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A¬aœıdaki iki parçayı dikkatle okuyup tüm soruları cevaplayınız.
METN A
Çok eski çaœlardan beri farklı medeniyetler, ki¬ilerin ya¬amının güne¬, ay, gezegen ve yıldızların konumları ve
hareketlerinden etkilendiœini görmü¬ ve bu etkinin nasıl gerçekle¬tiœini anlamaya çalı¬mı¬tır. Babilliler MÖ 3000
yıllarında astroloji adı verilen bu çalı¬maların en eski uygulamalarını geli¬tirmi¬ler. Çinlilerin, Hindistan halkının,
Orta Amerika’da Maya medeniyetinin astroloji uygulamaları da çok eski çaœlara uzanıyor. Astroloji eski Yunan’a
MÖ 500 yılında ula¬mı¬. Pisagor ve Plato gibi filozoflar din ve astronomi ile ilgili çalı¬malarında astrolojiden
yararlanmı¬lar. Astroloji Avrupa’da Hristiyan din adamlarının tüm kar¬ı çıkmalarına kar¬ın Orta Çaœ boyunca
uygulandı. 1500’lü yıllara kadar birçok bilim adamı astroloji ve astronomiyi birbirini tamamlayan bilimler olarak
gördüler. Eski çaœların “kahinleri”, Doœu’nun müneccimleri de aslında kehanetleri için gökyüzünü gözlüyorlardı ve
dolayısı ile hepsi aynı zamanda bir astronomdu. Günümüzde ise bazılarının astrolojiyi ‘bilim’ olarak kabul
etmemesine raœmen milyonlarca insan hala astrolojiye inanmakta ve günlük hayatlarında, örneœin meslek ve e¬
seçimi, ne zaman yatırım yapacakları gibi konularda astrolojinin verileri doœrultusunda hareket etmektedir. Bazı
firmalar, i¬ daœılımını çalı¬tıracakları elemanların astrolojik verilerine göre yaparak onlardan daha fazla verim
almaktadırlar.
Astrolojide, Ay, Güne¬ ve belli ba¬lı gezegenlerin yörüngelerinin bulunduœu hayali bant, “Burçlar Ku¬aœı” ya da
“Zodyak” olarak tanımlanır ve her biri ismini takımyıldızlardan alan 12 burca ya da “eve” ayrılır. Astrologlar,
Güne¬ Ay ve gezegenlerin Zodyak üzerinde belli bir andaki konumlarını hesaplayarak, bu anı yansıtan
“horoskop” adını verdikleri haritalar çizerler. Güne¬ bir ki¬inin doœum saatinde hangi burcun evinde ise o ki¬inin
güne¬ burcu da o olur. Ki¬ilerin karakteri ve ya¬amlarının olası çizgisi, onların doœum anını yansıtan horoskop ya
da “yıldız haritaları”na göre yorumlanır. Bunu, bir kaœit oyununda size daœıtılan “el” gibi dü¬ünebilirsiniz. Ancak
bu durum, ya¬amınızın çoktan belirlendiœi anlamına gelmez. Çünkü astrolojik tahminler asla sizin elinizi nasıl
oynayacaœınızı bilemez. Yıldız haritanız size doœal eœilimlerinizi, kuvvetli ve zayıf yönlerinizi gösterebilir ama
kar¬ıla¬tıœınız problemleri çözmeniz için hazır reçeteler sunamaz. Örneœin “Bu hafta Jüpiter’le burcunuz
arasındaki iyi bir ili¬ki var. Bu da i¬ hayatınızda olumlu geli¬mlerin olması ihtimalini artırıyor. yi bir teklif alabilir,
size yeni ufuklar açacak biriyle kar¬ıla¬abilirsiniz.” ¬eklindeki bir astrolojik tahmin, sizin ayaœınızı uzatıp,
olabilecek iyi ¬eyleri beklemeniz anlamına gelmez. Astrolojik bulgular, o haftayı bir takım geli¬melere fırsat
