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4. Bölüm
Günümüzde Avustralya

Avustralya dünyanın en eski kara parçalarından biridir.

Dünyadaki altıncı en büyük ülkedir. 
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Günümüzde Avustralya
Bu sayfalarda, bu ülkeyi böylesine özgün kılan nedenler hakkında bilgiler yer almaktadır. Ayrıca kültürümüz, öncülerimiz ve 
ulusal kimliğimiz hakkında daha fazla bilgi sağlanmaktadır. Günümüz dünyasında Avustralya, dinamik iş ve ticaret ortağı ve 
saygın bir küresel vatandaştır. Bu bağlamda, yeni göçmenlerin ülkemizin sürekli büyüme ve yenilenme sürecine katkılarının 
değerinin bilincindeyiz. 

Avustralya Kıtası
Avustralya birçok yönden eşsizdir. Dünyadaki yedi kıta içinde, Avustralya tek bir ulusun yaşadığı yegane kıtadır. Kilometre 
başına yalnızca iki kişinin düştüğü ülkemiz, dünyanın en az nüfus yoğunluğuna sahip ülkesidir. 

Avustralya dünyanın en eski kara parçalarından biridir. Dünyanın altıncı en büyük ülkesidir. Ayrıca en kurak kıta olduğundan, 
Avustralya’nın çoğu bölgesinde su çok değerli bir kaynaktır. 

Kıtanın büyük bir bölümünde toprak verimsiz olup, yalnızca yüzde 6’sı tarıma elverişlidir. Kurak iç bölgeler ‘Issız Çöl’ (outback) 
olarak adlandırılmaktadır. Bu ücra ve sert doğa koşullarının olduğu yerlerde yaşayan ve çalışan kişilere çok büyük saygı 
duyulmaktadır. Çoğu, günümüzde yaşayan Avustralya gelenek ve göreneklerinin bir parçası olmuştur. 

Avustralya çok büyük bir ülke olduğundan, kıtanın değişik yerlerinde farklı iklimler hüküm sürmektedir. Avustralya’nın 
kuzeyinde tropik bölgeler, ortasında ise çöller bulunmaktadır. 

Daha güneyde ısı, dağlarına karın düştüğü soğuk kışlardan, sıcak hava dalgalarının yaşandığı yazlara kadar değişiklik 
gösterebilir. 

Altı eyalet ve iki ana kara bölgesine ilave olarak Avustralya Hükümeti ayrıca özel bölgeler olarak Ashmore ve Cartier Adaları, 
Christmas Adası, Cocos (Keeling) Adaları, Jervis Bay Bölgesi, Mercan Denizi Adaları (Coral Sea Islands), Heard Adası ve 
Avustralya Antartika Bölgesindeki McDonald Adaları ile Norfolk Adası’nı da yönetmektedir. 
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Güney Avustralya ve Queensland’de Avustralya 
Memeli Fosilleri Sahaları (Australian Fossil 
Mammal Sites)

Güney Queensland sahili yakınındaki  
Fraser Adası

Dünya Kültür Mirası listesine giren yerler
Kıtamızın yüzde 11’inden fazlası, uluslararası standartlara göre koruma amaçlı yönetilen koruma altına alınmış yerli halk 
toprağı, ayrılmış bir arazi ya da ulusal parktır. Avustralya’da onyedi varlık Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization -UNESCO) Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. 

New South Wales ve Queensland’de Gondwana 
Yağmur Ormanları

Queensland’de Büyük Mercan Resifi (Great 
Barrier Reef )

Sydney’in batısındaki ‘Greater Blue Mountains’ 
sıradağları

Avustralya Antartika Bölgesi’nde Heard ve 
McDonald Adaları

Kuzey Bölgesinde Kakadu Ulusal Parkı

New South Wales sahili yakınındaki  
Lord Howe Adası

Tasmania’nın güneyindeki Macquarie Adası
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Western Australia’da Purnululu Ulusal Parkı

Melbourne’da Kraliyet Sergi Binası ve Carlton 
Bahçeleri (Royal Exhibition Building ve Carlton 
Gardens)

Western Australia’da Shark Körfezi

Sydney Opera House

Tasmania’nın El Değmemiş Doğası

Queensland’in nemli Tropik bölgeleri

New South Wales’de Willandra Gölleri (Willandra 
Lakes)

Bu ve diğer şaşırtıcı oluşumları 

ziyaret ederek Avustralya 

deneyiminizi zenginleştiriniz. 

Çölde ya da sahilde, dağda 

ya da yağmur ormanlarında 

yürüyüş yapabilirsiniz. Attığınız 

her adım, sizi bu uçsuz bucaksız 

dinamik kara parçasına daha da 

yakınlaştıracaktır. 

Kuzey Bölgesinde Uluru-Kata Tjuta Ulusal Parkı
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New South Wales’de Telsiz Okulu aracılığıyla ders yapan öğrenciler

Uçsuz bucaksız bir ülke 
Avustralya’nın uçsuz bucaksızlığı yeniliklere ve buluşlara 
yol açmaktadır. 

İlk dönemlerde iç kısımlardaki uzak bölgelerde yaşayan 
halk en yakın doktora gidebilmek için günlerce yolculuk 
yapmak zorunda kalırdı. Avustralya kırsalında birçok 
çocuk gündüz okullarına gidemeyecek uzaklıkta yerlerde 
yaşamaktaydı. 

İç bölgelerde yaşayan aileler için bu soyutlanmaya 
katlanmak çok zordu. Büyük büyükbaş hayvan çiftlikleri 
binlerce kilometre kare genişliğinde olabilirdi. Bu 
bölgelerde yaşayan kadınlar ve çocuklar aylarca kimseyi 
görmeden yaşarlardı. O günlerde telefon yoktu ve kişiler 
kendilerini çok soyutlanmış ve korunmasız hissederlerdi. 

Tüm bunlar, beceri, pratik zeka ve yenilikler aracılığıyla 
harika Avustralyalıların çözüme kavuşturduğu sorunlardı. 

Pedal gücü ile çalışan telsiz radyo 
1929 yılında Adelaide’li Alfred Traegar pedal gücü 
ile çalışan ilk telsiz radyoyu icat etmiştir. Kullanıcılar 
ayaklarıyla pedallere basarak iki yönlü telsiz radyoyu 
kullanmayı sürdürmüşlerdir. Eve bağımlı yaşayan yalnız 
kişiler, mahrumiyet bölgelerinde çalışanlar ve Aborijin 
toplumları hepsi bu icattan yarar sağlamışlardır. Yalnız 
yaşayan kadınlar radyo aracılığıyla birbirleriyle arkadaşlık 
yapabilmişlerdir. 

Bu telsiz radyo, Kraliyet Uçan Doktorlar Servisi (Royal 
Flying Doctor Service) ve Telsiz Okulu (School of the 
Air) olmak üzere iki büyük Avustralya kurumunun 
kurulmasına yardımcı olmuştur. 

Kraliyet Uçan Doktorlar Servisi 
Din adamı John Flynn (Reverend John Flynn) ücra 
yerlerdeki toplumlarla birlikte yaşamış ve çalışmıştır. John 
Flynn, doktoru, hava yoluyla bu yerlerde yaşayan hastalara 
mümkün olan en kısa sürede getirme düşüncesinden 
yola çıkmıştır. Hükümetten, Quantas havayollarından 
ve hayırseverlerin bağışlarından destek almıştır. Kraliyet 
Uçan Doktorlar Servisi, 1928 yılında hizmete girdiğinde 
hala ücra bölgelerde bu servisi arayamayan insanlar vardı. 
Pedallı telsiz radyonun kullanıma girmesi en ücra yerlerde 
yaşayan kişilerin de mümkün olan en kısa sürede bir 
doktora erişmesine olanak sağlamıştır.

Telsiz Okulu 
1950’li yıllara kadar yerleşim yerlerinin çok uzağında 
yaşayan çocuklar yatılı okullara gitmek ya da mektupla 
öğretim programlarına devam etmek zorunda 
kalıyorlardı. 

Güney Avustralya Kraliyet Uçan Doktorlar Servisi 
başkan yardımcısı Adelaide Miethke, Uçan Doktor telsiz 
radyo servisinin ayrıca çocukların evde öğretmenleri 
ile konuşmalarına da yardımcı olabileceğinin farkına 
varmıştır. Alice Springs servisi bu iki yönlü derslere 1948 
yılında başlamıştır. Telsiz Okulu resmi olarak birkaç yıl 
sonra kurulmuştur. Avustralya Telsiz Okulu ayrıca birçok 
diğer ülkeye benzer programlarını oluşturmada da 
yardımcı olmuştur. 

Eski pedallı telsiz radyo yerini artık yüksek frekanslı 
alıcılara bırakmış olmasına karşın, Uçan Doktorlar 
Servisi ve Telsiz Okulu Avustralya’nın ücra yerlerindeki 
toplumlara hizmet vermeyi ve yarar sağlamayı 
sürdürmektedir. 
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Avustralya kimliği 
Avustralya kimliği, eşsiz mirasımız, kültürümüz ve halkımızın girişimci yapısıyla şekillenmiştir. 

Beş Olimpiyat altın madalya sahibi Ian Thorpe

Avustralya Bayanlar Ulusal Futbol Takımı oyuncusu

Spor ve dinlence
Birçok Avustralyalı spor yapmaktan hoşlanmakta ve 
birçok sporcumuz uluslararası düzeyde etkileyici sonuçlar 
almaktadır. 

‘Sporcu’ bir ulus olarak sahip olduğumuz itibardan gurur 
duymaktayız. Avustralyalı kadın ve erkek sporcular disiplinli 
çalışma, centilmenlik ve etkili takım çalışması değerlerinin 
temsilcileri olarak takdir edilmektedir.

Tarihimiz boyunca, spor hem Avustralya toplumunu 
simgelemiş hem de bizi birleştirmiştir. İlk yerleşimcilerden 
başlayarak, spor çetin bir yaşamın gerçeklerinden bir 
kaçış sağlamıştır. Savaş zamanında bile, Avustralya Silahlı 
Kuvvetleri mensupları savaş alanının stresini hafifletmek 
için spor yarışmaları düzenlemişlerdir.

Spor ayrıca gerek oyunculara ve gerekse seyircilere 
Avustralya toplumu için önemli olan aidiyet ve birşeyin 
parçası olma duygusu vermektedir. 

Birçok Avustralyalı takım sporlarına katılmaktadır. Kriket, 
basketbol, netbol, hokey ve el ve ayakla oynanan futbol 
türleri en gözde olanlar arasındadır.

Yüzme, tenis, atletizm, golf ve bisiklet sevilen dinlence 
etkinlikleridir. Bunlar aynı zamanda, Avustralyalıların 
uluslararası yarışmalarda başarılı oldukları spor dallarıdır. 
Diğer yaygın fiziksel etkinlikler arasında doğa yürüyüşü, sörf 
ve kayak da bulunmaktadır.

Avustralyalılar ayrıca Avrupa futbolu (soccer olarak da 
bilinir), rugby league, rugby union ve Avustralya futbolu da 
(Australian Rules) oynarlar ve seyretmeyi severler. ‘Aussie 
Rules’ yalnızca Avustralya’ya özgü bir oyundur.

Avustralya özellikle kriket oyununda uluslararası alanda 
sağladığı başarılardan gurur duymaktadır. Avustralya ve 
İngiliz kriket takımları 19. yüzyılın sonlarından bu yana en 
büyük rakip olmuşlardır.

‘Ülkede yaşamı durduran yarış’ olarak nitelendirilen 
Melbourne Kupası (Melbourne Cup), dünyadaki en yüksek 
ödüllü ve en çekişmeli geçen at yarışıdır. İlk Melbourne 
Kupası 1861 yılında düzenlenmiştir. Victoria’da 1877 
yılından itibaren Kasım ayının ilk Salı günü olan Melbourne 
Kupası Günü (Melbourne Cup Day) resmi tatil olarak 
kutlanmaktadır.
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Sir Donald Bradman (1908 – 2001)

Sir Donald Bradman, tüm zamanların en büyük kriket vurucusu ve Avustralya sporunun 
efsane adıdır.

New South Wales Eyaleti’nde Bowral’da büyümüş, Avustralya takımında ilk kriket 
oyununu 1928 yılında oynamıştır. 

İnce yapısına karşın çok hızlı koşan Donald Bradman 1930 yılında, İngiltere’de ilk turunda 
neredeyse tüm vuruş rekorlarını kırmıştı. 21 yaşına geldiğinde, Avustralya’da çoktan 
efsane olmuştu. 

Bradman’in 1948 yılındaki son turunda, takımı İngiltere’ye karşı oynadıkları tüm oyunları 
kazanmış olduğundan, ‘Yenilmezler’ (The Invincibles) olarak anılmaya başlanmıştır.

‘The Don’ olarak tanınan Sir Donald Bradman dünyanın tüm zamanların en iyi kriket vurucusu olarak bilinmektedir. 
Turnuvalarda vuruş ortalaması 99.94’dür.

Sanat
Avustralya’da, ulusun yerli halkının kültürel gelenekleri ve 
göçmen kültürünün zengin çeşitliliğini kapsayan canlı bir 
sanat yaşamı vardır. Film, sanat, tiyatro, müzik ve dansı da 
içine alan Avustralya’nın görsel ve gösteri sanatlarının tüm 
biçimleri gerek ülke içinde ve gerekse yurtdışında hayranlık 
uyandırmaktadır. 

Edebiyat
Avustralya’nın, yerli halkın masal anlatımıyla başlayan ve 18. 
yüzyılın sonlarında gelen mahkumların sözlü öyküleriyle 
devam eden çok güçlü bir edebiyat geleneği vardır. 

Avustralya’nın erken dönem eserlerinin çoğunda kırsal 
kesim ve böylesi çetin çevre koşullarında yaşamın zorluğu 
konu edilmektedir. Henry Lawson ve Miles Franklin gibi 
yazarlar bu ortamlara ve Avustralya’nın yaşam biçimine 
ilişkin şiir ve öyküler yazmışlardır.

Avustralya’lı yazar Patrick White 1973 yılında Nobel 
Edebiyat Ödülü’nü almıştır. Diğer ünlü çağdaş yazarlar 
arasında Peter Carey, Colleen McCullough ve Tim Winton 
bulunmaktadır.

Judith Wright (1915 – 2000) 

Judith Wright seçkin bir 
şair, çevreci ve Aborijin 
hakları savunucusuydu.

Avustralya’nın en iyi aşk 
şiirleri yazan şairlerinden 
olan Judith Wright, 
Avustralya ve halkına 
olan aşkını şiirlerinde 
ifade etmiştir. Britannica 
Ansiklopedisi Edebiyat 
ödülü ve Şiir dalında 
Kraliçe Altın Madalyası gibi çeşitli ödüller almıştır. 
Avustralya Çevre Komitesi ve Aborijin Sözleşme Komitesi 
üyesi olarak çalışmıştır. 

Judith Wright bir şair olarak üstün yeteneği ve gelişen 
Avustralya edebiyatı ile sosyal ve çevre reformlarıyla 
anılmaktadır.
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Profesör Fred Hollows  
(Professor Fred Hollows) 
(1929 – 1993) 

Profesör Fred Hollows, 
Avustralya ve gelişmekte 
olan ülkelerde bir milyonu 
aşkın kişinin görme 
bozukluğunun tedavi 
edilmesinde yardımcı olan 
mesleğine aşık bir göz 
hastalıkları uzmanıydı  
(göz doktoru).

Fred Hollows Yeni Zelanda’da dünyaya gelmiştir. 1965 
yılında Avustralya’ya göç etmiş ve daha sonra Sydney’de bir 
hastanenin Göz Hastalıkları Bölümü’nün başına getirilmiştir. 

Herkesin fırsat eşitliğine sahip olması gerektiğine inanan 
Fred Hollows ilk Aborijin Tıp Servisi’nin kurulmasına 
yardımcı olmuştur. Günümüzde bu tıp merkezlerinin 
sayısı Avustralya çapında 60’a ulaşmıştır.

Fred Hollows 1980 yılına kadar gelişmekte olan ülkelerde 
göz sağlığı programları oluşturmak amacıyla dünyayı 
dolaşmıştır. 1989 yılının Nisan ayında Avustralya 
vatandaşı olmuştur. 

Fred Hollows’ın değerli çalışmaları eşi Gabi ve Fred 
Hollows Vakfı (Fred Hollows Foundation) aracılığıyla 
devam etmektedir. 

Tiyatro ve film
Avustralya tiyatro oyunları, filmleri ve sinema yönetmenleri 
yurtiçi ve yurtdışında tanınmakta ve sevilmektedir. Cate 
Blanchett ve Geoffrey Rush gibi sinema oyuncuları ve 
Peter Weir gibi yönetmenler filmlerdeki üstün başarıları 
nedeniyle birçok uluslararası ödül kazanmışlardır.

