Dünya m› Güneﬂ’in Çevresinde Dönüyor,
Güneﬂ mi Dünya’n›n?

Fen Bilgisi Bize Ne Ö¤retiyor?
Bir bilgi yar›ﬂmas›nda "Gece-gündüzün oluﬂumuyla ilgili
aﬂa¤›dakilerden hangisi do¤rudur?" sorusunun ilk akla
gelen yan›t› "Güneﬂ do¤udan do¤ar, bat›dan batar."
seçene¤i olabilir. Ama biz bilimle u¤raﬂanlar hemen
tongaya basmay›z, di¤er yan›tlar› da gözden geçiririz.
a Güneﬂ do¤udan do¤ar, bat›dan batar.

b Dünya kendi çevresinde dönerken, Güneﬂ'e
bakan yüzü ›ﬂ›k al›r.
c Ay'›n, Güneﬂ'in ›ﬂ›¤›n› yans›tt›¤› yerlerde gündüz olur.

d Dünya Güneﬂ'ten uzaklaﬂ›nca, gece olur.
Bu sorunun do¤ru yan›t›, B seçene¤i. Dünya kendi
çevresinde ve Güneﬂ'in çevresinde döner; fizik
yasalar›n›n sonucu olarak elbette. Bu dönme
hareketleri s›ras›nda Dünya'n›n Güneﬂ'e bakan yar›s›
›ﬂ›k al›r ve oralarda gündüz olur. Dünya'n›n Güneﬂ'e
bakmayan yar›s›ysa karanl›kta kal›r, oralarda da gece
yaﬂan›r. Oysa, "Güneﬂ do¤udan do¤ar, bat›dan
batar" cümlesinden Güneﬂ'in Dünya'n›n çevresinde
hareket etti¤i izlenimi do¤ar.
Fark›nda m›s›n›z, ﬂu anda kimi fen bilgisi derslerinde
oldu¤u gibi, birden konuya dald›k. Belki de yaz›n›n
giriﬂinden, sizi s›nad›¤›m›z› bile düﬂündünüz. Merak
etmeyin; bu bir ders de¤il. S›nav hiç de¤il. Yaln›zca
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fen bilgisi derslerinde fark›nda olmadan yanl›ﬂ
ö¤rendi¤imiz konular›, bu yanl›ﬂlar›n nedenlerini, bu
dersi nas›l ve neden ö¤renmemiz gerekti¤ini
tart›ﬂaca¤›z.
Güneﬂ ›s› m›, s›cakl›k m› verir?
Fen bilgisinde ele al›nan kimi kavramlar birbirine
kar›ﬂabilir. Örne¤in, Güneﬂ, Dünya’ya s›cakl›k vermez,
›s› verir, ancak Güneﬂ’in s›cakl›¤› da vard›r. Ortalama
yüzey s›cakl›¤› 5500 C derecedir. Merkeze do¤ru
s›cakl›k artar. Is› ve s›cakl›k farkl› kavramlard›r. Is› bir
enerjidir, maddeyi oluﬂturan moleküllerin hareket
enerjisinin toplam›d›r. Kalorimetreyle ölçülür; birimi
joule ya da kaloridir. S›cakl›ksa, maddeyi oluﬂturan
moleküllerin hareket enerjilerinin ortalama h›z›n›
belirtmeye yarayan bir ölçüdür. Uzunluk, alan ya da
a¤›rl›k ölçüsü gibi. S›cakl›k ölçe¤i termometredir.
S›cakl›k birimi olarak biz santigrat dereceyi kullan›r›z.
Peki, neden bu kavramlar birbirine kar›ﬂ›r?
Ezberci e¤itime hay›r!
Yeni kavramlar› ö¤renirken akl›m›z›n kar›ﬂmas›, fen
bilgisinin zor olmas›ndan kaynaklanmaz. Daha çok
ezberci e¤itimin sonucudur. Tamam, bu ders türlü
bilgiyle doludur. Uzay, gökcisimleri, hava, toprak, su,
ancak mikroskopla görebildi¤imiz canl›lar, böcekler,

bal›klar, kuﬂlar, ›ﬂ›k, ses, ›s›, madde ve enerji
aras›ndaki iliﬂki, canl›lar›n birbirleriyle ve çevreleriyle
iliﬂkileri... Bunlarla bir anda karﬂ›laﬂ›nca ﬂaﬂ›rabiliriz.
Kendimizi yüzme bilmeden suya at›lm›ﬂ biri gibi
hissederiz. Ama uygun yöntemler, e¤lenceli
etkinlikler sayesinde çok ﬂey ö¤renebiliriz. Ezberci
e¤itim, fen bilgisini ö¤renmemizi zorlaﬂt›rmakla
kalmaz, yanl›ﬂ ö¤renmemize de neden olur. Bu
yöntemle bize yaln›zca iﬂlenmiﬂ bilgi ö¤retilir.
