güneş panelleriyle 
sağlanırdı. Ancak 
büyükçe bir araba 
boyutlarındaki 
Curiosity için gereken 
büyük miktardaki 
enerji, ısı yayan 
nükleer pillerden 
elde ediliyor.

Curiosity
Mars yüzey robotu
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Bir roketin Dünya’nın 
yerçekimini yenip 
uzaya çıkabilmesi için 
saniyede 11 km 
ilerlemesi gerekir.

Uzay Mekiği projesi 2011’de 
sona ermiştir. 1981-2011 arasında 
5 uzay mekiğiyle 135 sefer 
yapılmıştır. Toplam 1322 gün 
uzayda geçirilirken 16 ülkeden 
355 kişi uzaya çıkmıştır.

Ay her yıl  Dünya’dan 3,78 cm uzaklaşmaktadır.

Ay’ın Dünya 
çevresindeki 
ortalama hızı 

saatte 
3.700 km’dir.

AY

RUSYA

En iyi yüksek 
atlamacılar Ay’da 
15 m yükseğe 
sıçrayabilir.
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PLÜTON

Plüton Ay’dan biraz daha küçüktür. 
Hatta Plüton’un yüzey alanı Rusya’dan 
bile küçüktür.

Satürn’ün büyük 
uydusu Titan, Ay’dan 
biraz daha büyüktür. 
Güneş Sistemi’nde 
yoğun bir atmosferi 
olan tek uydudur. 
Yüzey sıcaklığı 180 
dereceyi  bulur. 
Görünüşü Dünya’yı 
andıran Titan’da 
metandan göller, 
ırmaklar vardır ve 
metan yağmurları 
yağar. 

Titan

TİTAN
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Kutup Yıldızı

Auriga 
(Arabacı)

Perseus

Aries
(Koç)

En son 1986’da
olmak üzere
76 yılda bir 
görünen Halley 
Kuyrukluyıldızı’na 
yönelik ilk 
gözlemleri Çinliler 
yapmıştır ve 
MÖ 240’ta kaydını 
tutmaya 
başlamışlardır.

Her gün Dünya’ya 100 
ton dolayında kozmik toz 
ve minik göktaşı yağar. 
Bunlar arasında boyu 

birkaç santimetre olanlar 
atmosferde yanarken 

parlak ışıklar çıkarır. Biz 
de onlara yıldız kayması 
ya da akan yıldız deriz.

Güneş Sistemi’nde 
çapı 1 km’den 
büyük 1,5 milyon 
dolayında asteroit 
vardır ve bunların 
çoğu Mars ile 
Jüpiter’in arasındaki 
Asteroit Kuşağı’nda 
yer alır.

Perseit meteor 
yağmuru
Her yıl 12-13 ağustos 
tarihleri arasında 
gökyüzünde Perseus 
(Kahraman) 
Takımyıldızı’nın 
olduğu bölgeden 
Dünya’ya göktaşları 
düşer. Buna ‘‘perseit 
meteor yağmuru’’
denir. İzlemesi çok 
güzel görsel bir 
şölendir. Saatte 80 
dolayında yıldız 
kayar.
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Evren’de 100 milyardan çok 
gökada olduğu tahmin ediliyor. 
Bunlardan biri de Güneş Sistemi’nin 
içinde yer aldığı Samanyolu Gökadası’dır. 
Samanyolu’nun Dünya’dan görünüşü bir ufuktan 
diğerine uzanan bir belkemiği gibidir.

Gökyüzünün 
omurgası

1910’lu yıllarda başlayan 
en eski radyo yayınlarımız 
100 ışık yılı çevremizdeki 16.000 
dolayında yıldıza ulaşmıştır.

Güneş Sistemi’nin 
Samanyolu içindeki 
hızı saniyede 230 km’dir. 
Bu hızla gökadamızın 
merkezindeki süper 
kütleli kara deliğin
çevresindeki yörünge-
sinde döner. Bir turunu 
230 milyon yılda 
tamamlar.

Evren’de uzaklıklar akıl almaz 
büyüklüktedir. Bize en yakın 
yıldız Proxima Centauri (Erboğa) 
4,2 ışık yılı uzaktadır. Yani 
Güneşimiz 1 cm çapında bir 
bilye olsaydı, Proxima Centauri 
287 km ötede olurdu.

En Yakın Yıldız
39,9 trilyon km

Güneş’ten başka yıldızların çevresinde dönen gezegenlere ötegezegen denir. 
İlk ötegezegen 1995’te keşfedilmiştir. Bugüne değin keşfedilen ötegezegen 
sayısı 3.264’tür. 

GÜNEŞ

26.000 ış
ık yı

lı
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Çok büyük yıldızların süpernovalarından 
sonra yıldızdan geriye bir kara delik kalır.

Karanlık bir son

Güneş’ten en az 8 kat 
daha büyük yıldızlar 
yaşamlarının sonunda 
korkunç bir patlamayla 
uzaya dağılır. Bu 
patlamaya süpernova 
denir. Bir süpernova 
sırasında yıldızın 
parlaklığı bir 
gökadadaki bütün 
yıldızların toplam 
parlaklığına yaklaşır. 
Aşağıda 1054’te 
patlayan bir yıldızın 
kalıntılarının 
oluşturduğu Yengeç 
Bulutsusu görülüyor.

Patlayan yıldızlar

Bugünkü Güneş 5 milyar yıl 
sonraki 
Güneş

Venüs

Merkür
Mars

Dünya

Ender bulunsalar da 
Samanyolu’nda 

Güneş’ten 
yüzlerce kat 
daha büyük 

yıldızlar vardır.

Süper dev 
yıldızların 
yanında 
Güneş 

çok minik 
kalır.

36,7 ışık yılı 
ötedeki 

Arktürüs de 
bir kırmızı 

devdir ve çapı 
Güneş’in çapının 

25 katıdır.

Aldebaran 
bir kırmızı devdir. 
65 ışık yılı ötedeki 
Aldebaran’ın çapı 
Güneş’in çapının 

44 katıdır.

Yaklaşık 640 ışık yılı 
ötedeki Betelgeuse   

bir kırmızı hiper 
devdir ve çapı 

Güneş’in çapının 
950 katıdır.

Güneş ömrünün sonuna geldiğinde yani 
5 milyar yıl sonra, şişerek bir kırmızı dev 
olacaktır. O kadar büyüyecektir ki Dünya’yı 
bile yutacaktır.

870 ışık yılı ötedeki 
Rigel 

bir mavi-beyaz 
süper devdir ve 

çapı Güneş’in çapının 
75 katıdır. 
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Çapı yaklaşık 260.000 ışık yılı olan komşumuz 
Andromeda Gökadası gözle görülebilen 
tek gökadadır.

Gökadamız Samanyolu’nun çapı 
100.000 ışık yılı, kenarlarındaki kalınlığı da

 yalnızca birkaç bin ışık yılıdır.

En yakın 
kara delik 

1.600 ışık yılı 
uzaklıktadır.

Kara delikler  ışık 
yaymadıkları için 

teleskoplarla 
görülemez.

Bir kara deliğe 
düşen hiçbir şey 

–ışık bile– 
geri çıkamaz.

KARA DELİK

Yaklaşık 2,5 milyon ışık yılı ötemizdeki 
Andromeda Gökadası saatte 400.000 km hızla bize, 
Samanyolu’na yaklaşmaktadır. İki büyük gökada 
milyarlarca yıl sonra çarpışacaktır.
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Samanyolu’nda 100-400 milyar yıldız ve bir 
o kadar da gezegen bulunuyor. Bu gezegenlerin 
de yaklaşık 10 milyarının Dünya benzeri 
gezegenler olduğu düşünülüyor.

Güneş Sistemi dışında keşfedilen Dünya benzeri 
karasal ilk gezegen 560 ışık yılı ötedeki Kepler 10b’dir. 
Kepler 10b’nin çapı yaklaşık 18.000 km’dir.

Saniyede 17,3 km 
hızla (saatte yaklaşık 
62.000 km) 
ilerleyen Voyager 1 
uzay aracının 
Samanyolu’nu bir 
uçtan diğerine 
aşması 1,75 milyar 
yıl sürecektir.
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Evrenimiz 13,8 milyar yaşındadır.

Evren’in durgun 
olmadığını, aksine
sürekli genişlediğini,
Hubble Uzay 
Teleskopu’na adını 
veren Edwin Hubble 
1929’da keşfetmiştir.

Durduğu gibi  
durmuyor ki

Evrenimiz saatte 
1 milyar km hızla 
her yönde 
genişlemektedir.

Şimdiye kadar saptanmış en büyük gökada IC 1101 adlı 
gökadadır. Yaklaşık 1 milyar ışık yılı ötemizdeki bu dev
gökadanın çapı 6.000.000 ışık yılı kadardır -Samanyolu’nun 
60 katı. IC 1101’de 100 trilyon dolayında yıldız 
bulunduğu tahmin ediliyor.

En büyük

En  küçük
En küçük gökada 

Samanyolu’nun uydusu 
gökadalardan biri olan 

Segue 2’dir. 
Bu “mikro” gökadada 

yalnız 1.000 kadar yıldız 
olduğu gözlenmiştir.

Evren’in merkezi ve kenarları yoktur.
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Samanyolu’nda herhangi bir yıldızın yörüngesinde dönmeyen gezegenler 
vardır. Bunlar yıldızlar arası uzayda ilerler ve yıldızlarla birlikte gökada 
merkezinin çevresinde dönerler. Bu tür gezegenlere “yıldızsız gezegen”ler 
denir. Jüpiter büyüklüğünde olan yıldızsız gezegenlerden gökadamızda 
yıldız sayısının 2 katı kadar bulunduğu tahmin ediliyor. Dünya boyutlarında 
olanlarınsa daha da çok olduğu düşünülüyor. Işık yaymadıkları ve de yansıt-
madıkları için keşfedilmeleri son derece zor olan bu gezegenlerden şimdiye 
kadar ancak birkaç tane keşfedilebilmiştir.

Yalnız gezegenler

Evren’in 
ortalama sıcaklığı  
-270,4 derecedir.

Karanlık Madde

% 26,8

Ka
ra

nl
ık 

En
er

ji
% 6

8,3
Karanlık taraf
Evren’de gördüğümüz 
bütün gökadalardaki 
madde Evren’in içeriğinin 
yalnızca yüzde 5’ini
oluşturur. Evren’in 
geri kalanını oluşturan 
karanlık madde ve 
karanlık enerji hakkında 
neredeyse hiçbir şey 
bilmiyoruz.
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Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) neredeyse bir futbol sahası 
büyüklüğündedir. İnsan yapımı en pahalı yapıdır; yaklaşık 
300 milyar liraya mal olmuştur.

UUİ’deki astronotlar 
uzayda kendi 
yetiştirdikleri sebzeleri 
ilk kez Ağustos 2015’te 
yediler.

Uzayda tarım

UUİ’de ağlarsanız 
gözyaşlarınız 
yanaklarınızdan 
aşağı doğru süzülmez;        
göz çevresinde minik 
kabarcıklar oluşturur.

Günümüz akıllı 
telefonlarının işlem 
gücü Ay’a gönderilen 
Apollo 11’de kullanılan 
bilgisayarların işlem 
gücünden daha 
büyüktür.

Apollo 11

Uzaydaki
gözyaşları

Eğitim şart    
Astronotlar uzaya 
çıkmadan önce 18-46 
ay süren yoğun bir 
eğitim alırlar.

‘‘ ‘‘
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Uzayda en uzun 
süren çalışmayı 
Susan J. Helms 
ile James S. Voss 
gerçekleştirmiştir. 
İki astronot 
11 Mart 2001’de 
8 saat 56 dakika 
uzayda çalışmıştır.

En uzun 
uzay etkinliği

Çağ açan küçük uydu
4 Ekim 1957’de alçak Dünya 
yörüngesine yerleştirilen Sputnik 1 
insan yapımı ilk uyduydu. İçinde 
yalnızca radyo vericisi bulunan 58 cm 
çapında, küre şeklindeki bu basit 
uydu sayesinde uzay yarışı ve 
uzay çağı başladı.

1974’te bilim insanları 
Puerto Rico’daki dev 

Arecibo radyoteleskopuyla 
uzaya, yandaki mesajı 

göndermişlerdi. 
Mesajda insanları, onluk 
sayma sistemimizi, DNA 

molekülünü ve Güneş 
Sistemi’ni gösteren 

simgeler yer alıyordu.

Uzaylılara mesaj

UUİ’nin hızı saatte 27.600 km’dir. 
Orada kalan astronotlar her gün 
16 kez gündoğumu ve günbatımı 
görürler.

2001-2009 yılları arasında, yolculuk 
başına 60-120 milyon lira ödeyen 7 kişi 
uzay istasyonuna turist olarak gitmiştir.
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Dünya’dan en 
uzaktaki uzay aracı 
Voyager 1’dir. 
1977’de fırlatılan 
uzay aracı 39 yıldır 
uzayda ilerliyor.
Şu anda 20 milyar 
kilometre ötede 
olan Voyager 1’in 
üzerinde uzaylılara 
Dünyamızın 
anlatıldığı bir altın  
plak bulunuyor.

Rekor: 2,4 yıl                     

Uzay giysisi
Astronotların uzay 
etkinliklerinde 
giydiği giysiler 
aslında mini bir 
uzay aracı gibidir. 
-150 dereceden 
+120 dereceye kadar 
dayanıklıdır.

Uzaya çıkanlar 
için kullanılan 
astronot 
sözcüğü 
Yunancadan 
gelir. Astron, 
yıldız anlamına 
gelirken not 
da gemici 
anlamındadır. 

Yıldız 
gemicisi

Uzayda kalma rekoru 
Rus kozmonot 
Gennady Padalka’ya 
aittir. Padalka 5 seferde
toplam 879 gün 
uzayda kalmıştır.

Uzaya çıkan 
ilk şey
Uzaya gönderilen 
insan yapımı ilk 
nesne 1944’te 
Almanlar’ın fırlattığı 
bir V2 roketidir.

Robotların 
gezegeni

Tek gidişlik bilet

Mars’ta ikisi hâlâ 
çalışmakta olan 7 
yüzey robotu vardır. 
Yörüngesindeki 
5 uydu Dünya’ya 
sürekli bilgi aktarır.

2022’de Mars’a 
yapılacak dönüşü 
olmayan yolculuk 
için 100.000 kişi
başvurmuştur.
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Ağırlıksız ortamda 
yaşamak astronotların 

omurgalarının 
uzamasına yol açar. 