tanıyacak ¬ekilde düzenlemeye çalı¬manızı söylemektedir.
Dünyanın bilinen en eski horoskopu olan ve UNESCO’nun “Dünya Kültür Mirası Listesi”ne alınan ‘Aslanlı Horoskop’
ise bugünkü Türkiye topraklarında, Nemrut Daœı’nın doruœunda yer alıyor. 175 cm. boyunda, 240 cm. enindeki ta¬
levhada saœa doœru dönerek yürüyen bir aslan figürü betimlenmektedir. Boynunda bir hilal olan aslanın gövdesi
19 yıldızla bezenmi¬tir. Bu yıldızlar Aslan takımyıldızını temsil eder. Aslanın sırtında ise üç tane büyük yıldız yer
almaktadır. Yanlarındaki yazıda bunların Mars, Jüpiter ve Merkür olduœu belirtilmi¬tir. Aslanın boynundaki hilalin
hemen üstünde Regulus (kral) yıldızı parlar. nsanlık tarihi boyunca Regulus yıldızı krallarla özde¬le¬tirilmi¬tir. ¬te
bu Aslanlı Horoskop, belli gök cisimlerin bir anlık konumlarını yansıtıyor; M. Ö. 62 ya da 61 yılını. Kimi astrologlara
göre Kral Antiochos’un doœumunu, kimilerine göre ise I.Antiochos’un tahta çıkı¬ tarihini.
Astroloji yalnızca kendinizi deœil ba¬kalarını da anlamanızı saœlayarak en azından ho¬görünüzü artırır. Örneœin
doœum anında Ay’ın Yengeç burcunda olması durumunda baœımlılık baskındır. Bu ki¬iler güçlü biçimde
ba¬kalarına baœımlı olabilirler ve bunu gösterirler; ya da tam tersine, kendi baœımlılıklarını –bilinçli veya bilinçsiz–
saklayabilir ve hep diœer insanlarla ilgilenmeye çalı¬abilirler. Kendiniz, hayat ya da i¬ arkada¬ınız konusunda bu
türden bilgilere ula¬manın ili¬kilerinizi olumlu yönde geli¬tirmek için iyi bir araç olduœunu inkar edebilir misiniz?
Kimileri astrolojiyi ‘Esrarengiz! Büyülü!’ gibi sözcüklerle göklere çıkarırken kimileri de ‘Saçmalık!’ deyip geçer.
Aslında doœru astrolojik tahminler ne esrarengizdir ne de saçmalık. Ciddi bir astrolog mü¬terisinin doœum
haritasını ve gök cisimlerinin hareketlerini dikkatle inceleyerek o ki¬inin hayatında olumlu ya da olumsuz ¬eylerin
olma ihtimalinin ne zaman daha yüksek olduœunu görebilir. Örneœin mü¬terisine 11-15 Aœustos arası, belki de bir
kaza olarak yorumlanabilecek, birtakım olumsuz etkilerin hakim olduœunu söyleyebilir. Bu durumda o ki¬iye trafik,
tehlikeli sporlar gibi, kaza olasılıœını artırabilecek ortamlardan uzak durması tavsiye edilir. Bu, bir kazanın
‘kaçınılmaz’ olduœu anlamında deœil, olasılıœın yüksek olduœu anlamındadır. Havanın fazla yaœı¬lı ya da kurak
gittiœinde belli ürünlerin veriminin dü¬ük olacaœını tahmin edebilmekle yukardaki türden bir astrolojik öngörü
arasında pek bir fark yoktur. kisi de esrarengiz güçlere deœil bilgi ve akıl yürütmeye dayanır. Astrolojiyi
küçümseyenlere ¬u soruyu sormak gerek: Hayatımızın “ini¬” ve “çıkı¬larının” zamanını bilerek avantajlı duruma
geçmenin ve ya¬amımızla, onu ¬ekillendiren kozmik güçler arasındaki yakın ili¬kiyi daha iyi anlamanın saçmalık
neresinde?