‹ﬂlenmiﬂ bilgi ne mi? Merceklerde görüntü oluﬂumu:
"Bir bölü odak uzakl›¤› eﬂittir, bir bölü cismin
merce¤e uzakl›¤›, art› bir bölü görüntünün merce¤e
olan uzakl›¤›". ‹ﬂte bu, iﬂlenmiﬂ bilgidir. Bir ﬂey
anlad›n›z m›? Anlayamazs›n›z. Optik konular›, bu
nedenle kimi zaman kâbusa dönüﬂür. Oysa
anlayabilmek için, önce ham bilgiyi ö¤renmemiz
gerekir. Merceklerin ›ﬂ›¤›n k›r›lma özelli¤inden
yararlan›larak yap›ld›¤›, ham bilgidir. ‹nce kenarl›
merceklerin ›ﬂ›¤› içe do¤ru büktü¤ü ve cisimleri
daha küçük gösterdi¤i, ham bilgidir. Kal›n kenarl›
merceklerin ›ﬂ›¤› d›ﬂa do¤ru büktü¤ü ve cisimleri
daha büyük gösterdi¤i ham bilgidir. Ezberci olmayan
e¤itimde, ö¤rencilerin ham bilgileri uygun
yöntemlerle aﬂama aﬂama bir araya getirip
iﬂleyebilmeleri sa¤lan›r. Düﬂünsenize, mercekleri
ö¤renmiﬂsiniz. Konuyu pekiﬂtirmek için bir oyun
oynuyorsunuz. Masan›n üzerinde ince ve kal›n
kenarl› mercekler var. Siz iki gruba ayr›lm›ﬂs›n›z. Baﬂla
komutunu duyunca masaya koﬂup bir kasenin
içinden bir kâ¤›t çekiyorsunuz. Kâ¤›tta "Bir ince, iki
de kal›n kenarl› mercek al yan›na" diyor. Söylenileni
yap›p, geriye koﬂuyorsunuz. Di¤er arkadaﬂ›n›z da
benzer ﬂekilde yar›ﬂ›yor. ‹lk bitiren yar›ﬂmay›
kazanacak. Elbette, iki grubun kâ¤›tta söylenen
mercekleri do¤ru al›p almad›¤› kontrol edildikten
sonra. Kâbuslar kolayca e¤lenceye dönüﬂebilir. Hele
sizi düﬂündüren ilginç öykülerle. Dinleyin o zaman!
Uzayda kütleçekimi s›f›r m›d›r?
Uzayda kütleçekiminin s›f›r oldu¤unu söyleyenler
yan›l›yor! 480.000 m yüksekli¤inde bir merdivenin
tepesine ç›kt›¤›n›z› düﬂünün. Neredesiniz? Uzay
boﬂlu¤unda! A¤›rl›ks›z oldu¤unuz söylenebilir mi?
Hay›r! A¤›rl›¤›n›z, yerdekinden % 15 daha az olur.
ﬁimdi de görebilece¤iniz uzakl›kta bir uzay arac›
Dünya’n›n yörüngesine girsin. Merdivenin tepesinde
yeterince beklerseniz yörüngedeki uzay arac›n›
görürsünüz. O da ne? Uzay arac›n›n içindeki
astronotlar a¤›rl›ks›z! Ama siz merdivende a¤›rl›¤›n›z›
hissediyorsunuz. Bu nas›l oluyor?
Uzay arac›n›n içindeki astronotlar a¤›rl›klar› yokmuﬂ gibi
hareket ederler; çünkü, o metal kutunun içinde
düﬂmektedirler! E¤er uzay arac› merdivenin tepesinde
durabilse (merdivenin çok sa¤lam oldu¤unu varsay›n)

düﬂme son bulur ve uzay arac›ndakiler yerdekinden %
15 daha az a¤›r olurlar. Merdivenden boﬂlu¤a atlarsan›z,
siz de a¤›rl›¤›n›z yokmuﬂ gibi hissedersiniz. En az›ndan
yere çarpana kadar!
O zaman Dünya’n›n yörüngesindeki uzay arac›
neden yere çarpm›yor? Çünkü, uzay arac› do¤rudan
aﬂa¤› düﬂmüyor. ‹leri do¤ru h›zl› bir ﬂekilde hareket
etti¤inden düﬂerken bir e¤ri çiziyor. O kadar h›zl›
hareket ediyor ki, düﬂerken çizdi¤i e¤riyle Dünya’n›n
e¤imi ayn›. Uzay arac› düﬂüyor, düﬂüyor ama asla
yere inmiyor! Kütleçekimi, uzay arac› içindeki
astronotlar› da etkiliyor. Çünkü Dünya’n›n
kütleçekimi güçlü bir ﬂekilde onlar› çekiyor ve
Dünya’ya do¤ru düﬂüyorlar. Ama ileri do¤ru o kadar
h›zl› hareket ediyorlar ki, Dünya’ya çarpm›yorlar.
