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Avrupa’yı keşfedelim!
Merhaba! Avrupa’ya hoş geldiniz!
Farklı ülkelerden geliyor ve farklı diller konuşuyoruz; ama
hepimiz bu kıtayı paylaşıyoruz.
Bize katıl ve hep birlikte Avrupa’yı keşfedelim! Kitapta,
zaman içinde macera dolu bir yolculuk yapacak, ilgini çeken
birçok ayrıntı bulacaksın.
Avrupa yolculuğumuzda ilerlerken, ne kadar çok şey
öğrendiğini görmek için kendini sınayabilirsin. Bunun için
www.avrupa.info.tr/Kids,Avrupayi_Kesfet.html veya
europa.eu/europago/explore web adreslerini ziyaret ederek
her bir bölümle ilgili kısa testleri çözebilirsin.
Okulda daha da fazlasını keşfedebilirsin! Öğretmenlerinden,
bu kitaptaki her konuyla ilgili size daha ayrıntılı bilgi
vermesini isteyin. Daha sonra okul kütüphanesinde veya
internette daha detaylı bir araştırma yapın. Öğrendiğiniz
şeylerle ilgili kendi kitapçığınızı bile yazabilirsiniz.

Hazır mısın? O zaman haydi başlayalım!
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Keşfedilmeyi
bekleyen bir kıta
Avrupa dünyanın yedi kıtasından biridir. Dünyadaki diğer kıtalar ise Afrika,
Kuzey ve Güney Amerika, Antarktika, Asya ve Avustralya/Okyanusya’dır.
Avrupa kıtası kuzeyde Kuzey Buz Denizi’nden güneyde Akdeniz’e, batıda
Atlas Okyanusu’ndan doğuda Rusya’daki Ural Dağları’na kadar uzanır.
Birçok nehir, göl ve sıradağa sahiptir. Sayfa 4’teki haritada bunların en
büyüklerinin adlarını bulabilirsin.

© Michael/Pixelio

Elbrus, Avrupa’nın en yüksek
dağı.

Avrupa’nın en yüksek dağı, Kafkas Dağları’nda, Rusya-Gürcistan sınırında
yer alan Elbrus Dağı’dır. Elbrus’un en yüksek noktası deniz seviyesinden
5642 metre yükseklikte bulunur.
Batı Avrupa’daki en yüksek dağ ise Alplerde, Fransa-İtalya sınırında yer alan
Beyaz Dağ’dır (Mont Blanc). Beyaz Dağ’ın zirvesi deniz seviyesinden 4800
metre yüksekliktedir.
Yine Alplerde bulunan Leman Gölü (Cenevre Gölü olarak da bilinir) ise Batı
Avrupa’nın en büyük tatlı su gölüdür. Fransa ve İsviçre arasında yer alan
gölün derinliği 310 metreyi bulmaktadır. Göl yaklaşık 89 trilyon litre su
barındırmaktadır.

©Pixelio

Orta Avrupa’nın en büyük gölü ise Macaristan’daki Balaton Gölü’dür. 77
kilometre (km) uzunluğundaki göl yaklaşık 600 kilometrekarelik (km2)
bir alanı kaplar. Kuzey Avrupa’da Finlandiya’daki Saimaa (1147 km2) ve
İsveç’teki Vänern (5500 km2’den fazla) gibi bundan da büyük göller bulunur.
Tüm Avrupa’nın en büyük gölü ise Ladoga Gölü’dür. Kuzeybatı Rusya’daki
bu göl dünyanın 14. en büyük gölüdür. Gölün yüzeyi 17.700 km2’lik bir alanı
kaplamaktadır.

Alplerdeki Leman Gölü.

© Kratos May/Flickr

Finlandiya’daki Saimaa Gölü

3

Da
ğl
ar

ı

Avrupa kıtası

U ra l D

Kol
en

NORVEÇ DENİZİ

ağlar

Dnega
Gölü

ı

Saimaa
Gölü
Vänern
Gölü

DE

NİZ

İ

Ladoga
Gölü

I

K

BA
Elb

LT

Ba
Vist

e

tı Dvina

ula

Ren

şD
Man

AT L A S

Din

enizi

er

Tu n a

Lo ire

O K YA N U S U

Leman
Gölü

Alp
Beyaz Dağ
4808m

ler

Balaton
Gölü

KARADENİZ

Piren
eler
Ta gu s

A K D E N İ Z

4

yep

Vo lg a

KUZEY
DENİZİ

Kafk

Elbrus
Dağı
5642m

as D
ağla
rı

Romanya’daki
Tuna deltası.

Avrupa’nın en uzun nehirlerinden biri Tuna’dır.
Almanya’nın Karaorman bölgesinden doğan
Tuna Nehri doğuya doğru akarak Avusturya,
Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Sırbistan,
Bulgaristan, Moldova ve Ukrayna’dan geçer ve
Romanya’ya ulaşır. Tuna, burada oluşturduğu
deltadan Karadeniz’e boşalır. Nehrin bu uzun
yolculuğu toplam olarak yaklaşık 2850 km’yi
bulur.

© Pixelio

Loire Vadisi
muhteşem
şatolarıyla
ünlüdür.

Avrupa’nın diğer büyük nehirleri arasında Ren
(yaklaşık 1.320 km uzunluğunda), Elbe (yaklaşık
1170 km) ve Loire (1000 km’den daha uzun)
sayılabilir. Bu nehirleri haritada bulabilir misin?

© Flickr

Büyük nehirler taşımacılık açısından da çok
yararlıdır. Mavnalara yüklenen çeşit çeşit mal,
Avrupa’nın liman kentlerinden iç kesimlerdeki
şehirlere, nehirler üzerinde ulaştırılır.
Bir yük mavnası
Ren Nehri’nde
yol alıyor.

© Fridmar Damn/Corbis
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Ulaşım

© Istock

Demiryollarının Avrupa’da icat edildiğini biliyor muydun? İlk yolcu treni 1825’te
İngiltere’de, George Stephenson tarafından kullanıma açılmıştır. George
Stephenson’un “Roket” isimli en ünlü bu lokomotifi saatte 40 kilometreyi (km/s)
aşan hızlara ulaşabiliyordu. Bu ise o günler için çok yüksek bir hızdı.

Stephenson’un “Roket”i.

Bugün, Avrupa’nın yüksek hızlı elektrikli trenleri o ilk buharlı trenlerden oldukça
farklı. Hayli konforlu olan yeni trenler, özel döşenmiş raylarda saatte 330 km’ye
varan hızlarda seyahat ediyorlar. Avrupa’nın büyük şehirleri arasında insanların
çabucak gidip gelebilmesini sağlamak için sürekli yeni raylar döşenmektedir.
Karayolları ve demiryolları bazen sıradağlardan, geniş ırmaklardan ve hatta
denizlerden geçmek zorunda kalır. Bu nedenle, mühendisler çok uzun köprüler
ve tüneller inşa etmiştir. Avrupa’daki en uzun karayolu tüneli Norveç’te, Bergen
ve Oslo kentleri arasındaki Laerdal Tüneli’dir. 24 kilometreyi aşan uzunluktaki bu
tünel Kasım 2000’de hizmete açılmıştır.
Avrupa’daki en uzun demiryolu tüneli ise Manş Tüneli’dir. Eurostar hızlı trenlerini
denizin altından Fransa’nın Calais kenti ile İngiltere’nin Folkestone kenti
arasında taşıyan bu tünelin uzunluğu 50 km’den fazladır.

Folkestone
Calais
Folkestone

St Pancras (Londra)
istasyonunda Eurostar trenleri.

© Colin Garratt/Corbis
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Calais

Aralık 2004’te açılan Fransa’daki Millau Viyadüğü (245 metre) ise, dünyanın en yüksek
köprüsüdür.

© Jean-Pierre Lescourret/Corbis

Avrupa’daki en uzun köprülerden ikisi; Danimarka ve İsveç arasındaki Oresund kara ve
demiryolu köprüsü (16 km) ile Portekiz’de Tagus Nehri üzerinde yer alan (ve 17 km’den
daha uzun olan) Vasco da Gama köprüsüdür. Vasco da Gama Köprüsü adını ünlü bir kâşiften
almaktadır. “Zamanda yolculuk” bölümünde bu ünlü kâşifle ilgili bilgi bulabilirsin.

Millau Viyadüğü (Fransa) –
dünyanın en yüksek köprüsü.
Concorde gelmiş geçmiş en hızlı yolcu uçağı .

Dünyanın en büyük
yolcu uçağı –
Airbus A380.

Hızlı olduğu için havayolu ulaşımı Avrupa’da en çok tercih edilen ulaşım biçimidir. “Airbus” gibi
dünyanın en iyi uçaklarının bazıları Avrupa’da üretilmektedir. Airbus’ların farklı parçaları, farklı
Avrupa ülkelerinde üretilmekte, daha sonra bir mühendis ekibi tüm bu parçaları bir araya getirerek
uçağı inşa etmektedir.
Gelmiş geçmiş en hızlı yolcu uçağı olan “Concorde” ise Fransız ve İngiliz mühendislerden oluşan
bir ekip tarafından tasarlanmıştı. Saatte 2160 km — ses hızının iki katı— hızda uçabilen Concorde,
Atlas Okyanusu’nu üç saatten daha kısa sürede geçebiliyordu! (Birçok uçak aynı mesafeyi yaklaşık
sekiz saatte geçmektedir.) Concorde 2003 yılında son kez uçtu.
Birçok Avrupa ülkesinin katıldığı ortak bir proje olan Ariane gibi uzay roketleri ise, tüm uçaklardan
çok daha hızlıdır. İnsan taşımayan bu roket, TV ve cep telefon ağları için ihtiyaç duyulan
uyduları fırlatmak; bilimsel araştırmalar ve benzeri nedenler için kullanılır. Mevcut
uydularının çoğu Avrupa yapımı bu roketler kullanılarak fırlatılmaktadır.
Concorde, Airbus ve Ariane’ın başarısı, Avrupa ülkelerinin birlikte çalıştıklarında
neler başarabileceklerini göstermektedir.

7

Avrupa’daki diller

Maize

Avrupa’da insanlar birçok farklı dil konuşurlar. Bu dillerin çoğu üç büyük dil
ailesinden gelir: Cermen, Latin ve Slav dil aileleri.

ψωμί

Her gruptaki diller arasında benzerlik vardır çünkü kökenleri aynıdır. Örneğin
Latin dilleri, Romalıların konuştuğu Latince dilinden gelmektedir.

Pain
Brot
Aşağıda bu dillerden birkaçında “Günaydın” ve
“Merhaba”nın söylenişi bulunmaktadır.

Bread

Cermen kökenli
Danca
Flamanca
İngilizce
Almanca
İsveççe

God morgen
Goedemorgen
Good morning
Guten Morgen
God morgon

Pain
Pane
Pão

Brød
Latin kökenli
Fransızca
İtalyanca
Portekizce
Rumence
İspanyolca

ψωμί
Ekmek

Kruh
Bonjour
Buongiorno
Bom dia
Bună dimineaţa
Buenos días

Brood

хляб
Brood
Pain
Brot

Slav kökenli
Bulgarca
Çekçe
Lehçe
Slovakça
Slovence
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Dobró útro
Dobré ráno
Dzień dobry
Dobré ráno
Dobro jutro

Chlieb
Dil ailelerinin benzerliği bu örneklerde
kolayca görülüyor. Öte yandan birbiriyle
hiç bir ilişkisi olmayan veya sadece
uzaktan ilişkili olan bazı Avrupa dilleri de
vardır.

Bröd

Pan

Il-ħobża
Bread

Aşağıda, bu dillerin bazılarında
“Günaydın” veya “Merhaba”nın nasıl
söylendiğini görebilirsin.

Duona

Arán baile
Bread
Brot

Kenyér

Pâine

Brot

Leipä
Bröd

Bask dili

Egun on

Bretonca

Demat

Katalanca

Bon dia

Estonyaca

Tere hommikust

Fince

Hyvää huomenta

Gal dili (İskoçca)

Madainn mhath

Yunanca

Kalimera

Macarca

Jó reggelt

İrlandaca

Dia dhuit

Letonca

Labrīt

Litvanca

Labas rytas

Malta dili

L-Għodwa t-Tajba

Galler dili

Bore da

Chléb

Leib
Chleb

Avrupa’nın birçok bölgesinde yaşayan
Romanların dilinde ise “Günaydın” Lasho
dyes şeklinde söylenmektedir.
Dil öğrenmek çok eğlenceli olabilir ve
Avrupa gibi bir kıtada oldukça önemlidir.
Pek çoğumuz, Avrupa’nın diğer ülkelerine
tatile gitmekten, oradaki insanları
tanımaktan keyif alırız. Bu, farklı dillerde
bildiğimiz ifadeleri kullanmak için harika
bir fırsattır.