Uzun süre uzay 
istasyonunda kalan 
astronotların boyu 

yaklaşık 5 cm 
uzayabilir. Dünya’ya 

döndüklerinde eski 
boylarına inmeleri 

biraz ağrılı olur.

Boyum uzadı!

Dalga geçtiğiniz 
o teleskop

1990’da yörüngeye 
yerleştirildiğinde 
odaklama sorunu 
olduğu anlaşılan 

Hubble Uzay 
Teleskopu (HUT) 
aylarca medyanın 

alay konusu olmuştu. 
Sorun giderildiğindeyse 

daha önce görülmemiş 
netlikte çektiği 

fotoğraflarla herkesi 
büyüledi. HUT’un 

10.000 km’den 
bir ateşböceğini 

görüntüleyecek kadar 
keskin bir görüşü vardır.

Ağır ama değil gibi
Apollo Projesi’ndeki astronotların 
giydiği uzay elbisesi 127 kg’dı. Tabii ki 
bu giysinin ağırlığı Ay’da 21 kg olarak 
hissediliyordu.
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DÜNYAMIZ

Manyetik 
eksen

Dönüş 
ekseni

Dünya’nın kendi 
ekseni etrafındaki 
dönüşü 100 yılda 
17 milisaniye 
(saniyenin binde 
17’si) kadar 
yavaşlar. Yani 
günler uzar. Bu 
miktar çok küçük 
gibi görünebilir; 
ama 140 milyon 
yıl sonra bir 
gün 25 saat 
olacaktır -ki 4,56 
milyar yaşındaki 
Dünyamız için 
140 milyon yılın 
lafı bile olmaz!

Pek hafif sayılmaz!                       

Yaklaşık 4,56 
milyar yaşındaki 
Dünyamız 
kendi ekseninde 
(ekvatordaki 
hızı) saatte 
1.670 km hızla 
döner. Güneş’in 
çevresindeki  
hızı da saatte  
107.000 km’dir.

Yaşlı ama 
dinamik

Aysız 
günlerimiz

Dünya’nın 
manyetik ekseni 
sabit değil
hareket halindedir.
Yani aslında 
pusulaların 
gösterdiği kuzey 
sürekli -ama 
çok az- değişir.

Güneş oluşurken ondan geriye 
kalan artıklardan oluşan Dünyamız 
gezegenler arasında  küçüklerden 
sayılır. Yine de ağırlığı
6.000.000.000.000.000.000.000 tondur.

Eğer uydumuz
Ay olmasaydı
Dünya daha hızlı 
döner ve günler 
6 saat olurdu.

Dünya’nın 
ekseni
23,5° eğiktir.
Bu eğiklik 
sayesinde 
farklı
mevsimler 
yaşarız.
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Dünyamız birçok açıdan eşsiz bir gezegen. Koruyucu 
bir atmosferi ve yüzeyinde de bol miktarda su vardır. 
Sıcak iç yapısı ve tektonik hareketleriyle hâlâ 
dinamiktir. En önemlisi de üzerinde yaşam 
ortaya çıkmıştır.



Yerkabuğu tek parça halinde değildir; manto üzerinde 
ağır ağır kayan dev levhalardan oluşur. Levhaların hareket 
hızları yılda 2,5 cm ile 15 cm arasında değişir. Bu kayma 
hareketi yüz milyonlarca yıldır devam eder.

Pasifik 
Levhası Nazca

Levhası

Güney
Amerika
Levhası

Kuzey
Amerika
Levhası

Karayipler
LevhasıCocos

Levhası Afrika
Levhası

Avrasya
Levhası

Arap
Levhası

Hint
Levhası

Avustralya
Levhası

Antarktika
Levhası

Filipinler
Levhası

Tektonik 
levhaların 
ani hareketleri 
depremlere 
yol açar. 

Yerkabuğu kıtaların altında 
30-50 km, okyanusların 
altında da 5-10 km kalınlığındadır. 
Aslında orantılandığında 6.400 km 
yarıçaplı Dünya’nın yerkabuğu 
bir elmanın kabuğundan bile 
daha ince kalır.

Kıtaların yavaşça kayarak hareket 
ettiği fikrini 1912’de Alfred Wegener 

ortaya atmıştır.
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Eğer otom
obilinizi düşey olarak çevirip D

ünya’nın m
erkezine doğru gidebilseydiniz, yolculuğunuz 2 gün 15 saat sürerdi. 

Yerkabuğunun keşfedilen en yaşlı 
parçası, Avustralya’da Jack Hills 
bölgesinde bulunan bir zirkon 
kristalidir ve 4,4 milyar yaşındadır.

Rusya’nın Sakhalin 
Adası’ndaki petrol 

kuyusu 12.345 m 
uzunluğuyla

insanların açtığı 
en uzun kuyudur.

Jack Hills

AVUSTRALYA

RUSYA

GÜRCİSTAN

Gürcistan’daki 
Krubera Mağarası 
Dünya’nın en derin 
mağarasıdır. 
En derin noktası 
yüzeyin 2.197 m 
altındadır. 

Dipsiz kuyu

28



Dünya’da 7 kıta 
vardır: Asya, Afrika, 

Kuzey Amerika, 
Güney Amerika, 

Avrupa, Antarktika 
ve Avustralya. Bu 
kıtalar 200 milyon 
yıl öncesine kadar 

Pangea adlı bir 
süper kıtada birleşik 
haldeydiler. Tektonik 
levhaların kopması 
ve sürüklenmesiyle 

ayrıldılar.

Pangea

Dünya’nın çapı yaklaşık  
12.750 km’dir ama yerkabuğunun 
en yüksek noktasıyla en alçak 
noktası arasında yalnızca 
20 km kadar bir fark vardır. 
Eğer Dünya bu haliyle bir
bilardo topu kadar 
küçültülebilseydi, ondan daha 
pürüzsüz bir yüzeyi olurdu.

Mariana Çukuru
-10.994 m

Everest 8.848 m
Konumu:
Himalaya Dağları’nın 
Mahalangur kesimi.

Konumu:
Büyük Okyanus’un batısındaki 
Mariana Adaları’nın doğusu.

Sulu gezegen                 
Dünya yüzeyinin yüzde 
71’i suyla kaplıdır. Ama 
bütün sular Dünya’nın 
kütlesinin ancak on binde 
2’sini oluşturur.

Dünya’nın katı haldeki iç çekirdeği 
Güneş’in yüzeyi kadar sıcaktır:  
yaklaşık 5.500°C.

İçi sıcak  

‘‘ ‘‘

Suyun halleri                 
Güneş Sistemi’nde suyun 3 halde de 
bulunabildiği tek gezegen Dünya’dır.
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Dünya’nın en yüksek 
100 dağı Asya’dadır.
Atlas Okyanusu’nun altında 
Hint Okyanusu’na kadar 
65.000 km boyunca uzanan 
bir dağ silsilesi vardır.

Her yıl Dünya’da 2,0 
büyüklüğünden daha 
şiddetli yaklaşık 1,3 
milyon deprem olur. 
Bunlardan 15’i 
7,0’den ve biri de 
8,0’den daha 
büyüktür. 2011’de 
Japonya’da 
gerçekleşen 9,0 
büyüklüğündeki 
deprem günleri 18 
mikrosaniye kadar 
uzatmıştır.

Depremler

ASYA

Dünya’da potansiyel 
olarak aktif 1.500 
yanardağ vardır.
Yanardağların yüzde 
75’i denizin altındadır.
Yanardağlardan akan 
lavlara yerin altın-
dayken magma denir.

Yanardağlar

Ay’da da depremler 
olur. Çok düşük 
şiddetlerdeki bu 
depremler Ay’a 
bırakılan sismograflarla 
1977’ye kadar 
izlenmiştir.

Endonezya’daki 
Krakatoa Yanardağı 
1883’te öylesine 
şiddetli bir sesle 
patlamıştır ki 
bu ses binlerce 
kilometre
ötedeki 
Avustralya’dan 
bile duyulmuştur.

Sismograf
Yaklaşık 2.000 yıl 
önce Çinli gökbilimci 
Zhang Heng ilk 
sismografı 
(depremölçer) 
bulmuştur. 
O sismograf 600 km 
çevredeki 
depremleri 
saptayabiliyordu.
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Yedi Zirveler olarak bilinen bu dağlar 7 kıtanın en yüksek 
dağlarıdır. Bunların tümüne çıkmak dağcılar için 
önemli bir başarıdır. Bunu ilk kez Mayıs 1986’da 
Kanadalı dağcı Patrick Allan Morrow başarmıştır. 

Everest
8.848 m
ASYA

Aconcagua
6.962 m
G. AMERİKA

McKinley
6.194 m
K. AMERİKA

Kilimanjaro
5.895 m
AFRİKA

7 Kıta 7 Zirve

Himalayalar Hindistan’ın 40-50 milyon yıl kadar önce 
Asya’ya çarpmasıyla oluşmuştur. Bu çarpma süreci 
hâlâ devam eder. Bu yüzden o bölgede zaman zaman 
çok şiddetli depremler yaşanır ve Himalayalar her yıl 
ortalama 1 cm kadar, Everest de 3-4 mm kadar yükselir. 
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Kilimanjaro
5.895 m
AFRİKA

Elbruz
5.642 m
AVRUPA

Puncak Jaya
4.884 m
OKYANUSYA

M
A

U
N

A
 K

EA

Vinson
4.892 m
ANTARKTİKA

Deniz 
seviyesinin 

üzerinde 
8.848 m

Deniz 
tabanından deniz 

seviyesine
kadar 6.000 m

Deniz seviyesinin
üzerinde 4.205 m

EV
ER

ES
T

Yeryüzündeki en 
yüksek dağ Everest 
değildir; Hawaii’deki 
“Beyaz Dağ” 
anlamına gelen 
Mauna Kea’dır. 
Mauna Kea okyanus 
tabanından 
zirvesine kadar 
tam 10.205 m’dir.

Görünmeyen 
DEV

Karalardaki en uzun 
sıradağlar Güney 
Amerika’daki 
And Dağları’dır. 
Yaklaşık 7.200 km 
boyunca uzanırlar. 

En uzun 
sıradağ

Dünya’nın en yüksek 
yanardağı yine 
Andlar üzerindedir. 
Ojos del Salado 
(Tuzlu Gözler) adlı 
yanardağ 6.893 m 
yüksekliğindedir.

En yüksek 
yanardağ

Olympus Mons

Güneş Sistemi’ndeki 
en yüksek dağ 
Mars’taki Olympus 
Mons’tur. Yaklaşık 
25 km yüksekliğindeki 
bu dev dağın 
yüksekliği Everest’in 
neredeyse 3 katıdır.

Mağrur olma 
Everest

Everest

Olympus Mons
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Yanardağların 
püskürttüğü lavların 
sıcaklığı 1.200 dereceyi 
bulabilir. Dağdan aşağı 
akış hızları da saatte 
100 km’ye ulaşabilir. 

Dünya’daki aktif 
yanardağların 
büyük bölümü 
tektonik 
levhaların 
kenarlarında 
yer alır.

Püskürmekte 
olan 
yanardağların 
oluşturduğu 
kül ve duman 
bulutlarında 
şimşekler 
çakabilir.

Şimşek

Tambora felaketi
Tarihteki en büyük yanardağ patlaması 
Endonezya’da gerçekleşmiştir. Nisan 
1815’te patlayan Tambora Yanardağı’ndan 
çıkan gaz ve kül rüzgârlarla atmosfere 
yayılmış ve gelen güneş ışığını bir miktar 
azaltmıştır. Bu nedenle küresel bir soğuma 
yaşanmıştır. Patlamayı izleyen 1816 yılı 
için “yazı olmayan yıl” denir. Birçok ülkede 
mahsül alınamamış, kıtlıklar yaşanmış ve 
bu da patlamanın kendisinden daha çok 
can kaybına neden olmuştur.

Her yıl Dünya’da 50’nin 
üzerinde yanardağ 
faaliyete geçer. Bunların 
büyük bölümü Pasifik 
Tektonik Levhası’nın 
kenarlarındadır. Bu 
bölgeye Ateş Çemberi 
denir. Her an Dünya’da 
15’in üzerinde yanardağ 
aktif durumdadır. 

Ateş Çemberi

Ateş 
Çemberi

Aktif
yanardağlar
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20. yüzyılda 
yaşanmış en 
şiddetli deprem 
22 Mayıs 1960’ta 
Şili’de meydana gelen 
9,5 büyüklüğündeki 
Büyük Şili 
Depremi’dir.

Ay’da gerçekleşen en şiddetli 
depremler Richter ölçeğiyle 
5,5 büyüklüğünde olmuştur. 
Dünya’daki depremler genellikle 
yarım dakika kadar sürerken 
Ay depremleri 10 dakika sürebilir.  En şiddetli 

deprem

Depremlerin 
büyük 

bölümünün 
başlangıç 

noktası yani 
merkezi yerin 

80 km altına 
kadar olan 

kesimde 
bulunur.

Depremin 
merkezi

Ay depremleri

65 milyon yıl önce dinozorların 
yok olmasına neden olan asteroit 
çarpması aynı zamanda büyüklüğü 
10’un üzerinde depremlere 
yol açmış olabilir. 
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Göktaşları saniyede 10-70 km 
gibi olağanüstü yüksek hızlarla 
atmosfere girerler ve hemen 
yanmaya başlarlar.

Uzun tarihi boyunca Dünya’ya büyük hatta devasa 
asteroitlerin ya da kuyrukluyıldızların çarptığı 
olmuştur. Bunların açtığı kraterlerin çoğu erozyon 
nedeniyle yok olmuştur. Günümüze kadar gelebilen 
en büyük krater yaklaşık 2 milyar yıl önce 10 km
çaplı bir göktaşının oluşturduğu Vredefort krateridir. 
Güney Afrika’da yer alan bu kraterin çapı yaklaşık 
300 km’dir. Diğer iki büyük kraterden Chicxulub 
krateri Meksika’nın Yucatan Körfezi’ndedir. 
65 milyon yıl önce oluşan bu kraterin günümüzdeki 
çapı 150 km’dir. Kanada’daki Sudbury krateri 
1,85 milyar yıl önce oluşmuştur ve bugün 130 km 
çapındadır. 

Dev kraterler

Meteorit
Atmosfere hızla girip 
yanan ve sonunda 
yeryüzüne düşmeyi 
başaran göktaşlarına 
meteorit denir. 
Bunlar ne kadar 
hızlı çarparsa ve ne 
kadar büyük olursa, 
oluşturdukları krater 
de o kadar büyük olur.