Sanat
En fazla tanınan Avustralya sanat eserleri, Yerli halkın 
sembolik resimleri ve Tom Roberts, Frederick McCubbin ve 
Arthur Streeton gibi ressamların 19. yüzyıl kırsal manzara 
resimleridir. 20. yüzyıl ortalarında sanatçılar Russell Drysdale 
ve Sidney Nolan ıssız bölgelerin çetin koşullarını gözalıcı 
renklerle betimlemişlerdir. Son zamanlarda Brett Whiteley 
kendine özgü ve canlı tarzıyla uluslararası düzeyde beğeni 
toplamıştır.

Müzik ve dans
Avustralyalılar müziğin her dalını benimsemişler ve başarı 
göstermişlerdir. Klasik, folk ve rock müziğine sağlamış 
oldukları katkı uluslararası düzeyde kabul görmektedir. 
Hemen akla gelen de, Aborijin halkının çok eski müzik aleti 
olan, Avustralya’nın özgün sesi, dijiridudur.

Avustralya dans sanatı büyük dans sanatçıları ve 
kareografları Sir Robert Helpmann, Meryl Tankard ve 
Stephen Page’in çabalarıyla zenginleşmiştir.

Bilimsel başarı ve buluşlar
Avustralya tıp, teknoloji, tarım, madencilik ve imalat 
sektöründe bilimsel başarılar ve atılımlar konusunda büyük 
bir üne sahiptir.

Bilim ve tıp alanındaki buluşlarıyla on Avustralyalı Nobel 
Ödülüne layık görülmüştür.

Bilimsel başarılara imza atan kişiler ayrıca Yılın Avustralyalısı 
Ödülleri (Australian of the Year Awards) de almışlardır. 2005 
yılında bu ödül yanık kurbanları için cilde uygulanan bir sprey 
geliştiren Profesör Fiona Wood’a (Professor Fiona Wood); 2006 
yılında, rahim ağzı (servisk) kanseri aşısının geliştirilmesinde 
önemli rol oynayan Profesör Ian Frazer’e (Professor Ian Frazer); 
2007 yılında ise, önde gelen çevre bilimci Profesör Tim 
Flannery’e (Professor Tim Flannery) verilmiştir. 

Profesör Wood (Professor Wood) ve Profesör Frazer 
(Professor Frazer) Avustralya’ya İngiltere’den göç etmiştir. 
Profesör Frazer (Professor Frazer) bu buluşu, Çin’den 
Avustralya’ya göç eden ve Avustralya vatandaşı olan 
merhum Dr Jian Zhou ile birlikte gerçekleştirmiştir. 

Orkestra Şefi ve yakınlarda vatandaşlık ödülü alan Vladimir Verbitsky Batı 
Avustralya Senfoni Orkestrası ile 
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Yılın Avustralyalıları
1960 yılından bu yana Yılın Avustralyalısı Ödülleri (Australian of the Year Awards) ile önde gelen Avustralyalıların başarı ve 
katkıları kutlanmaktadır. Ödül için her kesimden Avustralyalı aday gösterilebilir. Yılın Avustralyalıları, çalışmalarında üstün 
başarı gösteren ve ulusa hizmet eden kişilerdir. 

1995 Arthur Boyd AC OBE 

Sanatçı 

1994 Ian Kiernan OAM 

‘Clean Up Australia’ Kampanyacısı

1992 Mandawuy Yunupingu

Yerli Halklar Lideri 

1991 Başpiskopos Peter Hollingworth AO OBE 
(Archbishop Peter Hollingworth AO OBE)

Sosyal Adalet Savunucusu 

1990 Profesör Fred Hollows AC  
(Professor Fred Hollows AC)

Göz Hastalıkları Uzmanı

1989 Allan Border AO 

Kriket Kaptanı

1988 Kay Cottee AO 

Tek kadınlarda Rekor Kıran Bayan Yatçı 

1987 John Farnham 

Şarkıcı ve Müzisyen 

1986 Dick Smith 

Serüvenci ve Hayırsever

1985 Paul Hogan AM

Aktör

1984 Lowitja O’Donoghue CBE AM

Yerli Halklar Lideri 

1983 Robert de Castella MBE 

Dünya Maraton Şampiyonu 

1982 Sir Edward Williams KCMG KBE 

Avustralya Kraliyet Uyuşturucu  
Araştırma Komisyonu Başkanı

1981 Sir John Crawford AC CBE 

Avustralya’nın Savaş Sonrası Büyümesinin Mimarı 

1980 Manning Clark AC 

Tarihçi 

2009  Profesör Michael Dodson AM  
(Professor Michael Dodson AM)

Yerli Halklar Lideri 

2008  Lee Kernaghan OAM 

Şarkıcı, Müzisyen ve ‘Pass the Hat Around’ 
Turlarının Kurucusu

2007 Profesör Tim Flannery (Professor Tim Flannery)

Bilim Adamı, Yazar ve Doğal Kaynakları  
Koruma Yanlısı

2006 Profesör Ian Frazer (Professor Ian Frazer)

Klinik Bağışıklık Uzmanı 

2005 Profesör Fiona Wood AM  
(Professor Fiona Wood AM)

Plastik Cerrahi ve Yanık Uzmanı

2004 Steve Waugh 

Kriket Kaptanı ve Hayırsever 

2003 Profesör Fiona Stanley AC  
(Professor Fiona Stanley AC)

Çocuk Hastalıkları ve Salgın Hastalıklar Uzmanı 

2002 Patrick Rafter 

US Açık Tenis Şampiyonu ve ‘Cherish the Children 
Foundation’ kurucusu

2001 Korgeneral Peter Cosgrove AC MC 
(Lt General Peter Cosgrove AC MC)

2000-2002 Avustralya Genel Kurmay Başkanı

2000 Sir Gustav Nossal AC CBE FAA FRS

Araştırmacı Biyolog

1999 Mark Taylor 

Kriket Kaptanı

1998 Cathy Freeman 

Atletizmde Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu  
ve Yerli Halklar Elçisi

1997 Profesör Peter Doherty (Professor Peter Doherty)

Tıp alanında Nobel Ödülü Sahibi 

1996 Doctor John Yu AM 

Çocuk Hastalıkları Uzmanı 
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1979* Senator Neville Bonner AO 

İlk Aborijin Senatör 

1979* Harry Butler CBE

Doğal Kaynakları Koruma Yanlısı ve Doğa Bilimci

1978* Alan Bond

Girişimci 

1978* Galarrwuy Yunupingu AM 

Yerli Halklar Lideri

1977* Sir Murray Tyrrell KCVO CBE

Genel Vali Sekreteri 

1977* Dame Raigh Roe DBE

Kırsal Kadınlar Derneği Başkanı 

1976 Sir Edward ‘Weary’ Dunlop AC CMG OBE 

Askeri Cerrah 

1975* Sir John Cornforth AC CBE

Kimya dalında Nobel Ödülü Sahibi 

1975* Tümgeneral Alan Stretton AO CBE 
(Major General Alan Stretton AO CBE)

Kasırga Tracy’den sonra Darwin Yardım  
Harekatı Kumandanı 

1974 Sir Bernard Heinze AC

Orkestra Şefi ve Müzisyen 

1973 Patrick White 

Edeabiyat dalında Nobel Ödülü Sahibi 

1972 Shane Gould MBE 

Olimpiyat Yüzme Şampiyonu 

1971 Evonne Goolagong Cawley AO MBE 

Wimbledon ve Fransa Açık Tenis Turnuvası 
Şampiyonu 

1970 Sayın Kardinal Sir Norman Gilroy KBE 
(His Eminence Cardinal Sir Norman Gilroy KBE)

Avustralya doğumlu ilk Kardinal

1969 Sayın Richard Gardiner Casey Baron of Berwick, 
Victoria ve City of Westminister KG GCMG CH 
(The Rt Hon Richard Gardiner Casey Baron of 
Berwick, Victoria and of the City of Westminister 
KG GCMG CH)

1965-69 - Avustralya Genel Valisi 

1968 Lionel Rose MBE 

Dünya Boks Şampiyonu 

1967 The Seekers

Müzik Grubu 

1966 Sir Jack Brabham OBE 

Dünya Motorsiklet Şampiyonu 

1965 Sir Robert Helpmann CBE 

Aktör, Dansçı, Yapımcı ve Kareograf 

1964 Dawn Fraser MBE

Olimpiyat Yüzme Şampiyonu 

1963 Sir John Eccles AC

Tıp alanında Nobel Ödülü Sahibi 

1962 Alexander ‘Jock’ Sturrock MBE 

Amerika Yat Yarışları Kaptanı

1961 Dame Joan Sutherland OM AC DBE 

Soprano 

1960 Sir MacFarlane Burnet OM AK KBE 

Tıp alanında Nobel Ödülü Sahibi

*1975 ve 1979 yılları arasında ayrıca Canberra Avustralya 
Günü Konseyi (Canberra Australia Day Council) de Yılın 
Avustralyalısı olarak seçilmiştir. 

Ödül alan kişinin adından sonra gelen ünvanlar ödülün 
alındığı tarih için geçerlidir. 

Bu kişilerin başarıları, ülkemize katkıda bulunmak için daha fazla neler yapabileceğimiz konusunda düşünmemizi 
sağlamaktadır. Ödüller artık, Yılın Genç Avustralyalısı, Yılın Yaşlı Avustralyalısı ve Avustralya’nın Yerel Kahramanı ödüllerini 
kapsamaktadır. 
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Avustralya para birimi 
Paralarımızın üzerinde Avustralya için önemli olan kişi ve simgelerin resimleri bulunmaktadır. Paralarımızın üzerine resimleri 
konulmak üzere seçilen ünlü Avustralyalılar sosyal reform, bilim, siyaset, askeri beceriler ve sanat alanlarında kişisel atılımlarda 
bulunan ve üstün yetenekler sergileyen kişilerdir. 

Kraliçe 2. Elizabeth  
(Queen Elizabeth II (1926 - ... ))Eski ve Yeni Parlamento Binası 

Kraliçe 2. Elizabeth Avustralya Devlet Başkanıdır. Kraliçe 2. 
Elizabeth Avustralya ve Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 
Birleşik Krallığı’nın kraliçesidir ve İngiltere’de yaşamaktadır. 
Uzun ve sevilen saltanatı boyunca güçlü ve dengeli bir 
duruş sergilemektedir. 

5 Doların üzerinde Canberra’daki Eski ve Yeni Parlamento 
Binaları yer almaktadır. 

Dame Mary Gilmore (1865 – 1962)

Yazar, gazeteci, şair ve sosyal reform kampanyası yürüten 
Dame Mary Gilmore yazıları ve kadınlar, Yerli Avustralyalılar 
ve yoksulların sözcüsü olarak anılmaktadır.  

AB ‘Banjo’ Paterson (1864 – 1941)

Banjo’ Paterson adıyla yazan şair, şarkı sözü yazarı ve 
gazeteci olan Andrew Barton Paterson Avustralya’nın en 
ünlü halk şarkısı olan ‘Waltzing Matilda’ ile anılmaktadır. 

Din Adamı John Flynn  
(Reverend John Flynn (1880 – 1951))

Din Adamı John Flynn, dünyada hava yolu ile sağlık 
hizmeti sunan ilk servis olan Kraliyet Uçan Doktor Servisi’ni 
başlatmıştır. Sağlık hizmetlerini Avustralya’nın ücra 
bölgelerine taşıyarak pekçok kişinin yaşamını kurtaran kişi 
olarak anılmaktadır. 

Mary Reibey (1777 – 1855)

New South Wales kolonisinin öncü işkadını olan Mary 
Reibey Avustralya’ya genç bir mahkum yerleşimci olarak 
geldikten sonra toplumda saygınlığı olan bir kadın lider 
haline gelmiştir. 
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David Unaipon (1872 – 1967)

Yazar, konuşmacı ve mucit olan David Unaipon bilim ve 
edebiyata yaptığı katkılar ve Aborijin halkının şartlarını 
iyileştirme çalışmalarıyla anılmaktadır. 

Edith Cowan (1861 – 1932)

Sosyal görevli, siyasetçi ve feminist olan Edith Cowan 
Avustralya parlamentosuna seçilen ilk kadın milletvekilidir. 

Sir John Monash (1865 – 1931)

Mühendis, idareci ve Avustralya’nın en önde gelen askeri 
komutanlarından biri olan Sir John Monash liderliği, zekası 
ve hatipliği ile anılmaktadır.  

Dame Nellie Melba (1861 – 1931)

‘Şarkının Kraliçesi’ olarak bilinen dünya çapında ünlü 
soprano Dame Nellie Melba uluslararası düzeyde ün 
kazanan ilk Avustralyalı şarkıcı olmuştur. 
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Ulusal günler ve kutlamalar 
Avustralya ulusal tatil günleri Musevilik-Hıristiyanlık kültür mirasımızı yansıtmakta ve bu günlerde Avrupalı yerleşimcilerden 
bu yana Avustralya kimliğini şekillendiren dönüm noktaları kutlanmaktadır. 

Sabit Günler
1 Ocak - Yeni Yıl (Yılbaşı)

Yeni bir yılın başlaması kutlanmaktadır. 

26 Ocak – Avustralya Günü 

Avustralyalı olmanın anlamı kutlanmakta ve 1788 yılında İlk 
Filo’nun Sydney Körfezi’nde karaya çıkışı anılmaktadır. 

25 Nisan – Anzak Günü

Avustralya ve Yeni Zelanda Ordu Birlikleri’nin (ANZAC) 
1. Dünya Savaşı sırasında Gelibolu’da karaya çıkması 
anılmaktadır. Ayrıca çatışmalarda hizmet veren ya da 
yaşamını yitiren herkes onurlandırılmaktadır. 

25 Aralık – Noel Günü 

Hıristiyanlığın Hazreti İsa’nın doğumunu kutlamalarının 
esas alındığı hediyelerin verildiği bir gün. 

26 Aralık - Boxing Day (Noel’in Ertesi Günü)

Noel kutlamasının parçası. 

Değişken günler 
İşçi Bayramı ya da Sekiz Saatlik Gün 

Avustralyalı işçilerin, günde sekiz saat çalışma hakkını 
kazanması (dünyada ilk kez) kutlanmaktadır.

Paskalya

Hazreti İsa’nın ölümü ve yeniden dirilişi kutlanmaktadır. 

Kraliçenin Doğum Günü

Avustralya Devlet Başkanı Kraliçe 2. Elizabeth’in doğum günü 
kutlanmaktadır. Kutlamalar, Batı Avustralya hariç tüm diğer 
eyalet ve bölgelerde her yıl Haziran ayının ikinci Pazartesi 
günü düzenlenmektedir. 

Diğer resmi tatiller
Değişik eyalet, bölge ve şehirlerde başka resmi tatiller de 
vardır. Örneğin; Avustralya Başkent Bölgesi’nde ‘Canberra 
Günü’, Güney Avustralya’da ‘Gönüllüler Günü’ ve Batı 
Avustralya’da ‘Kuruluş Günü’ kutlanmaktadır. 

2005 Yılbaşı Gecesi Sydney Limanı’nda düzenlenen havai fişek gösterisi
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Avustralya Halkı 
Avustralya yaklaşık 22 milyon nüfusu ile dünyada kültürel 
çeşitliliği en fazla olan ülkelerden biridir. Avustralya yerli 
halkları toplam nüfusun yüzde 2.5’uğunu oluşturmaktadır. 
Avustralya halkının dörtte birinden fazlası yurtdışında 
doğmuş ve 200’ü aşkın ülkeden göç etmiştir. Nüfusun 
çeşitliliği Avustralya’ya dil, inanç, gelenek ve kültür 
açısından çok zenginlik katmaktadır. 

Avustralya’nın Büyük Britanya ile olan resmi bağları zaman 
içinde azalmasına karşın, Büyük Britanya’nın Avustralya 
kurumlarında etkisi sürmektedir. Ayrıca bu etki birçok 
değerimizde ve kuşkusuz ulusal dilimizde de devam 
etmektedir. Evlerde ve toplum içinde 200’ü aşkın değişik 
dil (birçok farklı yerli halk dili dahil) konuşulmasına 
rağmen İngilizce ulusal kimliğimizin önemli bir parçasını 
oluşturmaktadır. 

Avustralya ekonomisi
Avustralya istikrarlı ve rekabetçi bir ekonomiye sahiptir. 
Dinamik ve becerilerle donanmış işgücümüzün öneminin 
bilincindeyiz. Avustralya, dünyanın yaşam kalitesi en yüksek 
ülkelerinden biridir. 

Dick Smith (1944 - ...)

Dick Smith önde gelen 
Avustralyalı işadamı, 
serüvenci ve hayırseverdir. 

Dick Smith, ilk servetini 
elektronik işinde yapmış 
ve servetini Avustralya’nın 
gelişmesinde kullanmıştır. 
Yalnızca Avustralya’ya ait 
olan gıda şirketini kurmuş 
ve şirket sahipliklerinin 
Avustralyalı kalmasında 
yardımcı olmak için milyonlarca dolar yatırım yapmıştır. 

1986 yılında Yılın Avustralyalısı ödülüne aday gösterilmiş 
ve teknolojik gelişme ve çevre koruma alanında bir ödül 
kazanmıştır. Bir sıcak hava balonu içinde Avustralya 
ve Tasman denizini geçen ilk kişidir. Maceracı ruhu, 
iş yaşamındaki başarıları ve Avustralya’ya olan derin 
bağlılığı ile tanınmaktadır. 