Buna "yörüngede olma", kütleçekiminin yoklu¤una
da "serbest düﬂme" denir. Astronotlar›n a¤›rl›ks›z
oldu¤unu söyleyemeyiz. Bu dergi, elinizden düﬂse
kütleçekiminin etkisinden kurtulur mu? A¤›rl›ks›z m›
olur? E¤er a¤›rl›ks›zsa neden düﬂer? A¤›rl›k, cisimleri
Dünya’ya do¤ru çeken bir kuvvettir ve cisimlere,
yere düﬂerken de etki eder. Bir daha yüksekten
atlarken dikkkatli olun. Sizin hissettikleriniz
astronotlar›n serbet düﬂüﬂünden farkl› de¤il!
Gördünüz mü, çeﬂitli yöntemlerle ezberci e¤itim
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sorunu kolayca çözümlenebilir. Bir baﬂka büyük
sorun daha var: fen bilgisindeki, ço¤u yabanc› dilden
çevrilmiﬂ terimler.
Fen bilgisinin dili ne olmal›?
Kaleydoskop, teleskop, stereoskop, periskop,
jiroskop, spektroskop, söylemesi e¤lenceli
sözcükler, ama bir ﬂey ça¤r›ﬂt›rmayabilir. Bir konuyu
ö¤renirken yeni terimlerle karﬂ›laﬂ›r›z. Gökbilimle
u¤raﬂmak isteyen biri, mercekler arac›l›¤›yla
uzaktaki gökcisimlerini daha ayr›nt›l› görmemizi
sa¤layan teleskopu kullanmay› zamanla ö¤renir.
Beyaz cüce, bulutsu, karadelik, kuazar nedir,
ö¤renir. Ama bilgiyi anadilimizle üretmemiﬂsek kimi
zorluklarla karﬂ›laﬂ›r›z. Kromatografi, retrograt,
indüksiyon, solenoit, vulkanizasyon gibi terimler,
kutuplardaki buzlar kadar uzakt›r; bize so¤uk gelir.
Üstelik, yanl›ﬂ çevrilen, yenilenmeyen, yeterince
araﬂt›r›lmadan kullan›lan bilgiler baﬂ›m›z› derde
sokar. Fen bilgisi devaml› geliﬂti¤ine göre, ancak siz
de kendinizi geliﬂtirirseniz eski ve yanl›ﬂ bilgilerden
kurtulursunuz. Bu nedenle, her zaman sorgulay›c›
olmal›, konunun temellerini ö¤renmelisiniz. Ayr›ca
konular aras›nda iliﬂkiler kurmal›s›n›z. Bu ﬂekilde "Su,
100 C derecede kaynar", "Su, deniz seviyesinde 100
C derecede kaynar"a dönüﬂür. Çünkü deniz
seviyesinden yukar›lara ç›kt›kça bas›nc›n azalmas›yla
suyun kaynama s›cakl›¤› düﬂer. Çiçeklerin
taçyapraklar›n›n renkli olmas›, böceklerle yapt›klar›
iﬂbirli¤i farkedilince anlam kazan›r.
Ne çok ö¤renek ﬂey var ve her ﬂeyi bizden
bekliyorsunuz diyeceksiniz. Hakl›s›n›z; ama görevin
önemli bir bölümü de e¤itimle u¤raﬂanlara düﬂüyor.
Onlar da bilgilerini yenilemeli, terimleri en iyi ﬂekilde
Türkçeleﬂtirmeli ve kavramlar› e¤lenceli etkinliklerle
size ö¤retmeliler. Yine de onlara dergimizdeki
yaz›lar› okuyarak siz rehberlik edebilirsiniz. ‹ﬂte, size
rehberlik edece¤iniz bir konu daha!
Yatak odas›nda bitki olmas› sa¤l›¤a zararl› m›?
Gece bulundu¤umuz ortamda bitki bulundurman›n
sa¤l›ks›z oldu¤u söylenir. Çünkü, bitkilerin yaln›zca
geceleri solunum yapt›klar›, yani oksijen kulland›klar›
düﬂünülür. Solunum, yaln›zca soluk al›p vermek
demek de¤ildir. Solunumla besinler parçalan›p enerji
elde edilir. Bir sistem olarak düﬂünülürse solunum
ﬂöyle gerçekleﬂir: Soluk alarak, diyafram kas›m›z›n
kas›lmas›yla akci¤erlerimize hava gitmesini sa¤lar›z.