Dünya’ya düşen 
en büyük meteorit 
Namibya’da bulunan 
60 ton ağırlığındaki 
Hoba meteoritidir.

Eğer erozyona yol 
açan rüzgâr, su, 
tektonik hareketler 
ve canlılar olmasaydı 
Dünya’nın yüzeyi de 
tıpkı Ay’ın yüzeyi 
gibi kraterlerle kaplı 
olurdu.

Hoba

Vredefort

Ch
icxulub

Sudbury
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Her saniye 
Dünya’nın 
değişik 
yerlerine 
100’e yakın 
yıldırım düşer.

Büyük Sahra
Dünya’nın en büyük 
çölü 9,4 milyon km2 

yüzölçümüyle 
Büyük Sahra’dır diye 
düşünüyorsanız, 
yanılıyorsunuz. 
Çünkü Dünya’nın 
en büyük çölü 
14 milyon km2 

yüzölçümüyle 
Antarktika’dır. Bir 
yeri çöl yapan şey 
sıcaklığı değil 
kuruluğudur ve 
Antarktika Dünya’nın 
en soğuk, en rüzgârlı 
ve de en kuru 
bölgesidir.

Baykal Gölü
En derin göl 
Baykal’dır. En derin 
noktası -1.620 m’dir. 
Dünya’daki içilebilir 
temiz suyun beşte 
biri Baykal Gölü’nde 
bulunur.

Yeryüzündeki 
suların  yüzde 97’si 
okyanuslardadır.

ANTARKTİKA

Yıldırım ya da 
şimşeğin geçtiği 
yoldaki havayı birden 
ısıtarak genişletmesi 
gök gürültüsü 
dediğimiz, çatırtıyı 
andıran korkunç 
sesi çıkarır.

14 Kasım 1969’da 
havalandıktan 

sonraki ilk dakika 
içinde Apollo 12’yi 

2 kez yıldırım 
çarpmıştır. 

Roketin yerle
teması olmadığından 
roket ve astronotlar 

hiçbir zarar 
görmemiştir.
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O
rtalam

a bir kar tanesi yere saniyede en çok 1,7 m
’lik bir hızla düşer. 

              En büyük 
kardanadam
Gerçekte bu bir 
kardanadam değil, 
Olympia adlı, 37 m’lik 
bir kardankadındır. 
2008’de ABD’deki 
Bethel Kasabası’nda 
yapılmıştır. Kolları 
çam ağaçlarından 
kirpikleri de eski 
kayaklardandır. 
Yapımı bir aydan uzun 
sürmüştür.

Bütün 
kar tanelerinin 
6 kenarı olur.

Yağmur damlaları 
düşerken küre ya da 
simgeleştiği gibi 
“gözyaşı damlası” 
şeklinde değildir. 
Düşerken alt tarafları 
giderek yassılaşır ve 
şekilleri biraz 
hamburger ekmeğini 
andırır.

Yağmur 
damlalarının 
şekli

Satürn’ün 
en büyük uydusu Titan 
ve Dünya, Güneş 
Sistemi’nde üzerine 
yağmurun yağdığı iki 
gökcismidir. Dünya’da 
su, Titan’da metan 
yağmurları yağar. 
-179°C olan Titan’ın 
yüzeyinde su buz 
halindeyken metan 
sıvı halde bulunur.

Metan 
yağmurları

TİTAN
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TROPİKAL

KUTUP

KUTUP

ILIMAN

ILIMAN

Dünya’da 3 ana 
iklim kuşağı vardır.

              

              

              Dünya’da 
en soğuk

Dünya’da ölçülen en 
düşük sıcaklık 1983’te 

Antarktika’daki 
Vostok Araştırma 

İstasyonu’nun 
olduğu bölgede 

kaydedilmiştir: -89,2°C. 

              Dünya’da 
en sıcak

Dünya’da ölçülen en 
yüksek sıcaklık 

1913’te ABD’deki 
Ölüm Vadisi’nde 

kaydedilmiştir: 56,7°C. 

Türkiye’de 
en soğuk

Türkiye’de 
en sıcak

-46,4°C Türkiye’de 
ölçülen en düşük 
sıcaklıktır. 
9 Ocak 1990’da
Van’da ölçülmüştür.

48,8°C Türkiye’de ölçülen 
en yüksek sıcaklıktır. 
14 Ağustos 1993 günü 
Mardin’de ölçülmüştür.

TÜRKİYE

Dünya’nın en büyük mevsimsel sıcaklık farkı 
Rusya’da Verkhoyansk’ta yaşanır. Burada yazın 
sıcaklık 39,9 dereceye çıkabilirken kışın da 
-67,8 dereceye düşebilir. 

107,7 derecelik fark
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Dünya’nın 
suyu

              
Yeryüzündeki bütün sular 
yaklaşık 1,4 milyar km3’tür. 
Suların tamamını toplayıp 
bir küre yapabilseydik, 
1.385 km çapında bir küre 
elde ederdik.

Bütün su bu kadarcık

39

Dünya’daki 
suyun    

yüzde 97’si 
okyanuslarda 
toplanmıştır. 

Yani tuzlu sudur. 

Tatlı suyun 
oranı yalnızca 
yüzde 3’tür.

Bu tatlı suyun 
yüzde 68,7’si de 
kutuplardaki buz 
tabakalarında ve 

dağlardaki buzullarda 
bulunur. Yüzde 30,1’i 

yeraltı suyudur. 
Yüzeyde kalan tatlı su 

oranı ancak 
yüzde 1,2’dir.

Yüzeydeki 
tatlı suyun 

yüzde 69’u yüksek 
enlemlerdeki donmuş 

topraklardadır. 
Yüzde 20,9’u göllere, 

yüzde 2,6’sı bataklıklara 
ve yüzde 3’ü atmosfere 

dağılmıştır. Yüzde 3,8’i de 
toprakta nem olarak 

bulunur.



              

15
1 

m

82
8 

m
ANGEL

Büyük Okyanus’un 
yüzölçümü 

yeryüzündeki karaların 
yüzölçümünden 
daha fazladır.

Portekiz’in Nazare 
kıyılarını döven 
dev dalgaların 

yüksekliği 
30 m’yi bulur.

Şimdiye kadar 
okyanusların 

ancak yüzde 5’i 
araştırılmıştır.

              

BURÇ HALİFE
(Dubai’de bulunan
günümüzün 
en yüksek yapısı.)

En yüksek 
şelale Venezuela’daki 

Angel Şelalesi’dir. 
Bu şelalede sular 979 m 

yüksekten düşer. 

En yüksek şelale

40



Antarktika’daki Vostok Araştırma 
İstasyonu’nun altında yüzeyden 3.766 m 
derinde (deniz seviyesinden de 500 m 
aşağıda) Dünya’nın su hacmi açısından 
beşinci büyük gölü Vostok bulunur. 
Ortalama derinliği 430 m olan bu göl 
15-25 milyon yıldır buzun altındadır.

Antarktika’da 
bir göl

And Dağları üzerinde 
Peru-Bolivya sınırında 
yer alan Titicaca Gölü’nde 
insanlar yüzen adalarda 
yaşar.

Gölde yüzen adalar

Amazon Irmağı Atlas Okyanusu’na her saniye 
200.000 ton su boşaltır. Bu, Dünya’daki bütün 

ırmakların denizlere boşalttığı suyun beşte biridir. 
Amazon’un boşalttığı tatlı su deniz suyunun 

üzerinde yüzer. Irmağın ağzından yaklaşık 
400 km öteye kadar denizin yüzeyinde 

tatlı su bulunur.

Devasa bir ırmak

H
azar D

enizi 371.000 km
2

Superior Gölü 

          
          

82.000 km2

En büyük göl
Dünya’nın en büyük gölü 

Kuzey Amerika’daki 
Superior Gölü’dür.

Suyu tuzlu olan Hazar 
Denizi göl değil de bir iç 

deniz olarak kabul edilir.
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Buzdağlarının 
onda dokuzluk bölümü 
denizin içindedir.

Şimdiye dek gözlenmiş en yüksek 
buzdağının yüksekliği 168 m’dir. 

Dünya tarihinde birçok buz çağı 
yaşanmıştır. Son buz çağında 
yeryüzünün yaklaşık üçte biri buzlarla 
kaplıydı. Ama buz çağlarının en büyüğü 
650 milyon yıl önce yaşanandır. O buz 
çağında Dünya’nın Kuzey Kutbu’ndan 
Güney Kutbu’na kadar buzla kaplandığı 
tahmin ediliyor. 

Kartopu 
Dünya

Eğer dağların 
tepelerindeki ve 

kutuplardaki bütün 
buzlar erirse, denizlerin 

düzeyi 70 m kadar 
yükselir. 
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Dünya Meteoroloji 
Örgütü her yıl 
kasırga adları listesi 
yayımlar. Kasırgalar 
oluştukça sırayla 
bu listedeki adları 
alır. Bu adlar 6 yılda 
bir yeniden listelere 
girer. Eğer bir 
kasırga çok yıkıcı 
olursa, onun adı bir 
daha kullanılmaz.

2016’da Atlas Okyanusu’nda 
gerçekleşecek ilk beş 

kasırganın adları:
1. Alex 

(13-15 Ocak’ta gerçekleşti)

2. Bonnie
3. Colin

4. Danielle
5. Earl

Önce liste sonra kasırga

En uzun süren 
aralıksız yağış 

Hawaii’de Oahu’da 
görülmüştür. 

27 Ağustos 1993’te 
başlayan yağmur 

247 gün sürmüştür. 

Bir günde en çok yağmur 
7-8 Ocak 1966’da Reunion 

Adası’na yağmıştır. 24 saat 
içinde metrekareye 

1.825 mm yağmur 
yağmıştır.

Bir yıl boyunca en 
çok yağmur 1860’ta 
Hindistan’ın Cherrapunji 
kentine yağmıştır. 
Metrekareye 
toplam 
26.470 mm 
yağış 
düşmüştür.

Aralıksız yağış

Bir günde en çok

Bir yılda en çok

Kasırgalar 
kuzey ve güney 

yarımkürede 
ters yönde döner. 

Dönüşleri ters

En çok hortum 
ABD’de görülür. 

ABD’de yılda 
ortalama 1.000 
hortum olur.
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New York’un 
ünlü gökdeleni: 
Empire State Binası

Kum çöllerindeki 
kumulların 
boylarının 450 m’yi 
bulması ender 
rastlanan bir şey 
değildir. Hatta 
bazen 1.000 m’yi 
geçenleri bile 
olur. 

Dev kumullar

Her yıl 
Büyük Sahra’dan 

kalkan mineral 
yüklü 40 milyon 

ton toz 
rüzgârlarla taşınır, 
Atlas Okyanusu’nu 

aşar ve Amazon 
Yağmur Omanı’nı 

besler.

Besleyici tozlar

Büyük Sahra 
yeryüzündeki 
karaların yüzde 6’sını 
kaplar. 

Dünya’nın en kuru 
bölgesi, Antarktika’da 
kar ve buzun bulunmadığı 
Kuru Vadiler’dir. 
Bu bölge hiç yağış almaz.  
Buradaki Friis Tepeleri’ne 
14 milyon yıldır yağmur 
yağmamıştır. 

Yılda metrekareye 
25 cm’den az yağış 
alan yerlere çöl denir.
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Büyük 
kasırgaların çapı 
1.600 km’yi bulabilir.

10 Nisan 1996’da Batı Avustralya kıyısındaki 
Barrow Adası’nı vuran Olivia Kasırgası’nda bugüne 
kadar görülen en hızlı kasırga rüzgârı ölçülmüştür: 
saatte 408 km.

Bugüne değin en uzun 
süren hortum 3,5 saat 
içinde 350 km 
ilerlemiştir.

En uzun süren 
hortum

Hortumlar 
Antarktika dışında 
bütün kıtalarda 

görülür.

Bir hortumda 
ölçülen en yüksek 

rüzgâr hızı 
saatte 486 km’dir.

Hortumlar birkaç 
saniye ile birkaç 
saat arasında sürer. 
Ortalama bir 
hortumun ömrü 
10 dakika kadardır. 
Bu sürede 5-10 km 
ilerler. Ama 
1 saat süren bir 
hortum 100 km 
kadar yol alabilir.

Hortumun ömrü

Dünya’da 3 trilyon 
dolayında ağaç 

bulunuyor. Yani kişi 
başına yaklaşık 400 

ağaç düşüyor. 12.000 
yıl önce tarımsal 
etkinlikler henüz 

başlamamışken 
Dünya’da 6 trilyon 

ağaç olduğu 
tahmin ediliyor.

Kişi başına 
400 ağaç
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Yağmur ormanları 
karaların yaklaşık 
yüzde 6’sını kaplar 
ama canlı türlerinin 
yaklaşık yarısı 
burada yaşar.

Küçük ama 
kalabalık

Yaklaşık 
6.000.000 km2 
yüzölçümüyle 
Amazon Yağmur 
Ormanı o kadar 
büyüktür ki eğer bir 
ülke olsaydı 
en büyük 7. ülke 
olurdu.

Büyük bir ülke
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YAŞAM
Dünya’yı öteki gezegenlerden ayıran birçok özellik 
sayılabilir. Ancak bu özelliklerden biri sıra dışıdır: 
Dünya’da yaşam vardır. Yeryüzündeki canlılar 
olağanüstü bir çeşitliliktedir ve tıpkı tektonik 
hareketler ile atmosfer olayları gibi gezegeni 
şekillendirirler.

CANLI
TÜRLERİNİN
DAĞILIMI

Bakteriler ve 
Arkeler: 36.000

Mantarlar: 
100.000

Protistler: 
115.000

Bitkiler: 
320.000

Hayvanlar: 
1.400.000

Yeryüzündeki 
canlı türlerinin 
sayısı tam olarak 
bilinmiyor. Şu an 
için bakterilerden 
dev sekoya 
ağaçlarına kadar 
2 milyon 
dolayında canlı 
tanımlanmış ve 
adlandırılmış 
durumda. Bilim 
insanları bunun 
3-4 katı daha hiç 
görülmemiş canlı 
türü olduğunu 
tahmin ediyor.

2.000.000 tür

Canlı türlerinin en çeşitli 
olduğu yerler karalarda 

yağmur ormanları, 
okyanuslarda da 

mercan resifleridir.
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Taşların üzerinde yetişen yosunlardan devasa ağaçlara 
kadar bitkiler Dünya’nın her yanına dağılmışlardır. 
Karalardaki biyoçeşitlilik de neredeyse tümüyle 
bitkilere dayanır. Bitkilerin çeşitliliği bütün hayvan 
gruplarının da çeşitliliğini sağlar.