Pazar
Avustralya’nın istikrarlı ve modern finans kurumları ile 
sıkı vergi kuralları ve ticari yönetmelikleri iş faaliyetlerine 
belirlilik kazandırmaktadır. Turizm, eğitim ve finans 
hizmetlerini kapsayan hizmet sektörü, Avustralya’nın Gayrı 
Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) hemen hemen yüzde 70’ini 
oluşturmaktadır. 

Avustralya’nın ekonomik istikrarı, Avustralya’yı yatırım 
yapmak için cazip bir ülke haline getirmektedir. Avustralya 
Menkul Kıymetler Borsası, Asya-Pasifik bölgesinde 
Japonya’dan sonra ikinci en büyük borsadır. 

Ticaret 
Avustralya’nın en önde gelen ticaret ortakları Japonya, 
Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Yeni Zelanda 
ve Büyük Britanya’dır. Buğday, yün, demir cevheri, 
mineraller ve altın başlıça ihraç ürünlerimizdir. Ayrıca 
sıvılaşmış doğal gaz ve kömür olarak enerji de ihraç 
etmekteyiz. Ekonomimiz açık ekonomi olup, ticaret her 
zaman ekonomik refahımızın en yaşamsal parçasını 
oluşturmaktadır. Avustralya son zamanlarda toplam değeri 
200 milyar doları aşan ihracat yapmıştır.  

Madencilik
Avustralya, kömür, bakır, sıvılaştırılmış doğal gaz ve mineral 
tozları gibi doğal kaynaklar açısından zengin bir ülkedir. 
Bunlar, özellikle Asya’daki gelişen ekonomilerde talebi 
yüksek olan ürünlerdir. 

Avustralya’nın en büyük ihracat sektörünü mineral ve yakıtlar 
oluşturmaktadır
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Küresel bir vatandaş  
olarak Avustralya 
Avustralya iyi bir uluslararası vatandaş olarak üstlendiği 
rolden gurur duymaktadır. Bunu, dünyada kendimizden 
daha talihsiz olanlara yardımcı olarak göstermekteyiz. 

Avustralya’nın uluslararası yardım 
programı ve insani çabaları
Avustralya Hükümeti’nin uluslararası yardım programı 
kapsamında, yoksulluğu azaltma ve sürekli kalkınmayı 
gerçekleştirmeleri amacıyla gelişmekte olan ülkelere destek 
sağlanmaktadır. Bu desteği, kişilere ve hükümetlere yardımcı 
olarak bölgemizde ve diğer ülkelerde de sağlamaktayız. 

Avustralya, ülkemizde ya da başka ülkelerde bir felaket 
meydana geldiğinde sınırsız cömertliğini göstermektedir. 
Ayrıca sürekli sıkıntı içinde olan ülkelere düzenli olarak bağış 
yapmaktayız. Avustralya’nın bu yardım programına ilişkin 
kararlılığı Avustralyalı karakterinin bu özelliğini yansıtmaktadır. 

Dr Catherine Hamlin AC (1924 - ...)

Dr Catherine Hamlin 
Etyopyalı kadınları 
yaşam boyu süren 
sıkıntıdan kurtaran kadın 
doğum uzmanı olarak 
bilinmektedir. 

Catherine Hamlin 1959 
yılından beri Etyopya’da 
Adis Ababa’da, ‘vajinal fistül’ 
olarak bilinen ve doğum 
sırasında meydana gelen 
bir rahatsızlığın giderilmesinde kadınlara yardımcı olmak 
amacıyla çalışmaktadır. Bu sağlık sorunu olan kadınlar 
vücutlarının işlevlerini kontrol edemezler. Bu durum 
kadınların toplumdan dışlanmalarına neden olmaktadır.

Catherine ve eşi, Adis Ababa Fistül Hastanesi’ni 
kurmuştur. Bu çiftin çabaları binlerce kadının köylerine 
dönüp sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmelerini 
sağlamaktadır. 

Dr Catherine Hamlin, 1995 yılında Avustralya’nın en 
prestijli ödülü olan Devlet Madalyası’nı (Companion 
of the Order of Australia) almıştır. Dr Catherine Hamlin 
Etyopyalı kadınlarla ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. 

2004 yılında Hint Okyanusu Tsunami’sinin ardından Endenozya’da 
yürütülen Avustralya yardım çalışmaları

Avustralya’nın uluslararası  
forumlara aktif katılımı
Avustralya, kurulduğu 1945 yılından beri Birleşmiş 
Milletler’in (United Nations - UN) aktif üyesidir. 1951 BM 
Sığınmacı Sözleşmesi (1951 UN Refugee Convention) 
kapsamında Avustralya, bu sözleşme uyarınca sığınmacı 
olarak tanımlanan kişilere koruma sağlamaktadır. Ayrıca 
BM barış koruma çabalarına, gelişmekte olan ülkelere 
yönelik insani yardım ve acil durum programlarına katkıda 
bulunmakta ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Örgütü (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization) ile güçlü ilişkiler sürdürmekteyiz. 

Avustralya 1971 yılında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 
Örgütü’nün (Organisation for Economic Cooperation and 
Development - OECD) tam üyesi olmuştur. OECD, 30 üye 
ülkenin ve gelişmekte olan diğer ülkelerin ekonomik, sosyal 
ve çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. OECD aynı 
zamanda dünya ticaretini genişletmeyi de hedeflemektedir. 

Avustralya, Asya-Pasifik bölgesinde yakın işbirliğini güçlü bir 
şekilde desteklemektedir. Avustralya, Asya-Pasifik Ekonomik 
İşbirliği Örgütü (Asia-Pacific Economic Cooperation - APEC), 
Doğu Asya Zirvesi (East Asia Summit -EAS), ASEAN Bölgesel 
Forumu (ASEAN Regional Forum - ARF) ve Pasifik Adaları 
Forumu’nun (Pacific Islands Forum - PIF) aktif üyesidir. 

Günümüzde Avustralya geniş ve gelişen bir ülke olup 
spor, sanat ve bilim dallarında gerçekleştirdiği başarılarla 
gurur duymaktadır. Halkımızın yaşam kalitesinin değerinin 
bilincindeyiz, ancak daima daha yükseğini hedeflemekteyiz. 

Uluslararası yardım ve kalkınma yardım programları 
aracılığıyla Avustralya, etkili takım çalışması anlayışını spor 
alanının ötesinde küresel topluma taşımaktadır. 
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Nobel Ödülü Kazanan Avustralyalılar

Avustralya bilimsel ve tıbbi araştırma çalışmalarıyla ünlüdür. Bu alanlarda on Avustralyalı Nobel Ödülüne layık görülmüştür. 

Profesör William Bragg (Professor William Bragg (1862 – 1942)) ve Lawrence Bragg (1890 – 1971) 
Fizikçiler.
William Bragg (baba) ve Lawrence Bragg (oğul), ‘X-ray ışınları aracılığıyla kristal yapısının analizlerindeki çalışmalarından ötürü’ 
1915 yılında Fizik dalında Nobel Ödülünü paylaşmışlardır. 

Sir Howard Walter Florey (1898 – 1968) Patalog.
Güney Avustralya’da Adelaide’de dünyaya gelen Howard Florey, Fizyoloji ya da Tıp alanında yaptığı ‘penisilinin bulunuşu 
ve çeşitli bulaşıcı hastalıklarda tedavi edici etkisi’ konulu çalışmasıyla 1945 yılında Nobel Ödülünü bir başka bilim insanı ile 
paylaşmıştır.

Sir Frank Macfarlane Burnet (1899 – 1985) Tıp alanında Bilim Adamı ve Biyolog. 
Victoria’da dünyaya gelen Frank Burnet, Fizyoloji ya da Tıp alanında yaptığı ‘edinilmiş immünoloji toleransı’ çalışmasıyla 1960 
yılında Nobel Ödülünü bir başka bilim insanı ile paylaşmıştır. 

Sir John Carew Eccles (1903 – 1997) Fizyolog. 
Melbourne’da dünyaya gelen John Eccles, Fizyoloji ya da Tıp alanında yaptığı ‘sinir hücresi zarının periferik ve merkezi 
parçalarındaki uyarı ve inhibisyonu içeren iyonik mekanizmalarla ilgili buluşlar’ çalışmasıyla 1963 yılında Nobel Ödülünü bir 
başka bilim insanı ile paylaşmıştır. 

Profesör John Warcup Cornforth (Professor John Warcup Cornforth (1917 – 2007)) Kimyager.
Sydney’de dünyaya gelen John Cornforth, Kimya alanında ‘enzim-katalize etme tepkimelerinin stereokimyası’ hakkındaki 
çalışmasıyla 1975 yılında Nobel Ödülünü bir başka bilim insanı ile paylaşmıştır. 

Profesör Peter Doherty (Professor Peter Doherty (1940 - ...)) Bağışıklık Uzmanı.
Queensland’de dünyaya gelen Peter Doherty, Fizyoloji ya da Tıp alanında yaptığı ‘hücre vasıtasıyla bağışıklık savunmasının 
özellikleri ile ilgili buluşlar’ çalışmasıyla 1996 yılında Nobel Ödülünü bir başka bilim insanı ile paylaşmıştır.

Profesör Barry Marshall (Professor Barry Marshall (1951 -...)) Gastroenterolog ve  
Doktor Robin Warren (Doctor Robin Warren (1937 - ...)) Patalog. 
Barry Marshall ve Robin Warren, Fizyoloji ya da Tıp alanında yaptıkları ‘Helikobakter pilori bakterisi ve gastrit ve peptik ülser 
hastalıklarındaki rolü’ ile ilgili buluşlarıyla 2005 yılında Nobel Ödülünü paylaşmışlardır. 

Profesör Elizabeth Helen Blackburn Professor (Elizabeth Helen Blackburn (1948 - …)) Biyolog.
Hobart’ta dünyaya gelen Elizabeth Blackburn, Fizyoloji ya da Tıp alanında yaptığı ‘kromozomların, kromozom uçları ve 
telomerase enzimi ile nasıl korunduklarıyla ilgili buluşu’ çalışmasıyla 2009 yılında Nobel ödülünü bir başka bilim insanı ile 
paylaşmıştır.

Avustralya’nın ayrıca Edebiyat alanında da bir Nobel Ödülü vardır. 

Patrick White (1912 – 1990) Roman ve Oyun Yazarı. 
Avustralyalı anne-babadan Londra’da dünyaya gelen Patrick White, ‘yeni bir kıtayı edebiyatla tanıştıran epik ve psikolojik 
anlatı sanatı’ ile 1973 yılında Nobel Edebiyat Ödülüne layık görülmüştür. 
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5. Bölüm
Avustralya öykümüz

Avustralya’nın yerli halklar kültürü  

dünyada varolan en eski kültürlerdendir. 
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Avustralya öykümüz
Avustralya’nın tarihi ile ilgili bu özet bilgiler tarihinin 
bütününü hiçbir şekilde açıklayamaz, ancak size ülkemizi ve 
kültürümüzü şekillendiren olaylara ilişkin bir fikir verebilir. 
Kıtada binlerce yıldır onu gözeten yerli halklar yaşamıştır. 
1788 yılında İlk Filonun gelişi, yerli halkların dünyasının 
sonsuza dek değişeceğinin ifadesi olmuştur. Geçtiğimiz 
200 yıl içinde Avustralya, çokkültürlülük ve uzlaşmaya giden 
yolda eşitlik ve insan hakları konularında çok şey öğrenmiştir. 
Yaptığımız reformlar, şu anda katılmakta olduğunuz 
Avustralya toplumunun her bireyin kendini ait ve değerli 
hissettiği bir toplum olduğu anlamına gelmektedir.

Avustralya Yerli Halkları
Avustralya’nın yerli halklar kültürü dünyada varolan en eski 
kültürlerdendir. Avustralya yerli halkları 40 ila 60 bin yıldan 
beri burada yaşamaktadır. 

Aborijin ve Torres Boğazı Adalıları kültürü birbirinden 
farklıdır. Her biri kendi dil ve geleneklerine sahiptir. 

Tarihsel olarak, Aborijin halkı Avustralya ana karası ve 
Tasmania’dandır. Torres Boğazı adalıları ise, Queensland ve 
Papua Yeni Gine arasında yer alan adalardan gelmektedir. 
Torres Boğazı adalıları, Papua Yeni Gine ve diğer Pasifik 
adaları halklarıyla birçok kültürel benzerliği paylaşmaktadır. 

Diller
İngiliz yerleşiminden önce Avustralya’da Aborijin ve 
Torres Boğazı Adalıları tarafından 700’ü aşkın dil ve lehçe 
kullanılmaktaydı. Günümüzde bu dillerden yaklaşık 145’i 
hala kullanılmaktadır. Yazılı bir dil yoktu. Yerli halkların sözel 
tarihi, insanların ve kıtanın öyküsünü anlattığı için çok 
önemlidir. Örneğin; Victoria’da Port Phillip Körfezi (Port 
Phillip Bay) su baskınını anlatan hikayeler 10 bin yıl önce 
meydana gelmiş olan gerçek bir olaya işaret etmektedir. 

Rüya zamanı ve yerli halk sanatı
Farklı yerli kabilelerde, İngilizcede ‘Rüya Görme’ olarak 
adlandırdığımız olgunun kendi dillerinde adı vardır. Rüya 
Görme ya da Rüya Zamanı, yerli halkların yaşamına rehberlik 
eden bilgi, inanç ve uygulama sistemidir. Bu sistem kişilere 
nasıl yaşamaları ve nasıl davranmaları gerektiğini gösterir. Bu 
sistemin kurallarına uymayan kişiler cezalandırılır.

Rüya Zamanı’nın hikayeleri çocuklara anne-babaları ve 
yaşlılar tarafından anlatılmıştır. Bu hikayelerle çocuklara 
topraklarının nasıl şekillendiği ve yerleşimin nasıl olduğu, 
nasıl davranılması gerektiği ve nedenleri öğretilirdi. Bu 
öyküler ayrıca çocuklara değerli pratik hayat dersleri de 
sağlamaktaydı. Örneğin; yiyeceğin nereden bulunacağı gibi.

Yerli halkların müzik, şarkı ve danslarında Rüya Zamanı 
ve günlük yaşam hikayeleri anlatılmaktadır. Yerli halklar 
şarkı söyleyip dans ettiklerinde ataları ile çok derin bağ 
hissetmektedirler.

Aborijin sanatının esas şekilleri taş oyma ya da resim 
yapma ve zemin tasarımlarıdır. Bu sanat dallarından 
bazılarının 30 bin yıllık bir geçmişi vardır. Orta Avustralyalı 
yerliler resimlerinde toprağı veya Rüya Zamanı’ndan 
hikayeleri simgeleyen nokta ve dairelere yer vermişlerdir. 
Avustralya’nın kuzey bölgesinden olanlar ise, insan, hayvan 
ve ruh figürleri çizmişlerdir.

Rüya Zamanı günümüzde de Yerli halkın yaşamında 
önemini sürdürmektedir. 

Kakadu Aborijin Sanatı
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Avustralya’ya gelen  
ilk Avrupalılar
Avrupalıların ilk keşifleri
17. yüzyılda Portekiz ve Hollandalı kaşifler, güneyin 
bilinmeyen ülkesi (Terra Australis Incognita) olarak 
adlandırdıkları yerin bazı bölgelerini keşfetmişlerdir. 1606 
yılında Hollandalı Willem Janszoon Avustralya’nın kuzey 
ucunda bulunan Cape York Yarımadası’nın (Cape York 
Peninsula) batı tarafının deniz haritasını çizmiştir. Yaklaşık 
bu dönemlerde, Portekizli Luis Vaez de Torres gemiyle 
kıtanın kuzeyinde bulunan boğazdan geçmiştir.

1600’lü yılların sonlarına doğru Hollandalı gemiciler Batı 
Avustralya kıyısını keşfetmişlerdir. Hollandalılar bu yeni 
ükeye ‘Yeni Hollanda’ adını vermişlerdir.

1642 yılında Abel Tasman yeni bir kara parçasının kıyısını 
bulmuş ve buraya ‘Van Diemen’s Land’ (şimdiki Tasmania) 
adını vermiştir. Abel Tasman ayrıca binlerce millik Avustralya 
sahilinin deniz haritasını da yapmıştır. ‘Yeni Hollanda’nın 
tamamlanmamış haritası, Abel Tasman’ın kıtanın kuzeyde 
Papua Yeni Gine ile birleştiğini düşündüğünü göstermektedir.

William Dampier, 1684 yılında Avustralya topraklarına 
ayak basan ilk İngilizdir. Kıtanın kuzey-batı sahilinden 
karaya çıkmıştır. Kara kurak ve tozlu olduğundan, ticaret ve 
yerleşim için uygun olmadığı kararına varmıştır.

