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Yaşam çalışmaktan ibaret değil elbet. Onca koşuşturmacanın 

içinde, çayınıza ya da kahvenize eşlik edecek; tarihten felsefeye, 

teknolojiden psikolojiye pek çok içerik hazırladık sizler için. 

Özellikle yeni bir eğitim öğretim yılının başlaması ile 

karşılaşabileceğiniz “akran zorbalığı” sorununa dair yol gösterici 

yazımız için  14.sayfaya bakmanızı öneririm. Hafta sonu 

yapılacak küçük tatil kaçamakları için de her sayıda olduğu gibi 

alternatif  rotalar 31. ve 39.sayfalarda sizleri bekliyor.

Eylül; sakinliği, yapıcılığı ve kuralcılığı ile belki de en 

düzenleyici aydır. Öğrencilik yıllarından kalan bir alışkanlıktan 

olsa gerek, bizlere yeni kararlar almamızı ve bir şeyleri düzene 

sokmamızı söyler bu ay. Hayat ne sadece bayram ne de sadece iş 

günüdür; hayat bunların bir bütünüdür. Eylül ile kendi 

bütünlüğünüzü yeniden oluşturmanız ve kış sayısında 

görüşmemiz dileğiyle...

Takvimler sonbaharı 

gösteriyor ve toprak 

uyanıyor. Havalar hala 

kendini tatlı yaz esintisi ile 

yaşatadursun bizler bu yeni mevsime 

ve yeni sezona hazırlığımızı yapalım. 

Yıllık izinler bitti, bayramlar kutlandı 

ve 2017 - 2018 Eğitim - Öğretim yılının 

ilk ders zili çaldı.

Gökçe demİr
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 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ teknoloji

BİLİM VE TEKNOLOJİ
Ne kadar önemlİ bİr başlık değİl mİ? Bİr o kadar da bİrbİrİnden ayrılmaz!

    Bilim ve teknoloji dünyasında öylesine ilerlemeler var ki bu;  

Charles Darwin’in “Daha zeki ya da daha güçlü olanlar değil, değişime 

en fazla ayak uyduranlar ayakta kalır.” sözünü doğrularcasına insanların da 

evrilmesine, dönüşmesine neden oluyor.

tıp dünyasında artık sadece tıp insanlarının 

kumanda edeceği robot ve makinelerin 

devrimine doğru gidiyor.

finans teknolojilerinin 

tamamen değişimine doğru ilerliyor.

Sanayi Devrimi’nin 4. hatta 5.evresine 

gidiyor.

bilişim dünyasında akıllı telefonlar,

akıllı tabletler, akıllı saatler, akıllı gözlükler 

gibi örneklerle akıl almaz bir hızla yenileniyor.

Giyilebilir teknolojiler, 

endüstriyel tasarım, 

nanoteknoloji, genetik, 

sanal gerçeklik gibi 

faktörler, insan odaklı 

sistemlerin artık insanlar 

olmadan çalışmaya devam 

edeceği yönünde gelişiyor. 

Devrimsel dönüşüm;    

mobil cihazlar,        

giyilebilir teknolojiler, 

robotlaşma, yenilenebilir enerji, 

nesnelerin interneti (nesnelerin, örneğin 

bir kahve makinesinin internete 

bağlanabilmesi), holografik         

sistemler, yapay zeka,      

3D teknolojileri ve hatta 

4D teknolojileri (harici bir 

etken olmaksızın kendi 

kendini inşa etme ve 

programlama), bulut 

bilişimi,  iş, eğitim,                

sağlık, beslenme, ulaşım, 

barınma, eğlence gibi                

tüm yaşamsal alanlarda       

gerçekleşiyor.
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Musk, 10 - 12 yaşlarında 

kodlama yapmaya 

başlıyor ve çok okuyor. 

Öğrenmek için çok 

zaman harcayıp 

öğrendiklerini 

denemekten bıkmadan 

doğru analizle uyguluyor. 

Şimdi ise Mars’a 

yolculuk ve yaşam kurma 

hayallerini 

gerçekleştirmeye 

hazırlanıyor.

Bütün bunlara müthiş 

bir örnek: Elon Musk, 

Tesla (elektrikli 

otomobil üretimi), SpaceX (gelişmiş roket ve uzay aracı tasarım ve 

üretimi), Solar City (güneş enerjileri sistemi) gibi firmaların sahibi, 

hatta PayPal’ın kurucularından, 46 yaşında genç bir insan. 