© UCLES 2007

0513/01/M/J/07

3

METN B
Çok sayıda insan hiç olmazsa birkaç kez gazetede yıldız falına bakmı¬ hatta bazıları belki de horoskopunu
yorumlatmı¬tır. Zaman zaman karakterimiz hakkında doœru tanımlarla kar¬ıla¬tıœımız ya da haftalık ya da yıllık
“fal”larımızın bazen ¬a¬ırtıcı derecede doœru çıktıœı da inkar edilemez. Ancak, kendilerine ‘astrolog’ diyen
insanları, bir ‘sismolog’, bir ‘radyolog’, bir ‘sosyolog’ gibi ciddiye almak, alanlarında onlar kadar bilimsel
çalı¬tıklarına inanmak gerçekten mümkün mü? ¤a¬ırtıcı ama birçok insana göre cevap “evet”. Birçok insan, hem
de kimileri bayaœı iyi derecede eœitimli ve zeki, bu astrologların, Güne¬’in, Ay’ın, yıldız, gezegen ve diœer gök
cisimlerinin pozisyonlarına bakıp, hayatlarında o gün, o hafta, o ay ya da o yıl neler olacaœını, kendilerinin ve
ba¬kalarının nasıl insanlar olduœunu, söylemesini bekliyorlar. Güya bu gök cisimlerinin manyetik güçleri
belirliyormu¬ her ¬eyi!!! Bana göre tamamıyla safsata!!!
Bir kere belli ki bu konu epeyce ticari hale gelmi¬! Bu kadar çok sayıda insanın nasıl oluyor da kendilerine deœil
de, astrolojiye, horoskoplara, burçlara inandıœını anlamak için medyaya baktıœınızda, her ¬eyden önce bol
miktarda satılık mal, danı¬manlık hizmetleri! ve reklam görüyorsunuz. Ayrıca yazılıp söylenenlerin çoœu yuvarlak
laf. Yani kendi horoskopu ya da burcuyla ilgili bir ¬eyler okuyan herkes, okuduklarından bazılarını kendisine
yakı¬tırabilir. Örneœin bakın astrologlara göre Boœa burcunda olan benim için günlük falım ne diyor. “Bir ili¬ki,
bir insan sizi umutlandırabilir. Bolluk ve mutluluk isteœiyle dolup ta¬abilirsiniz. Bitirilmesi gereken i¬ler,
sosyal hayatınız ve de i¬ hayatınız bugün sizi yoœun tutabilir. Ba¬armak istediœiniz bir ¬eye
odaklanabilirsiniz.” Bütün bu sözler çok ki¬inin durumunu yansıtmıyor mu? Hepimiz bir ili¬kinin, bir insanın bizi
umutlandırmasını beklemiyor muyuz? Bolluk ve ne¬eye gelince; burcu ne olursa olsun bolluk ve mutluluœu
unutan, bunları istemeyen insan dü¬ünemiyorum. Aynı ¬ekilde siz 24 saatin kimseye yettiœini duydunuz mu? Her
zaman bitirilememi¬ i¬ler vardır. Ve son olarak, bugün ba¬armak istediœim i¬e odaklanabilirim... ya da
odaklanamam... Yani % 50 ¬ansım var. Ne önemli tahmin! Ancak bu tahmini ciddiye alarak okuyan insanların
tümü falı doœru çıkmı¬ olarak deœerlendirecek; yarısı ba¬armak istedikleri i¬e odaklanabildiœi, diœer yarısı da
odaklanmaya fırsat bulamadıœı için. “Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz!” Bu tavsiye sık sık çe¬itli burçların
horoskoplarında çıkıyor. Yine herkes “Ne kadar doœru!!!” diyordur. Bazıları zaten para harcamaktan nefret ettiœi
için, diœerleri de gerçekten müsriflik yaptıkları için.
Bir de astrolojinin insanın kendini tanımasına ve düzeltmesine yardımcı olduœu iddiası var ki ben buna da
katılmıyorum. Birçok ki¬i kötü davranı¬larını düzeltmeye çalı¬mak yerine astrolojiyi mazeret olarak kullanıyor.
Öte yandan Jüpiter gibi bazı büyük gezegenlerin Dünya’nınkinden çok daha güçlü manyetik ve yerçekimi güçleri
olduœu doœru ancak Dünya’ya o kadar uzaklar ki evimizdeki ampuller ya da çama¬ır makinesinin üstümüzdeki
etkisi çok daha fazla.
Astrolojiyi fazla ciddiye almanın zararlı sonuçları da olabilir. Örneœin 2004 yılı için astrolojik haritasını çıkarttıran
bir hanım kilosuyla ilgili sorunlar ya¬ayacaœını ve saœlıœına dikkat etmesi gerektiœini okuyunca derhal rejim ve
spor yapmaya ba¬lar. Ciddi önlemler almazsa bir yaœ tulumuna dönü¬eceœi kabusuyla gittikçe daha az yiyip,
daha çok egzersiz yapan kadın sonunda gerçekten dal gibi olmayı ba¬arır. Ancak içinden bir ses ona sürekli
‘¬i¬ko, ¬i¬ko’ dediœi için rejim ve egzersizi bir türlü azaltamaz. Sonunda saœlıœını bozulduœunu gösteren belirtiler
ortaya çıkınca doktora gitmek zorunda kalır. Doktor kadına kilo alması için bir takım ¬uruplar verir ama
hanımefendi bunların hiçbirini içmeyip lavaboya döker. Nihayet halsizlikten yürüyemez hale gelir ve hastaneye
kaldırılır. Te¬his ‘Anoreksia Nevroza’! Evet sonuçta horoskop doœru çıkmı¬ gibi gözükmektedir ama yuvarlak
lafları yorumlarken belki de kendimizi yersiz endi¬elere, ümit ya da hayal kırıklıklarına kaptırabiliriz.
Aslında astronominin doœmasına sebep olan astroloji gökyüzünden çoktan kopmu¬tur. En modern astrologlar bile
gök cisimlerinin bugünkü gerçek konumlarını bildiœini ileri süremez. Ellerindeki haritaların geçerliliœi çoktan bitmi¬tir.
Astrolojinin bir bilim olduœunu savunanlara en güzel cevap Guardian gazetesinin 2005 Nisanında 250 bilim
adamına sorduœu “Bilimle ilgili herkesin bilmesi gereken en önemli ¬ey nedir?” sorusuna Prof Antony Hoare’nin
verdiœi cevapta gizli: “Bilim adamları önce doœru olduœunu ümit ettikleri bir ¬eyin doœru olmadıœını kanıtlamayı
ba¬armak için var güçleriyle çalı¬ırlar. Ba¬aramazlarsa doœru olduœunu ümit ettikleri ¬eyin doœru olduœuna
inanmak için yeterince sebepleri vardır ve artık ba¬kalarını da inandırabilirler.” Siz gökyüzü falcıœı yapan
astrologların masallarının doœruluœunu böyle test ettiklerini dü¬ünebiliyor musunuz? Ancak bilim adamlarının
astrolojinin dayandıœı teorilerin saçmalıœını kanıtlamakla uœra¬maması nedeniyle astrologlar belki de tarihteki en
popüler dönemlerini ya¬ıyorlar.
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1

