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Katkılarından dolayı Türk Dili ve Edebiyatı Zümresine teşekkür ederiz.

EDİTÖRÜN NOTU

Sevgili Okurlar,

9. Uluslararası Çocuk Hakları Film Festivali (International Children’s Rights Film Festival – ICRFF) 20-
27 Kasım 2020 tarihleri arasında pandemi sebebiyle çevrimiçi gerçekleşmiştir. Her yıl Çocuk Hakları 
Evrensel Sözleşmesi’nin bir maddesini konu alan festivalin bu seneki teması 9. madde olan “Çocuğun 
Anne-Baba ile Yaşama Hakkı” olarak belirlenmiştir. Festival kapsamında sekiz gün boyunca on üç ül-
keden yirmi dokuz film gösterilmiştir.

Bizler de yirmi TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi on birinci sınıf öğrencisi bir araya gelerek festival 
filmlerinden “Benim Annem En İyisi” (My Mother Is The Best), “Küçük Ayak İzleri” (Traces of Little Feet), 
“Gelişmiş Bebek” (Premium Baby) ve “Kızım Yoshiko” (My Daughter Yoshiko) isimli dört filmi seçerek 
süpervizörümüz Zeynep Çolak ve yapımcı-yönetmen Prof. Dr. Kağan Olguntürk rehberliğinde bu film-
leri inceledik, eleştirdik ve tartıştık.

Bir Latin atasözü der ki: “Verba volant, scripta manent” (“Söz uçar, yazı kalır”). Bu atasözünden hare-
ketle, çalışmalarımızın kalıcı olması için bu dergiyi oluşturmaya karar verdik. Dergimizde öncelikle ço-
cuk hakları ve festivalle ilgili bilgilendirici yazıları, her bir film için hazırladığımız kısa bilgileri, tartışma 
sorularını, toplantı özetlerini ve yönetmenlerle çevrimiçi yapılan röportaj ve yazışmaları bulabilirsiniz. 
Bununla birlikte, her filmin teması ile senkronize bir şekilde bilgilendirici yazılar da dergimizde yer 
almaktadır. Son olarak, konuğumuz yapımcı-yönetmen Prof. Dr. Kağan Olguntürk’ün biyografisi ve 
kendi katıldığı toplantılarda tartışılan üç filmle ilgili değerlendirmeleri de dergimize katkı sağlamıştır.
Öncelikle film eleştirisi grubunu oluşturarak, toplantılara katılan ve çalışmalarını yazıya döken tüm 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bununla yanında, bizleri yönlendirerek daha verimli bir çalışma 
ortamı sağlayan süpervizörümüz Zeynep Çolak’a ve değerli katkılarıyla bizlere film eleştirisinin nasıl 
yapılması gerektiğini ve dikkat edilmesi gereken noktaları gösteren Prof. Dr. Kağan Olguntürk’e şük-
ranlarımı sunuyorum.

Umuyorum ki dergimiz sizlerin de “Çocuk Hakları”na bakışınıza ve yaklaşımınıza katkıda bulunur. Bu 
yolda küçük de olsa bir ışık sağlayabildiysek ne mutlu bizlere.

Sevgiyle kalın, hoşça kalın…

Sude ÇAPOĞLU, 11/U
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ÇÇocuk hakları nedir? Basitçe ifade etmek gerekirse çocuk hakları, çocukların insan haklarıdır. 
Yaşı, ırkı, cinsiyeti, maddi durumu veya doğum yeri neresi olursa olsun, her çocuğun hak-
ları vardır. Çocukların hakları “Çocuk Hakları Sözleşmesi” (ÇHS) ile uluslararası kanunlarla 

korunmaktadır. Bu sözleşme her çocuğa adil, eşit ve onurlu şekilde davranılma hakkı tanımaktadır. 
“Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi” çocuğu “Çocuk üzerinde geçerli yasalar yetişkinliği 
daha erken yaşta kabul etmiyorsa, on sekiz yaşının altındaki bütün insanlar” olarak tanımlamaktadır. 
ÇHS’ne göre, çocuklar savunmasız oldukları için özel koruma ve destek hakkına sahiptir. ÇHS’ye göre 
bütün çocuklar barış, onur, anlayış, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ortamı içinde büyümelidir. BM ya-
salarına göre bütün uluslar bu hakları çocuklara sağlamakla yükümlüdür.1