Şimdi ise beyne chip takma amaçlı Neuralink adlı şirketi 

kuruyor. Amacı, “Matrix” filmindeki gibi beyne bilgi 

yüklemek!

İkİncİ örnek İse sadece bİr 

startup uygulama; UBER! 

“Startup nedİr?” dersenİz, 

sıfırdan İşe başlama ve 

kullanıcıya hızlı çözümler 

getİren teknolojİler İle            

yenİ bİr gİrİşİm sunma,               

dİye açıklanabİlİr.  
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UBER’in kurucuları Travis Kalanick 

ve Garret Camp. Bugün, bir 

uygulama ile 62,5 milyar dolarlık 

şirketin sahipleri! 

Üçüncü örnek, Stanley Robotics. Genç insanlar iki yıl 

harcayarak bir robotik sistem tasarladılar ve geliştirdikleri 

sisteme “Stan” adını verdiler. İlk kez Fransa’da Charles de 

Gaulle 

Havalimanı’nda 

kullanılacak 

olan sistemde, 

liman girişinde 

garaj gibi odalar 

bulunuyor. 

UBER, istediğiniz konumu, gideceğiniz konumu girerek 

ve hatta ne ödeyeceğinizi de bilerek, kayıtlı kullanıcıların 

 

karşılıklı güvenini  

puanlama 

sistemi ile sağlayan, 

taksi çağırma 

uygulaması.

Sürücüler, araçlarını bu odalardan birine bırakıp aracını kilitleyip gidiyor. “Stan”, bir trafik çekicisi gibi 

aracı olduğu yerden kaldırıp park alanına götürüyor. 
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Araç anahtarlarına 

gerek duymayan  “Stan”, 

uçuş detaylarına da 

ulaşabİldİğİ İçİn 

dönüş tarİhİnde 

aracı yİne bırakılan odada 

hazır edİyor.  

Tek bir “Stan” yılda 20 - 30 bin aracı park edebiliyor. 

Bu sayede park alanı kapasitesi %50 oranında 

artırılabiliyor.

Ve bir örnek daha: 

Caterpillar (CAT) 

sürücüsüz 

teknolojileri deniyor. 

CAT İnovasyon 

Uygulanabilirlik 

Müdürü Tazio 

Grivetti, madencilikte 

sürücülerin bazen 

tehlikeli olabilecek  

dik ve dar yollarda

dev araçlar kullanmak zorunda olduğunu belirtiyor. 

Bu yüzden şirket, kendi araçlarına bir dizi 

gelişmiş teknoloji 

ürünü yerleştirerek 

çalışanlarının 

hayatlarını kurtar-

maya odaklanmış. 

Araçlara yapay zekâ 

sistemleri yükleyerek 

uzaktan kontrol ile bu 

durumu mümkün 

kılmış. 
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CAT operatörlerİ, bunu 4.800 km uzaktan 

kontrol edebİlİyor. Bunun bİr başlangıç 

olduğunu beliİrten şİrket, dünyanın bİr 

ucundan dİğer bİr uçtakİ fİloyu yönetmeye 

hazırlanıyor.

İngilizce dili kullanarak 

iletişim kurmaları planlanan 

botlar (robotlar), bir 

müddet sonra tamamen 

anlamsız cümleler kurup 

bunları birbirlerine 

göndermeye başladılar. 

Bunu, programda bir sıkıntı 

olarak gören mühendisler, 

yazılımları incelediklerinde 

anlamsız gibi görünen 

cümlelerin, iki bot arasında 

tamamen anlamlı olduğunu ve 

buna göre işlem yaptıklarını 

gördüler. Ne konuştukları 

hakkında hiçbir bilgiye sahip 

olmayan mühendisler, sistemin 

fişini çekmekten başka çare 

bulamadılar. Ancak, daha 

sonra bu yanlışlık üzerine 

giden mühendisler, botların 

sadece tekrarlanması gereken 

komutları yinelediklerini 

anladılar ve yazılımda 

düzeltme yaparak makineleri 

tekrar çalıştırdılar. Elbette bu 

olanlar, kendileri için en uygun 

işi yapan botların ne denli 

güçlü çalışabileceklerinin bir 

göstergesi oldu.