AB ülkelerinin bayraklarını
38. sayfada bulabilirsin.
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İklim ve
doğa
Bu hayvanların beyaz kürkleri ayrıca karda gizlenebilmelerini de
sağlar. Bazı hayvanlar kışı enerji depolamak için uyuyarak geçirir. Biz
buna kış uykusu diyoruz.
Havanın en sıcak ve en kuru olduğu mevsim yaz (Haziran-Eylül
arası), en soğuk olduğu mevsim ise kıştır (Aralık-Mart arası).
Kutup tilkisi … ve kar baykuşları
gizlenmek için araziye uymuşlardır.

Avrupa’da 2003 ve 2006 yılları yaz aylarında rekor sıcaklıklar
yaşanmıştır. Bu, acaba iklimin değiştiğinin bir göstergesi midir?
İklim değişikliği, ancak tüm ülkelerin birlikte çalışmasıyla
çözümlenebilecek, dünya genelinde bir sorundur.

Kışla başa çıkmak
Soğuk bölgelerdeki yabani hayvanların çoğunlukla kendilerini
sıcak tutacak kalın kürkleri veya tüyleri vardır. Bu hayvanların beyaz
kürkleri ayrıca karda gizlenebilmelerini de sağlar. Bazı hayvanlar kışı
enerji depolamak için uyuyarak geçirir. Biz buna kış uykusu diyoruz.

© Klaus Hackenberg/Corbis

Avrupa boz ayıları dağlarda
yaşar, kışları uyuyarak geçirir.
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Flamingolar da baharda
Avrupa’ya gelir.

Birçok kuş türünün besin kaynağı böcekler, küçük su canlıları ve
soğuk kış aylarında kolay bulunmayan diğer besin maddeleridir.
Bu nedenle kuşlar, sonbaharda güneye uçar ve bahara kadar
da dönmezler. Bazıları Akdeniz’i ve Sahra Çölü’nü geçerek
kilometrelerce yol kat eder ve kış mevsimini Afrika’da geçirir.
Kuşların bu mevsimsel yolculuklarına göç denir.

Baharın ve yazın keyfini çıkarmak
Avrupa’ya ilkbahar geldiğinde (Marttan Mayısa kadar sürer),
hava ısınmaya başlar. Karlar ve buzlar erir. Yumurtalarından yeni
çıkmış balık yavruları ve böcek larvaları dereleri ve göletleri
doldurur. Göçmen kuşlar yuvalarını yapmak ve yavrularını
büyütmek için geri dönerler. Çiçekler açar ve arılar bir bitkiden
diğerine polen taşır.
Ağaçlar yeni yapraklarla yeşerir, bu yapraklar güneş ışığını
yakalayarak bu sayede ürettikleri enerjiyle ağacın büyümesini
sağlar. Dağlık bölgelerde ise, çiftçiler sığırlarını taze otlarla dolu
olan yüksek meralara götürür.

age

© Aleaim

Yüksek çayırlarda
yaz güzeldir.
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Sürüngenler gibi soğukkanlı hayvanların da enerji için
güneşe ihtiyacı vardır. Yazın, özellikle güney Avrupa’da,
güneşlenen kertenkeleleri sık sık görebilir, çekirgelerin
ve ağustos böceklerinin seslerini duyabilirsin.

Kertenkeleler sıcak havayı çok sever.

Sonbahar: değişim zamanı

Yabanarıları ise meyve sever!

Yaz bitip sonbahar gelince, günler kısalır ve geceler soğumaya başlar. Birçok
leziz meyve yılın bu döneminde olgunlaşır ve çiftçiler bunların hasadıyla
meşgul olur. Fındık gibi kabuklu yemişler de sonbaharda olgunlaşır.
Sincaplar bunları toplayıp kış için yuvalarına yığmak üzere hiç durmadan
çalışır.

©Pe
ter B
oho
t/Pix
elio

Sincaplar kışın yemek
için fındık depolar.

Yaprakların işlevlerini yapabilmeleri için yeterli güneş ışığı artık bulunmadığından birçok ağaç
sonbaharda yapraklarını döker. Yapraklar yavaş yavaş yeşilden sarıya, kırmızıya, altın rengine
ve kahverengiye dönüşür. Ardından dökülen yapraklar toprağı rengârenk bir halı gibi kaplar.
Dökülmüş yapraklar çürür, toprağı besler ve gelecek bitki nesilleri için besin sağlar.
Mevsimlerin bu yıllık döngüsü ve getirdikleri değişiklikler, Avrupa’nın kırsal ve kırlık alanlarını
güzelleştirir ve zengin bir çeşitlilik katar.
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© The irish image collection/Corbis

Sonbahar, ağaçlık alanları
çeşitli renklere büründürür.

Tarım
Yüksek dağlar ve Avrupa’nın en kuzey bölgeleri, ürün
yetiştirmeye izin vermeyecek kadar havanın soğuk
olmasından dolayı tarıma elverişsizdir. Buralarda, ancak
çamlar ve köknarlar gibi her dem yeşil olan ağaçlar soğuk
kış aylarına direnebilmektedir. Bu nedenle, Avrupa’nın en
soğuk bölgeleri yılın her mevsimi yeşil kalan ormanlarla
kaplıdır. Bu ormanlardan elde edilen odun ve keresteler;
evden mobilyaya, kâğıttan karton ambalaj yapımına
kadar birçok yerde kullanılır.

Güney Avrupa’da ise arazinin çoğu tarıma elverişlidir. Bu bölgelerde buğday, mısır, şeker pancarı,
patatesin yanı sıra her türlü meyve ve sebze yetiştirilir.

Bol güneş alan, donun ender görüldüğü (örneğin Akdeniz çevresi gibi) bölgelerde
ise, çiftçiler portakal, limon, üzüm ve zeytin gibi meyveler yetiştirebilmektedir.
Zeytinden çıkarılan yağ yemeklerde kullanılır. Üzümler sıkılarak suyu çıkartılır,
sonra bu üzüm suyu şaraba dönüştürülür. Avrupa, dünya çapında satılan
yüksek kaliteli şaraplarıyla ünlüdür.

Bu üzümler kırmızı şarap
üretiminde kullanılır.

Akdenizli çiftçiler ayrıca birçok başka meyve ve sebze de yetiştirir.
Örneğin domates, güney bölgelerinin yoğun güneş ışığı altında çok
güzel olgunlaşır. Sebzelerin büyümeleri için bolca suya gereksinimleri
olduğundan sıcak ve kuru bölgelerdeki çiftçiler çoğu zaman tarlalarını
sulamak zorunda kalır. Yeraltından çıkarılan veya akarsulardan kanallarla
taşınan sular sulamada kullanılır.

Kuru bölgelerde yetişen
ürünleri sulamak gerekir.
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Tavuklar, protein kaynağı yumurtalar
vererek, sağlığımızı korumamıza
yardımcı olurlar.

Otlaklarda otlayan koyunlar.

Yeterli yağış aldığı sürece, üst toprak katmanı ince
ve hatta bereketsiz olan topraklarda bile kolaylıkla
yeşil otlar yetişir. Birçok Avrupalı çiftçi; inek,
koyun veya keçi gibi otçul hayvanlar besler. Bu
hayvanlardan süt ve etin yanı sıra yün ve deri gibi
diğer faydalı ürünler de elde edilir.
Öte yandan birçok çiftçi domuz veya tavuk
yetiştirir. Kapalı ahır veya kümeslerde özel
yemlerle beslemek mümkün olduğundan bu
iki hayvan neredeyse her yerde yetiştirilebilir.
Tavuklardan hem et hem de yumurta elde edilir;
bazı çiftlikler her gün binlerce yumurta üretir.
© Sylvain Saustier/Corbis

Domuzlar kapalı yerlerde
yetiştirilebilirler.

Avrupa’da tarım alanlarının
oluşturduğu bir desen.

Avrupa’da büyüklü küçüklü pek çok çiftlik
bulunmaktadır. Bazılarının büyük makinelerle
kolayca hasat yapılabilen geniş tarlaları vardır.
Örneğin tepelik alanlar gibi bölgelerde bulunan
bazı çiftlikler ise, daha küçük tarlalara sahiptir.
Tarlalar arasına örülen duvarlar veya dikilen çalı
çitler rüzgârın ve yağmurun toprağı aşındırmasını
önleyerek yabani hayvanlar için sığınabilecekleri
alanlar sağlar.
Şehirde yaşayanların çoğu hafta sonlarını ve
tatilleri Avrupa’nın kırlık alanlarında geçirerek
manzaranın, temiz havanın, huzur ve sessizliğin
keyfini çıkarır. Kırsal bölgeleri korumak ve güzel
kalmalarını sağlamak için hepimiz elimizden
geleni yapmalıyız.

anların
Herkes kırsal al
ilir.
keyfini çıkartab
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Avrupa, doğanın çeşitli biçimlerde şekillendirdiği
binlerce kilometrelik bir sahil şeridine sahiptir.
Yüksek kayalıklı falezler ve yüzyıllar boyunca
kayalara vuran dalgaların oluşturduğu rengârenk
çakıl taşlarından veya incecik kumlardan oluşan
sahiller görebilirsiniz.

Avrupa’yı çevreleyen denizlerde çok çeşitli
balıklar ve diğer hayvan türleri yaşar. Bunlar deniz
kuşları ve foklar gibi deniz memelileri için besin
kaynaklarıdır. Denizin çekildiği zamanlarda, su kuşu
sürüleri çamurda yaşayan canlılarla beslenmek
için akarsuların denize döküldüğü nehir ağızlarına
gelirler.

Akdeniz’de yaşayan –Akdeniz
foku– Avrupa’nın en nadir
hayvanlarından biridir.

Buzulların
oluşturduğu
bir fiyort.

Pyla kumulu
Avrupa’nın en
yüksek kumuludur.

© Brian Lawrence/ Van Parys

Norveç’te, buzullar kıyıları fiyort adı verilen sarp
vadiler şeklinde oymuştur. Bazı diğer ülkelerde ise
deniz ve rüzgâr, kumları savurarak kumullar (kum
tepeleri) oluşturmuştur. Avrupa’nın en yüksek
kumulu (117 metre yüksekliğinde), Fransa’da
Arcachon yakınlarındaki Dune du Pyla’dır.

© Doug Pearson/Corbis

Deniz papağanı sarp
kayalıkların üzerinde yuva
yapar ve balık yakalamak
için suya dalar.

Deniz, kireçten
oluşmuş bu sarp
kayaları
şekillendirmiştir.

© Pixelio

Deniz

Su kuşu sürüleri nehir
ağızlarında beslenirler.
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İnsanlar ve deniz
Deniz insanlar için de önemlidir. Akdeniz Romalılar için o
kadar önemliymiş ki ona Mare nostrum, yani “bizim denizimiz”
adını vermişler. Yüzyıllar boyunca Avrupalılar okyanuslarda
yelken açarak diğer kıtaları keşfetmiş; buraları dolaşarak yerli
halkla ticaret yapmış ve bu yeni kıtalara yerleşmiştir. “Zamanda
yolculuk” bölümünde, bu büyük keşif gezileri hakkında daha
ayrıntılı bilgi bulabilirsin.

© Scott Barrow/Corbis

Dünyanın dört bir yanından gelen yük gemileri Avrupa’nın
işlek limanlarına (çoğu zaman konteynırlara yüklenmiş halde)
çok çeşitli mallar getirir. Limana gelen mallar trenlere, tırlara ve
mavnalara boşaltılır. Ardından gemilere Avrupa’da üretilen ve
diğer kıtalarda satılacak olan ürünler yüklenir.

Yük gemileri
Avrupa’ya mal
getirip götürürler.

Dünyanın en güzel gemilerinden bazıları Avrupa’da inşa
edilmiştir. Bunlar arasında bulunan Kraliçe II. Mary adlı gemi,
dünyanın en büyük yolcu gemilerinden biridir. Bu gemi ilk
denizaşırı yolculuğunu Ocak 2004’te yapmıştır.

Kraliçe II. Mary - dünyanın en büyük yolcu gemisi.
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© Pixelio

Akdeniz’de tüplü
sualtı dalışı.

Öte yandan, Avrupa’nın sahilleri tatil için ideal
yerlerdir. Bu sahillerde sörften kayıkçılığa, su
kayağından tüplü sualtı dalışına kadar he türlü su
sporunu yapabilirsin.
Ya da sahilde güneşlenerek ve denizde serinleyerek
yazın tadını çıkarabilirsin.

Balık tutmaya
gitmek için her
zaman bir kayığa
ihtiyacınız yok!

© P. Dieudonne/R. Harding/Corbis

Avrupalılar
birçok balık çeşidi tüketirler.
Ton balığı bunların en
büyüklerindendir!

© Nathalie Fobes/Corbis

İskoçya, Skye’de demir atmış
bir balıkçı gemisi.

Somon çiftlikleri.