Çocuk haklarının korunmasına dair bir sözleşme olmasına ve dünya çapında buna ilişkin faaliyetler 
bulunmasına rağmen çoğu zaman çocukların haklarının ihlal edildiğine ne yazık ki hepimiz şahit ol-
maktayız. Bu ihlale hepimizin şahit olması üzerine TED Ankara Koleji’nin 11. sınıf öğrencileri olarak 
bizler, bu güncel ve küresel sorunu ele almış dört kısa filmi izleyip, bu filmleri yorumlayarak bu sorun 
hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istedik. İzlediğimiz ve tartıştığımız filmler şunlardı: “My Mother 
Is The Best, Traces of Little Feet, Premium Baby, My Daughter Yoshiko.” Bizler bu dört filmi izleyerek 
haberdar olmadığımız veya daha önce karşılaşmadığımız dört yeni bakış açısı elde ettik, bu filmle-
ri beraber yorumladıkça düşüncelerimizin bazıları değişti, kimi zaman birbirimize karşıt düşünceler 
geliştirdik fakat hepimizin yorumları çocuk haklarının önemi ve asla bir ihlal meydana gelmemesi 
çerçevesinde şekilleniyordu. Bu filmleri izledikçe ve yorumladıkça çocuk haklarının önemini hepimiz 
yeniden kavradık ve hepimiz araştırmalar yapmaya başladık. İzlediğimiz filmler doğrultusunda bazı 
araştırma konuları belirledik ve yaptığımız bu etkinliğin kalıcı olmasını sağlayabilmek adına bu araş-
tırmalarımızı yazıya dökerek birleştirmeye ve bu birleşimi bir dergiye dönüştürmeye karar verdik. Bu 
araştırmalarımızı bir dergiye dönüştürmekle amacımız hepimizin ayrı ayrı yaptığı araştırma yazılarını 
ortak bir noktada toplamak, aynı çerçevede şekillenmiş sorular hakkında bilgi alışverişi yapmak ve bu 
bilgilere arkadaşlarımız aracılığıyla ulaşmak ve ulaştırmaktı. 

Bizler çocuk haklarının öneminin farkında olan gençleriz ve bu farkındalığımızı öğretmenlerimiz yar-
dımıyla daha altyapılı bir hale dönüştürmeyi amaçlayarak bir aktivite gerçekleştirmeye karar verdik 
ve bu aktiviteyi pandemi sürecinde yapıyor olmak kimi zaman bizi bazı noktalarda zorlamış olsa da, 
başta öğretmenlerimiz yardımı ve merakımız sayesinde zorlukları bertaraf edebildik. Umuyoruz ki ço-
cuk hakları ihlallerine dikkat çekmek ve bu ihlalleri önlemek için yaptığımız bu aktivite herkese örnek 
olacak niteliktedir ve amacımıza ulaşabiliriz.

Nehir KILIÇ, 11/U

1 https://www.gookulu.com/cocuk-haklari-hakkinda/#:~:text=Basit%C3%A7e%20ifade%20etmek%20gerekirse%20%C3%A7ocuk,uluslar-
aras%C4%B1%20kanunlarla%20korunmaktad%C4%B1r%20(%C3%87HS)
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ULUSLARARASI ÇOCUK 
HAKLARI FİLM FESTİVALİ

Uluslararası Çocuk Hakları Film Festivali ilk kez 
2010 yılında Bursa’da, çocuk hakları ve hak ih-
lalleri konusuna dikkat çekilmek üzere başlamış 
bir film festivalidir. Çocuk Hakları Kültür Sanat 
Derneği öncülüğünde yürütülen festival, 2020 yı-
lından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi işbir-
liği ile uluslararası etkileşim sağlayan en önemli 
kültür- sanat etkinliklerinden biri olmaya devam 
etmektedir. 1

 Film festivalinin genel amaçları, çocuk haklarını 
daha fazla kişinin öğrenmesini sağlamaktır. Bir 
diğer amacı ise bu hakları daha fazla savunacak 
insanlar ve genç bireyler yetiştirmektir. Film festi-
valinde jüri eşliğinde “En iyi kısa metrajlı film” ve 
de “En iyi uzun metrajlı film” ödülleri verilmekte-
dir. Bunlar dışında çocukların da oylayarak seç-
tikleri “En iyi çocuk filmi” de ödüllerin arasında 
bulunmaktadır. 2019 yılında bir ilk olarak “Kıta-
ların Seçkisi” ile her kıtadan temsilen seçilmiş 
yönetmenler ve filmlerle çocuk hakları ile ilgili 
kendi fikirlerini dile getirdikleri bir video payla-
şılmıştır. Bu film festivalinin her yıl ana konusu 

1https://www.cocukhaklarifilmfestivali.org/

çocuk hakları olsa da, tema her yıl Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nin başka maddeleri ile ilgili olmakta-
dır. Film festivalinin olduğu hafta boyunca filmler 
dışında; sergi, atölyeler, panel ve söyleyişiler de 
bulunmaktadır. Bu etkinlikler uluslararası olarak 
çocuk haklarının ihlaline dikkat çekmek ve çö-
züm önerileri bulmak için oluşturulmuştur. Fes-
tivale bugüne dek 91 ülkeden başvuru gelmiştir.

Film festivalinin en temel 
hedefi çocuklara hak ettik-
leri hakları vermektir. Festi-
valin destekçileri arasında 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNICEF Türkiye 
Komitesi bulunmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı 
sayesinde de bir çok çocuk fotoğraf ve resim gön-
dermiştir. Çocuk haklarını savunan bu festival her 
sene daha da çok kişiye ulaşarak hedeflerini yeri-
ne getirmeye çalışmaktadır.
 

Bahar ERMAN, 11-U

9. Uluslararası Çocuk Hakları Film Festivali Seçme Filmler Eleştirisi4



ÇOCUK HAKLARI

Her çocuğun dili, dini, ırkı, cinsiyeti, maddi duru-
mu fark etmeksizin hakları vardır. Bütün çocuklar 
haklarda ve onurda eşittir. Bu haklar dünyanın 
her yerinde geçerli, birbiriyle bağlantılı ve bütün 
çocuklarda eşittir. Bu hakların genel ilkeleri; eşit-
lik, yüksek yarar, yaşamak, hayatta kalmak, geli-
şim ve kalıtım olarak açıklanır. Bütün çocuklar 54 
maddeden oluşan Birleşmiş Milletler tarafından 
kabul edilen “Çocuk Hakları Sözleşmesi” ile koru-
nur. 18 yaşını doldurmamış her birey çocuk sayılır 
ve bütün çocukların hakları bu sözleşmelerle gü-
vence altına alınmıştır.