Kaptan James Cook (Captain James Cook)
Avustralya’nın doğu kıyısı, İngiliz James Cook’un 1770 
yılında gemisi ‘Endeavour’ ile buraya gelinceye kadar 
Avrupalı kaşifler tarafından keşfedilmemişti. Cook İngiliz 
Hükümeti tarafından Güney Pasifik bölgesine keşif yapmak 
için gönderilmişti. Doğu kıyısının haritasını yapmış ve 
bugünkü Sydney’in hemen güneyinde bulunan Botany 
Körfezi’nden (Botany Bay) karaya çıkmıştır. James Cook 
bu bölgeyi ‘New South Wales’ olarak adlandırmış ve Kral 3. 
George (King George III) adına sahiplenmiştir.

Mahkum taşıma
Avustralya, ilk Avrupalı göçmenlerin çoğunun mahkumlar 
olması nedeniyle benzersiz bir ülkedir. Amerika Birleşik 
Devletleri’nin bağımsızlığını kazanmasının ardından, Büyük 
Britanya mahkumlarını artık bu ülkeye gönderemiyordu. 
İngiltere’de hapishaneler çok kalabalıklaşmaya başlamıştı. 
Mahkum sayısının çok artması, İngiliz Hükümeti için 
mahkumlara yeni bir yer bulma zorunluluğunu getirmişti. 
1786 yılında İngiliz Hükümeti mahkumları yeni koloni 
NSW’e göndermeye karar verdi. Bu olay ‘mahkum taşıma’ 
olarak adlandırılır.

İlk Koloni
New South Wales kolonisinin ilk valisi Kaptan Arthur 
Phillip’dir (Captain Arthur Phillip). Arthur Phillip 11 
gemiden oluşan ilk filoyu İngiltere’den dünyanın bir diğer 
ucuna güvenli bir şekilde getirmiştir. Yolculuk sırasında, 
mahkumların bakım ve beslenmesine gereken tüm özeni 
gösterdiğinden çok az sayıda mahkum hayatını kaybetmiştir.

Kaptan Phillip İlk Filoyu 26 Ocak 1788 yılında Sydney 
Körfezi’ne getirmiştir. Her yıl Avustralya Günü olarak 
kutladığımız etkinlik bu günün yıldönümüdür.

Abel Tasman’ın Yeni Hollanda haritası, 1644

İngiltereden yola çıkan ve 1788 yılında Syndey Körfezi’ne gelen İlk Filo

Yerleşimin ilk yılları
Yerleşimin ilk yılları zorluklarla doluydu. Vali Phillip, yiyecek 
maddelerini kendisi ve diğer görevliler dahil herkes için 
karneye bağlayarak insanların açlıktan ölmesini engellemiştir. 
Valinin sağ duyusu ve kararlılığı sayesinde koloni zorlu ilk 
yılların üstesinden gelerek ayakta kalmayı başarmıştır.

İlk yerleşimin zor işleri mahkumlara zor kullanarak 
yaptırılıyordu. Çok çalışmadıkları ya da kaçtıkları veya 
sarhoş oldukları zaman kırbaç cezasına çarptırılıyorlardı. 
Ağır suç işledikleri zaman ücra yerlere sürülüyor ya da 
asılıyorlardı. Ceza süreleri sona eren mahkumlar özgür 
erkek ya da kadın haline geliyor ve çalışmak ve aile kurmak 
için topluma katılıyorlardı. 
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Yeni olanaklar
Avustralya’nın ilk Avrupalı nüfusu İngiliz, İskoç, Galli ve 
İrlandalılardan oluşmaktaydı. İskoç, Galli ve İrlandalılar 
geçmişte çoğunlukla İngiltere ile savaşmışlardı. Ancak 
Avustralya’da bu dört grup birlikte yakın bir ilişki içinde 
yaşayıp çalışmışlardır.

Mahkumlar ve eski mahkumlar kolonide yeni olanaklar 
bulmaya başlamışlardı. Askeri görevliler, ticaret yaparak 
zamanlarını para kazanmayla geçirmişler ve kendilerine 
yardımcı olmaları için mahkum ve eski mahkumları 
istihdam etmişlerdir. Kısa bir süre sonra bazı eski 
mahkumlar tüccar olarak kendi işlerini kurmuş; diğer eski 
mahkumlar ise çiftçi, esnaf, dükkan ve bar sahibi olarak 
başarılı olmuşlardır. Eski mahkum kadınlar da iş yaşamında 
başarılı olmuşlar ve birçok açıdan İngiltere’deki kadınlardan 
daha özgür bir şekilde yaşam sürdürmüşlerdir.

Caroline Chisholm (1808 – 1877)

Caroline Chisholm, 
kolonilerin ilk yıllarında 
bekar kadınların sosyal 
konumlarını iyileştiren 
önde gelen bir sosyal 
reformcudur.

Caroline, Avustralya’ya 
subay olan eşi ve beş 
çocuğu ile birlikte 1838 
yılında gelmiştir. Sydney 
sokaklarında yaşayan 
göçmen kadınlara yardımcı olmuştur. Birkaç yıl içinde 
kolonide 16 göçmen kadın yurdu kurmuştur.

Caroline kolonilere gelen gemilerdeki insanların 
yaşam kalitesini iyileştirmek için çok çalışmıştır. Ayrıca 
başkalarına bağımlı yaşama ve yoksulluk döngüsünden 
çıkmalarında yardımcı olmak amacıyla yoksul kişiler için 
borç verme düzenlemelerini de gerçekleştirmiştir.

Bugün birçok okula Caroline Chisholm adı verilmektedir. 
Caroline ‘göçmen dostu’ olarak bilinmekte ve insanlara 
yeni bir hayat kurmalarında yardımcı olmak için 
harcadığı olağanüstü çabalarıyla anılmaktadır.

Aydınlanmacı bir vali
Vali Phillip’in yanısıra, Vali Lachlan Macquarie (Governor 
Lachlan Macquarie) de tarihimizin erken döneminde 
önemli bir yeri olan bir diğer kişiliktir. Lachlan Macquarie 
New South Wales kolonisini 1810-1821 yılları arasında 
yönetmiştir. Koloniyi, mahkum kolonisi olarak değil özgür 
bir yerleşim yeri olarak geliştirmiştir. Valilik yaptığı dönemde 
çiftçilik alanında iyileşmeler sağlanmış ve yeni yollar 
ve kamu tesisleri inşa edilmiştir. Avustralya’nın keşif ve 
araştırılması özendirilmiştir.

Macquarie ayrıca eğitime yatırım yapmış ve eski 
mahkumların haklarına saygı duyulmasını sağlamıştır. 
Bazı eski mahkumların yargıç ya da kamu görevlisi olarak 
çalışmasına olanak tanımıştır.

Vali Macquarie, tarihte koloni ile ilgili olumlu değişiklikler 
yapan kişi olarak anılmaktadır. New South Wales Macquarie 
Üniversitesi onun adını taşımaktadır.

Mahkum mirasımız 
Vali Macquarie’nin döneminden sonra, Valilik pozisyonunun 
bir kişiye çok fazla güç ve yetki verdiği düşünüldüğünden, 
1823 yılında bir sonraki Valiye danışmanlık desteği sağlamak 
amacıyla New South Wales Üst Meclisi (New South Wales 
Legislative Council) kurulmuştur. Meclis daha sonra 
kolonide mahkumların gerektiği gibi cezalandırılmalarını 
sağlayıcı ve gereğinden fazla iyi koşullarda yaşamalarını 
engelleyici düzenlemelere girişmiştir. Bununla beraber, bu 
yeni düzenleme New South Wales ve 19. yüzyılın başlarında 
Avustralya’da kurulan diğer kolonilerde yaşayan mahkumlar 
için tüm fırsat kapılarının kapanmasını engelleyememiştir. 

Toplam 160 bini aşkın mahkum Avustralya’ya getirilmiştir. 
İngiltere, New South Wales’e 1840, Tasmania’ya 1852 ve 
Batı Avustralya’ya 1868 yıllarında mahkum göndermeyi 
durdurmuştur. 

Mahkumların çocukları her zaman özgür olmuşlardır. Bu 
nedenle eski mahkumlarla yeni yerleşimciler arasındaki 
ayrışma zamanla ortadan kalkmıştır. 1850’li yıllardan itibaren 
koloniler kendi kendilerini yönetmeyi ve saygın toplumlar 
oluşturmayı istemişlerdir. Koloniler, mahkum kökenli 
geçmişlerinden utanmış ve bu konuda konuşmaktan 
kaçınmışlardır. Bu utanma duygusu yaklaşık bir yüzyıl sonra 
değişmiştir. Avustralya, mahkum kökenli tarihsel başlangıcıyla 
gurur duymaya başlamıştır. Günümüzde artık birçok kişi 
mahkum atalarını bulmaktan mutluluk duymaktadır. 

Bu kabullenme ruhu içinde Avustralyalılar, bir kişinin aile 
özgeçmişi ya da geçmişteki davranışlarına fazla önem 
vermeyen bireyler haline gelmiştir. Bu nedenle, toplum 
olarak kişileri oldukları gibi kabullenmekte ve onlara şans 
tanımaktayız. 
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Avrupalı yerleşimin ardından yerli halklar
Avustralya’da Avrupalı yerleşim başladığında Aborijin ve 
Torres Boğazı Adalıların nüfusunun 750 bin ile 1.4 milyon 
arasında olduğu tahmin edilmektedir. Yaklaşık 250 ayrı 
kavim ve 700’ü aşkın dil grubu bu nüfus kapsamındaydı. 

Avustralya’ya ilk yerleştiklerinde İngiliz Hükümeti 
Aborijin halkıyla bir anlaşma yapmamıştır. Yerli halklar 
kendi ekonomilerine sahip ve toprakla ezeli bağı olan 
bir toplumdu. Avrupa’da bu tür bir inanç ya da sistem 
olmadığından, Hükümet bunu algılayamadı. Aborijin halkı, 
İngilizler gibi tarımla uğraşmadığı ve oturacakları bir ev inşa 
etmediği için Hükümet yerli halkın mülkiyet duygusunun 
olmadığını düşünüyordu. Bu bağlamda toprağa el koymak 
konusunda kendini özgür hissetti. 

Ölümcül etki 
Erken dönem valilerine Aborijin halkına zarar vermemeleri 
talimatı verilmişti. Ancak İngiliz yerleşimciler Aborijin 
topraklarını ele geçirmiş ve birçok Aborijin öldürülmüştür. 
Bu suçları işleyen yerleşimciler genellikle cezaya 
çarptırılmıyordu. 

Bazı Aborijinler ve Avrupalı yerleşimciler barış içinde birlikte 
yaşayabilmişlerdir. Bazı Avrupalı göçmenler koyun ve 
büyükbaş hayvan çiftliklerinde Aborijin işçi çalıştırmışlardır. 
Vali Macquarie, Aborijin halkına tarımla uğraşmaları için 
kendi topraklarını sunmuş ve Aborijin çocuklar için bir 
okul açtırmıştır. Bununla beraber, çok az sayıda Aborijin 
Avrupalı yerleşimciler gibi yaşamayı tercih etmiştir. Kültürel 
geleneklerini kaybetmek istememişlerdir. 

Toprak işgali sırasında öldürülen Aborijin sayısını kesin 
olarak bilmemekle beraber yüzbinlerce Aborijinin öldüğünü 
biliyoruz. Aborijin halkının ölümüne yol açan en büyük 
neden Avrupalıların kıtaya getirdikleri salgın hastalıklardır. 
Çok fazla sayıda Aborijin salgın hastalıklar nedeniyle yaşamını 
yitirmiştir. Victoria’da 1830’lu yıllarda 10 bin olan Aborijin 
nüfusu 1853 yılında yalnızca 1907 olarak sayılmıştır. 

Tarihi dönüm noktaları
İç kısımların keşfi 
New South Wales’de ilk dönem koloni yerleşimcileri çok 
büyük zorluklarla karşılaşmışlardır. Avustralya topraklarının 
çok az bir bölümü verimlidir. Aborijin halkı kuraklık 
zamanlarında çok sıkıntı çekmiş olmasına karşın bunun 
üstesinden gelmeyi ve böylesi bir ortamda yaşamı 
sürdürmeyi öğrenmiştir.

Sydney’e yerleşenlerin iç kısımların keşfi sırasında 
karşılaştıkları ilk büyük engel, Sydney’in 50 kilometre 
batısında olan ‘Blue Mountains’ sıradağları olmuştur. 1813 
yılında üç kişi Blaxland, Wentworth ve Lawson sonunda 
bu dağları aşmayı başarabilmiştir. ‘Blue Mountains’ 
sıradağlarındaki kara ve demiryolları bugün hala bu üç 
kişinin izlediği rotayı kullanmaktadır. 

Kaşifler bu dağların ardında küçük ve büyükbaş 
hayvancılığına elverişli olan açık alanları keşfetmişlerdir. 
Ancak iç kısımlara gittikçe kurak ve çöl bölgesiyle 
karşılaşmış; su bulma ve yaşamlarını sürdürecek yeterli 
miktarda yiyecek taşıma konusunda güçlükler yaşamışlardır. 
Almanya doğumlu kaşif Ludwig Leichhardt 1848 yılında 
kıtayı doğudan batıya katetmeye çalışırken kaybolmuştur. 

1860 yılında kaşif Burke ve Wills Avustralya’yı güneyden 
kuzeye geçmek amacıyla Melbourne’dan yola çıkmıştır. 
Büyük bir keşif seferi olan bu yolculuk çok zor geçmiştir. 
Burke ve Wills deneyimli kırsal insanı olmadıkları için 
Yandruwandha Aborijin halkından kılavuz yardımı almışlar, 
ancak her iki kaşifte dönüş yolunda hayatını kaybetmiştir. 
Burke ve Wills yolculuklarını tamamlayamamalarına 
rağmen öyküleri sanat ve edebiyat alanında esin kaynağı 
olmuştur. Bu olay kıtamızın çetin ve acımasız özelliğinin 
trajik bir örneğidir. 

Burke ve Wills’in Avustralya’yı kateden keşif seferi, 1860 
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Yerleşimciler ve öncüler
Yerleşimciler güzel ve verimli bir alana yerleşmelerine karşın 
yaşam çok zordu. Sel ve kuraklık dönemlerinin ardından 
çiftçilerin genellikle herşeye yeniden başlamaları gerekirdi. 
1838 yılına kadar Avustralya’nın temel ihraç ürünü yündü. 
Kuraklık olması ya da denizaşırı yün fiyatlarının düşmesi 
durumunda yerleşimciler geçimlerini sağlayamayacak duruma 
gelirlerdi. Bununla beraber, insanlar kendilerini toparlar ve 
mücadeleyi sürdürürlerdi. İşte ‘Mücadeleci Avustralyalı’ böylesi 
zor zamanlarda mücadele eden ve ayakta kalan kişiye verilen 
addır. Bu kişiler, Avustralyalıların mücadeleci ve dayanıklılık 
ruhunu temsil ederler. Erkek ve kadın yerleşimciler bu zor 
dönemlerde gösterdikleri cesaret nedeniyle onurlandırılır. 
Erkekler evden uzakta olduğunda ya da vefat ettiğinde kadınlar 
çoğunlukla işi ya da çiftliği yürütmek zorunda kalırlardı. 

İşte bu acımasız ve zor ilk yıllar, Avustralya’nın dostluk 
ve arkadaşlık ruhunun başladığı yıllardır. Avustralya’nın 
iç kısımlarına seyahat eden, koyun kırkma ya da 
sürü gitme işleri yapan erkekler arasında bu ruh çok 
güçlüydü. Yerleşimciler ayrıca zorlukların üstesinden 
gelmede birbirlerine de yardımcı olmuşlardır. Bu gelenek 
günümüzde hala Avustralya yaşam biçiminin çok önemli 
bir parçasını oluşturmaktadır. Örneğin; orman yangınlarıyla 
mücadelede her yıl binlerce gönüllü yer almaktadır. 

Altına hücum
1851 yılının başlarında NSW’de altın madeninin bulunması, 
‘ulusu değiştiren buluş’ olarak tanımlanır. Kısa bir süre sonra, 
yeni bağımsız olan Victoria kolonisinde de altın madeni 
bulunmuştur. 

1852 yılının sonuna kadar Victoria’ya altın aramak için 
Avustralya’nın ve dünyanın her yerinden 90 bin kişi gelmiştir. 

Hükümet birlikleri, altın arama ruhsat ücretini toplarken 
altın arayıcılarına karşı çok kötü davranıyorlardı. 11 Kasım 
1854 tarihinde Ballarat, Bakery Hill’de, temel demokratik 
haklar sözleşmesinin kabul edilmesi için 10 bin kişi 
toplandı. Altın arama işlemini, pahalı bir arama ruhsatı için 
ödeme yapmadan yapabilmeyi istiyorlardı. Ayrıca Victoria 
Parlamentosu’nda kendilerini temsil edecek kişileri seçme 
hakkını da talep etmişlerdi.

Küçük bir grup Eureka madeninde etrafı kazıklarla çevrili 
bir alan oluşturmuş ve burada üzerinde Güney Haçı 
yıldızının (Southern Cross) resmi olan isyan bayrağını 
dalgalandırmıştı. 3 Aralık 1854 sabahı Hükümet yetkilileri 
buraya asker göndermiş, kısa bir süre sonra altın arayıcılar 
etkisiz hale getirilmiş ve yaklaşık 30 kişi yaşamını yitirmiştir. 