Facebook’un          

yapay zekÂ 

gelİştİrİlen 

laboratuvarlarından 

bİrİnde,                            

İkİ program İnsanların 

anlayamadığı bİr dİl 

oluşturup aralarında 

İletİşİm kurmaya    

başladılar.



Sonuç olarak geleceğin neler getirmekte 

olduğunu, teknolojik ve bilimsel ilerlemelerin 

nerelere varabileceğini merak edenlerin ve bu 

merak ile ilgili farkındalığı olanların daha çok 

odaklanması ve çalışması gerekecek. Meraklı, 

sorgulayan, paylaşımcı, duyarlı, analiz yetenekli 

ve algoritmik düşünme becerili insanların çok 

daha rekabetçi bir dünyada yaşamaları, her 

şeyden biraz bilgi sahibi olup bir şey ile ilgili de 

en iyiyi bilmeleri gerekecek. 

Fİkİrlerİ sonuçlara dönüştürenlerİn, 

yaşamlarını sürdürebİlmelerİ daha kolay olacak gİbİ görünüyor.

Kaynak: ufuktarhan.com  TeslaTurk.com  spacex.com  dunyahaller�.com  g�r�s�mturk�ye.com  stanley-robot�cs.com  baesystems.com  webtekno.com

Nevin BERGMEN
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Ünlü Fransız matematikçi ve filozof       

“Descartes” ilginç bir bilim adamıdır. 1596 yılında 

La Haye'de doğmuştur. İlk öğrenimini Cizvit 

Kolejinde yapan Descartes daha sonra üniversite 

öğrenimini Poitiers Üniversitesi’nden aldı. 

Senelerce birçok farklı ülkede kalarak bilimsel  

çalışmalar yaptı.

Descartes, cebir ve geometri teorilerine getirdiği 

yenilikler sebebi ile büyük matematikçiler arasında 

anılır. Aynı zamanda kendisine felsefe alanında da 

önemli bir yer edinmiştir. 

Felsefe alanında skolastik sistemi reddetmiş ve 

“Düşünüyorum, o halde varım!” sözünden yola 

çıkarak teorilerini “salt akıl” temeli üzerine 

kurmuştur. Hayatta hiçbir şeyi ispatı olmadan 

kabul etmeyen Descartes, şüpheci bir tavır takınıp 

bunu yöntem olarak kullanmıştır. Bu tavrı ile 

tanrının varlığını da sorgulayan Descartes, 

metafizik alanında yaptığı çalışmalar ile bu 

durumu kendine göre izah etmeyi başarmıştır. İlim 

alanında yaptığı çalışmalar ile kısa bir idealizm 

döneminden sonra realizme ulaşmayı başarmıştır.

Descartes'ın, analitik geometriyi 

gördüğü bir rüyanın ardından geliştirdiği 

söylenir.

1619'da, 10 Kasım'ı 11 Kasım'a bağlayan gece, 

Almanya Neuburg'dayken, Descartes kendini 

soğuktan koruma adına içinde eski usul bir fırının 

bulunduğu odaya kapattı ve içerideyken rüyasında 

kutsal ruhun kendisini yeni bir felsefe konusunda 

aydınlattığına dair üç imge gördüğünü belirtip 

çıkana kadar analitik geometriyi formüle etti. 

Böylece matematiksel metodu felsefeye uygulama 

fikrini bulmuştu. Gördüğü imgeler onun için 

gerçek bilgelik arayışıydı ve hayatındaki 

çalışmalarının merkezî bir kısmıydı.

 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ felsefe

Descartes 

Jeremy Bentham

Descartes

Meşhur Felsefeciler
hakkında bazı bilinmeyenler

“Kesin olan bir şey var. Bir şeyin 

doğruluğundan şüphe etmek. 

Şüphe etmek düşünmektir. 

Düşünmekse var olmaktır. Öyleyse 

var olduğum şüphesizdir. 

Düşünüyorum, o halde varım. İlk 

bilgim bu sağlam bilgidir. Şimdi bütün öteki bilgileri bu 

bilgiden çıkarabilirim.”