Çocuk hakları ile ilgili gelişmeler 1800’lü yılların 
başlarında yetiştirme yurtlarındaki uygulamalar-
la başlamıştır. 20.yy’nin başlarından itibaren ço-
cuk haklarının yetişkin haklarından farklı olarak 
algılanması gerektiği düşüncesi yaygınlaşmaya 
başlamıştır. Bu düşünceyle hazırlanan 1924 Ce-
nevre Çocuk Hakları Bildirgesi, 1924 yılında Bir-
leşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir. Daha 
sonra 1959 yılında BM Çocuk Hakları Bildirgesi ve 
1989 yılında BM Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak 

1 www.unicef.org

üzere iki kez yenilenmiştir. Birleşmiş Milletler sü-
rekli yaptığı çalışmalarla çocuk haklarını temel 
ilkeler ve standart kurallara bağlamaya çalışmak-
tadır. Birleşmiş Milletlerin Çocuk Hakları Sözleş-
mesi’nin kökeni Çocukları Koruma Derneğinin 
kurucusu Eglantyne Jebb’in çocuk haklarının 
beş temel ilkesini ortaya attığı 1923 yılına kadar 
dayanır. Daha sonra bu ilkeler Birleşmiş Milletler 
tarafından 1924 yılında kabul edilmiş ve Cenevre 
Sözleşmesi olarak tanınmıştır. II. Dünya Savaşı’nı 
takiben Birleşmiş Milletler insan hakları üzeri-
ne daha çok yoğunlaşmış ve 1948 yılında İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi’ni yayınlamıştır. Bu 
bildirgede çocuk haklarına değinilmişse de bun-
lar yetersiz görülmüş ve 1959 yılında BM bu sefer 
çocuk haklarına özel bir bildirge yayınlamıştır. 1

Bu bildirgenin içeriği şöyledir: “Taraf devletler 
yaşları, ırkları, dinleri, cinsiyetleri, maddi durum-
ları ve doğum yerleri ne olursa olsun, bu hakların 
bütün çocuklar için geçerli olmasını sağlamalıdır. 
Taraf devletler çocukların çıkarlarını sağlayacak 
tedbirleri almakla yükümlüdür. Devletler bu hak-
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lardan bütün çocukların faydalanmasını sağla-
malıdır. Devletler ve ebeveynler çocukların hak-
larını anlayacak kadar bilgi sahibi olmasından 
sorumludur. Bütün çocuklar hayatı dolu dolu ya-
şama hakkına sahiptir. Devletler çocuklara isim 
ve vatandaşlık hakkı sunmalıdır. Devletler çocuk-
ların kendi bireysel kimlik haklarına saygı duyma-
lıdır. Çocuklar kendi faydalarına olan durumlar 
hariç ailelerinden ayrılmamalıdır. Farklı ülkelerde 
yaşayan aileler, aile bireylerinin görüşebilmeleri 
veya yeniden aile olarak bir araya gelmeleri için 
bu ülkeler arasında hareket edebilmelidir. Dev-
letler çocuklarının yasa dışı şekilde ülkeden çıka-
rılmalarını engellemek için gerekli tüm tedbirleri 
almalıdır. Çocukların kendi fikirlerini geliştirme 
ve fikir beyan etme hakları vardır. Çocukların 
ifade özgürlüğü vardır ve her türden bilgi ve fik-
ri arayabilir, alabilir ve verebilirler. Devletler ço-
cukların fikir, vicdan ve din özgürlüğü haklarına 
saygı duymalıdır. Çocukların mahremiyet hakkı 
vardır. Devletler çocukların ulusal ve uluslararası 
kaynak seçenekleri arasından özellikle çocuğun 
sosyal, ruhani ve ahlaki sağlığını ve refahını ar-
tıracak olanlar başta olmak üzere çeşitli bilgi ve 
malzemelere erişimi olmasını sağlamalıdır. Dev-
letler çocukların şiddetten ve ihmalkarlıktan ko-
runmalarını sağlamalıdır. Kendi ebeveynlerince 
bakılamayacak çocuklar, çocukların dinlerine, 
kültürlerine ve dillerine saygı duyan kişilerce ba-
kılmalıdır. Çocuklar mümkün olan en yüksek sağ-
lık standartlarına sahip olmalıdır. Devletler çocuk 
hastalık ve ölüm oranlarını azaltacak sağlık ve ba-
kım tedbirleri geliştirmelidirler. Çocuklar durum-
larının mevcut yerel yetkililerce düzenli olarak 
gözden geçirilmesi hakkına sahiptir. Çocukların 
sosyal güvence almaları gerektiği durumlarda 
devletler çocuklara en doğru kaynakları sunmalı-
dır. Çocukların kendi din ve dillerini yaşama hak-
kı vardır. Bütün çocukların dinlenme ve istirahat 
etme, oyun oynama ve eğlence faaliyetlerinde 
bulunma hakkı vardır. Kültür ve sanat etkinlikle-
rinde bütünüyle yer alabilirler. 