Endonezya’nın 
Sumatra Yağmur 
Ormanları’nda 
yetişen Titan arum, 
en uzun çiçektir. 
Gövdesi ve 
yaprakları yoktur. 
Bazılarının ağırlığı 
70 kg’ı bulur. 
Kokusu çürümüş 
eti andırır.

Dev çiçek

Karalardaki canlı türleri 
okyanuslardakinin yaklaşık 
5 katıdır.

Bitkiler yeryüzünde 
en az 440 milyon 
yıldır vardır.

Brezilya’ya özgü 
dev nilüfer 
yapraklarının 
çapı 2,5 m’yi bulur. 
Bu yapraklar 45 kg 
ağırlığındaki bir 
çocuğu bile rahatlıkla 
taşıyabilir.

Bu nilüfer 
başka nilüfer
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En büyük ağaç 
General Sherman adlı 
dev sekoya ağacıdır. 
83,8 m boyundaki 
ağacın çapı 7,7 m’dir 
ve toplam hacmi 
1.485 m3’tür.

DEV ağaç

En hızlı büyüyen 
bitki bambudur. 

Bazen günde 
1 m kadar 

büyüyebilir.

Gingko biloba ağaçları 
en az 250 milyon yıldır 
yeryüzünde vardır.

Dinozorlardan 
bile yaşlı

Dünya’daki yaşamın 
temeli bitkilerin 
güneş ışığından 
besin elde 
etmelerine ve 
atık olarak da 
oksijen 
üretmelerine 
dayanır.
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Dünya’da 500’ün 
üzerinde etçil bitki 

türü vardır. Bunların 
en ünlüsü olan Venüs 

sinek kapanının 
yaprakları bir 

saniyeden kısa bir 
sürede kapanır. 

Etçil 
bitkiler

Ayçiçekleri sabah doğuya 
dönük olur. Gün boyunca 
da Güneş’i izlerler. 

Güneşe bakan

Eski Mısırlılar 3.500 yıl önce 
ağrı kesici olarak söğüt ağacının 
kabuğundan elde ettikleri bir tür 
aspirin kullanıyorlardı.

En eski aspirin

Çileğin tohumları 
meyvenin üzerinde 
olur. Her çilekte yaklaşık 
200 dolayında tohum bulunur.

Tohumları 
üzerinde
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Norveç’in Kuzey 
Kutbu’na yakın 
Spitsbergen Adası’nda 
bir dağın eteklerinde, 
dağın içine doğru 
Küresel Tohum Deposu 
inşa edilmiştir. 
Uzmanlar yer seçimini 
iklim değişikliklerinin ve 
doğal afetlerin olası 
etkilerini göz önüne 
alarak yapmışlardır. 
Burada 850.000 dolayında 
bitki tohumu -18 derecede 
saklanmaktadır. Elektrik 
kesilse bile ortam 
sıcaklığı  zaten yeterince 
soğuktur.

Kıyamet ambarı

Gezegenimizde 
30.000 dolayında 
yenebilir bitki vardır; 
ama insanlığın dörtte 
üçü şu 12 bitkiyle 
beslenir:
buğday, pirinç, 
mısır, arpa, patates,
manyok, sorgum, 
tatlı patates, şeker 
kamışı, fasulye, 
soya fasulyesi, muz.

30 binde 12

Spitsbergen

Domates, 
patlıcan ve 
salatalık 
aslında meyvedir.

Elmanın 
yüzde 25’i havadır. 
Bu nedenle 
hafiftir. Tıpkı bir 
gemi gibi suda 
batmaz, yüzer. 

Yüzen elmalar
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Şu an yaşayan 
hayvan türlerinin 

tarih boyunca 
yaşamış türlerin 
ancak yüzde 1’i 
kadar olduğu 
düşünülüyor.

Ayağa 
kalktıklarında 
3,5 m’yi bulan 
boyları ve 750 kg’lık 
ağırlıklarıyla kutup 
ayıları günümüzde 
yaşayan en büyük 
etçil hayvanlardır. 
Avlarının kokusunu 
30 km öteden 
alan kutup 
ayılarının atası 
50.000 yıl önce 
İrlanda’da yaşamış 
kahverengi ayıdır.

Kahverengi 
ayı mı?

Yaşayan en büyük 
kuş olan devekuşu 
uçamaz ama attan 
daha hızlı koşar. 
Ne var ki beyni, 
gözünden daha 
küçüktür.

Kuş beyinli

Yaklaşık 3,5 m’lik 
kanat açıklığıyla 
albatroslar en büyük 
kuşlardan biridir. 
Albatroslar göç 
sırasında günde 
1.000 km uçabilir.

En geniş kanatlar

Bütün hayvan 
türlerinin yüzde 
80’ini böcekler 
oluşturur.

Denizyıldızının 
marifeti                

Denizyıldızlarının 
kopan kolları 

yeniden çıkar.

Büyük Okyanus’ta ve 
Akdeniz’de yaşayan 
Turritopsis nutricula 
denizanası türünün kendini 
sürekli genç tutabilmesi 
nedeniyle binlerce yıl 
yaşayabileceği tahmin 
ediliyor.
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En hızlı kara hayvanı 
olan çita ile en hızlı 
deniz hayvanı olan 
yelken balığının 
hızları yaklaşık 
aynıdır: saatte 110 km.

Unutkanlar
Kış için sakladıkları 
tohumların yerlerini 
unutan sincaplar her 
yıl farkında olmadan 
binlerce ağaç diker.

Doğadaki sayıları 
2.000’den az olan
dev pandalar 
gerçekte bir ayı 
türüdür.

Kuzey Amerika boz 
ayıları insandan 8 kat
daha güçlü ısırır.

Tıpkı insanlar, filler ve yunuslar gibi şempanzeler de 
aynada kendilerini tanır.

Kargalar 
kendilerine kötü 

davranan 
insanların yüzünü 

hiç unutmazlar 
ve gerektiğinde 
diğer kargaları 
da onlara karşı 

uyarırlar.
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Saatte 320 km

Penguenler 
kuştur. 

Bazı kuşların tüyleri 
iskeletlerinden 
daha ağırdır.

Doğanlar avlanırken 
dalış yaptıklarında 
hızları saatte 
320 km’yi bulabilir. 

Dünyadaki her 
insana 200.000.000 
böcek düşer. 

Karıncalar 
uyumaz. Afrika’nın en vahşi 

hayvanı suaygırıdır. 
Suaygırları insanlardan 
daha hızlı koşar.

Sevimli ama...

Yılanlar 
dilleriyle 
koku alır.

Su samurları uyurken 
birbirlerinden uzağa 
sürüklenmemek için 
el ele tutuşurlar.

El ele
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Istakozların 
kanı mavi 
renklidir.

Yunuslar, orkalar, 
balinalar, foklar ve 

deniz inekleri balık değil 
memelidir. Yavrularını 

doğurur ve sütle 
beslerler.

Karşılaşmak 
istemezsiniz
Aslan yelesi 
denizanalarının 
çapları 2 m’yi 
dokunaçlarının 
uzunluğu da 
35 m’yi geçer.

Denizanalarının 
kemikleri, 
kalpleri ve 
beyinleri 
yoktur.

Kalpsizler

Ahtapotlar da tıpkı 
bukalemunlar gibi 
renk değiştirebilir.

En büyük balık balina köpekbalığıdır.
Boyları 14 metreyi ve ağırlıkları da 

30 tonu bulur.
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Uzun ve güçlü arka bacakları 
sayesinde kediler boylarının 5 katı 
yükseğe sıçrayabilir ve saatte 48 km 
hızla koşabilir. 100 m dünya 
rekortmeni Usain Bolt’un hızı ise 
saatte 44,5 km’dir.

Senden hızlı kedi var
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İlk evcilleştirilen hayvan 
köpektir. Bugün yeryüzünde 
400 dolayında farklı ırktan 
300 milyonu aşkın köpek 
yaşadığı tahmin ediliyor. 
Köpeklerin hepsinin atası 
bir zamanlar Asya’nın 
doğusunda yaşamış olan 
birkaç kurttur.

İlk uluslararası kedi videoları 
festivali 2012’de ABD’de Minnesota’da 
düzenlenmiştir. O tarihten beri de 
her yıl düzenlenmektedir. 

Oyuncu kediler

Eski Mısırlılar 
kedilere çok değer 
verirdi. Yaklaşık 
3.500 yıl önce 
Mısır’da kediler 
evlerde besleniyordu. 
Bundan 1.000 yıl 
kadar sonra da kediyi 
yüzlerce tanrılarından 
biri yaptılar.

Kedi Tanrı 
Bastet

İkisi de 
aynı atadan
Yaşayan en uzun 
köpek Rocko 
adlı bir danuadır. 
Rocko’nun omuz 
yüksekliği 101,6 cm’dir. 
Yaşayan en kısa 
köpek de Milly adlı 
bir çivavadır. 
Milly’nin de omuz 
yüksekliği 9,65 cm’dir.

İnsanların 
parmak izleri gibi 
köpeklerin de 
burun izleri 
biriciktir.

Burun izi
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Afrika fili

Hayvanların 
yüzde 97’si 
omurgasızdır.

Omurgasızlar
% 97

Omurgalılar 
% 3

En küçük 
kuş
Yaklaşık 2 g 
ağırlıkları ve 
5 cm boylarıyla 
arı sinekkuşları 
en küçük 
kuşlardır.
Kanatlarını
saniyede 80 kez
çırparlar ve
geri geri 
uçabilirler.

Bazı mikroskobik 
akarlar birkaç yüz 
mikrometre (metrenin on binde biri) 
boyutlarında olur.

En küçük      

Keşfedilmemiş      

Mavi balina yalnızca yaşayan değil, 
gelmiş geçmiş en büyük hayvandır. 

Boyu 30 m’yi, ağırlığı 200 tonu 
bulabilir. Dilleri bir fil kadar 
büyüktür ve günde 4 ton kril 

yiyebilirler.
Kriller 
çok minik deniz 
hayvanlarıdır.

Yaşayan en büyük
kara hayvanı olan
Afrika filleri
birbirleriyle
8 km öteden
haberleşebilirler.
Yağmurun kokusunu 
ise 20 km öteden 
alırlar.

Bilim insanları 
keşfedilmeyi 
bekleyen en az 
4 milyon 
böcek türü 
daha olduğunu 
tahmin ediyor.
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Dünyanın en küçük 
memelisi yabanarısı 

yarasasıdır. Boyu 
3 cm ve ağırlığı da 

2 g’dır.

Dünya’da yaşam 3,5 milyar 
yıl önce ortaya çıktı.
Dinozorlar 
230 milyon yıl önce 
ortaya çıktı ve 
65 milyon yıl önce 
Dünya’ya düşen 
10 km çaplı bir 
asteroidin yarattığı 
etkiler yüzünden 
yok oldu.

Dinozor ‘‘korkunç 
kertenkele’’ anlamına 
gelen Yunanca 
kökenli bir sözcüktür.

Korkunç 
kertenkele

Su ayıları 
(tardigradlar) 
550 milyon yıldır 
varlar. 0,5-1 mm 
arasında boyları olan 
bu mikro hayvanlar 
gezegenimizin en çetin 
ceviz hayvanlarıdır. 
Himalayalar’dan 
denizlerin 4.000 m 
derinliklerine kadar 
hemen hemen her yerde 
–hatta Antarktika’da 
bile– yaşarlar. 
Uzay ortamına bile  
dayanmışlardır.

3.500 yıl önce Çinliler 
buldukları dinozor dişi 
fosillerinin ejderha 
dişleri olduğunu 
zannetmişlerdir.

Ejderha
zannetmişler
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Hayvanlar dünyasındaki 
en büyük göz 
dev mürekkepbalığının gözüdür.
Yaklaşık 27 cm çapındadır.

Futbol 
topundan 
büyük

Bukalemunun birbirinden 
bağımsız hareket 

edebilen gözleri 
sayesinde 360 

derecelik bir 
görüş açısı 

vardır.

Başına buyruk gözler

Orta Asya’da 
yaşayan 
kar leoparları 
bir sıçrayışta 
15 m kadar 
ilerler.

Güneydoğu 
Asya’da yaşayan 
atlas güvesinin 
kanat açıklığı 
25 cm’dir.
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Çevir Kafayı

Orta Asya’da 
yaşayan 
kar leoparları 
bir sıçrayışta 
15 m kadar 
ilerler.

Baykuşlar 
gözlerini oynatamaz. 
O nedenle sürekli 
başlarını oynatırlar.

Son tüylü mamut MÖ 1650’de yani 
Keops Piramidi’nin yapılışından 

1.000 yıl sonra ölmüştür.

Yeryüzünde 
en çok bulunan 

kuş türü 
tavuktur.

Bilinenin aksine 
devekuşları 
hiçbir zaman
başlarını kuma 
gömmez.

Balarıları 
başka böcekleri 
soktuklarında ölmezler 
ama kancalı iğneleri 
derilerinin içinde 
kalan memelileri 
soktuklarında ölürler. 
Buna karşın 
yabanarıları defalarca 
sokabilir. 
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İNSAN Bedeni
İnsan bedeni akıl almaz karmaşıklık ve hassaslıkta 
bir makine. Tarih boyunca bilim insanları hiçbir şeyi 
onu inceledikleri kadar incelememiş. Buna karşın, 
başta beyin olmak üzere birçok gizemi hâlâ 
çözülememiştir.

Yetişkin
bir insanın
ağırlığının
yüzde 8’i
kandır:
yaklaşık 
5,5 litre.

Kanımız
Kanımızın yüzde 
45’ini kırmızı kan 
hücreleri, yüzde 
1’ini de beyaz 
kan hücreleri 
ile plateletler 
oluşturur. Geri 
kalan yüzde 
54’ü plazmadır. 
Plazma, içinde 
tuz, şeker, 
yağ ve protein 
gibi yaşamsal 
maddeler bulunan 
bir sudur.

Kalbimiz dakikada 
60-100 kez atar. 
Heyecanlanınca, 
korkunca ya da 
zorlu bir fiziksel 
etkinlik sırasında 
bu sayı 200’e kadar 
çıkabilir. 

Kalbimiz var

Bir damla kanda 
5 milyon dolayında 
kan hücresi bulunur.