Balıkçılık
Balıkçılık Avrupalılar için her zaman önemli bir geçim kaynağı
olmuştur. Balıkçı limanları etrafında koca şehirler oluşmuştur ve
binlerce insan geçimini balık yakalayıp satarak veya balıkçılar ve
aileleri için çalışarak sağlamaktadır.
Balık işleme tesislerine sahip tarak ağlı gemiler (trol) gibi modern
balıkçı tekneleri büyük miktarlarda balık tutabilir. Avrupa
ülkeleri, denizlerdeki balık miktarını korumak için ne kadar balık
avlanabileceği ve yavru balıkların kaçmalarına olanak veren ağların
kullanılması konusunda bazı kurallar üzerinde anlaşmıştır.
Balık miktarını korumanın bir başka yolu da balık çiftlikleri
işletmektir. Kuzey Avrupa sahillerinde, somon balıkları denize
yerleştirilen büyük kafesler içinde yetiştirilmektedir. Midye, istiridye
ve deniztarağı gibi kabuklu deniz ürünleri de aynı yöntemle
üretilebilmektedir.
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Avrupa sahillerini korumak
Avrupa’nın sahilleri ve denizi hem insanlar için hem de yaban hayatı için önemlidir.
Bu nedenle onları korumalıyız. Denizlerin ve sahillerin fabrika ve yerleşim
yerlerinden kaynaklanan atıklarla kirletilmesini önlemeliyiz. Bazen meydana gelen
kazalarda, petrol tankerlerinden denize büyük miktarlarda petrol dökülmektedir.
Bu kazalar, sahilleri katrana bulayıp binlerce deniz kuşunun ölümüne sebep
olabilmektedir.
Avrupa ülkeleri bu tür olayların tekrarını önlemek ve sahillerin gelecek nesiller için
güzel kalmasını sağlamak için birlikte çalışmaktadır.
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Zamanda yolculuk
Wikimedia

Aradan geçen binlerce yıl içinde, Avrupa’da devasa değişiklikler oldu.
Bu büyüleyici bir öykü! Ama bir o kadar da uzun. İşte bu yüzden, burada
sadece bazı önemli noktalara değineceğiz.

Taş Devri

Fransa, Lascaux’da tarih öncesi
mağara resimleri.

İlk Avrupalılar avcı ve toplayıcıydı. Bazı mağara duvarlarında bu
ilk insanların çizdiği müthiş av sahnelerini görmek mümkün.
Daha sonra bu insanlar tarımı öğrendiler. Hayvan ve ürün
yetiştirmeye ve köylerde yaşamaya başladılar.

Taş Devrinde
çakmaktaşından yapılmış
bir alet.

Avrupa’nın ilk sakinleri silah ve aletlerini taştan yapıyorlardı.
Çakmaktaşına şekil vererek yapılmış aletler de yaygın olarak
kullanılıyordu.

Tunç ve Demir Devri –
Madenleri kullanmanın
öğrenilmesi
Milattan (İsa’nın doğumundan) birkaç bin yıl önce, insanlar farklı kaya
çeşitlerini yüksek ateşte ısıtarak farklı madenler elde etmeyi keşfetti.
Bakır ve kalayın karışımı olan tunç (bronz), alet ve silah yapımı için
yeterli sertliğe sahipti. Yumuşak olan altın ve gümüş ise çok güzel
olduklarından süs eşyası yapımında kullanılmaya başlandı.
Daha sonra, daha da sert bir maden bulundu: demir. En iyi maden
ise sert ve kolay kırılmayan çelikti. Bu nedenle de çelikten çok
sağlam kılıçlar yapılabiliyordu. Çeliğin işlenmesi hüner isteyen bir iş
olduğundan iyi kılıçlar ender ve çok değerliydi!

Bronz bir balta başı.
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Antik Yunan
yaklaşık MÖ 2000 – 200
MÖ milattan önce demektir
Yaklaşık 4000 yıl kadar önce, Yunanistan’da
insanlar şehirler kurmaya başladı. Önceleri bu
şehirler krallar tarafından yönetiliyordu. Daha
sonra, MÖ 500 yıllarında, Atinalılar “halkın halkı
yönetmesi” anlamına gelen “demokrasi”yi hayata
geçirdiler. (Artık bir kral yerine, Atina halkı
kararları oylama yoluyla alıyordu.) Demokrasi,
tüm dünyaya yayılmış önemli bir Avrupa
buluşudur.

Bu kırmızı desenli
Yunan vazosu yaklaşık
MÖ 530 tarihlidir.

© Marie-LanNguyen/Wikimedia

Antik Yunanlıların bize kazandırdıklarından bazıları şunlardır:

Dünyanın en önemli
düşünürlerinden Platon.
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> tanrılar, kahramanlar, savaşlar ve maceralar hakkında harika hikâyeler;
> zarif tapınaklar, mermer heykeller ve güzel çömlekler;
> olimpiyat oyunları;
> kusursuz tasarlanmış tiyatrolar ve yazdıkları oyunlar bugün bile sahnelenen büyük yazarlar;
> Sokrates ve Platon (Eflatun) gibi, insanlara mantıklı düşünme yetisi kazandıran öğretmenler;
> matematik model ve kurallarını bulan Öklid ve Pisagor gibi matematikçiler;
> (bitki ve hayvanları inceleyen) Aristo ve (Dünyanın küre şeklinde olduğunu kanıtlayan ve
büyüklüğünü hesaplayan) Eratosten gibi bilim insanları.

Roma İmparatorluğu
yaklaşık MÖ 500 - MS 500
MS milattan sonra demektir

Romalıların bize bıraktıklarından bazı örnekler:
> imparatorluğun tüm bölgelerini birbirine bağlayan bakımlı, düzgün yollar;
> avluları ve mozaik zeminleriyle çok güzel evler;
> dayanıklı köprüler ve (suyu uzun mesafe taşıyan) su kemerleri;
> binaların sağlam ve kalıcı olmasını sağlayan kubbeli kemerler;
> çimento ve beton gibi yeni yapı malzemeleri;
> mancınık (katapult) gibi yeni silahlar;
> Cicero ve Virgil gibi büyük yazarlar;
> birçok Avrupa ülkesinde bugün bile halen kullanılan Roma hukuk sistemi.

© Alexander Barti/Pixelio

Roma, tarih sahnesine İtalya’da küçük bir köy olarak girdi. Romalılar çok örgütlüydü. Roma
orduları çok iyi savaşıyordu. Böylece adım adım Akdeniz etrafındaki tüm toprakları fethettiler.
Nihayetinde, Roma İmparatorluğu kuzey İngiltere’den Sahra Çölü’ne, Atlas Okyanusu’ndan
Asya’ya kadar geniş topraklara yayıldı.

Hâlâ ayakta durun bir Roma su
kemeri: Pont du Gard, Fransa.

Küçük taşlar, mine, cam ya da seramik
parçaları kullanılarak yapılan mozaikler,
binaları süslemede kullanılıyorlardı.
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Ortaçağ
yaklaşık MS 500 – 1500
Roma imparatorluğu çöktüğünde, Avrupa’nın farklı yerleri
farklı halklar tarafından ele geçirilmiştir. Örneğin:

Keltler
Roma döneminden önce Keltler, Avrupa’nın birçok
bölgesinde yaşıyordu. Onların torunları bugün başlıca
Bretanya (Fransa), Cornwall (İngiltere), Galiçya (İspanya),
İrlanda, İskoçya ve Galler’de yaşamaktadır. Avrupa’nın
bu bölgelerinde Kelt dilleri ve kültürü yaşamaya devam
ediyor.

Cermenler
Cermen halklarının tamamı Almanya’ya
yerleşmemiştir:
> Angluslar ve Saksonlar İngiltere’ye giderek
1066’ya kadar burada hüküm sürdü.
> Frenkler MS 500–800 tarihleri arasında Fransa
da dâhil olmak üzere Avrupa’nın büyük bir kısmını
fethetti. En ünlü kralları Şarlman’dı.
> Gotlar (Vizigotlar ve Ostrogotlar) İspanya ve
İtalya’da krallıklar kurdu.
> Vikingler İskandinavya’da yaşıyordu. 800’lerde
ve 900’lerde gemilerle diğer ülkelere yelken açtılar.
Yağmacılık yaptılar, ticaretle uğraştılar ve verimli
tarım arazilerine yerleştiler.
Vikingler, Amerika’ya bile
ulaşabilmiş çok iyi denizcilerdi.
(Ama bu bundan kimseye söz
etmemişlerdi!)

Normanlar
veya “Kuzeyliler”, Fransa’ya (Normandiya olarak adlandırılan
bölgeye) yerleşen Vikinglerdi. 1066’da İngiltere’yi fethettiler.
Günümüzde Bayeux kentinde bir müzede sergilenen ünlü bir
Norman duvar halısında bu fetihten sahneler betimlenmiştir.
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Slavlar doğu Avrupa’nın birçok yerine yerleştiler. Slavlar, günümüzde Slav
dillerini konuşan Beyaz Ruslar, Bulgarlar, Hırvatlar, Çekler, Lehler, Sırplar,
Slovaklar, Slovenler ve Ukraynalıların atalarıdır.
Macarlar 9. ve 10. yüzyıllarda Karpatya Havzası’na yerleştikten sonra 1000
yılında Macaristan Krallığı’nı kurdular. Torunları bugün Macaristan’da ve
diğer komşu ülkelerde yaşamaktadır.
Ortaçağ boyunca, Avrupa’daki krallar ve soylular arasında birçok çatışma
ve savaş yaşandı. (Bu, tepeden tırnağa zırhlı şövalyelerin at üzerinde
savaştığı dönemdi). Krallar ve soylular, kendilerini saldırılara karşı korumak
için çoğunlukla kalın surlarla veya taş duvarlarla çevrili, sağlam kalelerde
yaşıyordu. Bazı kaleler o kadar sağlamdı ki bugüne kadar ayakta kalmayı
başarmışlardır.
Ortaçağ kaleleri,
düşmanlardan korunmak
için inşa edilmiştir.

© SXC

“Gotik” mimari Ortaçağ’ın önemli
buluşlarından biridir. Yukarıda, Milan
Katedrali’nde bulunan bir “oluk”
görülmekte.

© Diete
r Scütz/
Pixelio

Ortaçağda Hıristiyanlık Avrupa’nın yaygın dini haline geldi ve hemen
hemen her yere kiliseler inşa edildi. Bunların bazıları, özellikle de yüksek
kuleleri ve rengârenk vitray camlarıyla büyük katedraller, hayli görkemlidir.
Keşişler çiftçilik yapıyor ve tarımın tüm Avrupa’da geliştirilmesine yardımcı
oluyorlardı. Keşişler, ayrıca okullar kurmuş ve kitaplar yazmışlardır.
Yaşadıkları manastırlar çoğu zaman antik çağlardan kalan önemli kitapların
korunduğu kütüphanelere sahipti.
Başlıca dinin İslam olduğu Güney İspanya’da ise, hükümdarlar çok güzel
camiler ve minareler inşa ettirdi. Bunlardan günümüze kadar gelenlerin en
ünlüleri Kordoba’daki cami ve Seville’deki Giralda minaresidir.

Kordoba’daki (İspanya) Ortaçağ
dönemine ait büyük caminin görünüşü.
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Rönesans
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Dünyanın en ünlü
heykellerinden biri:
Michelangelo’nun Davut
eseri.
Leonardo da Vinci
bu helikopteri 500
yıl önce tasarladı.

Wikimedia

im
Wik

edia

Bu bilgi ve fikirlere, örneğin Floransa (İtalya) gibi kentlerde yaşayan
varlıklı ve eğitimli kesim büyük ilgi gösterdi. Bu kesim, (özellikle
de 1445 yılında matbaanın Avrupa’da icat edilmesinden sonra)
istedikleri kitapları alabilecek olanaklara sahip oldu. Antik Yunan
ve Roma kültürü onları büyüledi. Roma saraylarından esinlenerek
yaptırdıkları evlerini Yunan ve Roma hikâyelerinden sahnelerle,
tanrıların, kahramanların ve imparatorların heykelleriyle süslemeleri
için yetenekli ressamlar ve heykeltıraşlar tutmaya başladılar.

© Davi

Ortaçağda, insanların çoğu okuma yazma bilmiyordu ve sahip
oldukları bilgiler ise sadece kilisede öğrendiklerinden ibaretti. Antik
Yunanlıların ve Romalıların yazdığı kitapların nüshaları ise yalnızca
manastırlarda ve üniversitelerde bulunabiliyordu. Ancak 1300’lerde
ve 1400’lerde, öğrenciler antik çağlardan kalan bu kitapları yeniden
keşfettiler. Bu eserlerden edindikleri büyük fikirler ve devasa bilgiler
hayranlık uyandırıcıydı ve bunlar dört bir yana yayılmaya başladı.

ia

yaklaşık MS 1300 – 1600

Rönesans’ın en muhteşem
tablolarından biri:
Botticelli’nin Venüs’ü.