2 https://www.worldvision.com.au
3 www.ihd.org.tr

Bütün çocukların aileleriyle yaşama hakkı vardır. 
Devletler çocukları ekonomik istismardan veya 
eğitimlerine engel olabilecek veya gelişimlerini 
kötü etkileyecek işlerde çalışmaktan korumalı-
dır. Devletler her türden yasama, idare, sosyal 
ve eğitim tedbirlerini alarak çocukları uyuşturu-
cu bağımlılığından korumalı ve çocukların böyle 
maddelerin ticaretinde kullanılmalarının önüne 
geçmelidir. Çocuklar gelişimlerini kötü etkileye-
bilecek her türlü faaliyetten korunmalıdır. Eğer 
bir ülkenin yasaları çocukları bu sözleşme mad-
delerinden daha iyi koruma altına alıyorsa, o ya-
salar geçerli olmalıdır. Devletler ebeveynlerin ve 
çocukların bu sözleşmeden haberdar olmalarını 
sağlamalıdır. Bu maddeler kurumlar, kuruluşlar 
ve bireylerin çocuk haklarının uygulanmasını na-
sıl sağlayabileceklerine yönelik yöntemler sun-
malıdır.” 2

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) dünyada 218 
milyon çocuğun “çocuk işçi” olarak çalıştığı-
nı tahmin etmekte ve bütün bu çocuklar okula 
gitme, oyun oynama, yeteri kadar iyi beslenme-
me gibi haklarımdan mahrum bırakılmaktadır. 
Hayatlarının en güzel zamanlarında bütün bu 
mutluluktan mahrum bırakılıp, çok az ücretler 
karşılığında uzun saatler boyu çalıştırılmaktadır. 
Daha da çarpıcı olanı dünya çapında 200 milyon 
çocuk şiddete maruz kalmaktadır. Gelişmekte 
olan ülkelerde her 3 kadından 1’i 18 yaşına gel-
meden evlenmektedir. 250 milyon çocuk silahlı 
çatışmaların etkisi altındaki bölgelerde yaşamak-
tadır. Papua Yeni Gine’de her 3 çocuktan 1’i okulu 
bitirememektedir. Somali’de 5 yaşın altındaki her 
7 çocuktan 1’i ciddi şekilde yetersiz beslenmekte-
dir. Laos ve Kamboçya’da birinci sınıfa başlayan 
çocuklardan üçte biri beşinci sınıfa ulaşamıyor. 
Hindistan’da 12 milyondan fazla çocuk işçi bu-
lunmaktadır, fakat bazı tahminler bu sayının 60 
milyon olabileceğini öngörmektedir. Dünyada 
300.000 çocuk asker vardır. 3

Defne TOGAY, 11/U



ANNE VE BABAYLA 
YAŞAMA HAKKI

Her birey kanun önünde on sekiz yaşına kadar ço-
cuk kabul edilir ve vazgeçilmez haklara sahiptir. 
Doğum yerleri, konuştukları dil ne olursa olsun 
fark etmez. Büyüklerinin inançları ya da görüşleri 
nedeniyle hiçbir çocuğa ayrım yapılmaz. Çocuk 
hakları da çocukların bu haklarını koruma amaç-
lıdır. Çocuk hakları, kanunen veya ahlaki olarak 
dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip 
olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, 
psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma 
gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kul-
lanılan evrensel kavramdır. Çocuk Hakları Sözleş-
mesi ile uluslararası kanunlarla korunmaktadır. 
Bu sözleşme her çocuğa adil, eşit ve onurlu şe-
kilde davranılma hakkı tanımaktadır. Çocuk Hak-
ları Sözleşmesi kanunları ayrım yapmaz ve her 
zaman çocukların çıkarınadır. İnsanların bu dün-
yada ekonomik imkânları aynı olmadığı için, bü-
tün çocukların da ekonomik yönden aynı şartlar 
altında yetiştirilmesi mümkün değildir. Ancak ço-
cuğun zaruri olan maddi ve manevi ihtiyaçlarının 
karşılanması için belirli hükümler koyulmuştur.1

1 https://www.cocukhaklarifilmfestivali.org/cocukhaklari
2 https://somuncubaba.net/aile-eki/66-sayi-aile-eki/aileye-karsi-sorumluluk-bilinci/

Çocuğun anne ve babasıyla birlikte yaşaması en 
büyük, en doğal haklarındandır ve çocuğun aile 
içi eğitimi büyük önem taşır. Anne, baba başta ol-
mak üzere büyükler çocuklara güzel örnek olma-
lıdırlar. Aile içerisinde anne ve babasından daima 
güzel örnekler gören çocuklar mutlaka onlardan 
olumlu yönde etkileneceklerdir. Aile içi eğitimini 
iyi almış bir çocuğun hayata çok yönlü bakabil-
mekle beraber başarı seviyesi de artacaktır. Bili-
yoruz ki bu eğitimi iyi almış bir çocuk ve almamış 
bir çocuk karşılaştırıldığında iyi eğitim almış olan 
çocuk hem fiziksel hem de psikolojik yönden 
daha sağlıklı olacaktır. Bu sebepten dolayı ço-
cuğun hayatındaki iyi anne ve baba hayati önem 
taşır. Aile içinde hem çocuğun hem de anne-ba-
banın yerine getirmesi gereken sorumlulukları 
vardır. Tüm bu sebeplerdendir ki her çocuğun 
anne ve babasıyla yaşaması gerekir.2