Eureka bayrağı

Altın New South Wales ve Victoria kolonilerinde 1851 yılında bulunmuştur

İsyancı liderler ağır ihanet suçuyla yargılanmak üzere 
mahkemeye çıkarıldıklarında hiçbir jüri onları mahkum 
etmeyecekti. Kraliyet Komisyonu (Royal Commission) 
hükümeti suçlu bulmuş ve madencilerin taleplerinin 
çoğu karşılanmıştır. Siyasi temsilcilik talepleri de yerine 
getirilmiştir. İsyancıların lideri Peter Lalor bir yıl içinde 
Victoria Parlamentosu’na girmiştir. 

Geçen yıllar içinde Eureka ayaklanması protesto ve fırsat 
eşitliğinin bir simgesi haline gelmiştir. 

Altına hücum dönemi Avustralya’yı çeşitli yönlerden 
değişime uğratmıştır. Altına hücum yıllarında 1851 yılında 
43 bin olan Avustralya’nın toplam nüfusu 1870 yılında 1.7 
milyona çıkmıştır. Bu artan nüfusun ulaşım ve haberleşme 
ihtiyacını karşılamak amacıyla ilk demiryolları inşa edilmiş 
ve telgraf sistemi kurulmuştur. 

Güney Avustralya hariç tüm kolonilerde çok büyük altın 
yatakları bulunmuştur. Ekonomi gelişmiş ve altın yünü 
geçerek en değerli ihraç maddemiz haline gelmiştir. 1890’lı 
yıllarda Avustralya’nın dünyada yaşam standardı en yüksek 
ülke olması olanak dahilindedir.

Eureka ayaklanması, Avustralya tarihinde önemli bir 
demokratik olay olarak anımsanmaktadır. 1854 yılında 
Ballarat altın madenindeki altın arayıcıları hükümet 
görevlilerinin altın madeninde uyguladıkları acımasız 
davranışlara karşı büyük bir protesto düzenlemişlerdir. 
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Toprağı işgal edenler ve çiftçiler
Kolonileşmenin ilk yıllarından itibaren, işgalci anlamına gelen 
‘squatters’ olarak adlandırılan kişiler çiftçilik yapmak için 
geniş arazileri işgal etmişlerdir. Bu kişiler toprak için genelde 
herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalmamalarına karşın 
bu arazileri kendi malları saymışlardır. Birinci altına hücum 
dönemi sona erdikten sonra bu toprakları işgalcilerden geri 
almak için çok büyük bir mücadele yürütülmüştür. 

1860’lı yıllarda Hükümet, işgalcilerin ellerindeki arazileri 
çiftçilik yapmaları için işçi ve ailelerine satmak istemiştir. 
Toprağı işgal eden bu kişiler, özellikle en iyi mevkide 
olanlardan fazla kira ücreti isteyerek olabildiğince fazla 
araziyi ellerinde tutmaya çalışmışlardır. 

Yeni çiftçiler zor koşullarla karşı karşıya kalmışlardır. 
Demiryolları inşa edilinceye kadar pazarlardan uzakta 
olmuşlardır. Şehirlerde daha yüksek ücretli iş bulma 
olanakları çiftçiliği her zaman zor, az gelir getiren ve çekici 
olmayan duruma düşürmüştür. 

Bununla beraber, çiftçilik Güney Avustralya’da başarılı 
olmuş ve Avustralya’nın çiftçiliği daha kolaylaştıran 
makineleri icat etme geleneği burada başlatılmıştır. 
Sözgelimi, 1870’li yıllarda icat edilen ve bir tür saban olan 
‘stump-jump plough’ aleti tahıl ekimine elverişli olması için 
toprağın kolaylıkla temizlenmesini sağlamıştır. 

1800’lü yıllarda göç
1800’lü yılların başında kolonilerde ana topluluklar 
İngiliz, İskoç, Galli ve İrlandalılardı. Bu grupların kültürel 
mirasları yeni ulusun temelini oluşturmaktaydı. Avustralya 
eğlenceleri, kültürel etkinlikler ve dini uygulamaları 
Birleşik Krallık’takilerle aynıydı. Bununla beraber, Avrupa ve 
Asya’dan göç etmiş olan bazı küçük etnik gruplar da vardı. 
1800’lü yıllardaki Avrupalı göçmenler, şarap endüstrisinde 
çalışan Fransız yerleşimcilerin yanısıra İtalyanlar, Yunanlılar, 
Polonyalılar, Maltalılar ve Rusları kapsamaktaydı. Bunlar 
genellikle iş ve servet edinmek isteyen genç erkekler ya da 
gemilerinden kaçan denizcilerdi. 

Çinli göçmenler Avustralya’ya 1842 yılından sonra gelmeye 
başlamıştır. Çinli nüfus altın madeninin bulunmasından 
sonra artarken, altın madenlerinde ırkçılığın neden olduğu 
gerilimler ortaya çıkmıştır. Bu durum, Bendigo’da 1854 
yılında meydana gelen ayaklanma gibi, bazen Çinlilere karşı 
ayaklanmalara yol açmıştır. Bu gerilimlerin sonucunda 1855 
yılında Victoria ve 1861 yılında NSW ‘de göçmen alımına ilk 
kez sınırlama getirilmiştir. 

1850’li yılların altına hücum döneminden sonra çoğu 
Çinli ülkesine geri dönmüştür. Kalanlar arasında, suyun az 
olduğu bölgelerde taze meyve ve sebze ihtiyacının çoğunu 
karşılayan Çinli pazar bahçecileri bulunmaktaydı. 

1860’lı yıllardan itibaren Avustralya’nın iç kısımlarında 
bulunan deve kervanlarını yönetmek için İran, Mısır 
ve Türkiye’den göçmenler gelmiştir. Benzer giysileri ve 
İslamdaki ortak dini inançları nedeniyle Hintli devecilerle 
birlikte hepsi kabaca ‘Afgan’ olarak adlandırılmıştır. Bu 
deveciler ‘iç bölgelerin öncüleri’ olarak kabul edilmektedir. 
Ayrıca Queensland’de şeker ve muz endüstrisinde yaklaşık 
4 bin Hintli ve 6 bin Pasifik Adalı göçmen de çalışmıştır. 

1880’li yıllardan itibaren Avustralya’ya Lübnan’dan işçiler 
gelmeye başlamıştır. Birçok Lübnanlı kumaş ve giysi 
sektörlerinde çalışmıştır. Lübnanlı aileler, bugüne kadar 
süren bir geleneği, Avustralya kırsalındaki manifatura 
sektörünün büyük bir kısmına sahip olmayı o dönemde 
başlatmışlardır. 

Aborijin yerleşim alanları
Aborijin halkı ve yerleşimciler arasındaki erken dönem 
toprak savaşları bittikten sonra Aborijin halkı toplumun 
dışında yaşamaya başlamıştır. Bazıları iç kısımlardaki koyun 
ve büyükbaş hayvan çifliklerinde çok düşük ücretlerle 
çalışmak zorunda kalmıştır. Koloni hükümetleri Aborijin 
halkının yaşayabileceği yerleşim alanları oluşturmuş, 
ancak bu alanlar Aborijin halkının geleneksel yaşamlarını 
sürdürmelerine olanak tanımamıştır. İstedikleri gibi avcılık 
yapamamış ve yiyecek toplayamamışlardır.

1800’lü yılların sonlarında koloni hükümetleri Aborijin 
haklarını ortadan kaldırmıştır. Aborijin halkına nerede 
yaşayacakları, kiminle evlenebilecekleri konusunda baskı 
yapmışlar ve birçok Aborijin çocuğu anne-babalarının 
elinden almışlardır. Bu çocuklar beyaz ailelerin yanına ya 
da devlet yetimhanelerine yerleştirilmiştir. Bu uygulamalar 
artık geçerli değildir, ancak Aborijin halkı ve pekçok 
Avustralyalı için derin bir üzüntü kaynağı olarak kalmıştır. 

Avustralya’nın iç bölgelerinde ‘Afgan’ deveciler
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Kadınların Oy kullanma hakkı 
‘Suffragettes’ tüm dünyada seçimlerde oy kullanma hakkı 
için kampanya yürüten kadınlar tarafından kullanılan bir 
terimdir. 1880’li ve 1890’lı yıllarda her kolonide kadınların 
oy kullanma hakkını savunan en az bir dernek mevcuttu. 
Bu kişiler koloni parlamentosuna sunulmak üzere binlerce 
kişiden imza toplamışlardır. 

Güney Avustralya’da kadınlar seçme ve seçilme hakkını 
1895 tarihinde kazanmışlardır. Batı Avustralya’da ise kadınlar 
oy kullanma hakkını 1899 yılında elde etmişlerdir. 

1902 yılında Avustralya, kadınlara seçme ve Avustralya 
Parlamentosuna seçilme hakkını veren ilk ülke olmuştur. 
Yerli halklardan kadınlar (ve erkekler) 1962 yılına kadar oy 
kullanma hakkına sahip değillerdi. 

Edith Cowan 1923 yılında Batı Avustralya Parlamentosu’na 
seçilerek ilk kadın milletvekili olmuştur. İkinci kadın 
parlamenter Enid Lyons ancak 20 yıl sonra yani 1943 yılında 
Avustralya Parlamentosu’na seçilebilmiştir. 

Catherine Spence (1825 – 1910)

Catherine Spence 
yazar, hatip, feminist ve 
kadınlara oy kullanma 
hakkı savunucusudur.

Catherine Spence 
Avustralya’ya İskoçya’dan 
göç etmiştir. Catherine 
Spence, okul kitaplarının 
yanı sıra, Avustralya 
yaşamına ilişkin ödül 
kazanan romanlar da 
yazmıştır. 

Evsiz çocuklara yardımcı olan bir kuruluşun kurulmasına 
destek olmuş ve yeni anaokulları ile kız devlet okullarını 
(orta ve lise) desteklemiştir. 

Catherine Spence Parlamentoya adaylığını koyan ve çok 
oy alan ilk kadındır. Ancak seçimlerde kazanamamıştır. 
1891 yılında Güney Avustralya Kadın Oy Kullanma 
Hakları Birliği’nin ( Women’s Suffrage League of South 
Australia) Başkan Yardımcılığını yürütmüştür. 

Catherine Spence, sınırlayıcı zamanlarda bile kadınların 
neleri başarabileceklerini gösteren bir simgedir. 

Federasyon 
Koloniler birbirinden ayrı olarak gelişmişlerdir. Ancak 19. 
yüzyılın sonlarında ulusal aidiyet ile ilgili ortak duygu 
gelişmeye başlamıştır. Bu duygu, ‘Advance Australia Fair’ 
ulusal marşının sözcüklerinde ifadesini bulmuştur. Bu şarkı 
Peter Dodds McCormick tarafından yazılmış ve ilk defa 
1878 yılında Sydney’de söylenmiştir. Artık günümüzde 
Ulusal marşımız olmuştur. 

19. yüzyılın sonlarına doğru kolonileri biraraya getirmek 
için iki girişimde bulunulmuştur. 1889 yılında Sir Henry 
Parkes güçlü yeni bir ulusun oluşturulması çağrısını yapmış 
ve daha sonra 1890 yılında Avustralya federasyonu fikrinin 
görüşülmesi amacıyla Avustralasya Federasyonu Konferansı 
(Australasian Federation Conference) düzenlenmiştir. 

Bazı gecikmelerin ardından, federasyonlaşma hareketi 
1893 yılında hız kazanmıştır. Seçmenler bir sonraki anayasal 
kongre üyelerini seçmişlerdir. Seçmenler Anayasa’yı kabul 
etmek için iki turlu bir referanduma katılmışlardır. Federasyon 
olma süreci, halkın Avustralya’nın ne kadar yenilikçi bir ülke 
olduğunu gösterme isteği olgusuna dayandırılmıştır. 

Brisbane’da Federasyon Günü, 1901
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İngiliz Hükümeti Avustralya’nın kendi kendini idare 
edebileceği kararını verdikten sonra ilk Avustralya 
Hükümeti 1 0cak 1901 tarihinde Sydney Centennial Park’ta 
çok büyük bir kalabalığın önünde and içerek göreve 
başlamıştır. New South Wales kolonisinde federasyon 
hareketine öncülük eden Edmund Barton yeni ulusun 
Başbakanı olmuştur. 

Artık bir ulus olan Avustralya hala İngiltere Krallığı’na 
bağlıydı. Avustralya Federasyonu 1931 yılına kadar 
savunma ve dışişleri alanlarında tam yetkiyi elinde 
bulundurmamıştır. Ulusal duygunun gelişmesine karşın 
İngiliz Krallığına bağlılık hala güçlüydü. 

İşçi Partisi büyürken tüm diğer partiler 1910 yılında Liberal 
Parti çatısı altında biraraya geldiler. Bu partinin birçok 
değişik adı olmuştur. Savaşlar sırasında Milliyetçi Parti ve 
daha sonra Birleşik Avustralya Partisi (United Australia Party) 
olarak adlandırılmıştır. Bugünkü Liberal Parti ise 1944 yılında 
kurulmuştur. Ardından, Robert Menzies önderliğinde 
birçok İşçi Partisi karşıtı partilerin katıldığı bir konferans 
düzenlenmiştir. Sir Robert Menzies, Avustralya’nın en uzun 
süre görevde kalan Başbakanı olmuştur. 

1. Dünya Savaşından sonra çiftçilerin durumunu 
iyileştirmek amacıyla Memleket Partisi (Country Party) 
kurulmuştur. Bu parti günümüzde Ulusal Parti (Nationals) 
olarak bilinmekte olup, genellikle Liberal Parti ile birlikte 
kurulan koalisyon hükümetlerinde etkili olmaktadır. 

1901 Göçmen Sınırlama Yasası 
1901 yılının Aralık ayında, 1901 Göçmen Sınırlama Yasası 
(Immigration Restrictions Act 1901) kabul edildiğinde ‘Beyaz 
Avustralyalı’ politikası yasalaşmıştır. Bu yasa, göçmenlerin 
Avustralya’da çalışmasına ve ‘beyaz olmayan’ kişilerin göç 
etmesine sınırlamalar getirmiştir. 

Avrupa kökenli olmayan herkesin bir Avrupa dilinde 50 
kelimelik bir dil-yazım sınavına girmesi gerekiyordu. Çin 
Ticaret Odası üyeleri, avukat William Ah Ket ve önde gelen 
Çinli işadamları genel protestolar düzenlemelerine rağmen 
tüm bu girişimler bu yasanın değişmesi yönünde başarı 
sağlayamamıştır. 

Yeni Avustralya Federasyonu’nda Çinli, Hintli, Pasifik Adalı 
ve Orta-Doğu’dan gelen göçmenlerin yerini, büyük ölçüde 
güney Avrupa’dan gelen göçmenler almış, oysa diğer 
göçmenlerin kültürel katkıları çoktan Avustralya sosyal 
kimliğinin bir parçası haline gelmişti. 

1. Dünya Savaşı, 1914 - 1918
Yerleşimciler ve Aborijin halkı arasında meydana gelen 
küçük ölçekli çatışmaların dışında Avustralya olağanüstü 
huzurlu bir ülkedir. Tarihimizde herhangi bir iç savaş 
ya da devrim olmamıştır. İlk yerleşimciler Britanya 
İmparatorluğuna çok sadık kalmışlardır.

Sir Edmund Barton

Siyasi partilerin doğuşu 
1880’li yıllara doğru Avustralya’da işçiler çok güçlü 
sendikalar kurmuşlardır. Bu sendikalar, ekonomik bunalım 
ve kuraklık döneminin zor zamanlarında ücret ve çalışma 
haklarını korumak amacıyla grevler düzenlemişlerdir. İşçiler 
daha sonra siyasi yaşama katılıp, 1891 yılında İşçi Partisi’ni 
(Labor Party) kurmuşlardır. 

İşçi Partisi’nin ilk çalışması işçilerin ücretlerini ve çalışma 
koşullarını geri kazanmak ve iyileştirmek olmuştur. Orta-
sınıf, işçilerden daha rahat bir yaşam sürmesine karşın 
işçilerin durumunu anlıyordu. Ücretlerin belirlenmesi ve 
grevlerin engellenmesi için resmi kurullar oluşturulmuştur. 
1907 yılında Commonwealth Uzlaşma ve Arabuluculuk 
Mahkemesi (Commonwealth Court of Conciliation and 
Arbitration), bir işçinin, eşinin ve üç çocuğunun ‘mütevazi’ bir 
konfor içinde yaşayabilmeleri için asgari ücreti belirlemiştir. 



5. Bölüm – Avustralya öykümüz 63

Bununla beraber, Asya’ya yakın Avrupalı bir yerleşim yeri 
olarak Avustralya, özellikle Japonya’nın süper güç olmasının 
ardından korunmasız bir konuma düşmüştür. Avustralya, 
savunmasında Britanya İmparatorluğu’na ve onun deniz 
gücüne güvenmiştir. Avustralya her iki Dünya Savaşında da 
Britanya İmparatorluğu’nun gücünü korumak ve kendimizi 
savunmak için savaşmıştır. 