Sanki güzellik ve bilgeliğin hâkim olduğu kayıp bir dünya yeniden doğmuştu.
İşte bu nedenle bu döneme ( “yeniden doğuş” anlamına gelen) “Rönesans” adı
verilmiştir.
Rönesans dünyaya aşağıdakileri kazandırdı:
> Michelangelo ve Botticelli gibi büyük ressam ve heykeltıraşlar;
> Brunelleschi gibi yetenekli mimarlar;
> olağanüstü bir mucit ve ressam olan Leonardo da Vinci;
> Thomas More, Erasmus ve Montaigne gibi büyük düşünürler;
> (Dünyanın ve diğer gezegenlerin güneşin etrafında döndüğünü
bulan) Kopernik ve Galileo gibi büyük bilim insanları;
> Loire Vadisi’nde bulunan kaleler gibi güzel yapılar;
> insanoğlunun neleri başarabileceği konusunda yeni bir
ilginin canlanması.
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Sanayi Devrimi
yaklaşık MS 1750 – 1880

Yaklaşık 250 yıl önce Avrupa’da, “sanayi” dünyasında başka bir tür “devrim”
baş gösterdi. Her şey bir enerji kriziyle başladı. Binlerce yıldır insanlar odun
ve odun kömürü yakmıştı. Oysa artık Avrupa’nın bazı bölgelerinde ormanlar
tükeniyordu. Peki, yakıt olarak başka ne kullanılabilirdi?
Cevap kömürdü. Avrupa’da hayli fazla miktarda kömür vardı ve madenciler
bunları çıkarmaya giriştiler. Kömür, yeni icat edilen buhar makinelerinin
yakıtı haline geldi. Ayrıca, kömür fırınlanarak çok daha temiz bir yakıt olan
“kok kömürü”ne de dönüştürülebiliyordu. Kok kömürü, demir ve çelik yapımı
için idealdi.

Wikimedia

150 yıl kadar önce, Henry Bessemer adlı bir İngiliz, çok miktarda çeliği
hayli ucuza üretebilen bir “maden eritme ocağı” geliştirdi. Çok geçmeden,
Avrupa’da büyük miktarlarda çelik üretilmeye başlandı ve bu durum tüm
dünyayı değiştirdi! Ucuz çelik sayesinde gökdelenler, devasa köprüler,
okyanusları aşan yolcu gemileri, otomobiller, buzdolapları… ve aynı
zamanda güçlü silahlar ve bombalar yapmak mümkün oldu.

Henry Bessemer –
modern çelik
yapımının mucidi.
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Büyük buluşlar ve yeni fikirler
© E.Benjamin Andrews

yaklaşık MS 1500 – 1900

© Gregorio Lopes

Kristof Kolomb’un gemilerinin
sonradan yapılmış benzerleri.

rupa’dan
ama – Av
G
a
d
en ilk kişi.
o
sc
Va
oluyla gid
y
iz
n
e
d
’a
Hindistan

Rönesans döneminde, uzak ülkelerle yapılan ticaret Avrupalı tüccarlar için
çok önem kazanmıştı. Avrupalı tacirler, örneğin, mallarını Hindistan’da
satıyor ve dönerken değerli baharatlar ve kıymetli taşlar getiriyorlardı.
Ancak karadan seyahat etmek zordu ve çok zaman alıyordu. Bu nedenle
tüccarlar Hindistan’a denizden ulaşmak istiyorlardı. Sorun, yollarının
üzerinde Afrika kıtası gibi aşmaları gereken büyük bir engel olmasıydı!
Ancak, (insanların artık inanmaya başladığı gibi) dünya gerçekten
yuvarlaksa, Avrupalı gemiciler daima batıya yelken açarak Hindistan’a
ulaşabilmeliydiler. Bu inanışla, 1492 yılında, Kristof Kolomb ve mürettebatı
İspanya’dan yola çıkıp Atlas Okyanusu’nu aştı. Ancak Hindistan’a
varacaklarını beklerken, (Amerika sahilinin yakınında, Karayip Denizi’ndeki
adalar olan) Bahama Adaları’nı keşfettiler.

Wikimedia

Diğer kâşifler de vakit geçirmeden onların açtığı yolu takip etti. 1497–
1498’de, Portekizli bir donanma subayı olan Vasco da Gama, Afrika
kıyılarından dolaşarak Hindistan’a ulaşan ilk Avrupalı oldu. 1519’da, bir
başka Portekizli kâşif olan ve İspanya Kralı için çalışan Ferdinand Macellan
ise, dünyanın çevresini dolaşacak ilk Avrupa seyahatine öncülük etti!

© Catherine Lusurier

Dodo kuşu, bir zamanlar Hint
Okyanusu’ndaki bir adada
yaşayan uçamayan bir kuş
türüdür. Avrupalı koloniciler
neslinin tükenmesine yol açmıştır.

Voltaire, Aydınlanma Çağı’nın
en önemli yazarlarındandır.
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Çok geçmeden, Avrupalılar Karayip Adalarını ve (“yeni dünya” diye
adlandırdıkları) Amerika’yı keşfedip buralarda sömürgeler kurdular.
Diğer bir deyişle, bu yeni toprakların artık Avrupa’daki anavatanlarına ait
olduğunu iddia ederek buraları ele geçirdiler. İnançlarını, geleneklerini ve
dillerini de beraberlerinde götürdüler. Böylece, İngilizce ve Fransızca Kuzey
Amerika’da; İspanyolca ve Portekizce ise Orta ve Güney Amerika’da en çok
konuşulan diller haline geldi.
Zamanla, Avrupalılar daha da uzaklara, Çin’e,
Japonya’ya, Güneydoğu Asya’ya, Avustralya’ya ve
Okyanusya’ya yelken açtılar. Bu uzak ülkelerden
dönen denizciler Avrupa’dakilerden çok farklı,
garip yaratıklar gördüklerini söylüyorlardı.
Bu anlatılanlar bilim adamlarında bu yeni
yerleri keşfetme ve Avrupa’daki müzeler
için buralardan hayvan ve bitki örnekleri
getirme arzusu uyandırdı. 1800’lerde,
Avrupalı kâşifler ve gezginler Afrika’nın
iç kesimlerine kadar ulaştılar. 1910’a
gelindiğinde ise Afrika’nın büyük bir kısmı
Avrupalılarca sömürgeleştirilmişti.

1700’lerde insanlar, örneğin ülkelerin nasıl yönetilmesi gerektiği ve
insanların hangi hak ve özgürlüklere sahip olması gerektiği gibi başka
önemli sorular da soruyordu. Yazar Jean-Jacques Rousseau, herkesin eşit
olması gerektiğini öne sürüyordu. Bir başka yazar olan Voltaire ise cehalet
ve batıl inancın yerini mantık ve bilgi alırsa dünyanın daha iyi bir yer
olacağı savını geliştirdi.
“Aydınlanma” olarak adlandırılan bu yeni fikirler çağı bazı ülkelerde
büyük değişimlere ön ayak oldu. Bu değişimlere; 1789’da Fransız halkı,
kral ve kraliçelerin yönetimini artık istemediklerine karar verdiklerinde
gerçekleşen Fransız Devrimi örnek verilebilir. Bu devrimin başlıca sloganı
“özgürlük, eşitlik ve kardeşlik”ti ve bu sözler daha sonra Fransa’nın ulusal
sloganı haline geldi.

Modern dünya

© Julia Margaret Cameron

Charles Darw
in, evrim kura
mını
1959’da yayım
ladı.

©Zubro/Wikimedia

Bu arada, Avrupa’da bilim adamları evrenin nasıl işlediğiyle ilgili her
geçen gün daha çok bilgi sahibi oluyordu. Kayaları ve fosilleri inceleyen
jeologlar (yerbilimciler) Dünyanın nasıl oluştuğu ve kaç yaşında olduğuyla
ilgilenmeye başladılar. İki büyük bilim insanı, Jean-Baptiste Lamarck
(Fransa’da) ve Charles Darwin (İngiltere’de), çalışmaları sonucunda hayvan
ve bitkilerin “evrimleştiği”, yani milyonlarca yıl içinde bir türden diğer bir
türe dönüştükleri sonucuna vardı.

İlk telefon, İskoçya doğumlu
Alexander Graham Bell
tarafından icat edildi.
Günümüzde Avrupa, en son
model cep telefonlarını
üretmektedir.

yaklaşık 1880’den bugüne
19. ve 20. yüzyılda gerçekleşen diğer Avrupa buluşları, bugün bildiğimiz dünyanın
oluşmasına katkıda bulundu. Örneğin:

1886
1901
1909

Benzinli motor
İlk telsiz mesajları
Bakalit, ilk plastik

1912
Neon ışıklar
1920’ler Televizyon ve otoyollar
1935
Radar ve tükenmez kalem

1937
Hazır kahve
1939
İlk jet motorlu uçak
1940’lar İlk bilgisayar

Günümüzde, Avrupa’da çalışan nüfusun yaklaşık dörtte biri, modern
dünyada ihtiyaç duyulan ürünleri üretiyor. Bunlar arasında yiyecek ve
içecekler; cep telefonları ve bilgisayarlar; giysi ve mobilya; çamaşır/bulaşık
makineleri, televizyonlar; otomobiller, otobüsler, kamyonlar ve daha
birçok farklı ürün sayılabilir.
Avrupa’daki her 10 işçiden yaklaşık 7’si “hizmet” sektöründe çalışmaktadır.
Diğer bir deyişle, bu işçiler; mağaza, postane, banka, sigorta şirketi,
otel, lokanta, hastane ve okul vb. işyerlerinde çalışarak insanlara ya satış
yapıyor ya da ihtiyaç duydukları hizmetleri sağlıyorlar.
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Tarihten ders almak
Ne yazık ki, Avrupa tarihi sadece övünülecek büyük
başarılardan ibaret değil. Utanç duyulacak pek çok şey de
bu tarihte saklı. Yüzyıllar boyunca, Avrupa ulusları arasında
korkunç savaşlar meydana geldi. Bu savaşlar çoğu zaman
güç ve zenginlik elde etmek ya da din uğruna yapıldı.
Avrupalı koloniciler diğer ülkelerde milyonlarca yerliyi
ya savaşarak, ya kötü muamele ederek ya da kazara
Avrupa’dan getirdikleri hastalıkları bu yerli halklara
bulaştırarak öldürdü. Avrupalılar ayrıca anayurtlarından
aldıkları milyonlarca Afrikalıyı köle olarak çalıştırdı.
Bu korkunç uygulamalardan gerekli dersler çıkarıldı.
Avrupa’da köle ticareti 1800’lerde yasaklandı. Sömürgeler
1900’lerde özgürlüklerine kavuştu. Ve en sonunda
Avrupa’ya barış geldi.
Bunun nasıl gerçekleştiğini öğrenmek için, “Avrupa
Birliğinin Öyküsü” adlı bölümü okuyabilirsin.

Savaş…
Ne yazık ki, Avrupa ailesinin içinde birçok anlaşmazlık
yaşandı. Bunlar genellikle yönetimde kimin söz sahibi
olacağı ve topraklara hangi ülkenin sahip olması
gerektiğiyle ilgiliydi. Bazen hükümdarlardan biri komşu
toprakları fethederek daha fazla güç elde etme ya da
kendi halkının diğerlerinden daha güçlü ve daha iyi
olduğunu kanıtlama amacını güttü.
Şu veya bu şekilde, yüzyıllar boyunca Avrupa’da çok kötü
savaşlar yaşandı. 20. yüzyılda, bu kıtada iki büyük savaş
patladı ve buradan dünyanın tüm ülkelerine yayıldı.
Dünya savaşları olarak bilinen ve milyonlarca kişinin
öldüğü bu savaşlar, geride yoksul ve harap bir Avrupa
bıraktı.
Bu olayların yeniden yaşanmasını engelleyecek bir şey
yapılabilir miydi? Avrupalılar savaşmak yerine karşılıklı
oturup konuşmayı öğrenebilecek miydi?
Bu sorunun yanıtı “evet”.
Bundan sonraki bölüm, Avrupa Birliği’nin öyküsüdür.
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… ve barış
Biz Avrupalılar, farklı dilleri, gelenekleri, alışkanlıkları
ve inançları olan farklı ülkelerden geliyoruz. Oysa
birçok nedenden dolayı büyük bir aile gibi birbirimize
bağlıyız.
Bunlardan bazılarını aşağıda bulabilirsin.
> binlerce yıl boyunca bu kıtayı paylaştık;
> çoğunlukla birbirleriyle akraba olan dilleri
konuşuyoruz;
> her bir Avrupa ülkesindeki birçok insanın kökeni
başka ülkelere dayanıyor;
> geleneklerimiz, alışkanlıklarımız ve bayramlarımız
aynı kökenden geliyor;
> yüzyıllar boyunca Avrupa’nın her yanındaki
insanların bizlere kazandırdığı birçok güzel müzik,
sanat, oyun ve hikâyeyi paylaşıyor ve bunlardan haz
duyuyoruz;
> Avrupalılar olarak hemen hepimiz dürüstlük,
komşuluk, düşünce özgürlüğü, karşılıklı saygı ve
ihtiyacı olanlara yardım gibi değerlerin önemine
inanıyoruz;
> dolayısıyla, bizler kendi ülkemiz ve bölgemizin farklı
ve özel yanları kadar Avrupalı olarak paylaştığımız
ortak özelliklerimizin de tadını çıkarıyoruz.