İpek ÇELİK, 11/Z
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TÜRKİYE’DE ÇOCUK HAKLARI 
KONUSUNDAKİ YASAL VE 
SOSYAL ÇALIŞMALAR

Çocukların haklarının masaya yatırıldığı ve evren-
sel standartlara kavuştuğu BM Çocuk Sözleşmesi 
çocukların durumlarının iyileştirilmesini amaç-
layan hukuki bir anlaşmadır. 11 Ocak 1995 tari-
hinde ülkemizde yürürlüğe girmiştir ve Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu kararı ile Türkiye’nin de 
içinde bulunduğu yüz elli ülkenin çocuklar için 
harekete geçilmesi planlanmıştır. BM Çocuk Hak-
ları Sözleşmesi’ne ek olarak “Çocuk Satışı, Çocuk 
Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi’’ ile ilgili ihtiyari 
protokol ile “Çocukların Silahlı Çatışmalara Ka-
tılmalarına İlişkin İhtiyari Protokol” Eylül 2000’de 
New York’ta gerçekleştirilen ‘‘Birleşmiş Milletler 
Binyıl Zirvesi’’ aracılığıyla imzalanmıştır.

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden (1959) yak-
laşık dört yıl sonra bu doğrultuda ‘‘Türk Çocuk 
Hakları Bildirisi ’’kabul edilmiştir (1963). Bu bildi-
riye göre:

• İyi bakım, iyi yetiştirilme ve çocuğa uygun bir 
eğitim, her yerde ilgi, sevgi ve yardım görme 
her Türk çocuğunun hakkıdır. Resmî, özel her 
kurum, her yurttaş bu çocuk hakkını tanımak, 
eldeki olanaklarla onu gerçekleştirmek yü-
kümlülüğündedir. Sıkıntı içinde bulunan ço-
cuğun kurtarılmasına öncelik verilir.

• 16 yaşından önce hiçbir çocuk resmi öğre-
nimden alıkonularak özel işlerde çalıştırıla-
maz. Hiçbir şekilde sömürülemez. Her ana 
baba; çocuğuna bakmak, onu bilgili, becerili 

1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/227835

ve en iyi şekilde yetiştirmekle yükümlüdür. 
Orta dereceli öğrenime devam etmeyenle-
rin, edemeyenlerin gerekli bilgi ve becerileri 
kazanmaları için devlet kurslar açar. Ana ba-
banın yeterli olmadığı durumlarda bu görev, 
çocuğun birinci derece yakın akrabalarına ve 
devlete düşer.

• İlköğrenimden sonra orta dereceli okullara 
devam etmeyenler, edemeyenler için teknik, 
tarımsal bilgi ve beceri kazandıran kurslar 
açılması ve bu kurslardan çocukların yarar-
lanması için Millî Eğitim Bakanlığı, Belediye 
Başkanlığı ve muhtarlar işbirliği yapmakla 
yükümlüdür.

• Sakat ve uyumsuz çocukların iyileştirilmeleri, 
yaşama zorluğu çeken çocukların kurtarılma-
ları, durumlarına uygun bir meslek için ken-
di yaşamlarını kazanacak derecede başarılı 
ve güçlü yetiştirilmeleri ana baba ile birlikte 
devletin ve bu amaçla kurulmuş örgütlerin 
ödevidir.

• Çocuğun korunması ile ilgili yasalar öncelikle 
hazırlanıp çıkarılmalı, geciktirilmeden uygu-
lanmalıdır.

Bu bildirge bütünüyle çocukların korunmasında 
devletin ve ailenin önemini ve çocukları konuya 
yönelik bütün önlemlerin alınması gerektiğinin 
altını çizer. Sözleşmede; çocuğun bakım ve ko-
runmasında, hayatta kalma ve gelişimine de des-
tekte bulunması gerektiği beyan edilir. 1
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TÜRKİYE’DE ÇOCUK HAKLARI İÇİN ÇALIŞMA-
LAR YAPAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE 
BAZI DERNEKLER2

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

17 Temmuz 1986 tarihinde kurulmuştur ve temel 
hakları korumayı prensip alır. Her yıl insan hakları 
ihlallerini inceleyen raporlar yazarlar ve buna ek 
olarak Çocuk istismarını önlemeye yönelik proje-
ler gerçekleştirirler.

ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN GENÇLERLE 
DAYANIŞMA DERNEĞİ

1999 yılında kurulan bir sivil toplum örgütüdür. 
Temel amacı tüm çocuk ve gençlere destek sağla-
maktır. “Dernek Çocuklar Arasında Cinsiyet Eşitli-
ğinin Güçlendirilmesi Projesi” önemli projelerin-
den biridir.

TÜRKİYE ÇOCUKLARA YENİDEN 
ÖZGÜRLÜK VAKFI

1992’de kurulmuş ve temel amacı Türkiye Çocuk 
Adalet Sistemini iyileştirmek ve uluslararası sevi-
yeye taşımaktır. Önemli projeleri arasında “Mes-
lek Kazandırma Eğitimi ve İnsan Hakları Bilgilen-
dirme ve Dezavantajlı Kesim Yaşam Okulu” vardır.
 