Avustralyalı askerler, 1. Dünya Savaşı’na 1915’de 
Almanya’nın müttefiki olan, Türkiye’ye karşı bir saldırı ile 
katılmıştır. Avustralya ve Yeni Zelandalı askerlere Gelibolu 
Yarımadası’nın bir bölgesine taarruz görevi verilmiştir. 

Yanlış bir yerden karaya çıkan askerler Türk birliklerinin 
kurşunlarına hedef olurlarken sarp kayalıklara tırmanmak 
zorunda kalmışlardır. Birçok gencin yaşamı pahasına 
sarp kayalıklara tırmanıp mevzilenmişlerdir. Ülkedeki 
Avustralyalılar Anzak ruhu ile büyük gurur duymuşlardır. 

Simpson ve eşeği – John Simpson 
Kirkpatrick (1892 – 1915)

John Simpson Kirkpatrick 
bir asker ve bir Avustralya 
efsanesidir. 

Er John Simpson, 
Gelibolu’da ambulans 
sağlık ekibinde sedye 
taşıyıcı olarak görev 
yapmıştır. Sedye ile 
tepe ve vadilerden 
yaralı taşımak çok zor 
olduğundan ordunun 
emirlerine karşı gelerek, yaralı askerleri cephe gerisine 
taşımak için Duffy adlı bir eşekten yararlanmıştır. 

Gece gündüz, saatlerce hayatını tehlikeye atarak cephe 
ile sahildeki kamp arasında yaralı taşımıştır. 

Er John Simpson, Gelibolu’ya 25 Nisan 1915 tarihinde 
gelmiştir. Dört hafta sonra karşı güçlerin kurşunlarıyla 
yaşamını yitirmiştir. Sahildeki kampta diğer görevliler, 
Duffy’nin yanında genç sahibi olmadan sahile doğru 
koşar adımlarla hala yaralı asker taşımasını sessiz bir 
acıyla izlemişlerdir. 

1. Dünya Savaşı sırasında Gelibolu Yarımadası

Gelibolu’da karaya çıkışın tarihi (25 Nisan) ulusal tatil günü 
olarak kutlanmaktadır. Bu gün Avustralya ve Yeni Zelanda 
Ordu Birlikleri’nin (Australian and New Zealand Army 
Corps) kısaltılmışı olan Anzak Günü olarak adlandırılmıştır. 

Gelibolu’dan sonra Avustralya birlikleri Fransa’da Batı 
Cephesinde savaşmışlardır. Burada, zamanlarının çoğunu 
siper kazmak ve onarmakla geçirdikleri için kendilerine 
kazıcılar anlamına gelen ‘diggers’ adı verilmiştir. General 
John Monash kumandasındaki Avustralyalı askerler 
Almanya’ya karşı yapılan son çatışmalarda büyük başarılar 
kazanmışlardır. 

Avustralyalı kadın ve erkek ordu mensupları ayrıca Orta-
Doğu’da Süveyş Kanalı’nın savunulmasında ve Müttefiklerin 
Sina Yarımadası’nı ele geçirmesinde de yer alarak hizmet 
vermişlerdir.
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Anzak efsanesi

Anzak geleneği Avustralya ve Yeni Zelanda Ordu Birlikleri’nin (New Zealand Army Corps - ANZAC) 25 Nisan 1915 
tarihinde Gelibolu Yarımadası’nda karaya çıkmalarıyla oluşmuştur. 

Bu gün, sekiz ay süren ve öldürülen ya da yaralanma veya hastalık nedeniyle yaşamını yitiren 8700 kişi de dahil 
Avustralya’nın 25 bin zayiat verdiği bir askeri harekatın başlangıcına işaret etmektedir. Gelibolu Yarımadası’nda görev 
yapanların cesaret ve ruhu bir efsaneyi oluşturmuş ve ‘Anzak’ Avustralya ve Yeni Zelanda dillerinin bir parçası haline 
gelmiştir. 

1916 yılında çıkartmanın birinci yıldönümü, Avustralya, Yeni Zelanda ve İngiltere’nin yanı sıra Mısır’da bulunan askeri 
birlikler tarafından da kutlanmıştır. O yıl 25 Nisan, ‘Anzac Day (Anzak Günü)’ olarak adlandırılmıştır.

1920’lere gelindiğinde Anzak Günü törenleri tüm Avustralya çapında düzenlenmeye başlanmış ve eyaletler Anzak 
Günü’nü resmi tatil ilan etmişlerdir. Başkentlerde önemli savaş abideleri yapılmış ve ülkenin şehir ve kasabalarında bu 
ve daha sonraki çatışmalarda genç yaşta hayatını kaybeden kadın ve erkek görevlileri anmak için anıtlar dikilmiştir. 

Bugün Anzak Günü savaş, çatışma ve barış koruma harekatlarında yaşamını kaybedenlere saygı için düzenlenmektedir. 
Aslında askeri bir kutlama değildir. Zaferi taçlandırmamaktadır – Gelibolu harekatı tam bir başarısızlıktır. Anzak Günü 
savaş meydanında hizmet veren sıradan kadın ve erkeklerin özelliklerini; dostluk, dayanma gücü ve zor koşullar 
karşısında mizah anlayışlarını onurlandırmaktadır. Günümüzde Anzak Günü Avustralya ve dünyada kutlanmaktadır. 
Barış gücünden ve müttefik ülkelerden gazilerin yanı sıra 2. Dünya Savaşı’ndan ve diğer çatışmalardan dönen 
Avustralyalı kadın ve erkeklerin hepsi Anzak Günü geçit töreninde gururla yürümektedir. 

Gelibolu’da Anzak Günü Şafak Töreni 
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Büyük Bunalım, 1929 – 1932
Büyük Bunalım, Avustralya halkı için aşırı darlık çekilen bir dönem olmuştur. Ekonomik kriz New York Menkul Kıymetler 
Borsası’nın çökmesiyle eşzamanlı başlamasına rağmen Bunalıma neden olan başka faktörler de vardı. Bunlar; ihraç mallarının 
fiyat ve satışlarındaki, yurtdışı kredileri ve hükümet harcamalarındaki ve inşaat sektöründeki düşüşleri de kapsamaktadır. 1932 
yılının ortalarına doğru Avustralyalıların yüzde 32’si işsizdi. 

Ekonomik krizin Avustralya toplumu üzerindeki etkisi çok 
yıkıcı olmuştur. İş ve düzenli gelirin olmaması nedeniyle 
birçok kişi evini kaybetmiştir. Isıtması ya da uygun 
sağlık koşulları olmayan geçici barınaklarda yaşamaya 
zorlanmışlardır. Bazı erkekler ailelerini terk etmiş, bazıları ise 
kendini alkole vermiştir. İşçi sınıfının çocukları 13 ya da 14 
yaşlarında okuldan ayrılarak çalışmaya başlamışlardır. Birçok 
kadın çocuklarına ve evlerine bakmanın yanısıra basit 
işlerde de çalışmıştır. 

Büyük bunalıma giden süreç içinde Avustralya 
Hükümeti’nin merkezi bir işsizlik programı yoktur. Hayır ve 
bazı özel kuruluşların dışında, yoksul halk istihdam ve kamu 
işleri projelerine bel bağlamak zorunda kalmıştır.

Ekonomi 1932 yılında düzelmeye başlamış, ancak birçok 
durumda ailelerin uğradığı kayıplar giderilememiştir. 
Büyük Bunalım döneminde Avustralya’nın hayır ve gönüllü 
kuruluşları yaşamsal rol oynamışlardır. 

Büyük Bunalım döneminde bir çorba mutfağı

Sir Charles Kingsford Smith (1897 – 1935)

Sir Charles Kingsford Smith gözüpek bir pilot, havacılığın öncüsü ve Avustralyalı bir 
kahramandır. 

Sir Charles Kingsford Smith, 1. Dünya Savaşı’nda Gelibolu’da savaşmış ve Britanya Kraliyet 
Hava Filosu’nda görev almıştır.

En büyük başarısı, 1928 yılında Kaliforniya’dan Queensland’e uçarak Pasifik Okyanusu’nu 
geçen ilk pilot olmasıdır. Uçağı ‘Southern Cross’ sonunda Avustralya’ya vardığında, 25 bin 
kişi kahramanları ‘Smithy’i büyük bir heyecanla karşılamıştır. Havacılık tarihine yaptığı bu 
hizmetten ötürü 1932 yılında kandisine ‘sir’ ünvanı verilmiştir. 

1935 yılında uçağı İngiltere’den Avustralya’ya yaptığı uçuş sırasında düşmüş ve hiçbir 
şekilde bulunamamıştır. 

Sir Charles Kingsford Smith, dünyanın en büyük havacısı olarak adlandırılmakta ve Büyük Bunalım döneminin ortasında 
halkın hayranlık duyduğu gerçek bir Avustralyalı kahraman olarak anılmaktadır. 
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2. Dünya Savaşı, 1939 - 1945
2. Dünya Savaşı’nda Avustralyalılar Müttefik Güçlerin 
safında Kuzey Afrika çölleri ve diğer birçok bölgede 
savaşmıştır. Kuzey Afrika’da Tobruk şehrinde Alman ve 
İtalyanların uzun süreli kuşatması altında savaşmak zorunda 
kalmışlardır. Köşeye sıkıştırıldıklarından ve bulduklarını 
yemek zorunda kaldıklarından, düşman onları ‘Tobruk 
Fareleri’ olarak adlandırmıştır. Avustralyalılar bu zor 
koşullarda savaşmış ve yaşamda kalmayı başarabilmiştir. Bu 
nedenle bu lakabı benimsemişlerdir. Kuşatma, bu askerlerin 
1. Dünya Savaşı’nın kazıcılarının ruhuyla savaştıklarını 
göstermiştir. Askerler, belirli bir amaca ulaşma geleneğine 
sahip olma bilinciyle savaşmışlardır. 

Japonya’nın Pasifikte savaşı başlatmasından sonra, 
Avustralyalı kadın ve erkek askeri personel yurda 
dönmüştür. Ancak, dönmeden önce Papua Yeni Gine’nin 
savunulması gerekiyordu. Bu büyük görev düzenli 
askerlerle silah altına alınmış yeterli askerlik eğitimi 
görmemiş olan genç askerlere verilmişti. Düşmanla ‘Kokoda 
Track’ olarak bilinen vahşi ormanlık, sarp ve çamurlu bir 
patika da savaşmışlardır. Avustralya birlikleri Japonların 
ilerlemesini durdurmuş ve ‘Kakoda Track’ Gelibolu’daki 
Anzak Koyu gibi pekçok Avustralyalı tarafından ziyaret 
edilen bir yer haline gelmiştir. 

Avustralyalıların en acı savaş anılarından biri, Japonlar 
tarafından bu askerlere yapılan acımasız muamele olmuştur. 
Avustralyalı savaş esirlerinin, subay ve erler arasında 
ayırım yapmaksızın birbirlerini olabildiğince en iyi şekilde 
gözetmelerine karşın bu askerlerin çoğu yaşamını yitirmiştir. 

Anma Günü 
Anzak Günü törenlerinin yanı sıra Anma Günü’de, 
Avustralyalıların savaşlarda hizmet veren ve yaşamını 
yitirenleri andıkları bir gündür. Avustralyalılar her yıl Kasım 
ayının 11’inde sabah saat 11.00’de savaşlarda ve çatışmalarda 
ölen veya yaralananlar ile hizmet veren herkesin yaptığı 
fedakarlığı anmak için saygı duruşunda bulunurlar. Anma 
gününde yakalara kırmızı gelincik rozeti takılır. 

‘Kokoda Track’da bir Papualı taşıyıcının yardım ettiği yaralı bir asker 
1. Dünya Savaşı’ndan bu yana anma simgesi olarak kullanılan kırmızı gelincikler

Japonlar, 1942 yılında Singapur’da bulunan bir İngiliz 
üssünü ele geçirdiklerinde, teslim aldıkları ve yaklaşık 15 
bini Avustralyalı olan askeri Tayland-Burma demiryolu 
yapımında çalıştırmıştır. 2. Dünya savaşı sırasında Japonların 
kontrolünde inşa ettirilen Tayland-Burma Demiryolu 
çalışmalarında binlerce Avustralyalı ve İngiliz savaş esiri 
yaşamını yitirmiştir. 

Avustralya Silahlı Kuvvetleri son yıllarda Doğu Timor, Irak, 
Sudan ve Afganistan’da görev yaparken; Afrika, Orta-Doğu ve 
Asya-Pasifik bölgesi dahil dünyanın birçok yerinde BM’lerce 
yürütülen barışı koruma operasyonlarında yer almıştır. 
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Avustralya’ya gelen Avrupalı bir göçmen

Sir Edward ‘Weary’ Dunlop  
(1907 – 1993)

Sir Edward ‘Weary’ Dunlop 
cesur ve yardımsever bir 
cerrah ve aynı zamanda 
Avustralyalı bir savaş 
kahramanıdır. 

Weary, 2. Dünya Savaşı 
sırasında askeri cerrah 
olarak görev yapmıştır. 
Weary ve arkadaşları 
Japonlar tarafından tutsak 
alınmış ve Tayland-Burma 
Demiryolunda çalıştırılmak üzere Burma’ya götürülmüşlerdir. 
Bu bitmez ve tükenmez bir çalışma olmuştur.

 Weary komutanları olarak, askerlerini açıkça savunmuş 
ve doktorları olarak onların tedavileri için uzun saatler 
harcamıştır. Kampta işkence görmüş ancak meydan 
okurcasına hizmet vermeyi sürdürmüştür. 

Tıp dünyasına yaptığı katkılardan ötürü kendisine 
1969 yılında ‘sir’ ünvanı verilmiştir. Öldüğü zaman 10 
binlerce kişi ‘Demiryolu Cerrahı’ olarak adlandırdıkları 
kahramanlarının devlet cenaze törenine katılmak için 
Melbourne sokaklarını doldurmuştur. 

1990’lü yılların başında göç
Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasındaki dönemde 
Avustralya’ya göçte sınırlı koşul uygulaması sürdürülmüştür. 
Bununla beraber, özellikle güney Avrupa’dan gelen erkek 
göçmen sayısında artış olmuştur. Bu göçmenler beceri, 
eğitim ve kültürel değerlerini beraberlerinde buraya 
taşımışlardır. Avustralya kırsalında endüstrinin gelişmesine 
katkıda bulunmuşlar, kara ve demiryolları inşasında yer 
almışlardır. Vasıflı İtalyan duvarcı ustaları kamu binalarımızın 
ve konutların inşasında önemli katkılar sağlamışlardır. 

1930’lu yılların sonunda Avrupa’dan Yahudi sığınmacılar 
gelmeye başlamıştır. O dönemde Yahudiler Nazi Almanyası 
tehdidinden kaçıyorlardı. Almanya, Avusturya, Çekoslavakya, 
Macaristan ve Polonya’dan gelen bu sığınmacıların çoğu 
Avustralya kültürel yaşamına çok önemli katkılar sağlamış 
olan yüksek eğitimli ve yetenekli kişilerdi. 

İkinci Dünya Savaşı sırasında esir alınan onyedi bin İtalyan 
askeri Avustralya’da savaş esirleri kampında tutulmuştur. Bu 
esirlere iyi davranılmıştır. 

Bu esirler kampta yalnızca kısa bir süre kalmışlar ve 
Avustralya ve halkı hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. Savaştan 
sonra birçoğu Avustralya’ya göçmen olarak geri dönmüştür. 

Savaş sonrası sığınmacılar
Avustralya savaştan sonra nüfusunu artırmak için diğer 
Avrupa ülkelerinden göçmen almıştır. Milyonlarca kişi Nazi 
Almanyası’ndan kaçmış ya da Sovyet Rusya tarafından işgal 
edilmiş olan ülkelerine geri dönememişlerdi. Bu yurtsuz 
insanların yaklaşık 170 bini yeni bir hayat kurmaları için 
Avustralya’ya kabul edilmiştir. 

Bu dönemde ayrıca Avustralya’da acil iş gücüne de ihtiyaç 
vardı. Avustralya Hükümeti, ülkenin geleceği için nüfus 
artışının gerekli olduğunu düşünüyordu. 45 yaşın altındaki 
sağlıklı yetişkin göçmenler Avustralya’ya 10 Sterline, 
çocukları ise ücretsiz gelebiliyorlardı. Bununla beraber 
göçmen alımı sırasında İngiltere ve Avrupa ile sınırlanan 
uyruk sınırlaması halen geçerliydi. 

Avustralya Hükümeti, Avustralya’yı yeniden canlandırmak 
için Snowy River’ın sularını doğu Victoria’da denize 
dökülmeden önce tutmak amacıyla 1949 yılında cesaret 
gerektiren bir proje üzerinde çalışmaya başlamıştır. Bu sular, 
sulama amaçlı olarak iç kısımlara doğru yönlendirilmiş ve 
elektrik enerjisi elde etmek amacıyla kullanılmıştır. Bu, 25 
yılda tamamlanan dev bir proje olarak tarihe geçmiştir. 
Bu projede çalışmış olan işçilerin yüzde yetmişi göçmen 
kökenli kişilerdir. 
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Snowy Mountains Hidro-Elektrik Projesi

‘Snowy Mountains’ projesi, bağımsız, çokkültürlü ve zengin kaynaklı bir ülke olarak Avustralya kimliğinin önemli bir 
simgesi haline gelmiştir. 