Çocuk kalbi
Çocukların kalbi 
yaklaşık yumrukları 
büyüklüğündedir.
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Hücrelerimiz

Kromozomlarımızdaki
insan DNA’sı uç uca 
eklendiğinde yaklaşık  
3 milyar basamaktan 
oluşan 2 m boyunda 
bir DNA elde edilir

.

Çifte sarmal

Boylu poslu
Bedenimizdeki

en uzun
hücreler 

sinir 
hücreleridir.

Bazılarının
boyu 1 m’yi 

bulur.

İnsan ve muz 
DNA’sının 
yüzde 50’si 
aynıdır.

Her insanın boyu 
yaklaşık kulacı 

kadardır.

Kaç kulaç?

Bedenimizin yüzde 
10’u hidrojenden 
oluşur. Evren’deki 
bütün hidrojen 
atomları 13,8 milyar 
yıl önceki Büyük 
Patlama sırasında 
oluşmuştur.

O kadar da yaşlı 
göstermiyorum

Beden ağırlığımızın 
yaklaşık yüzde 40’ını 
kaslarımız oluşturur. 

Bedenimizde 650 
dolayında kas vardır.

Kaslarım ağır   

Kemik torbası                 
Bedenimizde en çok 

kemik ellerimizde 
bulunur.  Her birinde 

27 kemik vardır.

Bebekler 
doğduklarında 
300 kemikleri olur. 
Bunlardan bazıları 
zamanla birbirine 
kaynar ve sonunda 
kemik sayısı 206’ya 
düşer. Dişler bunlar 
arasında yer almaz.

Azalan kemikler 

Beynimizin ve 
kalbimizin yüzde 75’i, 
akciğerlerimizin yüzde 
83’ü, derimizin yüzde 
64’ü, kaslarımızın yüzde 
79’u ve de kemiklerimizin
yüzde 31’i 
sudur.

Kalbimiz her gün 
yaklaşık 100.000 
kez (yani yaşamımız 
boyunca 3 milyar kez) atar. 
Günde 7.000 litre kan 
pompalar.

Hiç durmadan

‘‘
‘‘

206 kemik 
arasında en kısa 

kemiğimiz 
orta kulaktaki 

üzengi kemiğidir. 
Boyu yalnızca 

2,8 milimetredir.

Yetişkin bir insanda 200’ü aşkın türden 
30 trilyon kadar hücre bulunur. 
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Beyin
İnsan beyni kafatasıyla korunur. 
Kafatası birbirine kaynamış 22 
kemikten oluşur.

Yetişkin bir erkeğin 
beyni yaklaşık 

1.350 g ağırlığında olur. 
Beyin her ne kadar 

beden ağırlığının 
yüzde 2’sini oluştursa 

da enerjinin yüzde 
20’sini o tüketir. 

Albert Einstein’ın 
beyni 1.230 g kadardı; 

yani normalden 
yüzde 10 daha 

hafifti.

Yalnızca 5 dakika 
oksijensiz kalınması 

bile beyinde ciddi 
hasara yol açar. 

Normal 
bir beyinde 

80-100 milyar 
dolayında 

hücre olduğu 
tahmin 

ediliyor. 

Beynimizin yalnızca 
yüzde 10’unu değil 
tamamını kullanırız. 
Beynin temel görevi 
solunum, kan 
dolaşımı, sindirim 
gibi beden 
fonksiyonlarını 
yerine getirmektir.

Acı algılayıcıları 
olmadığından beyinde 
acı hissedilmez. 
Beyin ameliyatı hasta 
uyutulmadan bile 
yapılabilir.

Temel görevi

Kesintisiz, 
sağlıklı bir gece 
uykusunda 100 dakika 
kadar rüya görürüz.

Uykusuz 
kalma 
rekoru 
11 gündür.

Rekor
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Beynin 
sol yanı 
bedenin sağ 
yanını kontrol 
eder. Aynı zamanda 
dil ve matematik 
becerilerini de 
yönetir.

Beynin 
sağ yanı 

bedenin sol 
yanını kontrol 

eder. Aynı 
zamanda müzik 

becerimizden de 
sorumludur.

Çift yanlı beyin

Kalp sağlığı 
Düzenli olarak 

yapılan egzersizler 
kalbi sağlıklı ve 

zinde tutar.
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İskeletimizin en uzun 
kemiği uyluk kemiğimizdir 
(femur); boyumuzun dörtte 
biri uzunlukta olur.

En uzun kemiğimiz

Tıpkı parmak 
izi gibi her 
insanın 
gözünün 
irisinin yani, 
gözbebeğini saran 
renkli halkanın 
deseni de farklıdır; 
bir benzeri yoktur.

Parmak izi 
gibi göz izi

Ah, 
yanıyoruum...

Ağızdan başlayıp 
anüse kadar uzanan 
sindirim sistemimizin 
boyu yaklaşık 9 m’dir.

Nasıl sığmış?

Yediklerimizi 
öğütmek için midenin 
salgıladığı hidroklorik 

asit demiri bile 
aşındıracak kadar 

güçlüdür. Mide ürettiği 
bu sıvıdan kendisini 

korumak için mide içi 
mukus tabakasını  

2-5 günde bir yeniler.

Delici ve öğütücü

Lokmaların
ağzımızdan 
midemize 
gitmesi için 
yerçekimine 
gerek yoktur. Yemek 
borumuz dalgalı bir 
kasılmayla onları yavaş 
yavaş midemize doğru 
yönlendirir.

Yerçekimine 
gerek yok

Sıvılar yalnızca birkaç 
saniyede, lokmalarımız da 
yaklaşık 10 saniyede 
ağzımızdan midemize 
ulaşır.

İnsanın beden 
sıcaklığı yaklaşık 

37 derecedir. 
37,5 derecenin üzeri 
“ateşli” kabul edilir.
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Korktuğumuzda gözlerimiz 
daha iyi görür.

Eğer insan 
gözü dijital bir 
kamera olsaydı 
576 megapiksel 
çözünürlükte olurdu.

Kulakların ve burnun büyümesi hiç durmaz; 
biz yaşlandıkça onlar da büyür.

Parmak izi gibi 
herkesin kendine özgü 

bir dil izi vardır.

Dilimizde her biri 
100 tat algılayıcı 
hücreden oluşan 
10.000 tat tomurcuğu 
bulunur.

İlk gözlükler 
1200’lü yılların 
sonlarında 
İtalya’da 
yapılmıştır.

İlk kontak lens fikrini 
Leonardo da Vinci 
geliştirmiştir. 
Camdan yapılan ilk 
kontak lensler 1880’li 
yılların sonlarında 
kullanılmaya 
başlanmıştır.

İnsan gözü 10 milyon farklı rengi 
ayırt edebilir.
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En yaygın saç rengi 
siyahtır. En ender 
bulunan da kızıldır; 
insanların yüzde 1-2’si 
kızıl saçlıdır. 
Sarışınların oranı da 
yüzde 2 dolayındadır.

Saçlarımızın yapıldığı 
madde ile hayvanların 

boynuzlarının, 
toynaklarının, 

pençelerinin, tüylerinin 
ve gagalarının yapıldığı 

madde aynıdır: 
keratin.

Rapunzel 
gerçek mi?
Tek bir saç teli, 
kopmadan 
100 g ağırlık 
kaldırabilir. 

Esmer, sarışın, kızıl

Kötü mikroplar azınlıkta

Temiz bebekler
Bebekler bedenlerinde 
hiç bakteri olmadan 
doğarlar. Bakteriler 
bedenlerine zamanla 
yerleşir.

Mikropların çok az bir bölümü, yaklaşık yüzde 1’i hastalıklara yol açar.

Bedenimizde kendi hücrelerimizden 
yaklaşık yüzde 30 daha fazla bakteri 

bulunur. Toplam ağırlıkları da 
birkaç yüz gram kadardır.

Kakao oranı yüksek 
çikolatalarda bulunan 
bazı özel maddeler hem 

hastalıklara karşı 
bizi korur hem de 

kendimizi mutlu 
hissetmemizi sağlar.

Kakao
mucizesi
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Son 200 yılda 
insanlarda ömür 
beklentisi 2 katına 
çıkmıştır.

İnsan ömrü 
uzuyor

Yaşamımızın üçte 
birini uyuyarak 
geçiririz.

Üçte biri mi?

Sabahları gece 
yattığımız zamana 
göre 0,5-1 cm kadar 
uzun oluruz.

Çetin ceviz
Kemiklerimiz hafif 
ama çok sağlamdır. 
Kenarları birer 
santimetre olan bir 
kemik parçası 
1.700 kg yükü 
taşıyabilir.

Sürekli 
yenilenme
Kemikler de bütün 
diğer organlar gibi 
sürekli kendini 
yeniler. Yaklaşık 
on yılda bütün 
iskeletiniz yenilenir.
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Esnemek bulaşıcıdır!

Beyin uyurken bile çalışır.

Güçlü bir hapşırıktaki tükürük parçacıklarının 
hızı saatte 160 km’ye çıkabilir. Bu parçacıklar 
havada uzun bir süre asılı kalır.

Amma da hızlı!
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Parmak uçları 
bedenimizin en 

hassas yerleridir.

Hassas noktamız

Duyularımız bazen bizi yanıltabilir. 
Beyaz dairelere bakmadığınız zaman 

sanki içlerinde siyah birer nokta 
varmış gibi geliyor; ama doğrudan 

dairelere baktığınızda hiç nokta 
göremiyorsunuz, değil mi?

Yanılan duyular

Burnunuz tıkalı olarak 
ısırdığınızda elmanın, 
patatesin ve soğanın 
tatlarını birbirinden 
ayırt edemezsiniz.

Kokunun tat 
duyusuna etkisi

Dakikada ortalama 
15-20 kez göz kırpılır.

Göz kırpma hareketi 
saniyenin onda biri 

kadar sürer.

En çok çalışan 
kaslarımız göz 

kaslarımızdır. Her gün 
100.000 dolayında minik 

kasılma geçirirler.

73

Burnumuz 
bir zamanlar sanıldığı 
gibi 10.000 farklı 
kokuyu değil 1trilyon 
farklı kokuyu 
algılayabilir.

Kaç kokuyu 
ayırt edebiliriz?



Beş temel duyumuzun yanı sıra 6 duyumuz daha vardır.
Meğerse beşten fazlaymış!

Kas duyusu

Zaman algısıYerçekimi

Isı algısı Tuvalet ihtiyacı

Acı algısı
İç kulağımızdaki 

algılayıcılar hangi yönün 
aşağısı ve yukarısı 
olduğunu algılar.

Beynimizdeki bazı 
nöronlar tıpkı bir iç saat 

gibi çalışarak zamanı 
duyumsamamızı sağlar.

Acı 
algılayıcılarımızla 

acıyan yerimizi 
hissederiz.

Sıcaklığa duyarlı 
algılayıcılarımızla 
sıcağı ve soğuğu 

algılarız.

Bağırsaklarımızdaki 
ve mesanemizdeki 

algılayıcılar ne zaman 
tuvalete gitmemiz 
gerektiğini bildirir.

Kaslarımızdaki bazı 
algılayıcılar beynimize 

duruşumuz, 
konumumuz ve 

hareketimizle ilgili 
sürekli bilgi gönderir.
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Soğuk 
algınlıklarının 

yüzde 80’ine 
rhino virüs 

denen bir grup 
virüs 

yol açar.

E. coli 
bakterisi

Kızamık
virüsü

Rhino
virüs

Bakteriler normal 
beden hücrelerimize 

göre çok küçüktür.

Virüsler bakterilere 
göre çok küçüktür.

Minik canlılar
varmış
Hastalıklara gözle 
görülemeyecek denli 
küçük canlıların yani 
mikropların yol
açtığı düşüncesi 
1546’da İtalyan doktor 
Girolmo Fracastoro 
tarafından ortaya 
atılmıştır. Bu düşün-
cenin doğruluğunu 
1800’lü yılların 
sonunda Louis 
Pasteur ile Robert 
Koch kanıtlamıştır.

Beyaz kan 
hücresi

Bedenimize giren bakteri ve 
virüslerle beyaz kan hücrelerimiz 
savaşır.

Yetişkin 
bir insanda 
ortalama 40 milyar 
beyaz kan hücresi bulunur.
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Ellerimizdeki 
bakterilerin çoğu 

parmak uçlarında ve 
tırnakların altında 

bulunur.

Antibiyotiklerin 
büyük bir bölümü 
bakterilerden 
elde edilir.

Çok yararlı 
bakteriler

2000’de ABD’de 
yerin 600 m altından 
çıkarılan bir tuz 
kristalinde bulunan 
250 milyon yıl 
önceye ait bakteriler 
laboratuvarda 
diriltildi.

Doğum tarihi: 
250 milyon 
yıl önce
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Tabletler, cep 
telefonları ve 
bilgisayar 
klavyeleri 
birbirinden 
değişik 
mikropların 
bolca bulunduğu 
yerlerdir; 
sık sık 
silinmelidirler.

Hastalıklarla mücadelenin en ucuz ve etkili yöntemi 
sık sık elleri sabunla yıkamaktır.

Birleşmiş Milletler’e göre
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İnsanlık tarihi uzun ve esrarengizdir. Farklı 
alanlardan çok sayıda uzman, bu tarihi değişik 
açılardan bir araya getirmek için çalışır. 
İlk eşya olduğu düşünülen taş baltadan, evreni 
keşfe çıktığımız uzay gemilerine, ilginç olaylara, 
basit ama daha önce üzerinde düşünmediğimiz 
bazı gerçeklere, sonuç olarak bizi insan yapan 
etkinliklerimize küçük bir pencere açalım.

İNSAN
Etkinlikleri

Söz uçar yazı kalır
Bilinen en eski yazı MÖ 3200 dolaylarında Sümer’de 
ortaya çıkmıştır. Harflerin şekli çiviye benzediği için 
bu yazıya çiviyazısı denir.
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Eski Mısırlıların 
kullandığı yazıya 
hiyeroglif denir. 
Yüzlerce yıl boyunca 
hiyerogliflerin art arda 
dizilmiş anlamsız kutsal 
şekiller olduğu 
düşünülmüştür. Onların 
gizemli Eski Mısır 
dünyasını gözler önüne 
serecek bir yazı olduğu 
anlaşılınca dönemin en 
büyük dilbilimcileri bu 
yazının şifresini 
çözmeye çalışırlar. 
1799’da Mısır’ın Rosetta 
(Raşit) Kasabası’nda 
tesadüfen bulunan bir 
kaya bu gizemli yazının
çözülmesinde çok önemli

Yok olma 
tehlikesi
UNESCO verileri 
dünya üzerinde 
6.700 farklı dil 
konuşulduğunu 
söylüyor. Uzmanlara 
göre bu dillerin yarısı 
21. yüzyılda yok olma 
tehlikesi altında.