29

Avrupa Birliği’nin
öyküsü

© EU

Robert Schuman.

© EU

İkinci Dünya Savaşı 1945 yılında son buldu. Bu dönem, korkunç yıkım ve ölümlerle dolu bir
dönemdi ve savaşın kaynağı Avrupa olmuştu. Avrupa ülkelerinin liderleri buna benzer feci
olayların tekrar yaşanmasını nasıl önleyebilirdi? Daha önce hiç denenmemiş, çok iyi bir plana
ihtiyaçları vardı.

Yepyeni bir fikir
Jean Monnet adlı bir Fransız bu konuda uzun uzadıya düşündü. Monnet, bir ülkenin
savaşabilmek için iki şeye ihtiyacı olduğunu fark etti: tank, silah, bomba yapmakta
kullanılacak çelik için gerekli olan demir ile fabrikalar ve demiryolları için enerji sağlayacak
olan kömür. Avrupa’da bol miktarda kömür ve çelik bulunuyordu. Bu yüzden Avrupa ülkeleri
kolayca silah yaparak savaşa girebilmişlerdi.
Böylece Jean Monnet yepyeni ve çok cesur bir fikirle ortaya çıktı. Fransız ve Alman
hükümetleri – ve belki diğer Avrupa ülkeleri de– kendi kömür ve çelik endüstrilerini artık
kendileri işletmemeliydiler. Bunun yerine, katılımcı ülkelerden gelen temsilciler masaya
oturup tartışarak ortak kararlar almalı ve bu endüstrileri birlikte düzenlemeliydiler. Böylelikle
bu katılımcıların arasında bir savaş yaşanması mümkün olmayacaktı!
Jean Monnet, planının ancak Avrupalı liderler bunu denemek konusunda istekli davranırlarsa
işe yarayabileceği inancındaydı. Fransız hükümetinde bakan olan arkadaşı Robert Schuman’a
bu konudan söz etti. Bunun harika bir fikir olduğuna inanan Schuman, 9 Mayıs 1950 günü
yaptığı tarihi konuşmasında bu düşünceyi duyurdu.
Bu konuşma Fransa ve Almanya liderlerini ikna etmekle kalmayıp Belçika, Hollanda, İtalya ve
Lüksemburg liderlerince de sıcak karşılandı. Böylece bu ülkeler, kömür ve çelik sanayilerini
birleştirip Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) adında bir oluşuma gitmeye karar
verdiler. Bu girişim, barışçıl amaçlara yönelik çalışacak ve Avrupa’yı savaşın yarattığı yıkımdan
sonra yeniden inşa etmeye yardımcı olacaktı. AKÇT böylece 1951’de kuruldu.
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Jean Monnet.

© Keystone

Ortak pazar

Sınırda beklemekten
bunalanlar… Bunun gibi
kuyruklar eskiden Avrupa’da
normal yaşamın bir
parçasını oluşturuyordu.

Altı ülke bu girişimin istedikleri gibi yürümesi üzerine birlikte çalışmaya devam etmeye
ve Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) adında bir topluluk kurmaya karar verdiler. AET
1957’de kuruldu.
“Ekonomik”, “ekonomiyle ilgili” yani para, ticaret, iş ve meslek hayatı ile ilgili anlamına
gelir.
Temel amaçlardan biri de, AET ülkelerinin birbirleriyle ticaret yapmalarını kolaylaştırmak
için bir “ortak pazar” oluşturulmasıydı. O zamana kadar, bir ülkeden diğerine mal taşıyan
kamyonlar, trenler ve mavnalar belgelerin kontrol edilmesi ve “gümrük vergileri”nin
ödenmesi gerektiği için sınırlarda durmak zorunda kalıyordu. Bu süreçler işleri
yavaşlattığı gibi yurtdışından gelen malların daha pahalı olmasına da neden oluyordu.
Bir ortak pazar kurmak, Avrupalı ülkeleri tüm bu sınır kontrollerinden, gecikmelerden
ve gümrük vergilerinden kurtaracak, sanki tek bir ülkeymiş gibi birbirleriyle ticaret
yapmalarına olanak verecekti.

Gıda ve tarım
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İkinci Dünya Savaşı, Avrupa için gıda üretimini ve başka kıtalardan gıda ithalini çok zor
hale getirmişti. 1950’li yılların başında bile Avrupa’da yiyecek sıkıntısı söz konusuydu.
Bu yüzden AET, çiftçilere daha fazla mahsul üretmeleri için para ödemeyi ve çiftçilerin
toprakla uğraşarak geçinebilmelerini sağlamayı kararlaştırdı.
Resimdeki biçerdöver gibi
bazı makineler buğday ve
diğer mahsullerin hasadı
için kullanılır.

Bu düzenlemeye “ortak tarım politikası” (ya da OTP) adı verildi. Yeni düzenleme o
kadar iyi yürüdü ve o kadar işe yaradı ki, çiftçiler fazla üretim yapar hale geldi ve bu da
uygulamada değişiklikler yapılmasını gerektirdi! Bugün, OTP çerçevesinde, çiftçilere
kırlık ve kırsal alanların bakımı için de ödeme yapılmaktadır.
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AET’den Avrupa Birliği’ne
Ortak Pazar, kısa zamanda AET vatandaşlarının hayatını çok daha
kolay hale getirmişti.

Yıllar süren görüşmelerden sonra Birleşik Krallık, Danimarka ve
İrlanda 1973’te AET’ye katıldı. Onları 1981’de Yunanistan, 1986’da
Portekiz ve İspanya, 1995’te Avusturya, Finlandiya ve İsveç izledi.

© EU

Artık AET vatandaşlarının harcayacak daha fazla paraları, tüketecek
daha fazla besinleri ve mağazalarda satın alabilecekleri çeşitli malları
olmuştu. Bunu gören diğer komşu ülkelerden bazıları 1960’larda
topluluğa katılma isteklerini bildirmeye başladılar.

Kulübe katılmak: Yunanistan üyelik
için imza atıyor.

Böylece topluluğun üye sayısı on beşe çıktı.
Geçen yıllar içinde topluluk da değişiyordu. 1992’nin sonlarına
gelindiğinde, (şimdiki adı ile) “tek pazar’ çalışmaları tamamlanmış
ve buna ek olarak farklı alanlarda da birçok gelişme sağlanmaya
başlanmıştı.
Bu kapsamda, örneğin, AET ülkeleri çevreyi korumak ya da
Avrupa’nın bir ucundan diğer ucuna daha güzel kara ve
demiryolları yapmak için işbirliği içinde çalışıyorlardı. Daha
zengin ülkeler, daha yoksul olanlara yol yapımı ve benzeri
önemli projelerde yardımcı oluyordu.
Seyahat edenlerin işini kolaylaştırmak amacıyla, AET
ülkelerinin çoğu, sınır kapılarındaki pasaport kontrollerini
kaldırmıştı. Bir üye ülkede yaşayan bir kişi iş bulmak ve
yaşamak için diğer bir üye ülkeye gitmekte serbestti.
Hükümetler, ayrıca, farklı ülkelerin polis örgütlerinin
suçluları, uyuşturucu kaçakçılarını ve teröristleri yakalamak
için birbirlerine nasıl yardımcı olabileceği gibi başka yeni
konuları da tartışıyorlardı.

Bir polis ve köpeği,
uyuşturu madde için
bavulları denetliyor.
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Kısacası, topluluk o kadar farklılaştı ve topluluk içindeki birlik
o kadar arttı ki, 1992’de AET ismini “Avrupa Birliği” (AB) olarak
değiştirmeye karar verdi.
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Çevreyi korumak hava
kirliliğini azaltmaya
yönelik çalışmaları
da -örneğin rüzgâr
enerjisinden elektrik
elde etmek gibi- kapsar.

Aileyi bir araya getirmek
Bu arada AB’nin sınırları ötesinde de heyecan verici gelişmeler yaşanıyordu. Avrupa’nın doğu ve batı
kesimleri uzun yıllar bölünmüş durumdaydı. Doğu ve Batı Avrupa; savaşta değillerdi, fakat liderlerinin
çok katı görüş farklılıkları vardı. Doğu kesiminin yöneticileri halka pek özgürlük tanımayan bir yönetim
şekli olan “Komünizm”e inanıyordu. Bu yönetim şeklinden dolayı bu ülkeler, Batı Avrupa’ya oranla daha
yoksuldu.
Doğu ve Batı arasındaki uyuşmazlık öyle kuvvetliydi ki bu ayrım “demir perde” olarak adlandırılıyordu.
Birçok yerde sınırlar Berlin’in ortasından geçerek Almanya’yı ikiye bölen Berlin Duvarı gibi yüksek
duvarlar veya uzun çitlerle belirlenmişti. Bu sınırlardan geçebilmek için izin almak ise pek zordu.
Nihayet 1989’a gelindiğinde bölünme ve anlaşmazlık sona erdi. Berlin Duvarı yıkıldı ve “demir perde”
ortadan kalktı. Kısa zamanda Almanya yeniden birleşti. Orta ve Doğu Avrupalılar köhne ve katı
komünist sistemi ortadan kaldıran yeni hükümetler seçtiler.
Nihayet özgürdüler! Her yerde bir bayram havası yaşanıyordu.

1989:
Berlin Duvarı’nın
yıkılışı.

Özgürlüklerine kavuşan Doğu Avrupa ülkeleri birer birer Avrupa Birliği’ne katılma isteklerini dile
getirmeye başladılar. Böylece Avrupa Birliği üyesi olmak için bekleyen birçok aday ülke ortaya çıktı.
Bir ülkenin Avrupa Birliği’ne katılabilmesi için, ekonomisinin sağlam işliyor olması gerekir. Ayrıca
demokratik olması, yani kendilerini yönetmek üzere istedikleri hükümeti seçmekte halkın özgür
olması gerekir. Söz konusu ülke ayrıca insan haklarına da saygılı olmalıdır. (İnsan hakları; düşündüğünü
söyleyebilmek, adil yargılanma olmaksızın hapsedilmemek, işkenceye maruz kalmamak ve bunun gibi
birçok önemli hakkı kapsar.)
Eski Komünist ülkeler tüm bu şartları karşılayabilmek için çok sıkı bir gayret
gösterdi ve birkaç yıl sonra, bu ülkelerin sekizi üyeliğe hazırdı. Bu ülkeler: Çek
Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve
Slovenya idi.
Bu sekiz ülke, iki Akdeniz ada ülkesi olan Malta ve Kıbrıs ile birlikte 1 Mayıs
2004 tarihinde AB’ye katıldı. 1 Ocak 2007’de, eski Komünist ülkelerden
ikisi daha hazırlıklarını tamamladı ve böylece Bulgaristan ve Romanya da
birliğe katıldı.
Daha önce hiç bu kadar çok sayıda ülke bu kadar kısa bir süre içinde AB’ye
katılmamıştı. Bu, Avrupa’nın doğusunu, batısını ve orta kısımlarını bir araya
getiren gerçek bir “aile birleşmesi” idi.
AB’nin 27 üyesinin
bayrakları.
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AB ne yapar?
AB, birçok konuda yaşamı daha iyiye götürmek için çalışır.
İşte bunlardan bazıları:

İklim değişikliği ve çevre

© Javier Larrea /Van Parys

Çevre herkese aittir, bu yüzden ülkelerin çevreyi
korumak için işbirliği yapması gerekmektedir. AB, çevre kirliliğini
önlemek ve doğal hayatı, -örneğin yaban kuşlarını- korumak için
kurallar koymuştur. Bu kurallar bütün AB ülkelerinde geçerlidir ve
hükümetler bunlara uyulmasını sağlamakla yükümlüdür.

Çevre kirliliği sınırları aşan
sınırötesi bir olgu olduğundan, Avrupa ülkeleri çevreyi
korumak için birlikte çalışırlar.

Küresel ısınma olarak da bilinen iklim değişikliği ise, ülkelerin
tek başlarına üstesinden gelemeyecekleri bir başka sorundur. AB
ülkeleri bu nedenle, ürettikleri ve atmosfere zarar vererek küresel
ısınmaya neden olan salınım (emisyon) düzeylerini düşürmek için
birlikte çalışmaya karar vermiştir. AB ayrıca diğer ülkeleri de aynı
yönde çalışmaya ikna etmek için çabalamaktadır.

Euro
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Euro, birçok AB
ülkesinde
kullanılmaktadır.

Geçmiş yıllarda, her Avrupa ülkesi kendi “para birimi”ne sahipti.
Şimdi ise, diledikleri takdirde tüm AB ülkelerinin paylaşabileceği
tek bir para birimi var: Euro. Ortak bir para biriminin varlığı, bir para
birimini diğerine çevirmek zorunda kalmadan AB’nin her yerinde iş,
yolculuk ve alışveriş yapmayı kolaylaştırmaktadır.
Euro’yu yürürlüğe koymak dokuz yıllık sıkı bir çalışma ve
özenli bir planlama süreci gerektirmiştir. Yeni Euro banknot ve
madeni paraları 1 Ocak 2002 tarihinde tedavüle girdi. Bugün AB
vatandaşlarının üçte ikiden fazlası eski para birimlerinin yerine
Euro’yu kullanıyor. Madeni Euro’ları karşılaştırırsanız, bir yüzünde
basıldığı ülkeyi temsil eden bir resim görürsünüz. Madeni paranın
diğer yüzü ise bütün ülkelerde aynıdır.