2 https://ogrenmetasarimlari.com/turkiyede-insan-haklari-ve-cocuk-haklari-icin-calisan-bazi-sivil-toplum-kuruluslari-ve-dernekler/ 
3 https://www.birdunyacocuk.org/

TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ 
ÇOCUKLAR VAKFI

1979 yılında kurulmuştur. Çocukların temel ihti-
yaçlarını karşılamak hedefidir.

BİR DÜNYA BİR ÇOCUK 3

“Bir Dünya Çocuk, hiçbir ayrım gözetmeksizin 
bütün çocukların haklarına erişebildiği bir dünya 
için çalışır.” Misyonları çocuklar için destekleyi-
ci, güvenli ve sağlık bir yaşam ortamı sunmaktır. 
Projelerinden biri olan “UMUT TOMURCUKLARI” 
3-5 yaş arası iki bin çocuk için İdlip ve Halep böl-
gesinde eğitim hizmeti vermektedir

Diğer bir projesi olan “ÇOCUK VE YETİŞKİNLERE 
YÖNELİK ÇOCUK KORUMA VE TOPLUMA KAZAN-
DIRMA PROGRAMI” ise UNICEF’ten de destek ala-
rak otuz altı bin çocuğa farklı konularda eğitimler 
verilmesini hedeflemektedir.

Irmak SÖZEN, 11-T
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COVİD-19 PANDEMİSİNİN 
ÇOCUK HAKLARINA ETKİSİ

Çocuklar; COVID-19 salgınının mağdurları gibi 
görünmeseler de aslında, uzun vadede en bü-
yük mağdur onlardır. COVID-19 salgınından 
kaynaklanan sosyo-ekonomik kriz doğrudan 
çocukların esenliğine ve temel haklarına karşı 
durmuştur. Bugün her yaştan ve tüm ülkelerden 
çocuklar, küresel krizin sosyo-ekonomik etkile-
rine büyük ölçüde maruz kalmakta ve alınan 
önlemlerin yararlarından çok zararlarıyla kar-
şılaşmaktadırlar. Krizin etkileri kimi çocuk için 
ömür boyu baş gösterecektir. Üstelik bu salgı-
nın zararlı etkileri çocuklar arasında da eşit bir 
şekilde dağılmış değildir. Salgının, yoksul ülke-
lerde ve yoksul mahallelerde yaşayan çocuklar 
üzerinde daha fazla zarara yol açtığı görülmek-
tedir. Bu zararın içine çocuk haklarının istisma-
rı da girmektedir. Bugüne kadar çocuk hakları 
çeşitli yollarla etkilenmiştir. Çok boyutlu olan 
bu etkiler, dört gruba ayrılabilir: yoksullaşma, 
eğitim, sağlık ve hayatta kalma, güvenlik. 

Bu etkilerden ilki olan yoksullaşmayı ele alır-
sak; hayatları kurtarmak ve salgının yayılmasını 
önlemek için uygulanan sosyal mesafe önlem-
leri ve sokağa çıkma kısıtlamaları sonucunda, 
tüm büyük ekonomilerin ekonomik faaliyet-
lerinde ciddi bir düşüş yaşanmıştır ve bunun 
sonucunda küresel bir durgunluk oluşmuştur. 
Hane düzeyinde gelir kayıpları, dünya çapında 
çocuklarla birlikte milyonlarca hanenin geçim 
kaynağını tehdit etmektedir. Bu yıl aşırı yoksul 
(günde $1,90 dolardan az gelir, satın alma gücü 
paritesine göre) kişi sayısının 84 milyondan 132 
milyona çıkacağı öngörülmektedir ve veriler, 
yoksullaşan kişilerin hemen hemen yarısının 
çocuk olduğuna işaret etmektedir. Hane düze-
yinde bu türden gelir şokları sadece geçici bir 
süre için yaşansa dahi, çocuklar -bilhassa var-
lıklı olmayan yoksul hanelere mensup çocuk-
lar- üzerinde yıkıcı etkiler yaratmaktadır. Yok-
sulluk sonucunda başta yaşama hakkı olmak 
üzere eğitim, özgürlük ve güvenlik hakkı da bü-
yük bir tehditle karşı karşıya kalmıştır.
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Şu bir gerçektir ki: hastaneye yatırılan hastalar 
arasında, çocuklar, kritik sağlık hizmetlerine 
ihtiyaç duyma ihtimali en düşük olan gruptur. 
Fakat COVID-19’un çocuk sağlığı üzerindeki 
dolaylı ve daha geniş kapsamlı etkileri doğru-
dan etkisinin aksine ciddi bir düzeydedir. Hane 
gelirinin azalması temel sağlık ve gıda harca-
malarının da azalmasına, buna bağlı olarak da 
sağlık hakkının suistimal edilmesine yol açar. 
COVID-19 salgını öncesi 143 ülkede 368,5 mil-
yon çocuk, okul yemekleri vasıtasıyla günlük 
besin kaynaklarını temin etmekteydi fakat bü-
tün bu çocuklar artık başka kaynaklar aramak 
zorunda.1