Ebedi barış ve 
kardeşlik
İnsanlık tarihinin ilk 
barış antlaşmaların-
dan biri olan 
Kadeş Antlaşması 
MÖ 1259’da Hitit 
kralı III. Hattuşili 
ile Mısır firavunu 
II. Ramses arasında 
imzalanmıştır. 
Orijinal kil tablet 
Hititlerin başkenti 
Hattuşa’da 
(günümüzde 
Boğazköy) bulunur. 
İstanbul’daki Eski 
Şark Eserleri Müzesi 
ile Berlin Şehir 
Müzesi’nde 
antlaşmanın iki 
orijinal tableti 
sergilenmekte.

bir rol oynar. Çünkü 
MÖ 196’da hazırlanan 
bu tarihsel kayanın bir 
yüzünde Eski Yunanca 
bir yazı ve o yazının 
hiyerogliflerle kazınmış 
tercümesi yer alıyordu.

Gizemli yazı
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Bir minübüse 
sığan dil
Amazon ormanlarında 
yaşayan kabilelerden 
birine ait Arikapu 
dilini konuşanların 
tamamı bir minübüse 
sığabilir.

30 dile sıkışan 
dünya
Dünya nüfusunun 
yüzde 80’i Türkçenin 
de içinde bulunduğu 
30 dili konuşuyor.En zor dil

Öğrenmesi en zor 
dil İspanya’nın 
kuzeyi ile 
Fransa’nın güney-
batısında yaşayan 
Baskların konuştuğu 
Baskçadır. 
Baskçanın dünya 
üzerinde konuşulan 
diğer dillerle hiçbir 
bağlantısı yoktur. 
Sözcük yapısı ve 
dağarcığı oldukça 
karışıktır. 

Çince 
açık ara önde
En çok konuşulan dil 
1,2 milyar 
Çinli’nin anadili olan 
Çincedir. Onun 
ardından İspanyolca, 
İngilizce, Hintçe ve 
Arapça geliyor.

Uçaklarda 
hangi dil hâkim?
Günümüzde tüm 
uluslararası uçuşlarda 
pilotların kendilerini 
tanıttıkları konuşmalar 
İngilizce olarak da 
yapılır.

Braille Alfabesi’ni kim geliştirdi?
Görme engellilerin kullandığı özel 
alfabenin adı Braille’dir. 
Bu alfabeyi geliştiren ve ona adını 
veren Louis Braille, 5 yaşında 
geçirdiği bir hastalık sonucu görme 
yeteneğini kaybeder. Braille 1824’te 
15 yaşına geldiğinde bu özel 
alfabeyi geliştirir. Her harfi kâğıt 
üzerinde değişik kabartılarla 
kodlamıştır ve bu kabartılar 
parmak uçlarıyla kolaylıkla ayırt 
edilebilmektedir.

Türkçede en çok
kullanılan 5 harf a, e,
i, n ve r’dir. En az
kullanılan harf de j’dir.
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Amerika’yı kim 
keşfetti?
Kristof Kolomb’dan 
yaklaşık 500 yıl önce 
Amerika’ya ilk 
gidenler Vikingler 
olmuştur. 
Bazı araştırmacılar, 
Yeni Gine’den yola 
çıkan Polinezyalı 
denizcilerin 
Vikingler’den de önce 
Amerika’ya ulaşmış 
olabileceğini 
düşünüyor.

Çinliler, 
pusula ve 
harita
MS 1000’de, Avrupalı 
denizcilerden 
300 yıl önce, 
Çinli denizcilerin 
pek çoğu 
pusula kullanırdı, 
hatta 1300’lerde 
bir ızgara sistemine 
dayanan haritaları da 
vardı.
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Dünyanın 
merkezindeki 

Babil
Yukarıda 

MÖ 6. yüzyılda 
Babil’de kil tabletin 

üzerine çizilmiş 
Dünya Haritası’nı 

görebilirsiniz.
Bu haritada Fırat 

Irmağı üzerine 
kurulu Babil kenti 

dünyanın merkezine 
yerleştirilmiş.

Ünlü Çinli kâşif Zheng He 
1405’te, 28.000 mürettebattan 

kurulu dev bir donanmanın 
başında Hindistan ve Doğu Afrika’ya 

yelken açmıştı; oradan aldığı 
zürafayı Çin imparatoruna 

götürmüştür.

Kendisi değil ama 
gemisi dünyanın 
çevresini dolaştı
Ferdinand Macellan 
1519’da Sevilla’dan 
yelken açarken 
batıya doğru giderek 
dünyanın çevresini 
dolaşabileceğini 
düşünüyordu. Büyük 
kâşif zorlu yolculukları 
sırasında Filipinler’deki 
kabileler arası bir 
savaşta öldürüldü. 
Kendisi değil ama onun 
donanmasından geriye 
kalan tek gemi olan
Victoria 1522’de 
İspanya’ya ulaşabildi. 
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Osmanlı Donanması’nın 
amirallerinden Piri Reis dünyanın en tartışmalı haritalarından biri olan 
haritasını 1513’te tamamlamıştır. Ceylan derisi üzerine çizilen bu Dünya 
Haritası’nın günümüze 1/3’lük parçası kalmıştır. Piri Reis’in notlarından 
anlıyoruz ki o aynı zamanda döneminin önemli harita koleksiyoncularındandır. 
Elinden geçen sayısız harita üzerinde çalışarak kendi haritasını çizmiştir. 

Piri Reis’in 
Dünya Haritası

Evinden uzakta 24 yıl
Arap kâşif İbn Battuta’nın 
macerası 1325’te Fas’ın 
Tanca kentindeki evinden 
yola çıkmasıyla başlar. 
Gezmeyi çok seven İbn Battuta evine ancak 
24 yıl sonra dönebilir. Gezilerini Rıhlet-ü 
İbn Battûta adlı seyahatnamesinde 
anlatmıştır. Dünyanın pek çok yöresinin 
14. yüzyıldaki hali bu değerli kaynak 
sayesinde bilinir.
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Kesintisiz en eski 
kent yaşamı
İlk kentlere ait kalıntılar 
MÖ 4500 ile MÖ 2000 
arasına tarihlenir. 
Mezopotamya, Mısır, 
Hindistan ve Çin’de 
ortaya çıkmıştır. Şeria 
Nehri yakınlarındaki 
Eriha kentinin dünyanın 
kesintisiz olarak 
yaşanan en eski kenti 
olduğu düşünülüyor. 
Buraya ilk yerleşimler 
günümüzden 11.000 yıl 
önce başlamıştır. 

UNESCO’nun Dünya Mirası listesinde bulunan Efes Antik 
Kenti, günümüzde İzmir’in sınırları içinde, binlerce yıldır 
görkemli yapılarıyla ayakta durmaktadır. Kurulduğundaki 
adla Ephesos’un yasaları, kentin girişine dikilen taş 
tabletlere, hem Yunanca hem Latince olarak kazınmıştır. 
Eğer yurttaşların yasalara uyması bekleniyorsa bunların 
herkes tarafından görülecek şekilde sergilenmesi gerektiği 
düşüncesiyle yapılmıştır. 

Efes’in yurttaşları haklarını 
iyi biliyordu
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Bu dairenin 
içinde yer alan 

ülkelerde 
yaşayan 

insan nüfusu 
dünyanın 

geri kalanında 
yaşayanlardan 

daha çoktur.

Eşitsiz 
dağılım

2016’nın ortalarında dünya nüfusu yaklaşık 
7,4 milyar olacak.

Bugüne değin 
yeryüzünde 
100-110 milyar insan 
yaşamış olduğu tahmin 
ediliyor.

Günümüzde dünya 
yüzeyinin yüzde 1-3’ünü
kentler kaplar. 

Kocaman 
dünyada kentlere 
sıkışmışız

Dünya nüfusunun yüzde 
50’sinden çoğu kentlerde 
yaşar. 2050’de bu oranın 
yüzde 70’e kadar 
yükselmesi bekleniyor. 
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Dünya nüfusunun yaklaşık 
yüzde 30’u 

18 yaşın altındadır; 
yani çocuktur.

100.000 yıl önce 
yeryüzündeki 

bütün insanların 
toplamı bir 
stadyumu 

dolduracak 
kadardı.

Ulaşım sorunu
Modern kentlerde ulaşım sorunu esas olarak 
metro sistemiyle çözülmüştür. İlk metro 
1863 yılında Londra’da çalışmaya başlar. 
İstanbul’da Karaköy ve Beyoğlu arasında 
çalışan “Tünel” adını verdiğimiz raylı sistem 
dünyanın ikinci metrosudur. Açılışı 
17 Ocak 1875’te yapılmıştır.

En derindeki tren istasyonu 
Ukrayna’nın Kiev kentindedir. 
Bu istasyon yüzeyin 105,5 m 
altındadır.

İlki 1908’de hazırlanan 
Londra Metrosu Haritası’nın 
eklenen yeni hatlarıyla 
günümüzdeki hali.
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Su boruları 
yeraltına iniyor
Avrupa’da 500 yıl önce 
yeraltı su boruları 
kullanılıyordu. İçi boş 
ağaçlardan yapılan 
borular birbirlerine 
hayvan yağıyla 
eklenip, su geçirmez 
hale getirilmişti.

Fransa’nın başkenti 
Paris’in altındaki 
tünel ve 
mağaralarda önceki 
yerleşimlerden 
kalan 6 milyon 
iskelet olduğu 
düşünülüyor. 

6 milyon 
iskelet!

En uzun yol
Toplam uzunluğu 48.000 km’yi bulan Pan-Amerikan 
Karayolu dünyanın en uzun karayoludur. Kuzey Amerika’nın 
kuzeyi ile Güney Amerika’nın güneyini birbirine bağlar. 
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Dünyayı kaplayan yollar
Dünya üzerindeki yolların toplamının 64 milyon kilometreden 

fazla olduğu düşünülüyor. Bu, Ay ile Dünya arasındaki 
mesafenin yaklaşık 166 katıdır. 

Benzin 
istasyonları 

111 yıldır 
yaşamımızda

İlk yol kenarı benzin 
pompaları, 1905’te 

ABD’nin St Louis kentinde 
kullanılmaya başlandı.

Gondollar kenti
İtalya’nın bir kenti olan 
Venedik’in merkezinde 

ulaşım yalnızca 
teknelerle 

sağlanmaktadır. Diğer 
taşıtlar yasaktır. 
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Çocuklar 
her dönem 
oyun peşinde!
Eski Yunan’dan kalma 
2.500 yıllık bir vazonun 
üzerinde yoyo oynayan 
çocuk resmi vardır.

Uçan balıklar
İlk uçurtmalar 2.700 
yıl önce Uzakdoğu 
ülkelerinde 
uçuruluyordu. 
Başlangıçta hiç de 
eğlenme amacıyla 
keşfedilmediğini 
biliyor muydunuz? 
Çok eski zamanlarda 
dev yapraklardan 
yapılan uçurtmalarla 
balık tutulurmuş. 
Uçurtmalar, 
kuyruklarına takılan 
yemler aracılığıyla, 
karadan çok uzağa 
açılabilen bir tür 
oltaymış. 

Ustanın ustası 
Büyük satranç ustası 

Gary Kasparov 
1997’de Deep Blue 

(Koyu Mavi) adlı 
bilgisayara yenilmiştir. 

Çocukluk esini
Trambolinin mucidi 

George Nissen bu 
eğlenceli oyuncağı 

keşfettiğinde 
16 yaşındaydı. 

Çocukken gittiği 
sirklerde izlediği 

trapezcilerden 
esinlenerek, bir 

çerçeveye gergin bir 
şekilde dayanıklı 
kumaş parçaları 

geçirdi ve adını da 
trambolin koydu.

Rüzgârsızlıktan 
doğan icat
İlk kaykaylar denizde 
yeterince dalga 
bulamayan sörfçüler 
için 1950’lerde icat 
edilmiştir.

Hulahup’un 
en eski tarihi
Binlerce yıl önce 

Eski Mısırlı 
çocukların da 

hulahupları vardı. 
Kuru asma 

dallarından yaptıkları 
çemberleri hulahup 

olarak 
kullanıyorlardı.
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6 farklı taşla oynanan 
satranç oyununda, 

rakibiniz acemiyse onu 
iki hamlede 

yenebilirsiniz. 



Boş 
orkestrayla 
şarkı 
söylemek
Karaoke 
Japonca 
“boş orkestra” 
demektir. 

Trajedi 
ya da komedi 

İlk Yunan oyuncuları 
ne tür karakterleri 

canlandırdıkları 
sahneye uzakta 

olanlar tarafından 
bile görünsün diye 

yüzlerine maske 
takarlardı. 

TV rekortmeni
İngiltere’de 1958’de 
başlayan “Mavi Peter” 
programı 
televizyonlardaki en 
uzun süren çocuk 
programıdır. Hâlâ 
yayınlanır. 

Oscar rekortmeni
Walt Disney yaşamı 
boyunca 26 Oscar 
kazanmıştır. Bu sayıya 
yaklaşabilen bile 
olmadı. 

Patlamış mısır 
okyanusu
En popüler sinema 
atıştırmalığı patlamış 
mısırdır. ABD’de 
yıllık patlamış mısır 
tüketimi 18 milyar 
litredir. 

En kalabalık 
film sahnesi

Filmlerde 
kalabalık 

sahnelerde 
profesyonel 

aktör olmayan 
“figüranlar” 

çalışır. Gandhi 
filminin bir 
sahnesinde 

300.000 figüran 
rol almıştır. 

Dansa davet
Bugün bizi eğlendiren dansın geçmişte karanlık 
dönemleri de vardır. Tarantella adı verilen 
İtalyan dansı, örümcek ısırığına karşı tuhaf bir 
tedavi yöntemi olarak başlar. 

Sıkış tıkış sinema
Dünyanın en küçük sineması İngiltere’deki 

Sol Cinema’dır. Güneş panelleriyle çalışan sinemada 
bir görevli, sekiz seyirci ve bir patlamış mısır 

makinesi için yer vardır. 
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Megalitlerin sırrı
İnsanlar, dünyanın çeşitli bölgelerinde ve değişik 
zamanlarda çok büyük kayaları bir araya getirerek 
megalit adı verilen anıtlar yapmışlardır. MÖ 5000 ile 
2500 yıllarına tarihlenen bu inanılmaz boyutlardaki 
kayaların nasıl taşındıkları arkeologların hâlâ 
araştırma konusu. 