Bu, Avustralya’da yürütülen en büyük mühendislik projesidir. Ayrıca dünyadaki en büyük hidro-elektrik projelerinden 
de biridir. 

Proje kapsamında, New South Wales ve Victoria kırsalında çiftçilik endüstrisi için yaşamsal olan su sağlanmaktadır. 
Elektrik santralı ise New South Wales’in tüm elektrik üretiminin yüzde 10’unu oluşturmaktadır. 

Snowy Mountains Projesi’nin yüzeyden yalnızca yüzde ikilik bölümü görülebilir. Proje, 16 büyük baraj, yedi elektrik 
santralı, bir pompalama istasyonu ve 225 kilometrelik tünel, boru hattı ve su yollarından oluşmaktadır. 

Proje 1949 yılında başlamış ve 1974 yılında tamamlanmıştır. Bu projede 30’u aşkın ülkeden 100 binden fazla kişi 
çalışmıştır. İşçilerin yüzde yetmişi göçmen kökenlidir. Projenin bitiminden sonra, Avustralya’nın çokkültürlü toplumuna 
değerli katkılar sağlayan Avrupalı işçilerin çoğu sürekli yaşamak için Avustralya’da kalmışlardır. 

Snowy Mountains Projesi, New South Wales’de ‘Kosciuszko Ulusal Parkı’nda gerçekleşmiştir. Projenin çevre üzerindeki 
etkisi yakından izlenmektedir. Snowy River artık bazı yerlerde eskisine göre suyun yalnızca yüzde 1’ini taşımaktadır. 

Çevrenin yararına olması için Victoria ve New South Wales hükümetleri nehrin akan miktarını yüzde 28’e çıkaracak 
onarım çalışmalarını yapma kararı almışlardır. 

Snowy Mountains Projesi’nde çalışan işçiler
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Yerli halklara davranış
1940’lı ve 1950’li yıllarda Avustralya Hükümeti’nin 
Aborijinlere karşı uyguladığı politika asimilasyon yönünde 
değişiklik göstermiştir. Bu, yerli halkların yerli olmayan 
toplumlar gibi yaşamaya zorlandığı bir politikadır. Aborijin 
halkı geleneksel kültürlerini kaybetmek istemediğinden, bu 
politika etkili olmamıştır. 

1960’lı yıllarda bu politika bütünleşme/entegrasyon 
yönünde değiştirilmiştir. Avustralya’da erkeklerin çoğu 
1850’li yıllarda seçme hakkını elde etmesine karşın, 
Avustralya yerlileri 1962 yılına kadar Commonwealth 
seçme hakkı kapsamına alınmamıştır. Entegrasyon 
politikası ile Aborijinlere temel hak ve özgürlükler verilmiş, 
ancak kendilerinden hala yerli olmayan Avustralya 
kültürüne uyum sağlamaları beklenmiştir. 

Bu konuda önemli değişiklik, 1967 yılında yapılan 
referandumda yüzde 90’dan fazla Avustralyalı seçmenin 
Aborijin halkının nüfus sayımlarında sayılmasına çalşmış 
‘EVET’ demesiyle gerçekleşmiştir. Bu referandum tarihsel 
bir dönüm noktası olmuştur. Bu sonuç, Avustralya halkının 
ezici çoğunluğunun, yerli halklara diğer herkes gibi aynı 
hak ve özgürlüklerin verilmesini ve onların da topluma 
dahil edilmesini istediklerini göstermiştir. 

Avustralya yaklaşımının açıkça konuşulması ve o dönemde 
güçlü Aborijin protestoları 1970’li yıllarda yerli halkların 
özerkliği politikasının yolunu açmıştır. Sonunda Avustralya 
Hükümeti, Avustralya yerlilerinin siyasi, ekonomik, sosyal 
ve kültürel gelişimlerinde söz sahibi olmalarının gerektiğini 
kabul etmiştir. 

Göç – Aşamalı değişim 
1950’li ve 1960’lı yıllarda Asyalı toplum, kiliseler ve 
sosyal gruplar hepsi  ‘Beyaz Avustralya’ politikasının sona 
erdirilmesi için protestolar düzenlemişlerdir. 

1958 yılında Avustralya Hükümeti dil-yazım sınavını 
kaldırmış ve 1966 yılında Avustralya seçici olarak Avrupalı 
olmayan ve vasıflı Asyalı göçmenlere kapısını açmıştır. 
Sonunda Avustralyalılar her yerde göçmen programımıza 
tüm ulusların dahil edilmesinin değerini kabul etmiştir. 
‘Beyaz Avustralya’ politikası 1973 yılında terk edilmiş ve ülke 
çokkültürlülük yönünde ilerlemeye başlamıştır. 

1973 yılında Avustralya Hükümeti göçmenlikle ilgili tüm 
ırksal sınırlamaları ortadan kaldırmıştır. 1975 yılında Vietnam 
savaşından sonra, Avustralya rekor sayıda Asyalı sığınmacı 
ve göçmen kabul etmiştir. 

Bu göçmen ve sığınmacıların büyük bir kısmı Vietnam’dan 
gelmiştir. Ayrıca çok sayıda Çinli ve Hintli göçmen de 
gelmeye başlamıştır. 

1975 yılından bu yana Avustralya Bosna ve Hersek ile 
Orta-Doğu ve Afrika ülkeleri dahil savaşın parçaladığı 
birçok ülkeden sığınmacı kabul etmektedir. Günümüzde 
Avustralya dünyanın her ülkesinden göçmen almaktadır. 

Avustralya, bugün modern dünyanın en büyük 
başarılarından birini gerçekleştirerek tüm kıtalardan gelen 
göçmenlerden oluşan tek bir ulus haline gelmiştir. 1945 
yılından bu yana Avustralya’ya 6.5 milyon kişi gelmiştir. 
Avustralyalıların dörtte birinden fazlası yurtdışında 
doğmuştur. 

Göçmenler, Avustralya’ya gelmeyi ve bizim ortak 
değerlerimizi paylaşmayı seçmiş ve Avustralya yaşamına 
çok büyük zenginlik katmıştır. 

Kapsayıcı toplum
Avustralya günümüzde her bireyin inanç ve geleneklerini 
yasalar çerçevesinde özgürce ifade etme ve yaşama 
hakkına saygı duyulan ve ve bu hakların korunduğu 
çokkültürlü bir toplumdur. 

Avustralya bugün, her ırktan bireyin kendini toplumun bir 
parçası olarak hissettiği kapsayıcı bir toplum politikasını 
aktif olarak uygulamaktadır. Bu politika, Avustralya 
kültürünün her alanında uygulanmaktadır. Bu politika, 
erken çocukluk döneminden üniversiteye kadar eğitim 
müfredatımızın bir parçasını oluşturmakta ve işyerlerimizde 
ve hizmet sektöründe uygulanmaktadır. 

Her bireyin ayrımcılığa uğramadan eşit muamele 
görme hakkı, Avustralya İnsan Hakları Komisyonu 
(Australian Human Rights Commission) ve her eyalet ve 
bölgedeki ayrımcılık karşıtı kamu kuruluşları tarafından 
savunulmaktadır. Irk ayrımcılığı açıkça mahkum edilmekte 
ve yasalara göre suç oluşturmaktadır. 

Avustralya uyumlu ve benimseyici çokkültürlü bir topluma 
dönüşmüştür. Göçmen, yerli halklar ve Avustralya’da doğan 
diğer bireyler hedeflerini barış içinde gerçekleştirme 
konusunda özgürdürler. Avustralya, geçmişteki kin ve 
düşmanlıkların çok gerilerde bırakılabildiği bir yerdir. 
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Albert Namatjira (1902 – 1959) 

Günümüzde halen eğitim 
veren bir resim akademisi 
kuran Albert Namatjira 
Avustralya’nın en büyük 
sanatçılarından biridir.

Albert, Kuzey Bölgesi’nden 
genç bir Aborijin olarak 
resim alanında doğuştan 
yetenekli olduğunu 
kanıtlamıştır. 

Çok kısıtlı resmi eğitim 
görmesine karşın Avustralya kırsalını konu eden sulu 
boya resimleri çok ünlü olmuş ve tümü çok kısa sürede 
satılmıştır.

Albert ve eşi Avustralya’da vatandaş olmalarına izin 
verilen ilk Aborijinlerdir. Bunun anlamı oy verebilmek, bir 
bara girebilmek ve istediği bir yerde ev inşa edebilmekti. 
Albert’in Avustralya vatandaşlığı diğer Aborijinlerin bu 
tür haklara sahip olmadıklarına dikkat çekmiştir.

Albert’in yaşamı, yerli olmayan Avustralyalılara 
ırkçı yasaların adaletsizliğini göstermesi ve Aborijin 
halkıyla ilgili olumlu değişikliklere katkıda bulunması 
bakımından önemlidir. 

Eddie Mabo (1936 – 1992)

Eddie Mabo, yerli halkın 
toprak hakları savunucusu 
ve sözcüsüydü.

Eddie Koiki Mabo, Mabo 
kavminin geleneksel 
toprak sınırları içinde 
Murray Adası’nda (Murray 
Island) doğmuştur. Erken 
yaşlardan başlayarak, 
kesin olarak hangi ağaç 
ve kayaların, ailesinin 
topraklarının sınırlarını 
belirlediği kendisine öğretilmiştir.

Eddie’nin, kendi anayurdunun Avustralya yasalarına göre 
Krallığın toprakları olarak değerlendirildiğini ve ailesine ait 
olmadığını öğrenmesi çok uzun zaman almadı. Öfkesini 
eyleme dönüştürdü ve Murray Adası (Murray Island) 
sakinleri adına kendi deneme davasını mahkemeye taşıdı.

Eddie yıllar sonra 1992 yılında Yüksek Mahkeme’de 
davasını kazandı. Bu Mabo kararına göre; Yerli halkların, 
topraklarıyla tarihsel ve sürmekte olan geleneksel 
bağlarının bulunduğunu kanıtlayabilmeleri durumunda, 
tersi bir talepte bulunulmadığı sürece, bu topraklarda 
sahiplik talebinde bulunabileceklerdi.

Eddie Mabo, cesareti ve Avustralya Yerlilerinin toprak 
haklarını kazanmasıyla anılmaktadır.

Dr Victor Chang (1936 – 1991)

Dr Victor Chang Avustralya’nın en iyi kalp cerrahlarından biriydi.

1936 yılında Çin’de dünyaya gelen Victor Peter Chang Yam Him 15 yaşındayken 
Avustralya’ya gelmiştir. 

Dr Victor Chan, daha sonra 1984 yılında Avustralya’nın kalp nakli alanında uzmanlaşan ilk 
merkezini açacağı Sydney St. Vincent’s Hastanesi’nde (St. Vincent’s Hospital) çalışmıştır. 
Victor Chang 1986 yılında devlet madalyası olan Avustralya’nın en büyük onur ödülü 
‘Companion of the Order of Australia’yı almıştır. 

Victor, organ bağışı yetersizliği nedeniyle kaygı duymuş ve bu nedenle bir yapay kalp 
tasarımına başlamıştır. Bu çalışmasını tamamlamak üzereyken, 1991 yılında trajik bir 
şekilde yaşamını yitirmiştir. 

Anısına yeni bir araştırma merkezi kurulan Dr Victor Chang uzmanlığı, iyimserliği ve buluşlarıyla anılmaktadır. 
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Yerli halk – değişimin yirmi yılı
Aborijinlerin toprak hakkı konusundaki protestoları 1960’lı 
yıllarda Kuzey Bölgesi’ndeki Wave Hill büyükbaş hayvan 
çiftliğinde gerçekleştirilen Gurindji Grevi (Gurindji Strike) 
ile kamuoyunun gündemine gelmiştir. Vincent Lingiari’nin 
önderliğinde Aborijin hayvan bakıcıları çiftlikteki işlerini 
bırakıp greve katılmışlardır. Ücretler ve çalışma koşulları 
ile ilgili protestoları daha sonra toprak hakkı talebine 
dönüşmüştür. Bu eylemleri, Eddie Mabo ve diğerlerine 
Yerlilerin toprak hakkı mücadelelerinde yol gösterici olmuştur.

1976 Aborijin Toprak Hakkı (Kuzey Bölgesi) Yasası kapsamında, 
Aborijin toplumuna Avustralya’nın iç bölgelerinde geniş 
araziler verildi. 1990’lı yılların başında, Yüksek Mahkeme’nin 
Mabo kararı ve 1993 Yerli Haklar Toprak Hakkı Yasası 
(Native Title Act 1993) Yerli halkın kendi geleneksel yasaları 
ve töreleri temelinde toprak talebini tanımış oldu. 
Bugün Avustralya topraklarının yüzde 10’undan fazlası, 
yerli halkların toprak hakkına ilişkin mahkeme kararları 
kapsamındadır. Buralarda geleneksel toplum yaşamının 
özellikleri hala korunmaktadır. Yerli halklar kültürü 
gelişmekte ve bu kültüre genel toplum tarafından büyük 
ölçüde saygı duyulmaktadır. 

1997 Mayıs ayında ‘Bringing them home’ (Çalınmış 
Kuşaklar’a ilişkin rapor) raporu Parlamento’da tartışmaya 
sunulmuştur. Bu rapor, çok sayıda Aborijin ve Torres 
Boğazı Adalıları çocukların ailelerinden alınması ile ilgili bir 
araştırmanın sonuçlarını kapsıyordu. Bu çocuklar Çalınmış 
Kuşaklar (Stolen Generations) olarak adlandırılmıştır. Bu 
raporun onaylanmasının ardından, 1998 yılında binlerce 
Avustralyalı ilk ulusal ‘Özür Günü’nde birlikte yürüyerek yerli 
Avustralyalılara desteklerini göstermişlerdir. 

Kayıp Kuşaklardan Özür Dileme, 2008
13 Şubat 2008 tarihinde Avustralya Başbakanı Avustralya 
Parlamentosu’nda Çalınmış Kuşaklardan resmi olarak özür 
dilemiştir. Başbakan tüm Avustralyalılar adına konuşmuştur. 
Başbakan, Avustralya yerlilerine geçmişte yapılan kötü 
muameleden, özellikle yerli çocukların ailelerinden 
alınmasından dolayı özür dilemiştir. 

Bu konuşma televizyon kanalları ve radyo istasyonları 
tarafından naklen verilmiştir. Bu ‘Özür’ konuşmasını 
dinlemek için binlerce Avustralyalı halka açık yerlerde ve 
işyerlerinde toplanmıştır. Resmi olarak geçmişte yapılan 
haksızlıkları ve bunlardan ötürü özür dilenmesini içeren 
bu konuşma, Yerli halkların acılarının hafifletilmesi ve 
bu haksızlıkların bir daha asla tekrar edilmemesi için 
atılmış önemli bir adım olmuştur. Özür konuşması tüm 
Avustralyalılar için ileriye yönelik önemli bir adımdır.

Sydney’de uçakla gökyüzüne ‘Özür Diliyoruz’ yazılırken

Bugün, Yerli halkların Avustralya kimliğine yaptığı paha 
biçilmez katkılar kabul edilmekte ve yüceltilmektedir. 
Aborijin ve Torres Boğazı Adalıları, hukuk sistemi, siyaset, 
sanat ve spor alanlarında Avustralya işgücünde önemli 
konumlardadır. Dijital animasyon alanında Aborijin buluşu 
olan MARVIN programı, birçok alanda ödül kazanmış olup, 
dünya çapında yirmiyi aşkın ülkede eğitim ve işletme 
kurumlarında kullanılmaktadır. 

Sonuç 
Bu sayfalarda size, Avustralya hikayemize kısaca göz atma 
olanağı sunulmaktadır. Bu yeni bilgiler yaşadığınız çevreye 
bakışınızı değiştirebilir. Eski yapıların tarihlerine bakmaya 
başlayabilir ve onları tarihteki yerlerine yerleştirebilirsiniz. 11 
Kasım günü bir gelincik rozeti takmanız teklif edildiğinde 
savaşlarda yaşamını yitirmiş kadın ve erkek görevlileri 
andığımızı bileceksiniz. Avustralya Yerlileri ile tanıştığınızda 
onları yönlendiren çok eski kültürleri duyumsayacaksınız. 
Sizi, yerel kaynakları kullanarak ve seyahat ederek bilginizi 
artırmaya özendirmekteyiz. Ne kadar çok bilgi sahibi 
olursanız, çevrenizde olanların daha fazla ayrımında 
olursunuz. 