A¬aœıdaki soruları Metin A’da verilen bilgileri kullanarak yanıtlayınız. Soruların yanında göreceœiniz toplam
20 puanın yanı sıra yanıtlarınızda kullandıœınız dil de yazma becerisi bakımından 5 puan içinde
deœerlendirilecektir.
(a)

2

[2]

Metin A’daki bilgilerden yararlanarak astrolojinin bir tanımını yapın.

(b) Eski çaœların bilim adamları astronomi ve astrolojiyi neden birbirlerini tamamlayan bilimler
olarak görmü¬lerdir?

[2]

(c)

[3]

Zodyak Ku¬aœının astrolojide önemi nedir?

(d) Yazar bir insanın doœum anındaki horoskopunu neden kaœıt oyununda bir ki¬iye oyun ba¬ında
daœıtılan ele benzetiyor?

[3]

(e)

Yazarın dü¬üncesine göre astroloji ba¬kalarıyla olan ili¬kilerinizde size nasıl yardımcı olabilir?

[2]

(f)

Aslanlı Horoskop’un belli bir tarihi gösterebilmesi nasıl mümkün olmu¬tur?

[2]

(g) Yazar astrolojinin “esrarengiz” ya da “büyülü” bir yanı yoktur diyerek ne anlatmaya çalı¬ıyor?

[3]

(h) Pasajdan yazarın astrolojiye ve yararlarına gerçekten inandıœını gösteren 3 ifade bulun ve
bu ifadelerin yazarın görü¬ünü nasıl desteklediœini açıklayın.

[3]

Yalnızca her iki parçadaki bilgileri kullanarak, iki yazarın astrolojiye yakla¬ımını kar¬ıla¬tıran
200-250 sözcüklük bir özet yazın. Özetinizde astrolojiye inanan, inanmayan ya da tarafsız bir
yakla¬ım içinde olabilirsiniz.

[25]

[15 puan: Özetin içeriœi]
[5 puan: biçem ve organizasyon]
[5 puan: dil bilgisi]
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