Buna ek olarak, aceleyle uygulanan sokağa çık-
ma kısıtlamaları, gıda tedarik zincirlerinin ve 
yerel gıda pazarlarının bozulmasına zemin ha-
zırlar.2 Temel besin ihtiyaçlarını karşılayamayan 
çocuklarda ileri dönemlerde çeşitli hastalıklar 
görülebilmektedir. Örneğin, dışarı çıkma yasak-
ları su, sanitasyon ve hijyen (WASH) hizmetleri-
nin de kesintiye uğraması riskine yol açarak, su 
kaynaklı hastalıklara neden olmaktadır. WASH 
hizmetlerinin yetersizliğinden ortaya çıkan is-
halli hastalıklar sebebiyle her gün 700’den fazla 
çocuk hayatını kaybetmektedir. Var olan hiz-
metlerin de çökmesi halinde bu sayıda keskin 
bir artış görüleceği kesindir. Enfeksiyonu ön-
leme ve COVID- 19’un yayılımını kontrol altına 
alma noktasında hijyenin kritik rol oynadığı dü-
şünülürse bu durum vaka sayılarının da artışıy-
la daha da korkutucu bir hal almaktadır. 
Sosyal mesafe tedbirleri ve hareket kısıtlama-
larının yol açtığı ruhsal sorunlar ise bir diğer 

1 https://www.unicef.org/turkey/media/9881/file/COVID-19%20D%C3%B6neminin%20%C3%87ocuklar%20%C3%9Czerindeki%20Etkilerine%20
%C4%B0li%C5%9Fkin%20Politika%20Notu.pdf
2 https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/dsoden-korkutan-rapor-covid-19un-rahatsiz-edici-yan-etkilerinden-biri-5884270/
3 https://www.nytimes.com/2020/04/12/opinion/coronavirus-poverty.html

endişe konusudur. Çocuklar bugün salgının ha-
yatları ve toplumları üzerindeki olumsuz etki-
leriyle yüzleşirken diğer bir yandan belirsizlik-
lerin neden olduğu gelecek kaygısıyla da karşı 
karşıyadır. Aşırı boyutlarda yoksunlukla karşı-
laşan çocukların yaşadığı akut stres, bilişsel ge-
lişimlerine zarar vererek uzun süreli ruh sağlığı 
problemlerine de neden olabilmektedir.

COVID-19’un bir başka yıkıcı etkisi eğitim hakkı 
üzerinde görülür. Hiçbir çocuğun eğitim hak-
kından mahrum kalmamasını sağlamak ama-
cıyla birçok okul öğrencilerine uzaktan eğitim 
olanakları sunmuştur. Fakat bu seçeneğe yal-
nızca bazı kişiler erişebilmektedir. Ülkelerin 
üçte ikisinden fazlasında ulusal uzaktan eği-
tim platformu uygulamaya konulmuş olsa da 
düşük gelirli ülkelerin sadece yüzde 30’unda 
uzaktan eğitim imkânı sunulmaktadır. Uzaktan 
eğitimin kalitesi ve erişilebilirliği, hem ulusal 
hem uluslararası büyük farklılıklar gösterebilir. 
Ayrıca sadece 15 ülkede, uzaktan eğitim birden 
fazla dilde verilmektedir. En büyük güçlükler-
den biri ise engeli ve özel ihtiyaçları olan çocuk-
lara uzaktan eğitim programlarıyla erişmektir. 
Bütün bunlardan dolayı okulların kapalı kalma 
süresi arttıkça eğitim hakkı adı altındaki kayıp-
lar da artacaktır.3

 

Yaşama, sağlık ve eğitim haklarının ihmalinin 
yanı sıra kısıtlama ve yasakların doğru uygulan-
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maması da çocukların güvenlik haklarının ihla-
liyle ilgili risklerin artmasına neden olmaktadır. 
Okulların kapanmasıyla birlikte sosyal ve eko-
nomik sıkıntıların da bir araya gelmesiyle bazı 
çocuklar okulu bırakmak zorunda kalmıştır. 
Yüksek riskli ülkelerde ise bu durumun çocuk 
işçiliğine, çocuk asker olmaya ve çocuk evliliği-
ne yol açacağı beklenmektedir. Ebeveyn bakı-
mı altında olmayan çocuklar organ mafyacılığı, 
sömürü gibi yasadışı faaliyetlerle başa çıkmak 
konusunda özellikle dezavantajlı bir konumda-
dır.4

Öte yandan iç çatışmalar yaşayan ülkelerde, so-
kağa çıkma yasakları ve hareket kısıtlamaları; 
çatışma bölgelerindeki tarafları okul tesislerini 
ve hastaneleri işgal etmeye, yağmalamaya veya 
yok etmeye itebilir; boş okullar askeri amaçlar-
la kullanılabilir.5 Çatışmaların devam ettiği du-
rumlarda, artık okula devam etmeyen çocuklar, 
silahlı kuvvetlere veya gruplara katılmaya daha 
kolay teşvik edilebilir ve dolayısıyla şiddet yeni 
nesilleri döngüsü içine alır.