Dünyanın en uzun yapısı Çin Seddi, 
toplam 21.196 km uzunluğundadır.

3.851 yıl boyunca dünyanın 
en yüksek yapısı
Mısır’ın Giza kentindeki Keops Piramidi’
nin yapımı MÖ 2540’ta tamamlanmıştır. 
O dönemde yüksekliği 146 m olan 
piramit Eski Mısır firavunları için 
yapılan devasa mezar yapılarının 
en yükseğidir. 

Stonehenge’den 
Göbeklitepe’ye
En bilinen megalitler 
İngiltere’nin 
güneyindeki genişçe 
bir düzlüğün orta 
yerine çember 
şeklinde yerleştirilmiş 
Stonehenge’dir. 
Ve ülkemizde de 
dünyanın dikkatini 
üzerine çeken 
megalitler var. 
Şanlıurfa’ya bağlı 
Göbeklitepe’deki 
bu megalitler 
yaklaşık 11.500 yıl 
önce yapılmış.
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Gökdelenlerde 
kertenkele izi
Bazen bilim insanları 
doğadan esinlenir. Buna 
“biyomimetik” denir. 
Örneğin düz yüzeylerde 
kolaylıkla dolaşan 
kertenkelelerin binlerce 
minik kılla kaplı 
tabanlarını kopyalayarak 
özel bir malzeme 
elde etmişlerdir. Artık 
dağcılar bu malzemeyi
ellerine geçirerek Burç 
Halife gibi gökdelenlere 
tırmanabiliyor.

14 m farkla 
rekoru kaptı
İngiltere’deki Lincoln 
Katedrali MS 1311’de 
inşaatı tamamlandığında, 
Keops Piramidi’nin 
yüzyıllardır kırılamayan 
rekorunu 14 m farkla 
ele geçirmiştir. 

21. yüzyılın 
en yüksek yapısı

Burç Halife o kadar 
yüksektir ki tepesi ile 

zemin kat arasında 
6°C sıcaklık farkı vardır. 

428 yıldır yapıtlarıyla yaşamayı sürdüren Mimar Sinan, Kanuni döneminin 
başmimarı olmuştur. Bazıları Türkiye’nin sınırları dışında kalmış 477 yapıya 
imza atmıştır. Aslında bu cümle biraz yanlış oldu, Koca Sinan’ın imzası 
yalnızca Büyükçekmece Köprüsü’nün üzerinde yer alır.

Ölümsüz mimarımız

92



Binlerce yıllık arp
Mezopotamya’daki Ur kentinde, 

MÖ 2500 yılına ait tahta 
bir arp bulunmuştur. 

Araştırmacılar arpın yanındaki 
iskeletin duruşundan 

enstrümanın hangi teknikle 
çalındığını anlamışlardır.

Dâhi çocuk 
Mozart
Avusturyalı besteci 
Amadeus Mozart 
ilk senfonisini 
8 yaşındayken 
yazar. Bu dâhi 
çocuk, sanatı halkın 
zevkleriyle 
birleştirerek müzikte 
yeni bir çağın 
kapılarını açmıştır.

Düşünen Adam’ın 
derdi ne?
Fransız heykeltıraş 
Auguste Rodin’in ünlü 
heykeli Düşünen 
Adam’ın neden 
düşünceli olduğunu 
merak ediyor musunuz? 
Rodin bu heykeli 
yaparken 700 yıl önce 
yaşamış şair Dante’nin 
İlahi Komedya adlı 
eserini düşündüğünü 
söylemiştir.

Müzik dinlemek için 
masraflı bir yol ama…

Çok eskiden değil, yalnızca 
18. yüzyılda, pikap/radyo/cd çalar 

henüz keşfedilmemişken, 
insanlar evlerinde müzik 

dinleyebilmek için o dönemin 
popüler müzik enstrümanlarından 

oluşan bir orkestrayı 
salonlarında ağırlamak 

zorundaydı.
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Gitar için kullanma kılavuzu
Hollandalı ressam Johannes 
Vermeer’in 17. yüzyılda yaptığı 
gitar çalan kız tablosu, gitarın 
nasıl yapıldığının, nasıl tutulup, 
nasıl çalındığının uzmanlar 
için hazırlanmış bir kılavuzu 
gibiydi.

Boya elde etmek 
kolay değildi
Ressamlar 150 yıl önceye 
kadar boyalarını kendileri 
yapmak zorundaydı. 
Renk pigmentlerini yağla 
karıştırarak ana renklere 
ulaşıyorlardı. Örneğin kızıl 
renk kırmız böceğinden 
elde ediliyordu.
 

 
Zavallı Van Gogh
Ünlü ressam Vincent 
van Gogh yaşamı 
boyunca sadece tek bir 
tablo satabilmiş; 
bu tablonun adı 
“Arles’daki Kırmızı 
Üzüm Bağı”dır.
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Bisikletlilere 
yol açın
İlk bisiklet yolu 1899’da 
Hollanda’da yapılmıştır.

Olimpiyatlarda 
ilk hangi yarış 
yapıldı?
İlk resmi olimpiyat 
oyunları MÖ 776’da 
düzenlenmiştir.
Başlangıcında yalnızca 
“stade” denilen koşu 
yarışı yapılıyordu. 
Koşu pisti 190 metreydi. 
Günümüzde maraton 
yarışında 42.192 m 
koşuluyor.

Daha hızlı, daha yükseğe, daha güçlü
“Citius, altius, fortius”: Baron Pierre de Coubertin’in 
1894’te, olimpiyat oyunları için önerdiği Latince 
slogandır. Türkçede “Daha hızlı, daha yükseğe, 
daha güçlü” anlamına gelir. Bu slogan 1924’teki 
Paris Olimpiyat Oyunları’ndan beri kullanılmaktadır.

Ay’da 
top oyunu

NASA’nın Apollo 14 
uzay aracı 1971 

yılında uzaya 
fırlatıldığında, 

golf tutkunu astronot 
Alan Shepard yanına 
gizlice bir golf sopası 

ve iki top alır. Ay’daki 
vuruşuyla uzaydaki ilk 
top oyununu başlatmış 

olur. Ay’daki düşük 
yerçekimi kuvveti 

sayesinde toplardan 
birini kilometrelerce 

uzağa fırlatır.

Futbol topu ve 
şeftali sepeti

Basketbol günümüzde 200’ü 
aşkın ülkede oynanan en popüler 
ikinci spor olarak kabul ediliyor. 

Bu sporu 1891 yılında ilk kez 
bulan ve kurallarını koyan James 

Naismith adlı bir Kanadalı’dır. 
Başlangıçta futbol topu ve 
şeftali sepetiyle oynanan 

basketbol 1936’da olimpiyat 
oyunları arasına alındı.

Top peşinde
Bildiğimiz en eski 
toplar 3.400 yıl önce, 
Eski Mısır’da 
yapılmıştır. Bunlar ya 
tahtadan oyulur ya da 
sazların sarılmasıyla 
elde edilirdi. 
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Uzun bir yol!
Normal bir kurşunkalemle 

56 km uzunluğunda 
bir çizgi çizilebilir.

Tekerleğin 
değişmezliği
Tekerlek ilk kez 

MÖ 3500 dolaylarında 
Mezopotamya’da 

(bugünün Irak’ında) 
kullanılmaya başlandı. 
Ve hâlâ ilk bulunduğu 
zamandaki formunu 

koruyor!

En eski nesne
İnsan yapımı en eski 
nesneler arasında 
yer alan taş baltalar 
yaklaşık 1,6 milyon 
yıl öncesinden 
kalmadır.

İlk fotoğrafı 1826’da 
Fransız Joseph Nièpce 
çekmiştir. Evinin 
penceresinden görünen 
manzaranın fotoğraf 
levhası üzerinde 
belirmesi için 8 saat 
beklemek zorunda 
kalmıştı!

Bir fotoğraf için 
kaç saat 

beklerdiniz?

Bu gürültü de ne?
İlk otomobiller tekerlekleri olan buhar 
makineleriydi. Çok gürültü yapıyor ve aşırı 
duman çıkarıyorlardı. Ayrıca sürücüler 
arabalarını kullanmak istediklerinde arabanın 
önünde bayrak tutarak yürüyen birilerinin 
olması şarttı. Çünkü yolu kullanan diğer 
insan ve araçları uyarmak gerekiyordu!

Çinlilerin ölümcül sırrı
Çin ile Avrupa arasında lüks mallar taşıyan 
tüccarların geçtiği yola İpek Yolu denirdi 
(MÖ 127’den itibaren). O dönemin en popüler ve 
pahalı ürünü “ipek”in ana maddesinin ne olduğunu 
yalnızca Çinliler biliyordu. Bu sırrı başkalarına 
vermenin cezası ölümdü.

Para para para
İlk sikkeler MÖ 635 
civarında altın ve gümüş 
olarak Lidyalılar (bugün İzmir 
ve Manisa illerini kapsayan bir 
bölgede yaşamışlardır) tarafından 
dökülmüştür.
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Einstein’ın hiçbir 
zaman arabası 
olmadı. Zaten araba 
kullanmayı da 
bilmiyordu.

En ünlü formül Otomobil mi
bisiklet mi?Bilim tarihinin en ünlü 

formülü E = mc2’dir. 
Albert Einstein’ın 
bu formülü aslında 
madde ile enerjinin 
aynı şeyin iki farklı 
görünümü olduğunu 
söyler.

Dünyadaki araba 
sayısı 1 milyara 
ulaşmıştır. Yani her 
7 kişiden birinin 
arabası vardır.

1 ışık yılı 9,46 trilyon (9.460.800.000.000) kilometredir.

BİLİM ve
TEKNOLOJİ
Bilim sayesinde atomlardan genlerimize, 
sürtünmeden elektromanyetizmaya kadar Evren’in 
yapısını ve işleyiş mekanizmalarının altında yatan 
yasaları keşfederiz. Teknolojiyle de bu bilgimizi 
yaşamımızı kolaylaştıran karmaşık aygıtların 
yapımında kullanırız. Bilim ve teknoloji tarihi 
renkli kişilikler ve ilginç olaylarla doludur.
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Bir otomobilde yaklaşık 30.000 farklı parça bulunur.

Yirminci yüzyılın 
başlarında at pislikleri 
kentlerde büyük 
bir kirlilik sorunu 
yaratıyordu. Bu 
nedenle otomobiller 
“çevreci bir çözüm” 
olarak görülüyordu.

Çevreci buluş!

Uçak kadar hızlı
Dünyanın en hızlı trenleri maglevlerle saatte 
600 km hıza ulaşılabilir. Sürtünme olmadığından 
maglevler çok sessiz giderler.

                  
Gelmiş geçmiş en büyük 
bilim insanlarından 
biri kabul edilen 
Isaac Newton 
zamanının önemli bir 
bölümünü simyayla 
uğraşarak yani değişik 
maddelerden altın 
elde etmeye çalışarak 
geçiriyordu.Bilim neysi?

Bilim insanı 
terimi ilk 

kez 1833’te 
kullanılmıştır.

Elektrik 
sistemimizin 
mucidi Nikola 
Tesla, ünlü 
yazar Mark 
Twain’in yakın 
arkadaşıydı. Twain 
sık sık Tesla’nın 
laboratuvarında 
deneylere katılırdı.

Tesla ve Twain

Simyacı
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İlk helikopteri 
Leonardo da Vinci 
1480’li yılların 
başında tasarlamıştır.

İlk modern 
helikopteri de 
İgor Sikorsky 
1939’da yapmıştır.

Uçan ressam

Nükleer enerjiyle 
çalışan bir denizaltı 

25 yıl boyunca 
denizde kalabilir.

İlk denizaltıyı 
Hollandalı 

Cornelis 
Drebbel 
1620’de 

yapmıştır.

Yüzen 
Hollandalı

En hızlısı

Yolcu uçakları 
genellikle 
8.500-10.500 m 
yüksekte ve saatte 
800-950 km hızla 
uçar.

En yüksek hıza 
ulaşan uzay 
aracı Güneş’in 
çevresinde dönen 
Helios Uzay 
Sondası’dır. 
Saatteki hızı 
250.000 km’dir.

İlk bisikleti 1817’de Baron Karl von 
Drais de Sauerbrun yapmış ve 1918’de 
Paris’te tanıtmıştır. Bu bisikletin 

pedalları ve 
zinciri yoktu. 
Pedallı bisikleti 
1864’te Pierre 
Lallement 
geliştirmiştir.
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İlk özçekim
Bir fotoğraf 
makinesiyle kendi 
fotoğrafını çeken ilk kişi 
Robert Cornelius’tur. 
Bu fotoğrafın, yani 
ilk özçekimin tarihi 
1839’dur.

Programlanabilen ilk 
bilgisayarı 1822’de 
Charles Babbage 
tasarlamıştır.

Mekanik 
bilgisayar

En hızlı yayılan 
iletişim aracı 
internettir. Radyo 
yayınlarının 50 
milyon dinleyiciye 
ulaşması 38 yılda 
gerçekleşmiştir. 
Televizyon 
yayınları için 
bu süre 13 yıldır. 
İnternetin 50 milyon 
kullanıcıya 
ulaşması yalnızca 
4 yıl sürmüştür.

Facebook’un üye sayısı 
dünyanın en kalabalık 
ülkesi Çin’in nüfusundan 
bile daha çoktur.

Teknolojiyle birlikte 
doğan bir fobi var: 
Nomofobi yani cep 
telefonsuz ya da cep 
telefonu sinyalsiz 
kalma korkusu. 

Tekno fobi

Dünyada e-posta 
kullanıcılarının sayısı 
2,5 milyarı geçmiştir.

İnternete
 bağlı aygıt 

sayısı 
insan nüfusundan 

çoktur.

Alexander Graham 
Bell’in gömüldüğü 
gün ABD’de ve 
Kanada’daki 
13 milyon telefon 
saygı duruşu için 
bir dakikalığına 
susmuştur.

1965’te yörüngeye yerleştirilen bir iletişim uydusu 
üzerinden saniyede 240 telefon konuşması iletilirken 
günümüzde bu sayı saniyede 100.000 konuşmaya 
ulaşmıştır.
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@
Mors alfabesine 
yeni üye
2004’te Mors 
alfabesine yeni bir 
üye katılmıştır: 
@ işareti. @ işareti 
Mors alfabesindeki 
A ve C’nin arka 
arkaya yazılmasıyla 
oluşturuluyor.