Özgürlük!
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AB desteği ile farklı
ülkelerden gelen
öğrenciler birlikte
çalışıyorlar.
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AB vatandaşları, diledikleri herhangi bir AB ülkesinde yaşamak,
çalışmak ve okumakta serbesttir. AB bir ülkeden diğerine
taşınabilmeyi kolaylaştırmak için çalışmalar yapmaktadır. Artık AB
vatandaşları için AB ülkelerinin sınırlarından geçmek için pasaporta
gerek yoktur. AB, öğrencileri ve gençleri başka bir Avrupa ülkesinde
eğitim görmek ve mesleki eğitim almak konusunda da teşvik
etmektedir.
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İş olanakları

Yeni işler yapabilmeleri
için insanlara eğitim
olanağı sağlamak
oldukça önemlidir.

İnsanların sevdikleri ve başarılı oldukları işlere sahip olmaları
önemlidir. Çalışanların kazandıkları paranın bir bölümü
hastanelerin, okulların ve yaşlı insanların bakım masraflarını
karşılamaktadır. Bu yüzden, Avrupa Birliği, çalışabilecek herkese
yeni ve daha iyi iş olanakları yaratmak için elinden geleni yapar. AB
ayrıca insanlara yeni işler kurma konusunda yardımcı olur ve yeni
meslek dallarına geçebilmeleri için eğitim alma fırsatı sunar.
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Zor durumdaki bölgelere yardım

AB, yeni yollar
yapılması için maddi
yardım sağlamaktadır.

Hayat Avrupa’nın her yerinde herkes için kolay değildir. Bazı
yerlerde madenler ve fabrikalar kapandığından yeterli iş imkânı
bulunmamaktadır. Bazı bölgelerde ise iklim koşullarından dolayı
tarım imkânları sınırlıdır. Bazı yerlerde de kara ve demiryolu ulaşımı
yetersiz olduğundan ticaret yapmak hayli zordur.
AB, tüm üye ülkelerden topladığı vergiler ile sıkıntı yaşayan
bölgelerdeki sorunlara çare arar. Örneğin, bu bölgelere, yeni kara
ve demiryolu bağlantılarının yapılabilmesi ve yeni iş olanakları
yaratılması için maddi kaynak sağlar.

© Annie Griffiths, Belt/Corbis

Yoksul ülkelere yardım

AB, ihtiyacı olan bölge
ve insanlara yiyecek
yardımı yapmaktadır.

Dünyadaki birçok ülkede savaş, hastalıklar, kuraklık ve sel gibi doğal
afetler yüzünden insanlar ölüyor ya da zorluklar içinde yaşıyor. Bu
ülkelerin çoğunun, halklarının ihtiyaç duyduğu okul, hastane, yol ve
konutları yapabilmek için yeterli kaynağı bulunmuyor.
AB bu ülkelere mali yardımında bulunmakta, buralara
öğretmen, doktor, mühendis ve başka mesleklerden uzmanlar
göndermektedir. Ayrıca yoksul ülkelerin ürettiği birçok ürünü
de gümrük vergisi uygulamadan satın alarak bu ülkelerin para
kazanabilmesine olanak sağlamaktadır.
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Avrupa Birliği bayrağı.

Barış
Avrupa Birliği birçok Avrupa ülkesini bir dostluk çemberi içinde bir araya getirdi. Bu
ülkeler her zaman her konuda aynı fikirde olmayabilirler, ancak savaşmak yerine,
liderler anlaşmazlıklarını artık masada çözmeye çalışıyor.
Böylece Jean Monnet ve Robert Schuman’ın hayalleri gerçek oldu.
AB, üye ülkeler arasında barışı sağladı. AB ayrıca komşuları arasında ve dünya
çapında da kalıcı barışın sağlanması için çalışmaktadır. Örneğin, AB askerleri ve polis
görevlileri, kısa bir zaman önce şiddetli bir savaşın yaşandığı eski Yugoslavya’da tesis
edilen barışın sürekliliğini sağlamak için çabalamaktadır.
Bunlar AB’nin yaptığı birçok önemli katkıdan yalnızca birkaçı. Gerçekten de, Avrupa
Birliği’nde yaşıyor olmak hayatımızda hemen her bakımdan büyük farklar yaratıyor.
Peki, AB ne yapmalı, ne yapmamalı? Buna karar verecek olan, AB’deki insanlar.
Fikirlerimizi nasıl duyurabiliriz? Bir sonraki bölümde bunu öğreneceksin.
Avrupa’nın kendi bayrağı ve marşı bulunur. Avrupa Marşı, Beethoven’in 9.
Senfonisi”nden Neşeye Övgü ‘dür. Orijinal sözleri Almanca olan marş, Avrupa Marşı
olarak kullanıldığında sözleri kullanılmamakta, sadece melodisi çalınmaktadır.
Aşağıdaki İnternet adreslerini ziyaret ederek marşı dinleyebilirsin:
www.avrupa.info.tr/DelegasyonPortal/Bir_Bakista_AB/AB_Sembolleri.html
europa.eu/abc/symbols/anthem/index_en.htm
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Avrupa Birliği ve
komşuları
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Harita anahtarı:
Renkli olarak gösterilen ülkeler Avrupa Birliği (AB) üyeleridir.
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NORVEÇ
DENİZİ

Y
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Sofya
Brüksel
Prag
Kopenhag
Berlin
Tallinn
Dublin
Atina
Madrid
Paris
Roma
Lefkoşa
Riga
Vilnius
Lüksemburg
Budapeşte
Valetta
Amsterdam
Viyana
Varşova
Lizbon
Bükreş
Ljubljana
Bratislava
Helsinki
Stokholm
Londra

K

2

K U Z E Y Da
DENİZİ

O

?

1

AT
L A
S

Başkentleri
ülkelerle
eşleştirin.

İzlanda

İrlanda
Birleşik
Krallık

Hollanda

Al

Belçika

Lüksembur
B İ S K AY
KÖRFEZİ

Lie

Fransa

İsviçre

Portekiz

Çizgili olarak gösterilenler AB’ye katılmayı planlayan ülkelerdir.

Andorra

Monako

İspanya

Va

Küçük beyaz halka ile gösterilenler de dâhil diğer ülkeler,
AB’nin komşularıdır.
Noktalar başkentlerin olduğu yerleri gösterir.

AKD
EN
İZ

Vatikan şehri Roma’dadır.
Fransa, Portekiz ve İspanya’ya ait olan bazı adalar ve toprak
parçaları da Avrupa Birliği’nin parçasıdır.
Fakat bunlar Avrupa kıtasından çok uzak oldukları için,
haritanın sağ üst köşesinde kutu içinde gösterilmişlerdir.

Fas

Cezayir

Tunus

Azor Adaları

Madeira

Kanarya Adaları

Ç

Y
İ

Guadeloupe

Martinik

Finlandiya

Guyana
Réunion

Surinam
Norveç
Brezilya

İsveç
Estonya
Rusya

Letonya

Danimarka
B A LT I K
DENİZİ

Litvanya
R.
Beyaz Rusya

a
Polonya

Almanya

Çek
Cumhuriyeti

emburg

Ukrayna
Slovakya
Moldova

Liechtenstein

Avusturya
Slovenya Macaristan

viçre

Kazakistan

Romanya

Hırvatistan
San Marino

ako

İtalya

BosnaHersek
Karadağ

Vatikan
Şehri

KARADENİZ
Sırbistan
Kosova

Arnavutluk

Gürcistan
Azerbaycan
Ermenistan

Bulgaristan
İran

Makedonya
Eski Yugoslav
Cumhuriyeti

Türkiye

Yunanistan

İZ

nus

Irak
Suriye
Malta

Kıbrıs
Lübnan

Bayrağı

Avrupa
Birliği
ülkeleri
Ülkeler (parantez içinde
gösterilen) kendi dil veya
dillerinde adlandırılışlarına göre
alfabetik sıraya dizilmiştir.

(*)Bu ülkenin tam adı “Büyük Britanya ve
Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı”dır,
fakat çoğu insan kısaca İngiltere, Britanya
veya Birleşik Krallık der.

Nüfus rakamları 2009 yılına aittir.
Kaynak: Eurostat
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Ülke Adı

Başkenti

Nüfusu

Belçika
(Belgique; België)

Brüksel
(Bruxelles; Brussel)

Bulgaristan
(България/Bulgaria)

Sofya
(София/Sofija)

Çek Cumhuriyeti
(Česká republika)

Prag
(Praha)

Danimarka
(Danmark)

Kopenhag
(København)

5.5 milyon

Almanya
(Deutschland)

Berlin
(Berlin)

82 milyon

Estonya
(Eesti)

Tallinn
(Tallinn)

1,3 milyon

İrlanda
(Éire; Ireland)

Dublin
(Baile Atha Cliath; Dublin)

4,5 milyon

Yunanistan
(Ελλάδα/Elláda)

Atina
(Αθήνα/Athinai)

11,2 milyon

İspanya
(España)

Madrid
(Madrid)

45,8 milyon

Fransa
(France)

Paris
(Paris)

64,3 milyon

İtalya
(Italia)

Roma
(Roma)

60 milyon

Kıbrıs
(Κύπρος/Kypros)
(Kibris)

Lefkoşa
(Λευκωσία/Lefkosia)
(Lefkosa)

0,8 milyon

Letonya
(Latvija)

Riga
(Riga)

2,3 milyon

Litvanya
(Lietuva)

Vilnius
(Vilnius)

3,3 milyon

Lüksemburg
(Luxembourg)

Lüksemburg
(Luxembourg)

0,5 milyon

Macaristan
(Magyarország)

Budapeşte
(Budapest)

10 milyon

Malta
(Malta)

Valletta
(Valletta)

0,4 milyon

Hollanda
(Nederland)

Amsterdam
(Amsterdam)

Avusturya
(Österreich)

Viyana
(Wien)

Polonya
(Polska)

Varşova
(Warszawa)

38,1 milyon

Portekiz
(Portugal)

Lizbon
(Lisboa)

10,6 milyon

Romanya
(România)

Bükreş
(Bucureşti)

21,5 milyon

Slovenya
(Slovenija)

Ljubljana
(Ljubljana)

2 milyon

Slovakya
(Slovensko)

Bratislava
(Bratislava)

5,4 milyon

Finlandiya
(Suomi; Finland)

Helsinki
(Helsinki; Helsingfors)

5,3 milyon

İsveç
(Sverige)

Stokholm
(Stockholm)

9,2 milyon

Birleşik Krallık (*)
(Birleşik Krallık)

Londra
(London)

10,7 milyon
7,6 milyon
10,5 milyon

16,4 milyon
8,3 milyon

61,7 milyon

Avrupa’yı Keşfedelim! Testi
(İpucu: Tüm bu soruların yanıtlarını bu kitapçıkta bulabilirsin)

Buhar makinelerini çalıştıran
hangi malzeme Sanayi
Devrimi’ni mümkün kılmıştır?

Dünyada kaç tane
kıta vardır?

1.

7.
?

?
Manş Tüneli hangi iki şehri
birbirine bağlar?

1789’da hangi tarihi olay
meydana gelmiştir?

2.

8.
?

?
Kuşların sonbaharda güneye
giderek kış mevsimini daha
sıcak olan bölgelerde geçirmesi
ne olarak adlandırılır?

Bilgisayar hangi yıllarda icat
edildi?

3.

9.
?

?
Çiftçilerin ekinlerini kurumamaları için yeraltından çıkan veya
akarsulardan getirilen sularla
desteklemelerine ne denir?

Avrupa Birliği kaç
ülkeden oluşmaktadır?

4.

10.
?

?
Çiftçiliği yapılan bir deniz hayvanı türünün adını söyleyebilir
misiniz?

Adalet Divanı hangi kenttedir?

5.

11.
?

?
Avrupa Parlamentosu seçimleri
ne sıklıkla gerçekleştirilir?

“Demokrasi” nedir?

6.

12.
?

?

Oyunlar oynayarak bilgilerini sınamak ve Avrupa’yı biraz daha keşfetmek ister misin? O halde aşağıdaki
İnternet adreslerini ziyaret et.
www.avrupa.info.tr/Kids,Avrupayi_Kesfet.html
europa.eu/europago/explore
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Yanıtlar

1.Yedi (Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika, Antarktika, Asya ve Avustralya/Okyanusya)(s. 3) / 2. Fransa’daki Calais ve İngiltere’deki Folkestone şehirleri (s. 6) / 3. Göç (s. 11) / 4. Sulama (s. 13) / 5. Somon,
midye, istiridye, deniztarağı (s. 17) / 6. Halkın kendi kendini yönetmesi (s. 20) / 7. Kömür (s. 25) / 8. Fransız Devrimi (s. 27) / 9. 1940’lar (s. 27) / 10. 27 / 11. Lüksemburg (s. 41) / 12. Her 5 yılda bir (s. 40)

Tüm AB üyesi ülkelerin
hükümetlerinden
bakanlar AB yasalarını
çıkarmak üzere toplanır.