15 Şubat 1748 - 6 Haziran 1832 tarihleri arasında yaşamış  İngiliz filozof, hukukçu 

ve toplum reformcusu. İnsanları, rasyonel bir biçimde kendi çıkarlarını gözeten ve faydalarını en yüksek 

noktaya getirmeye çalışan canlılar olarak görüyordu.  Faydacılık görüşünün babalarından biri olarak görülen  

Jeremy Bentham son derece ilginç bir karaktere sahipti.

Hafif tempolu koşu olan Jogging'in mucidiydi. Evcil hayvan olarak domuz besliyordu. Yol kenarlarının 

mumyalanmış cesetlerle süslenmesini istiyordu ve bunun çiçeklerden daha estetik olacağını düşünüyordu. 

Kendisini de mumyalatan filozofun cansız bedeni University College London'da ziyaret edilebilir.
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Jean-Jacques Rousseau

 Jean-Paul Sartre 
Jean Paul Sartre, dünyaya 1905 yılında gözlerini açmıştır. Hayatı talihsiz bir 

şekilde başlayan Sartre 'nin babası, o çok küçükken hayata gözlerini yumdu. 

Annesi de kocasının ölümünden sonra ailesinin yanına döndü ve daha sonra evlendi. Olumsuzluklar 

içerisinde iyi yetişen Sartre, hep örnek çocuk olarak gösteriliyordu. Fransa'da La Rochelle Lisesinde okudu. 

Liseden sonra öğrenimine İsviçre'deki Fribourg Üniversitesinde devam etti. Buradan sonra eğitimini Berlin 

şehrinde bulunan Fransız Enstitüsünde sürdürdü. Eğitimi sonrasında çeşitli liselerde öğretmenlik yaptı. O 

zamanlar Simone de Beauvoir ile tanışmıştı. Beauvoir ile evlenmeden yaşamıştır. Ölüm döşeğinde hayat 

boyu partneri olan Simone de Beauvoir'ya verdiği röportajda annesine karşı ensest duygular beslediğini ve 

kadınlar tarafından suda boğulma korkusu yaşadığını söyledi.

İlişkilerinde oldukça farklı ve açık bir görüşe sahip olan Sartre'ın onlarca kız arkadaşı olmuş, Beauvoir'in ise 

başka bir ilişkisine rastlanmamıştır. Bazı kaynaklarda ise tam tersi belirtilmektedir.

Fransız düşün dünyasının ve edebiyatının en önemli isimlerinden Jean- Jacques 

Rousseau, 28 Haziran 1712 tarihinde İsviçre- Cenevre'de dünyaya gelmiştir. Jean- 

Jacques Rousseau'nun babası Topkapı Sarayında da çalışmış olan bir saat tamircisidir.

Küçük yaşta bir gravürcünün yanında çalışan Jean- Jacques Rousseau, bu şekilde 

sanatla erkenden tanışmıştır. Din eğitimi ile büyüyen Rousseau, müzikle de uğraşmış, 

ilk gençlik yıllarında müzik öğretmenliği yapmış ve yine bu yıllarda Rousseau, 

tercümanlık yaparak geçimini sağlamıştır.

Jean Jacques Rousseau "toplum sözleşmesi" kavramıyla bugün dahi tartışılan son derece önemli bir 

filozof. Jean Jacques Rousseau'nun spankofili denen bir alışkanlığa sahip olduğu söylenir. Bir eserinde 

belirttiğine göre spankofili yani vücutta acı uyandırmak onu cinsel olarak uyarıyordu. “Emile ya da Çocuk 

Eğitimi Üzerine" diye bir kitap yazmış ancak beş çocuk yapıp beşini de sokağa bırakmıştır. Bunu yokluktan 

değil, çocuk yapıp yuvaya bırakmanın beğenildiği bir çevreye sahip olduğundan o zamanki sosyetenin 

tercihleri gereği böyle yapmıştır. 

Damla AKGÜRBÜZ
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ünümüzün en önemli 

Gsorunlarından birisi hiç 

kuşkusuz ulaşım. 

Ülkemizde bireysel otomobil 

kullanımı gün geçtikçe artmak-

tadır. Bu durum beraberinde 

birçok sorun getirmektedir. 

Petrol ithalatı ile ülke ekonomisini 

zorlarken aynı zamanda fosil 

yakıtlar kullanıldığından ciddi bir 

çevre kirliliğine yol açmaktadır.   