Şansın böylesi
Mikrodalga fırın 
2. Dünya Savaşı 
yıllarında radar 
geliştirme çalışmaları 
sırasında bir 
mühendisin cebindeki 
çikolatanın eridiğini 
fark etmesiyle, 
tesadüfen 
keşfedilmiştir.

Twitter’ın kuşunun 
adı Larry’dir.
Ünlü ABD’li 
basketbolcu Larry 
Bird’den gelir.

Larry (Bird)

1973’te üretilen ilk 
‘‘cep’’ telefonu yaklaşık 
1 kg ağırlığındaydı.

King Kong’un 
cep telefonu

Grafitten elmas
1926’da ilk televizyonu
icat eden John Logie 
Baird grafit parçalarını 
ısıtarak elmas elde 
etmeye de çalışmış ama 
başarılı olamamıştır.

Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS) Dünya 
yörüngesinde dönen 31 uyduyla çalışır. İlk uydu 
1972’de atılmıştır.

Uzaydan gelen navigasyon

Kışın otomobil 
kapılarından elinize 
atlayıp sizi çarpan 
elektrik ile bulutlarda 
biriken durgun 
elektriğin oluşturduğu 
yıldırım temelde aynı 
şeydir. Bunu Benjamin 
Franklin 1752’de fırtınalı 
bir günde uçurtmasıyla 
yaptığı bir deneyde 
kanıtlamıştır. 

Aynı elektrik
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1940 yılında 9 yaşındaki Milton Sirotta’ya amcası ünlü 
matematikçi Edward Kesner “1’in ardından 100 sıfırın 

geldiği çok büyük bir sayı düşün. Sence bu sayının 
adı ne olabilir?” diye sorduğunda küçük Milton biraz 

düşünüp “Ancak googol gibi aptalca bir şey olabilir”diye 
yanıtlamıştır. Bu terim o tarihten itibaren matematikte 

kullanılmaya başlanmıştır.

En büyük sayı

Küçücük fıçıcık...
1971’de bilgisayar 
üreticileri bir 
elektronik yongaya 
(çip) ancak 
4.000 transistor 
sığdırabiliyorlardı. 
2015’te bu sayı 10 
milyara ulaşmıştır.

Larry Page ve 
Sergey Brin, kurmuş 

oldukları bilgisayar 
şirketine bu sayıdan 
esinlenerek Google 
adını koymuşlardır.

1 googol = 10100

Thomas Edison ampulün 
içinde kullanılan ideal 
flamanı bulana kadar 

birbirinden farklı 4.500 
maddeyi denemiştir.

1 googol = 
10.000.000.000.000.000.000.

000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.

000.000.000
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En büyük sayıdan büyük sayı

Bu da 10         ’dur.googol
Yani 1010

100

’dür.

Adı da googolpleks’tir.

Leonardo da Vinci bir eliyle 
yazı yazarken diğer eliyle 
resim yapabiliyordu.

İlk buharlı asansör 1857’de New York’ta 
kullanılmıştır. Bu asansörle bir dakikada 
5 kat çıkılabiliyordu. Buhar gücünün 
kullanıldığı asansörlerden önce insan 
gücüyle çalışan asansörler kullanılıyordu. 
1400’lü yılların başında Konrad Kyeser 
yandaki asansörü tasarlamıştı.

İlk asansör

Bilgisayarlı 
robot kolları ilk kez 

1961’de otomobil 
fabrikalarında 

kullanılmaya 
başlanmıştır.

Üretimdeki 
ilk robotlar

SOL SAĞ

Vinçleri ilk olarak 
MÖ 515’te 

Eski Yunanlar 
kullanmıştır.

Ahşap vinç
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Albert Einstein ile 
öğrencisi Leo Szilard 
1926’da özel bir 
buzdolabı tasarlamış 
ve 1930’da patentini 
almışlardır.

Evlerde kullanılan ilk 
buzdolapları 1910’lu 
yılların başında icat 
edilmiştir.

İlk buzdolabı

Wright Kardeşler’in yaptığı ilk uçak 1903’teki ilk uçuşunda 
yalnızca 12 saniye havada kalabilmiş ve 37 m gidebilmişti. 

İlk uçak

Uçakların uçuş hızları çok hızlı arttı. 
1976’da ABD’nin casus uçağı SR71 Blackbird 

saatte 3.500 km’yi yani ses hızının 3 katını 
aşarak bu alanda rekor kırmıştır. Onu geçen 

bir uçak henüz çıkmamıştır.

Sesin 3 katı

Elektrik üreten ilk nükleer santral Rusya’da Obninsk’te 
1954’te üretime başlamıştır. Günümüzde dünyada 
430’un üzerinde nükleer reaktör çalışmaktadır.

Nükleer enerji

Taşınabilir enerji
İlk pili Alessandro Volta 
1800’de icat etmiştir. 
Yeniden doldurulabilen 
pili de 1859’da Gaston 
Planté geliştirmiştir.
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Alfred Nobel 1867’de dinamiti 
bulmuştur. Dinamit yol yapım 

çalışmalarında ve madencilikte 
büyük kolaylıklar sağlamıştır. 

Ama onun aynı zamanda 
savaşlarda da çok etkili olması 

Nobel’i hayal kırıklığına 
uğratmıştır. Kötü anılmamak 

için servetini, 
 Nobel Ödülleri’ni verecek 

vakfa bırakmıştır.

En ünlü ödül

2003’te uzaya 
yerleştirilen Spitzer 
Uzay Teleskopu uzaydaki 
nesnelerin yaydığı ısıyı 
algılar.

Sıcaklığı gören 
teleskop

2012’de ilk kez özel bir 
şirkete ait bir uzay aracı 

Uluslararası Uzay İstasyonu’na 
kargo götürmeye başladı.

Özel uzay taşımacılığı



NOBELÖDÜLLERİ
Her yıl 10 Aralık günü, bilim ve edebiyat dünyasında 

farklı bir heyecanla beklenir. 
O gün kendi alanlarında çalışmalarıyla farklılık yaratmış, 

buluşlar yapmış altı insan tüm dünyada büyük bir 
saygınlığı olan Nobel Ödülleri’ne layık görülür.

Ödül adını, İsveçli mucit ve girişimci Alfred Nobel’den alır. 
Nobel Ödülleri fizik, kimya, biyoloji ya da tıp, 

edebiyat, barış ve ekonomi alanlarında bir önceki yıl 
bu alanlarda “insanlığa en büyük yararı 

sağlayanlara” verilir. Kuruluşunun 300. yılı onuruna 
İsveç Merkez Bankası tarafından 1968’de 

verilmeye başlanan ekonomi ödülü dışındaki tüm ödüller 
ilk kez 1901’de sahiplerini bulmuştur.  

Günümüze kadar verilen toplam 573 Nobel Ödülü’nün 
900 kazananı vardır. Polonya asıllı Fransız fizikçi ve 
kimyacı Marie Curie 1903’te Fizik ve 1911’de Kimya, 

Amerikalı kimyacı Linus Pauling ise 1954’te Kimya ve 
1962’de Barış Ödülü’nü kazanarak iki ayrı alanda ödül 
kazanan sıra dışı kişiler olmuşlardır. Marie Curie’nin 

1903’teki Fizik Ödülü’nü paylaştığı isimlerden biri de kocası 
Pierre Curie olmuştur. Ailenin ödüllerle ilgili tek başarısı 

bu da değildir. Çiftin kızları Irène Joliot-Curie 
1935 yılındaki Nobel Kimya Ödülü’nü kocası 

Frédéric Joliot ile birlikte kazanmıştır. 
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ÖDÜLSÜZ YILLAR
115 yıllık tarihi içinde kimi yıllar 
Nobel Ödülleri dağıtılmamıştır. 

Özellikle Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’nın 
yaşandığı zorlu yıllarda ödüller sahipsiz 

kalmıştır. Kimi yıllar da ödüle layık görülen 
kişi ya da çalışma olmamıştır. Bu alandaki 

rekor tam 19 yıl dağıtılmayan 
‘‘Barış Ödülü’’ne aittir.



EN GENÇ-EN YAŞLI
Şimdiye dek ödül kazananların ortalama 
yaşı 59. Ancak Pakistanlı insan hakları 
savunucusu Malala Yusufzay, 2014’te 
Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldüğünde 
yalnızca 17 yaşındaydı. Polonyalı ekonomist 
ve matematikçi Leonid Hurwicz ise Nobel 
Ekonomi Ödülü’nü tam 90 yaşındayken 
kazandı. Çalışmanın yaşı yok galiba!

DOĞUM GÜNÜNÜZ TUTUYOR 
OLABİLİR Mİ?

Ödül kazanabilmeniz için sadece doğum 
gününüzün tutması yeterli değil elbette 

ama yine de aklınızda olsun: 
Nobel Ödülü sahipleri arasında 

en sık rastlanan doğum tarihleri 
  28 Şubat ve 21 Mayıs. 
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ÖDÜL SAHİBİ OLMANIN KOLAY YOLU
DNA’nın sarmal yapısını ortaya koydukları 

çalışmalarıyla Francis Crick ve Maurice 
Wilkins’le birlikte 1953 yılı Tıp Ödülü’nü 

kazanan James Watson, 2014’te ödülünü,
bilimsel araştırmalarına kaynak sağlamak 

için açık artırmayla satışa çıkartır. 
Rus milyarder Alişer Usmanov da 4,1 milyon 

dolar karşılığında ödülü satın alır. Ancak 
daha sonra Usmanov ödülün sahibine ait 
olması gerektiği düşüncesiyle madalyayı 

Watson’a iade eder. Ödediği parayı geri almaz 
ve bağış olarak kabul edilmesini ister.



ÜLKELERE GÖRE ÖDÜLLER
Ödül kazananlar doğdukları ülkelere göre 
sıralandığında listenin en başında 257 
isimle Amerika Birleşik Devletleri dikkat 
çeker. Ülkemizden de biri 2006 yılı Edebiyat 
Ödülü sahibi Orhan Pamuk, diğeri de 
2015 yılı Kimya Ödülü sahibi Aziz Sancar 
olmak üzere iki isim çıkmıştır.
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REDDETMEK Mİ?
Böyle bir ödülü reddetmeyi düşünür müydünüz? 

İnanılmaz ama örneğin Fransız edebiyatçı 
Jean Paul Sartre 1964’te Nobel Edebiyat 

Ödülü’nü, Vietnamlı devlet adamı 
Le Duc Tho da 1973’te Nobel Barış Ödülü’nü 

reddederek ödülü almayanlar  
arasına katılmışlardır.

ORHAN PAMUK
Ülkemize böyle büyük bir onuru yaşatan 
ilk isim edebiyatçı Orhan Pamuk’tur. 
1952 yılında İstanbul’da doğan Pamuk, 
ilk romanını 1982’de Cevdet Bey ve Oğulları 
adıyla yayımladı. Nobel Edebiyat Ödülü’nü 
kazandığı 2006 yılına dek aralarında 
Sessiz Ev, Kara Kitap, Benim Adım Kırmızı, 
Kar gibi kitapların bulunduğu romanlarla 
adını tüm dünyada duyururken başka 
pek çok ödülün de sahibi oldu. 
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AZİZ SANCAR
Aziz Sancar 1946 yılında 
Mardin’in Savur ilçesinde sekiz 
çocuklu bir ailenin yedinci çocuğu 
olarak dünyaya geldi. Anne ve 
babası okuma yazma bilmiyordu. 
Ancak eğitime çok önem 
verdiklerinden oğullarını okula 
gönderdiler. Aziz Sancar önce 
memleketinde ilk ve orta 
öğrenimini tamamladı, ardından 
tıp eğitimi almak üzere İstanbul’a 
gitti. Yeniden Savur’a dönerek 
iki yıl boyunca doktor olarak 
görev yaptı. Daha sonra doktora 
çalışması yapmak üzere Amerika 
Birleşik Devletleri’ne gitti. 
Doçentliğini yine bu ülkedeki 
Yale Üniversitesi’nde DNA onarımı 
üzerine yaptığı tezle aldı. Bunun 
yanı sıra hücre dizilimi, kanser 
tedavisi ve biyolojik saat gibi 
alanlarda çalışmalar yürüttü. 
Başarılarla dolu bu meslek 
yaşantısına rağmen Aziz Sancar’ın 
ABD’deki ilk yılları hayli zorlu 
geçmişti. Kendisine çok 
güvenemiyor, laboratuvar 
çalışmalarında diğer öğrenciler 
kadar başarılı olamayacağını 
düşünüyordu. O da tek çarenin 

çok çalışmak olduğuna karar verdi. 
Üzerinde çalıştığı problemlerle 
ilgili basit deneyler hazırlayacak, 
konusunu en ince ayrıntılarına 
kadar öğrenecekti. Ama ilk 
başlarda işler pek de planladığı 
gibi gitmedi. Deneylerde istediği 
sonuçları bir türlü alamıyordu. 
Hatta bir arkadaşı onun bilimsel 
araştırmadan pek de anlamadığını, 
yeniden başarılı olduğu doktorluk 
mesleğine dönmesi gerektiğini 
söylemişti. Ama o yılmadı ve 
azimle çalışmalarına devam etti. 
30 yıl süren gayretli çalışmalarının 
karşılığını da Nobel Kimya 
Ödülü’nü 2015’te kazanarak aldı. 

Vücudumuzdaki hücreler genetik 
yapımızın temel taşı olan DNA’nın 
kendini kopyalayarak çoğaltması 
sayesinde yenilenmektedir. 
Her şey yolunda gittiğinde, yani
sağlıklı olduğumuzda yaşamımız 
boyunca biz farkında olmadan 
bu iş kendiliğinden sürüp gider. 
Ancak hücre çoğalması bazen 
kontrolden çıkar ve sonuçta her 
yıl tüm dünyada milyonlarca 
insanın hayatını kaybetmesine 
neden olan kanser hastalığı ortaya 
çıkar. İşte Aziz Sancar’ın 
hücrelerdeki DNA onarımı ve 
genetik bilginin korunumuyla 
ilgili çalışmaları bu hastalığın 
önlenmesinde ve tedavisinde 
çığır açıcı bir niteliğe sahip. 
Ama yine de Aziz Sancar daha 
çok çalışmak gerektiğini, henüz 
kansere çare bulunduğunu 
söylemek için erken olduğunu 
hatırlatıyor. Ülkemizin gençlerinin 
Nobel Ödülü kazanabilecekleri 
çok sayıda çalışma alanı 
olduğunu söylüyor. 
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