AB’de kararlar nasıl
alınır?
Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi, AB’deki işleri bir düzene sokmak ve her şeyin işler halde
olmasını sağlamak için birçok kişinin çabası gerekmektedir. Peki, kim ne yapar?

Avrupa Komisyonu
Her biri bir AB ülkesinden gelen 27 kadın ve erkek, yapılması gerekenleri görüşmek
üzere her Çarşamba Brüksel’de toplanır. Bu kişiler kendi ülkelerinin hükümetleri
tarafından aday gösterilirler ancak üyelikleri Avrupa Parlamentosu tarafından
onaylanır.
“Komisyon üyesi” olarak adlandırılan bu kişiler, hep birlikte Avrupa Komisyonu’nu
oluşturur. Komisyon üyelerinin görevi bir bütün olarak AB için en iyi şeyin ne
olacağı hakkında düşünmek ve bu çerçevede yeni yasa önerilerinde bulunmaktır.
Uzmanlar, avukatlar, sekreterler, çevirmenler ve daha birçok kişi komisyon üyelerine
çalışmalarında yardımcı olur.
Komisyon üyeleri, önerecekleri yasalar üzerinde anlaşmaya vardıktan sonra, yasa
önerisini Avrupa Parlamentosu’na ve Avrupa Birliği Konseyi’ne gönderir.

Avrupa Parlamentosu
Avrupa Parlamentosu, bütün AB vatandaşlarını temsil eder. Avrupa Komisyonu
tarafından önerilen yeni yasaları tartışmak için her ay Strazburg’da büyük bir oturum
düzenlenir. Parlamento, bir öneriyi beğenmediği takdirde, yasayı kabul edilebilir
bulana dek Avrupa Komisyonu’na değiştirilmek üzere tekrar tekrar geri gönderebilir.
Avrupa Parlamentosu’nun 736 üyesi vardır. Parlamento üyeleri, beş yılda bir her
yetişkin AB vatandaşının oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimler yoluyla
seçilirler. AB vatandaşları, Parlamentoda kendilerini temsil edecek milletvekillerini
seçerek ve onlarla konuşarak, AB’nin aldığı kararlara katkıda bulunabilirler.
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Avrupa Birliği Konseyi
Avrupa Parlamentosu Milletvekilleri, AB yasaları konusunda karar alan tek merci
değildirler. Yasalarla ilgili kararların tüm AB ülkelerinden gelen bakanlar tarafından
da tartışılması gerekir. Bakanların bir araya geldiği oturuma, “Avrupa Birliği
Konseyi” denir.
Bir öneri görüşüldükten sonra, Konsey öneriyi oya sunar. Her ülkenin kaç oyu
olduğu ve bir yasanın onaylanması için kaç oya ihtiyaç olduğu konusunda belirli
kurallar vardır. Bu kurallar, bazı durumlarda Konsey’in bütünüyle aynı fikirde
olmasını gerektirir.
Konsey ve Parlamento yeni yasayı onayladıktan sonra, AB üyesi ülkelerin
hükümetleri bu yasaların kendi ülkelerinde
uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür.

Adalet Divanı
Bir ülke belli bir yasayı gerektiği gibi uygulamazsa
Avrupa Komisyonu onu uyarır ve Lüksemburg’daki
Avrupa Adalet Divanı’na şikâyette bulunabilir. Bu
mahkemenin görevi, AB yasalarına uyulmasını ve yasaların her yerde
aynı şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Adalet Divanı’nda her bir AB ülkesinden
bir yargıç bulunur.
Bu kararların en doğru şekilde alınması önemli olduğundan, kararların alınmasında
(uzman konseyleri gibi) başka grupların da söz hakkı vardır.
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Yarın…

Bugün Avrupa’nın karşı karşıya olduğu zorluklardan biri
de, gençlerin iş sahibi olmasını ve parlak bir geleceğe
sahip olmasını sağlamaktır. Avrupa firmaları, aynı işi
daha ucuza yapabilen, dünyanın başka bölgelerindeki
şirketlerle rekabet etmek zorunda olduklarından, bu hiç
de kolay değildir.
Öte yandan, ancak ve ancak tüm dünya ülkelerinin el
ele çözebileceği bazı çok büyük sorunlar da mevcuttur.
Örneğin:
> çevre kirliliği ve iklim değişikliği;
> açlık ve yoksulluk;
> uluslararası suç ve terörizm.
Avrupa Birliği bu sorunları çözmek için çalışmaktadır;
ancak 27 ülkenin hükümetlerinin ve Avrupa
Parlamentosu’nun ne yapılacağı konusunda anlaşmaya
varması her zaman kolay değildir. AB’nin karar
alma kurallarının hayli karmaşık olması da durumu
zorlaştırmaktadır.
Dahası, birçok insan her beş yılda bir Avrupa
Parlamentosu’na gönderecekleri milletvekili için oy
kullanmanın kendilerine Brüksel’de veya Strazburg’da
verilen kararlarda pek de söz hakkı tanımadığını
düşünüyor.
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… ve ötesi

Bu nedenle, Avrupa Birliği’nin aldığı kararlarda herkesin söz hakkına sahip
olmasını sağlamamız gerekiyor.
Peki, bunu nasıl yapabiliriz? Senin bu konuda güzel fikirlerin var mı? Sence
AB’nin üzerinde çalışması gereken en önemli sorunlar neler ve AB’den bu
sorunlarla ilgili ne yapmasını isterdin?
Neden düşüncelerini ailenle, sınıf arkadaşlarınla ve öğretmeninle tartışıp
aldığın notları paylaşmıyorsun? Daha sonra tüm düşüncelerini bölgenizin
milletvekiline iletebilirsin!
Ayrıca, europarl.europa.eu Internet adresini ziyaret ederek, Avrupa
Komisyonu’yla ya da Avrupa Parlamentosu’yla da iletişim kurabilirsin.
Biz bugünün Avrupalı çocuklarıyız: yakında Avrupa’nın yetişkinleri olacağız.

Geleceğe karar vermek bizim işimiz – hep birlikte!
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Faydalı bağlantılar
Sizin için & Öğretmenleriniz için
Neden bu kitapta öğrendiklerini sınamıyor ve
aşağıdaki İnternet adreslerini ziyaret ederek
çevrimiçi Avrupa’yı Keşfedelim oyununu
oynamıyorsun?

Daha fazla oyun, bilgi yarışması ve çevrimiçi
eğlence için:

Avrupa Birliği’nin çevrimiçi Öğretmenler Köşesi (Teachers’
Corner), Avrupa Birliği ve AB politikaları konusunda
çok çeşitli öğretim materyaline ulaşabileceğiniz bir
kaynaktır. Materyaller, çeşitli AB kurumları ve diğer
hükümet kuruluşları ve hükümet dışı kuruluşlar tarafından
hazırlanmıştır. Yürüttüğünüz derslerle ilgili yeni fikirler
edinmek; Avrupa tarihi ve kültürü ile ilgili mevcut
materyallerinizi genişletmek veya iklim değişikliği ve enerji
tüketiminin azaltılması gibi belirli konularda materyal
bulmak isterseniz, öğrencilerinizin yaş gruplarına uygun
olarak hazırlanmış birçok faydalı kaynağa aşağıdaki
adresten ulaşabilirsiniz:

europa.eu/quick-links/eu-kids/index_en.htm

europa.eu/teachers-corner

www.avrupa.info.tr/Kids,Avrupayi_Kesfet.html
europa.eu/europago/explore
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AB ile irtibata geçmek
ÇEVRİMİÇİ
Avrupa Birliği’nin tüm resmi dillerinde bilgiye europa.eu adresinden ulaşabilirsiniz.
AVRUPA HAKKINDAKİ KAYNAKLAR
AB ile ilgili yayınlar, EU Bookshop internet sitesi boookshop.europa.eu ile bir tık uzağınızda.

Avrupa Birliği Bilgi Ağı
AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU
Uğur Mumcu Cad. No: 88 Kat: 4
06700 Gaziosmanpaşa ANKARA
Tel: (+90 312) 459 87 00 Faks: (+90 322) 446 67 37
delegation-turkey@ec.europa.eu
www.avrupa.info.tr
AB BİLGİ MERKEZLERİ
Adana AB Bilgi Merkezi
Adana Ticaret Odası
Abidinpaşa Cad. No:52
01010 Seyhan ADANA
Tel: (+90 322) 351 39 11
Faks: (+90 322) 351 80 09
berna@adana-to.org.tr
www.adana-to.org.tr

Denizli AB Bilgi Merkezi
Denizli Sanayi Odası
Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı
No: 76/2-3 P.K:88 20100 DENİZLİ
Tel: (+90 258) 242 10 04
Faks: (+90 258) 263 81 25
cansun@dso.org.tr
www.dso.org.tr

İstanbul AB Bilgi Merkezi
İstanbul Ticaret Odası
Merkez Bina Reşadiye Cad. 34112
Eminönü İSTANBUL
Tel: (+90 212) 455 65 50-51
Faks: (+90 212) 513 84 48
bahar.ozsu@ito.org.tr
www.ito.org.tr

Ankara AB Bilgi Merkezi
Türkiye Odalar Borsalar Birliği
Dumlupınar Bulvarı No:252
(Eskişehir Yolu 9.km) 06530
ANKARA
Tel: (+90 312) 218 23 93
Faks: (+90 312) 218 23 84
sinem.kaya@tobb.org.tr
www.tobb.org.tr

Diyarbakır AB Bilgi Merkezi
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası
Yusuf Azizoğlu Cad.
Fiskaya DİYARBAKIR
Tel: (+90 412) 228 17 18
Faks: (+90 412) 224 45 12
mngunes@dtso.org.tr
www.dtso.org.tr

İzmir AB Bilgi Merkezi
ESİAD-Ege Sanayi ve
İşadamları Derneği
Megapol, Şehit Fethi Bey Cad.
No:55, K:8 35210 Pasaport
İZMİR
Tel: (+90 232) 483 88 33
Faks: (+90 232) 483 35 25
burcukurcan@esiad.org.tr
www.esiad.org.tr

Antalya AB Bilgi Merkezi
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
Çevre Yolu Üzeri
Göksu Mah. Gazi Bulvarı No:531
07260 ANTALYA
Tel: (+90 242) 314 37 42–43
Faks: (+90 242) 314 37 38
btopkaya@atso.org.tr
www.atso.org.tr
Bursa AB Bilgi Merkezi
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
Organize Sanayi Bölgesi
Mavi Cad. 2. Sok. No:2
16159 Nilüfer BURSA
Tel: (+90 224) 275 16 00
Direkt Tel: (+90 224) 275 16 91
Faks: (+90 224) 275 16 99
demir@btso.org.tr
dinceremir@yahoo.co.uk
www.btso.org.tr

Edirne AB Bilgi Merkezi
Edirne Valiliği
Hükümet Cad. Paşakapısı
Güney Köşkü 22020 EDİRNE
Tel: (+90 284) 214 93 13
Faks: (+90 284) 214 22 13
laletuzuner@hotmail.com
www.edirne.gov.tr
Eskişehir AB Bilgi Merkezi
Eskişehir Ticaret Odası
Arifiye Mah. 2 Eylül Cad.
No:28/6 26010 ESKİŞEHİR
Tel: (+90 222) 230 72 30–251
Faks: (+90 222) 230 72 33
eu-contact@etonet.org.tr
www.etonet.org.tr
Gaziantep AB Bilgi Merkezi
Gaziantep Ticaret Odası
İncilipınar Mah. 16 No.lu Sok.
27002 Şehitkâmil GAZİANTEP
Tel: (+90 342) 220 30 30
Faks: (+90 342) 231 10 41
ab@gto.org.tr
www.gto.org.tr

Kayseri AB Bilgi Merkezi
Kayseri Ticaret Odası
Tennuri Cad. No:6 Kiçikapı
KAYSERİ
Tel: (+90 352) 222 45 28-29
Faks: (+90 352) 232 84 12
pbulut@kayserito.org.tr
pakize_bulut@hotmail.com
www.kayserito.org.tr
Konya AB Bilgi Merkezi
Konya Sanayi Odası
1. Organize Sanayi Bölgesi
İstikamet Cad. No:1 42300
Selçuklu KONYA
Tel: (+90 332) 251 63 60
Faks: (+90 332) 251 44 99
yasemintelli@kso.org.tr
www.kso.org.tr

Mersin AB Bilgi Merkezi
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
Çankaya Mah. Atatürk Cad.
MTSO Hizmet Binası, Kat:3
MERSİN
Tel: (+90 324) 238 95 00
Faks: (+90 324) 231 96 97
abinfo@mtso.org.tr
www.mtso.org.tr
Samsun AB Bilgi Merkezi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Hançerli Mah. Buğdaypazarı
Abbasağa Geçidi No:8
55020 SAMSUN
Tel: (+90 362) 432 36 26
Faks: (+90 362) 432 90 55
muberra@samsuntso.org.tr
www.samsuntso.org.tr
Şanlıurfa AB Bilgi Merkezi
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası
Sarayönü Cad. No:72 ŞANLIURFA
Tel: (+90 414) 215 28 20
Faks: (+90 414) 215 75 05
nimet.ince@sutso.org.tr
www.sutso.org.tr
Trabzon AB Bilgi Merkezi
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Pazarkapı Mah. Sahil Cad.
No:103 TRABZON
Tel: (+90 462) 326 80 70
Faks: (+90 462) 321 88 77
yakupkarbuz@gmail.com
www.ttso.org.tr
Van AB Bilgi Merkezi
Van Ticaret ve Sanayi Odası
Alipaşa Mah. İskele Cad. No:83
VAN
Tel: (+90 432) 214 39 89
Faks: (+90 432) 216 44 88
keremoruc@vatso.org.tr
www.vatso.org.tr

Avrupa… Büyüleyici bir tarihe sahip, güzel bir kıta. Avrupa kıtası, çok sayıda
ünlü bilim insanı, mucit, ressam ve bestecinin yanı sıra birçok başarılı sporcu ve
popüler sanatçı da yetiştirdi.