Havadaki oksijen kandaki hemoglobine tutunur. Kan
tüm vücudumuzu dolaﬂarak oksijeni hücrelere taﬂ›r.
Hücrelere yine kan yoluyla gelen besin oksijenle
parçalan›r. Böylece hücrelerde enerji elde edilir.
Hücrede enerji elde edilriken aç›¤a ç›kan karbon
dioksit gaz› kan yoluyla akci¤erlere gelir ve buradan
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Di¤er Yanl›ﬂlar› da Siz Bulun!
n Dünyada 92 kimyasal element var deniyor, do¤ru mu?
n Bir ya¤mur damlas›n›n ﬂekli nedir?
n Dünyan›n katmanlar›n› özellikle araﬂt›r›n. Havaküre ve suküre dünyan›n
katman› m›d›r?
n Güneﬂten gelen ›ﬂ›k ›ﬂ›nlar› paralel midir?
n Sürtünme, yüzeylerin pürüzlü olmas›ndan m› kaynaklan›r?
n Bulutlar, sis ve banyo yapt›¤›n›zda oluﬂan bu¤u su buhar› m›d›r?
n Gölge bulutlu günlerde oluﬂur, çünkü güneﬂ ortal›¤› yeterince
ayd›nlatmaz. Ne dersiniz?
n Iﬂ›k ve radyo dalgalar› her zaman ›ﬂ›k h›z›nda hareket eder mi?
n Tuzlu su, yaln›zca NaCl moleküllerinden mi oluﬂur?

soluk borumuz ve a¤z›m›z ya da
burnumuzla d›ﬂar› ç›kar. Diyafram›m›z gevﬂer ve biz
soluk vermiﬂ oluruz. Son olarak, soluk al›p vermenin
bizim gibi akci¤eri olan canl›lara özgü oldu¤unu ve
hücrede gerçekleﬂen solunumun bundan daha farkl›
oldu¤unu da söyleyelim. Biz bilimle u¤raﬂanlar
bitkilere dönelim ve düﬂünelim. Bitkiler canl›d›r. Tüm
canl›larda oksijenli solunum olay› gerçekleﬂir.
Oksijenli solunum için ›ﬂ›¤a gereksinim var m›? Yok!
Zaman›n gece ya da gündüz olmas› farkeder mi?
Hay›r! O zaman odan›z› akvaryumdaki bal›klarla
paylaﬂabiliyorsan›z, bitkilerle de paylaﬂabilirsiniz.
E¤er elinizdeki bilgileri kullan›p ad›m ad›m ilerlerseniz,
bir süre sonra fen bilgisi size rehberlik eder. Çünkü
fen bilgisi, günlük yaﬂam›m›z›n bir parças›d›r.
Fen bilgisini neden ö¤reniyoruz?
Kahvalt› yapacaks›n›z; can›n›z bu sabah ball› ekmek
istedi. Ama bir sorun var: Bal kavanozunun kapa¤›n›
açam›yorsunuz. E¤er ›s›nan maddelerin genleﬂece¤ini
biliyorsan›z, kavanozu bir süre s›cak suda bekletip, bu
sorunu kolayca çözersiniz. Sigorta att›; elektrik
konusunu biliyorsan›z, sorunun neden kaynakland›¤›n›
bilirsiniz. Ya¤murun neden ya¤d›¤›n›, bulutlar›n nas›l
oluﬂtu¤unu, uçaklar›n nas›l uçtu¤unu, gökyüzünün
neden mavi oldu¤unu, y›ld›zlar›n neden göz k›rpt›¤›n›,
Mars gezegeninin neden k›rm›z› göründü¤ünü,
çevremizdeki bitkilerin neden yeﬂil oldu¤unu, bir
bal›kla bir kuﬂun fark›n›, canl›lar aras›ndaki iliﬂkileri,
do¤ada neden çöp olmad›¤›n›, kalbimizin ne iﬂe
yarad›¤›n›, neden anne ve babam›za hem benzeyip
hem benzemedi¤imizi, buzun nas›l olup da suyun
üzerinde kald›¤›n›, gemilerin nas›l yüzdü¤ünü, demirin
neden pasland›¤›n›, daha binlerce sorunun yan›t›n›
fen bilgisinde ö¤renirsiniz. Üstelik fen bilgisi hiç de
s›k›c› de¤ildir. Bir sabah yataktan kalkt›¤›n›z› düﬂünün.
Masan›n üzerinde bir kutu var. Bu kutunun içinde ne
oldu¤unu merak etmeden durabilir misiniz? Iﬂte tüm
ö¤rendiklerimiz bu kutunun, yani evrenin içini merak
eden insanlar›n keﬂifleri ve buluﬂlar›d›r.
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