Avustralya vatandaşlığına hoşgeldiniz diyor ve sizi, huzurlu 
demokratik toplumumuza tam katılıma davet ediyoruz. 
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Sınava tabi olmayan bölümün terimler sözlüğü   
elçi
bir ülkeyi ya da bir etkinliği temsil eden ya da destekleyen kişi

yönetim kurulu
karar vermek için (örneğin, bir şirketin nasıl yönetileceği) seçilen bir grup

yatılı okul
öğrencilerinin okulda yaşadıkları ve bütün bir dönem eve gitmedikleri okul 

doğal kırsal
doğallığı korunan Avustralya kırsalı

büyükbaş hayvan çiftliği 
büyükbaş hayvanların sığır eti ürünleri için tutuldukları büyük çiftlik 

bildirge 
hak ve sorumlulukların belirtildiği yazılı bir resmi belge

kabile
aynı bölgeyi paylaşan, kan ya da evlilik bağı olan bir grup insan

ortak payda
ortak ilgi alanı

silah altına alınmış asker
silahlı kuvvetlere kendi isteğiyle katılmamış ancak savaş zamanında silah altına alınmış asker

Kamu arazisi
hükümete ait olan arazi

eğitim programı/müfredat
dersler dizisi

yoksul 
parasız ya da para kazanmadan yoksun olma

dijiridu (didgeridoo)
Avustralya Aborijin halkının kullandığı ve uzun delikli ağaç gövdesinden yapılmış bir müzik aleti 

fırsat eşitliği
herkesin en iyiyi gerçekleştirmesi için uygun ya da eşit şansa sahip olması

etkili takım çalışması
bir grup çalışmasına yeterince katılma, kuralları herkesin yararına olacak şekilde yerine getirme, etkili takım çalışması

yaşamını yitirmiş kadın ya da erkek görevliler
savaşta ya da çatışmada ölen kadın ve erkek görevliler

oluşturmak
inşa etmek ya da yaratmak 

Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla 
bir ülkede bir yılda üretilen tüm hizmet ve malların değeri

sıcak hava dalgası  
ardarda iki günden daha uzun süren çok sıcak hava

ağır ihanet
hükümeti düşürme girişimini kapsayan ciddi cezai bir suç
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simgesel Yerli halklar resimleri 
Yerli halklara özgü ve onları temsil eden sanat 

kara kütlesi 
bir kara bölgesi

dönüm noktası 
tarihte olan önemli bir olay 

yerli halklar toprak hakkı 
Avustralya yasal sistemi çerçevesinde belirlenmiş yerli halkların sahip olduğu toprak ve sularla ilgili geleneksel haklar 

sözel tarih 
kişilerin geçmişte olanları anlatması 

öncü 
ilk yerleşimcilerden biri, koloni yerleşiminin ilk zamanlarında başarılı olan kişi 

siyasi temsilcilik 
parlamentoda bir siyasi tarafından temsil edilme 

Aborijin yerleşim alanı
Hükümet tarafından Aborijin halkına yaşaması için ayrılan alan

hüküm
bir suçlunun ceza olarak çektiği süre

ücret belirleme
çalışanlara ne kadar ücret ödenmesi gerektiği konusunda karar vermek

sosyal reform
toplumda iyileşmeleri devrim yerine aşamalı olarak yapmak

devlet cenaze töreni 
ülkeye önemli bir katkıda bulunmuş vefat eden bir vatandaşı onurlandırmak için düzenlenen ve masrafı hükümet tarafından 
karşılanan cenaze töreni 

etrafı kazıklarla çevrili alan
savunma için yapılmış ve etrafı kazıklarla çevrili yer

çiftlik hayvanları bakıcısı
büyükbaş hayvanlara bakması için istihdam edilen kişi

grev
çalışanların işi bırakması, örneğin; işverenin kararlarını protesto etmek için işi bırakmaları

kadınlara oy hakkı
seçimlerde oy kullanma hakkı

and içmek
resmi bir törende kamu görevine kabul edilmek

tartışmaya sunma 
bir konunun parlamentoda resmi olarak tartışmaya sunulması ya da onaylanması. Ör; rapor tartışmaya sunuldu

her kesimden 
sosyal sınıf ya da köken, iş, pozisyon
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Ayrıntılı bilgi için
Avustralya Vatandaşlığı
Nasıl Avustralya Vatandaşı olunacağına ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek için www.citizenship.gov.au adresli Avustralya 
Vatandaşlığı web sitesini ziyaret ediniz. 

Avustralya
Avustralya hakkında ayrıntılı bilgiyi bölgenizdeki kütüphaneden elde edebilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki web siteleri de  
ayrıntılı bilgi sağlayabilir:

•	 	Özetle Avustralya    www.dfat.gov.au/aib

•	 	Kültür ve Dinlence Portalı    www.cultureandrecreation.gov.au

Avustralya Hükümeti program ve servisleri 
Avustralya Hükümeti program ve servislerine ilişkin bilgileri www.australia.gov.au sitesinden edinebilirsiniz. 

Federal MP ya da Senatör
Yerel Federal Milletvekili (MP) ya da eyalet veya bölgenizin Senatörü Avustralya Hükümeti program ve servisleri hakkında  
çok geniş bilgiye sahiptir. 

MP ve senatörlerin listesi www.aph.gov.au sitesinden bulunabilir. 

Avustralya Hükümeti kuruluşları
Kaynak kitapta yer alan Avustralya Hükümeti kuruluşları hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki web sitelerinde bulabilirsiniz: 

•	 	Avustralya Silahlı Kuvvetleri (Australian Defence Force)   www.defence.gov.au

•	 	Avustralya Seçim Komisyonu (Australian Electoral Commission)  www.aec.gov.au

•	 	Avustralya Federal Polisi (Australian Federal Police)    www.afp.gov.au

•	 	Avustralya İnsan Hakları Komisyonu     www.humanrights.gov.au
(Australian Human Rights Commission)

•	 	Avustralya Spor Komisyonu (Australian Sports Commission)  www.ausport.gov.au

•	 	Avustralya Vergi Dairesi (Australian Taxation Office)    www.ato.gov.au

•	 	Avustralya Savaş Anıtı (Australian War Memorial)    www.awm.gov.au

•	 	Avustralya Merkez Bankası (Reserve Bank of Australia)    www.rba.gov.au
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Sivil toplum kuruluşları
Kaynak kitapta yer alan sivil toplum kuruluşları hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki web sitelerinden bulabilirsiniz:

•	 	Avustralya Bradman Vakfı (Bradman Foundation Australia) www.bradman.com.au

•	 	Uluslararası Hamlin Fistül Vakfı (Hamlin Fistula International) www.fistulatrust.org

•	 	Avustralya Kraliyet Uçan Doktorlar Servisi   www.flyingdoctor.net
(Royal Flying Doctor Service of Australia)

•	 	Telsiz Okulu (School of the Air)   www.schoolair-p.schools.nsw.edu.au

•	 	Snowy Mountains Hidro Elektrik Kurumu   www.snowyhydro.com.au
(Snowy Mountains Hydro-Electric Authority)

•	 	Fred Hollows Vakfı (The Fred Hollows Foundation)   www.hollows.org.au

•	 	UNESCO Dünya Mirası Merkezi (UNESCO World Heritage Centre) whc.unesco.org

•	 	Birleşmiş Milletler (United Nations)   www.un.org

•	 	Victor Chang Kalp Hastalıkları Araştırma Enstitüsü   www.victorchang.edu.au
(Victor Chang Cardiac Research Institute)

•	 	Avustralya Gönüllülük Kurumu (Volunteering Australia)  www.volunteeringaustralia.org

Diğer
Aşağıdaki konularda daha fazla bilgi edinmek için sağlanan web sitelerini ziyaret ediniz: 

•	 	Avustralya Anayasası   www.aph.gov.au/senate/general/constitution

•	 	Yılın Avustralyalısı Ödülleri   www.australianoftheyear.org.au

•	 		‘Bringing them home’   www.humanrights.gov.au/social_justice/
(Çalınmış Kuşaklar’a ilişkin rapor) raporu              bth_report/index.html

•	 	Commonwealth park ve yeşil alanlar   www.environment.gov.au/parks/index.html

•	 		Ünlü Avustralyalılar: Avustralya Biyografi   http://adbonline.anu.edu.au/adbonline.htm 
Sözlüğü – Çevrimiçi Versiyonu

•	 		Parlamentoda halihazırda bulunan    www.aph.gov.au/bills/index.htm
Yasa Tasarıları Listesi

•	 	Avustralya Parlamentosu   www.aph.gov.au

•	 	Parlamento eğitim servisleri   www.peo.gov.au 

•	 	Resmi Tatil Günleri   www.australia.gov.au/topics/australian-facts-
   andfigures/public-holidays

•	 	Çalınmış Kuşaklardan Özür Dileme   www.abc.net.au/news/events/apology/text.
htm
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Teşekkür
Aşağıdaki fotoğraflar Avustralya Ulusal Arşivi tarafından sağlanmıştır:
s42 - NSW’de koyun çiftliğinde çocuklar – Telsiz Okulu, fotoğraf 1962 yılında çekilmiştir (ref: A1200:L42511)

s51 - Önemli Kişilikler – Dick Smith, Sivil Havacılık Kurumu Başkanı, 1991 (ref: A6135:K23/5/91/1)

s56 - Avustralya Tasman Haritası, 1644 (ref: A1200:L13381)

s59 - Avustralya’da 1851 yılında altına hücum dönemine ilişkin tarihi fotoğraflar (ref: A1200:L84868)

s60 - Avustralya’nın iç kesimlerinde çalışan ‘Afganlar’ ve develeri (ref: A6180:25/5/78/62)

s67 - Önemli Kişilikler - Sir Edward ‘Weary’ Dunlop ofisinde, 1986 (ref: A6180:1/9/86/12)

s67 - Göç– Avustralya’ya gelen göçmenler – Cairns’de Flaminia gemisinde İtalyan şekerkamışı kesici işçileri,  
1955 (ref: A12111:1/1955/4/97)

Aşağıdaki fotoğraflar Avustralya Ulusal Kütüphane’si tarafından sağlanmıştır:
s18 -15 Şubat 2003 tarihinde Garema Place, Civic, Canberra’da düzenlenen Savaş Karşıtı Miting’de konuşmacıları  

dinleyen protestocular (Fotoğraf: Greg Power) (ref: nla.pic-vn3063592)

s44 - Judith Wright’ın portresi, 1940’lı yıllarda basılmıştır (ref: nla.pic-an29529596)

s52 - Endonezya’da 30 Aralık 2004 tarihinde meydana gelen tsunami sonrasında, Aceh’de bir Avustralya Silahlı Kuvvetler 
mensubunu selamlayan Endonezyalı kadın (Fotoğraf: Dan Hunt) (ref: nla.pic-vn3510861)

s56 - 27 Ocak 1788 tarihinde Sydney Körfezi’nde karaya çıkan İlk Filo, John Allcot (1888 – 1973) tarafından yapılmıştır  
(ref: nla.pic-an7891482)

s57 - Caroline Chisholm’ın portresi, Thomas Fairland (1804 – 1852) tarafından basılmıştır (ref: nla.pic-an9193363)

s58 - Burke ve Wills’in Coopers Creek’e dönüşü, Nicholas Chevalier (1828 – 1902) tarafından yapılmış ve 1868 yılında 
basılmıştır (ref: nla.pic-an2265463)

s61 - Catherine Helen Spence’in portresi, 1890’lı yıllarda basılmıştır (ref: nla.pic-an14617296)

s63 - John Simpson Kirkpatrick ve eşeği, Gelibolu, 1915 (ref: nla.pic-an24601465)

s65 - Sir Charles Edward Kingsford Smith’in portresi, 1919 ve 1927 yılları arasında basılmıştır (ref: nla.pic-vn3302805)

s70 - Albert Namatjira’nın portresi (Hermannsburg Mission, Northern Territory), 1946 ya da 1947 yılında Arthur Groom 
tarafından basılmıştır (ref: nla.pic-an23165034) 

Dünya Kültür Mirası listesine giren ondört yerin fotoğrafları Çevre, Su, Kültür Mirası ve Sanat
Bakanlığı (Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts) ve aşağıda belirtilen kişiler
tarafından sağlanmıştır:
s40 - Avustralya Memeli Fosil Sahaları (Fotoğraf: Colin Totterdell)

s40 - Blue Mountains Ulusal Parkı (Fotoğraf: Mark Mohell) 

s40 - Fraser Adası (Fotoğraf: Shannon Muir)

s40 - Avustralya Gondwana Yağmur Ormanları (Fotoğraf: Paul Candlin) 

s40 - Kakadu Ulusal Parkı (Fotoğraf: Sally Greenaway)
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s40 - Lord Howe Adası (Fotoğraf: Melinda Brouwer)

s40 - Macquarie Adası (Fotoğraf: Melinda Brouwer) 

s41 - Purnululu Ulusal Parkı (Fotoğraf: Rod Hartvigsen) 

s41 - Kraliyet Sergi Binası ve Carlton Bahçeleri (Fotoğraf: Michelle McAulay)

s41 - Shark Körfezi (Fotoğraf: Kelly Mullen) 

s41 - Tasmania’nın El Değmemiş Doğası (Fotoğraf: Nicola Bryden) 

s41 - Uluru-Kata Tjuta Ulusal Parkı (Fotoğraf: Andrew Hutchinson) 

s41 - Queensland’in Nemli Tropik Bölgeleri (Fotoğraf: Colin Totterdell) 

s41 - Willandra Gölleri (Fotoğraf: Mark Mohell)

Aşağıdaki fotoğraflar iStockphoto tarafından sağlanmıştır: 
Ön kapak - Altın Akasya, ©iStockphoto.com/Ressy (ref: 3322510)

s14 - Avustralya siyah opali, ©iStockphoto.com/Alicat (ref: 8323912)

s22 - Parlamento Binası, ©iStockphoto.com/Tim Starkey (ref: 2256743)

s22 - Oturum başkanı tokmağı ve kitap, ©iStockphoto.com/Dem10 (ref: 2397687)

s27 - Finans grafiği üzerinde bozuk paralar, ©iStockphoto.com/Robyn Mackenzie (ref: 2335549)

s27 - Doktor rapor yazıyor, ©iStockphoto.com/Carlos Arranz (ref: 6498434)

s38 - Bondi Plajı, ©iStockphoto.com/Edd Westmacott (ref: 3048786)

s38 - Kings Kanyonu, ©iStockphoto.com/Francois Marclay (ref: 5733853)

s51 - Demir cevheri maden ocağında toplayıcı, ©iStockphoto.com/Christian Uhrig (ref: 9819736)

s54 - Dijiridular, ©iStockphoto.com/Adam Booth (ref: 834207)

s55 - Aborijin sanatı – Saratoga balığı, ©iStockphoto.com/Alpen Gluehen (ref: 2761924)

Tüm diğer fotoğraflar aşağıda adları belirtilen kişi ya da kuruluşlar tarafından sağlanmıştır: 
s8 - Alt kısmı Burrawang palmiyeleri ile kaplı sakız ağacı, Murramarang National Park, NSW (Fotoğraf: Dario Postai)

s20 - Oy sandığına oyuna atan bir kişi, Victorian Electoral Commission

s24 - 1990 Avustralya Anayasası: Orijinal Kamuya ait Kayıt Kopyası, ‘Gifts Collection, Parliament House Art Collection, 
Department of Parliamentary Services, Canberra ACT

s27 - Bir sırada oturan çocuklar, Getty Images (Fotoğraf: Mel Yates) 

s28 - Yüksek Mahkeme, High Court of Australia

s40 - Big Ben Heard Adası, Australian Antarctic Division © Commonwealth of Australia, (Fotoğraf: L. E. Large) (ref:1892A2)

s40 - Büyük Mercan Resifi, Great Barrier Reef Marine Park Authority 

s41 - Sydney Opera House, City of Sydney (Fotoğraf: Patrick Bingham-Hall) 
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Teşekkür
s43 - Avustralya ulusal kadın futbol takımı (Matildas) oyuncusu, Australian Sports Commission

s44 - Sir Donald Bradman, ‘Bradman Museum of Cricket’ tarafından sağlanmıştır. Sir Donald Bradman, Avustralya Kriket 
şapkasını takmış; fotoğraf 1931-32 sezonu sırasında çekilmiştir

s45 - Profesör Fred Hollows, Fred Hollows Foundation (Fotoğraf: Frank Violi)

s50 - Yılbaşı Gecesi Sydney Limanı’nda düzenlenen havai fişek gösterisi, City of Sydney

s52 - Dr Catherine Hamlin AC, Hamlin Fistula Relief and Aid Fund 

s61 - Lord Lamington’un Federasyon Günü kalabalığa hitabı, Brisbane, 1901, State Library of Queensland (Fotoğraf:H.W. 
Mobsby) (ref: 47417)

s65 - Çorba mutfağı, State Library of New South Wales (Mitchell Library). Ücretsiz çorba ve ekmek için sıraya giren öğrenciler 
(Belmore North Public School, NSW, 2 Ağustos 1934) (Fotoğraf: Sam Hood) (ref: H&A 4368)

s66 - Kokoda Track, Australian War Memorial (ref: 014028)

s66 - Avustralya Savaş Anıtı üzerindeki kırmızı gelincikler (Fotoğraf: Torie Brims)

s70 - Dr Victor Chang, Victor Chang Cardiac Research Institute 

s70 - Eddie Mabo, fotoğraf Bernita ve Gail Mabo’nun izniyle yeniden çoğaltılmıştır 
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