Yüzyıllar boyunca Avrupa savaşlarla ve bölünmelerle uğraştı. Ama son 50 yıldır,
bu yaşlı kıtanın ülkeleri nihayet barış, dostluk ve birlik içinde, daha iyi bir Avrupa
ve daha iyi bir dünya için çalışmak üzere bir araya gelmeyi başardı.
Çocuklara (9–12 yaş) yönelik bu kitap, Avrupa’nın hikâyesini basit ve anlaşılır
bir şekilde sunuyor. İlginç gerçeklerle ve renkli resimlerle zenginleştirilen kitap,
Avrupa’nın canlı bir görünümünü çizerken Avrupa Birliği’nin ne olduğunu ve
nasıl işlediğini de kısaca anlatıyor.

Bilgilerinizi sınamak için internet sitemizi ziyaret edin. Sitede birçok eğlenceli
yarışma ve oyun bulunuyor!

www.avrupa.info.tr/Kids,Avrupayi_Kesfet.html
http://europa.eu/europago/explore
Keyifli keşifler!

Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu

www.avrupa.info.tr

JV-30-10546-TR-C

Avrupa’yı Keşfedelim!
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Dünyanın en büyük ressamlarının, bestecilerinin,
sanatçılarının, mucitlerinin, bilim insanlarının ve
sporcularının çoğu Avrupa’dan çıkmıştır. Bunlardan
bazılarından önceki bölümlerde söz etmiştik. Hepsini
bu kitaba sığdırmamız mümkün olmadığı için, çeşitli
Avrupa ülkelerinden seçtiğimiz 40 ismi alfabetik
sırayla bu kitapçıkta bir araya getirdik.
En sonda ise kişisel seçimini yazabilmen için boş bir
satır bulunuyor. Buraya kendi ülkenden ünlü birinin
adını ya da en sevdiğin Avrupalı spor takımını veya
müzik grubunu ekleyebilirsin. Neden onların bir
resmini bulup, haklarında yazacağın bilgilerle birlikte
sayfaya yapıştırmıyorsun?

ABBA

© IFPA

Pop müzik grubu: İsveç
Şarkıları 1970’lerde tüm dünyada liste başı oldu ve olmaya
devam ediyor. Abba şarkıları ünlü müzikal ve film Mamma
Mia’ya da ilham verdi.

Anne
Frank

© Philippe Halsman/Belga/AFP

Albert
Einstein

© From the Jewish Chron

Aki
Kaurismäki

© Stephane Reix/For Picture/Corbis

© NMPFT/SSPL

Agatha
Christie

Antonio
Vivaldi

Yazar: Birleşik Krallık
Daha çok, kendisine “Suçun Kraliçesi” unvanını kazandıran
ve onu türündeki en önemli ve en yenilikçi yazarlardan biri
yapan dedektif romanlarıyla anılır.

Film yönetmeni: Finlandiya
En önemli filmi olan “Geçmişi Olmayan Adam”, 2002 yılında
Cannes Film Festivali’nde ödül almış ve Oscar’a aday
gösterilmiştir.

Bilim insanı: Almanya
1905’te “görelilik kuramı”nı, yani maddenin, enerjinin ve
zamanın birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu buldu.

Yazar: Hollanda
Soykırımın en ünlü Yahudi kurbanlarındandır. Yazdığı
günlük, dünyanın en çok okunan kitaplarından biri
olmuştur.

Wikimedia

Besteci: İtalya
Dört Mevsim (1725) gibi birçok eseri vardır.

© AKG

Yazar: İsveç
“Pippi Uzunçorap” da dâhil birçok ünlü çocuk kitabının
yazarıdır. Kitapları birçok dile çevrildi ve dünya genelinde
145 milyondan fazla sattı.

Carmen
Kass

© Pierre Vauthey/Sygma/Corbis
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Astrid
Lindgren

Christo
© Lynn Goldsmith/Corbis
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Dun Karm
Psaila

Manken: Estonya
Vogue dergisine kapak oldu ve Chanel, Gucci gibi ünlü
markaların kampanyalarında model olarak yer aldı.

Sanatçı: Bulgaristan
Binaları, anıtları, hatta ağaçları -1995’te Alman Parlamento
binasına yaptığı gibi- kumaşlarla “paketlemesi” ile ünlüdür.

Wikimedia

Şair: Malta
Malta’nın tarihçesini işleyen şiirleri, ülkenin kültürel ve ulusal
kimliğini doğrular niteliktedir. Kaleme aldığı mısralar daha
sonra Malta milli marşının sözleri oldu.

Franz
Liszt

Wikimedia

Besteci: Macaristan
Transandantal Çalışmalar gibi dünyanın en zor
parçalarından bazılarını besteledi.

Fryderyk
Chopin

Besteci ve piyanist: Polonya
Ünlü Nocturnes dâhil birçok piyano eseri yazmıştır.

Wikimedia
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Gabrielle
‘Coco’
Chanel
© Man Ray

Moda tasarımcısı: Fransa
Tasarladığı yenilikçi kadın kıyafetleri onu 20. yüzyıl moda
dünyasının önemli isimlerinden biri yaptı.

Dünyaca ünlü pop yıldızı: Kıbrıs
Last Christmas gibi liste başı olan şarkılarla üne kavuştu ve
80 milyondan fazla “tek şarkılık CD” (single) sattı.
© MAXPPP

George
Michael

© Belga/AFP

Georges
Rémi
(Hergé)

Çizgi roman yazarı: Belçika
Yarattığı birçok çizgi roman serisinden en ünlüsü olan
Tenten’in Maceraları’nı 1929’dan ölüm tarihi olan 1983’e
kadar yazdı.

Yazar: Danimarka
Çirkin Ördek Yavrusu ve Küçük Denizkızı gibi muhteşem
masalları dünyanın dört bir yanında nesillerdir çocukları
büyülüyor.
© AKG

Hans
Christian
Andersen

İş kadını: Polonya
Onu zamanının en zengin ve en başarılı kadınlarından biri
yapan Helena Rubinstein adlı kozmetik şirketini kurdu.
© Interfoto

Helena
Rubinstein

Şair: Yunanistan
Efsanevi bir Antik Yunan şairi olan Homer’in İlyada ve
Odessa destanlarını yazan kişi olduğu söylenir.
Wikimedia

Homer

Wikimedia
© EU
© Sion Touhig/Sygma/Corbis

J. K.
Rowling

Yazar: Birleşik Krallık
Dünya genelinde 400 milyondan fazla satan ünlü Harry
Potter kitap serisinin yazarıdır.

Tarihi kahraman: Fransa
Yüzyıl Savaşları sırasında Fransız ordusunu birçok zafere
taşıdı. Daha sonra, 19 yaşındayken yakalandı ve çarmıha
gerilerek yakıldı.
Wikimedia

Jan
Dark

Krišjānis
Barons
© Jānis Rieksts
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Siyaset adamı: Fransa
Avrupa Birliği’nin oluşturulmasına yönelik ilk fikirleri ortaya
attı ve Avrupa Kömür ve Çelik Birliği’nin kurulmasına
yardımcı oldu.

Jean
Monnet

Leonardo
da Vinci

Wikimedia
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Ressam: Slovenya
Slovenya’nın en önemli kadın ressamıdır. Gerçekçi (realist) ve
izlenimci (empresyonist) natürmortlar, portreler ve manzara
resimleri yapmıştır.

Ivana
Kobilca

Müzisyen: Letonya
”Dainas” olarak bilinen geleneksel Baltık müziğinin babası
olarak bilinir. Letonya banknotlarında portresi kullanılan
tek sanatçıdır.

Ressam, heykeltıraş, mimar, bilim insanı, mucit ve
filozof: İtalya
Ünlü Mona Lisa portresini yaptı ve 1493 gibi erken bir tarihte
ilk helikopter modelini tasarladı.

Marie
Curie
(Maria
Sklodowska)

© Rob Grabowski/Rena Ltd./Corbis
© Bettmann/Corbis

Lykke
Li

© CinemaPhoto/Corbis

Marlene
Dietrich

© Visual Press Agency

MC Solaar

Mikalojus
Konstantinas
Čiurlionis

Şarkıcı: İsveç
İlk albümünü 2008’de çıkardı ve hızla uluslararası üne
kavuştu. Kings of Leon ve Kanye West gibi yıldızlarla çalıştı.

Bilim insanı: Polonya
Eşi Pierre Curie ile birlikte, radyoaktif bir metal olan radyumu
buldu. Çifte 1903 yılında Fizik dalında Nobel Ödülü verildi.

Aktris: Almanya
Seksen Günde Devri Âlem (1956) filminin ilk versiyonu da
dâhil olmak üzere birçok filmde oynadı.

Rap şarkıcısı: Fransa
Uluslararası alanda en fazla şöhrete ve etkiye sahip olan
Fransız “rap” müziği sanatçılarındandır.

Nadia
Comăneci

© Wally McNamee/Corbis

© RIA/Novosti

Ressam ve besteci: Litvanya
Litvanya’nın en ünlü ressamlarından biridir. 250 müzik
parçası bestelemiş ve 300 resim yapmıştır.

Atlet: Romanya
1976’da Olimpiyatlarda jimnastik dalında tarihte ilk kez tam
puan (10 üzerinden 10) alan sporcudur.

Pablo
Picasso

© NG Collection

Penélope
Cruz

© EU

Robert
Schuman

Štefan
Banič

Aktris: İspanya
Uluslararası gişe rekorları kıran birçok ünlü filmde
başrol oynadı. Woody Allen, Pedro Almodóvar gibi ünlü
yönetmenlerle çalıştı.

Siyaset adamı: Lüksemburg
Lüksemburg yakınlarında doğduğu halde, Fransa Başbakanı
oldu. “Avrupa’nın babası” olarak bilinir. Schuman Bildirgesi 9
Mayıs 1950’de ilan edilmiştir ve o zamandan beri her yılın 9
Mayıs günü ‘Avrupa Günü’ olarak kutlanmaktadır.

© SXC

Mucit: Slovakya
1913’de paraşütü icat etti.

Steffi
Graf

© Don Emmert/Belga/AFP
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Ressam: İspanya
“Kübist” tarzdaki tabloları ile ünlüdür.

Tenisçi: Almanya
Grand Slam tekler turnuvasında en az dört kez birinci olan
tek tenis oyuncusudur.

Rock müzik grubu: İrlanda
Şarkıları 1980’den beri tüm dünyada liste başı olmuştur.

U2
© Massimo Barbaglia
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© Massimo Barbaglia

Václav Havel

Vivienne
Westwood

© Stephane Cardinale/Sygma/Corbis

© Leemage

Vasco
da Gama

Wikimedia

Wolfgang
Amadeus
Mozart

Benim
seçimim:

Oyun yazarı, siyaset adamı: Çek Cumhuriyeti
Komünist rejimi eleştiren eski muhalif oyun yazarıdır.
2003 yılında Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmiştir.
Çekoslovakya’nın son Cumhurbaşkanı; Çek Cumhuriyeti’nin
ise ilk Cumhurbaşkanıdır.

Kâşif: Portekiz
Avrupa Keşifler Çağı’nın en başarılı kâşiflerinden biridir.
Avrupa’dan yola koyularak doğrudan Hindistan’a giden ilk
gemilerin komutanıdır.

Moda tasarımcısı: Birleşik Krallık
“Punk” ve yeni dalga modasını 1970’lerde modanın ana
akışına soktu. Bugün de moda dünyasına yön veren önemli
tasarımcılardan biri olmaya devam ediyor.

Müzisyen: Avusturya
Bir klasik müzik bestecisi olan Mozart, 600’den fazla eser
besteledi. İlk operasını 1770 yılında, henüz 14 yaşındayken
yazdı.