Teknoloji geliştikçe alternatif yakıt sistemleri ile bu duruma bir 

çözüm aranıyor. Ancak geliştirilen teknolojiler çok yeni olduğu 

için tercihimiz hala fosil yakıt. O zaman ortaya şu soru çıkıyor: 

Mevcut durum içerisinde 

kullanımda olan fosil 

yakıtlı araçlar içinden 

hangisini tercih 

etmeliyiz? “Dizel mi 

benzinli mi?”. Her ikisinin 

de avantaj ve 

dezavantajları  

bulunmakla birlikte 

akıllıca olan, ihtiyaca göre seçim yapmaktır. 

Kendinize yeni bir araç almak istiyorsunuz ve hatta modeline de 

karar verdiniz. Peki aracınız hangi motor ve hangi donanım 

seviyesinde olmalı? İşte burada kendi ihtiyaçlarınızı belirlemeniz 

gerekiyor. Kullanmayacağınız donanımlara fazladan para 

ödemektense ihtiyacınıza göre bir donanım paketi seçmek kârlı 

olacaktır.

 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ otomobil

 DİZEL Mİ BENZİNLİ Mİ? 

aracınızın

motoru 

hakkında

bilmeniz 

gerekenler
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Bu yazıda asıl değinmek istediğimiz konu ise motor çeşidi ve motor 

hacmi. 

Öncelikle örnek olması amacı ile Volkswagen firmasına ait motorların 

verilerine bakalım. 

Bu tabloya bakarak yapılacak ilk 

yorum litre bazında düşünecek 

olursak şehir dışı kullanımında pek 

bir farkın olmadığı. Fark şehir içi 

kullanımında ortaya çıkıyor gibi 

görünse de ortalama veriler yine 

birbirine yakın görünüyor. 

Yukarıdaki tablo fabrika 

verilerinden oluşmaktadır. Doğal 

olarak kişisel kullanımlar da burada 

önemli bir faktör. Diğer bir faktör 

ise benzin ve motorin arasındaki 

fiyat farkı. Bu farkın eskisi kadar 

büyük olmadığını söyleyebiliriz. 

2000'li yılların başında %30'luk bir 

fark varken günümüzde bu fark 

%7-8'lere kadar gerilemiş 

durumda. Ayrıca dizel araçların 

benzinli araçlara göre daha pahalı 

olması gibi bir etken de var.

Bütün bunları bir arada 

düşündüğümüzde tercih yapmak 

için kendi kullanım şartlarınıza 

bakmanız gerekiyor. Dizel bir 

aracın size daha kârlı bir seçenek 

olabilmesi için yılda 40.000-50.000 

km yol yapmanız gerekiyor. Bunun 

orta sınıf bir araç için geçerli 

olduğunu düşünürsek daha lüks 

araçlar için ise kat edilmesi gereken 

yol artıyor. 

Diğer taraftan, motor seçimimizde iki önemli başlık birlikte 

karşımıza çıkıyor: aracın konforu ile yakıt tipinin doğaya daha az 

zararlı olması. Bu konuda benzinli araçlar açık ara önde. Daha 

sessiz ve sarsıntısız çalışan benzinli araçlar aynı zamanda 

çevreye çok daha az zarar veriyorlar. Tabi bu, dizel araçlarla 

kıyaslandığında geçerli bir durum. 

Yukarıdaki veriler dikkate alındığında yeni nesil küçük hacimli 

benzinli motorlar en makul görüneni olsa da en doğru tercih, 

kişisel ihtiyaçlarınıza göre belirleyeceğiniz tercihtir.

 EĞİTİM VE KÜLTÜR DERGİSİ otomobil

Kenan TÜRK

 Artı Destek / Sonbahar / 13

1.6 TDI1.0 TSI 1.4 TSI

Şehir içi yakıt tüketimi

(lt / 100 km)
5,6 - 5,7 6,3 - 6,4 4,1 - 4,2

4,2 - 4,3 4,5 - 4,6 3,8 - 3,9

4,7 - 4,8 5,1 - 5,2 3,9 - 4,0

9,9 8,2 10,5

Şehir dışı yakıt tüketimi

(lt / 100 km)

Ortalama yakıt tüketimi

(lt / 100 km)

0 - 100 km hızlanma
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