4 https://www.unicef.org/turkey/hikayeler/en-savunmasız-durumdaki-çocukları-koronavirüsün-etkilerinden-korumak-için-eylem-planı
5 https://www.unicefturk.org/yazi/siddet
6 https://www.dw.com/tr/bm-mülteci-kadın-ve-kız-çocukları-için-uyardı/a-53185979
7 https://www.unicef.org/turkey/basın-bültenleri/unicef-uyarıyor-covid-19-salgını-sırasında-uzaktan-eğitime-erişimde-eşitsizlik

Buna ek olarak, karantina tedbirleri ne yazık 
ki çocuk istismarcılarının da çocuklara zarar 
vermesi için fırsat yaratmaktadır.6 Genellikle 
çocuklar bu gibi korkunç eylemleri ihbar edebi-
lecek bir konumda değildir. Özellikle de ihtiyaç-
ların arttığı böyle bir zamanda, çocukların artık 
evde yaşanan olayları öğretmenlerine bildirme 
imkânının bulunmaması büyük bir kaygıdır. 
Ayrıca pek çok ülkede çocuklara yönelik sosyal 
çalışmalar ve bunlarla ilgili hukuki ve koruyu-
cu hizmetler askıya alınmış veya kapsamları 
daraltılmıştır. Çocukların uzaktan eğitim için 
çevrimiçi platformları kullanma gerekliliği ise 
uygunsuz içeriklere ve pedofiliye maruz kalma 
ihtimallerini arttırmaktadır. Artan dijitalleşme, 
güvenlik hakkının ihlal edilmesine yol açarken 
çocukların zarar görme riskine karşı kırılganlık-
larını da şiddetlendirmektedir.7

Fulin TACETTİN, 11-T
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“BENİM ANNEM EN İYİSİ” FİLMİ 
İLE İLGİLİ KISA BİLGİLER

Süre: 15 dakika

Tür: Kısa, Dram, Siyah-Beyaz

Çekim Yeri ve Yılı: Macaristan, 2019

Orijinal Dil: Macarca

Yönetmen ve Senarist: Gergely Fonyo

Yapımcılar: Katalin Fonyo ve Gabor Ferenczy
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“BENİM ANNEM EN İYİSİ” 
FİLMİ İÇİN DEĞERLENDİRMELER
Bugün, tartıştığımız kısa filmin adı “Benim An-
nem En İyisi” (My Mother Is The Best) dir. Bu kısa 
filmin çekim yeri Macaristan’dır ve yönetmeni Ma-
car Gergely Fonyo’dur. Uluslararası Çocuk Hakları 
Film Festivali’nde yer alan bu kısa filmin konusu 
da çocuk haklarını içinde bulundurmaktadır. Ba-
sitçe ifade etmek gerekirse çocuk hakları, çocuk-
ların insan haklarıdır. Yaşı, ırkı, cinsiyeti, maddi 
durumu veya doğum yeri neresi olursa olsun, her 
çocuğun hakları vardır. Bu haklar Çocuk Hakları 
Sözleşmesi ile uluslararası kanunlarla korunmak-
tadır. Bu sözleşme her çocuğa adil, eşit ve onur-
lu şekilde davranılma hakkı tanımaktadır. Çocuk 
Hakları Sözleşmesi kanunları ayrım yapmaz ve 
her zaman çocukların çıkarınadır.

“My Mother Is the Best” isimli kısa filmde, bir anne 
ile oğlunun yaşadığı karmaşık bir ilişki anlatılır. 
Anne figürü oğluna karşı umursamaz ve sinirli bir 
tavır izlerken, oğlu annesine hala büyük bir sevgi 
duymaktadır. Bugün on soru hakkında detaylı bir 
inceleme ve tartışma yaptık. Filmde ilk dikkatimi-
zi çeken öge, filmin siyah beyaz olmasıydı. Film-
lerde renk unsurunun seyirci üstündeki etkisinin 
büyük olduğunu konuştuk. Siyah ve beyaz renk-
ler genelde olumsuz bir olayı yansıtmada tercih 
ediliyor. Siyah ve beyaz soluk renkleri seyircinin 
bilinçaltında güçlü bir depresif his bırakmada yar-
dımcı olur. Ana karakterimiz olan Lali’nin sorum-
luluğunun kendi üstünde olmadığını düşünen 
bir öğretmen karakteri var. Bu konuyu tartışırken 
bazı insanlar öğretmenin Lali’ye yardım etmesi 
gerektiğini düşünse de, birkaç arkadaşımız bu 
durumda olan çocukların sorumluğunun devlet 
ve toplumun üstünde olduğunu savundu. Lali’nin 
annesine içki almak için bara gittiğini biliyoruz 
ama buradaki insanların niye Lali’nin durumunu 
görmezden geldiklerini konuştuk. Bunun sosyal 
yapının ne kadar yozlaşmış ve bireyselleşmiş ol-
duğundan kaynaklandığını düşünüyoruz. Lali’nin 
annesi Lali’ye zorbalık yapmasaydı ne olurdu so-
rusuna gelen cevapların hepsinde Lali’nin hala 
annesine bağlı bir çocuk olacağı yönündeydi 
çünkü Lali uyumlu bir çocuk. Evde bir baba figü-
rünün olması her şeyi nasıl değiştirdi konusunda 
iki farklı sonuca vardık. İlk sonuç babanın iyi bir 
baba olması sonucunda annesinin de daha mutlu 

olacağını düşünürsek mutlu bir aile ortamı yara-
tılabilirdi. Tersine baba da kötü bir baba olsaydı 
aile içi ilişkilerin daha da kötüye gideceğini dü-
şündük. Öğretmenler Günü için bir tören hazırla-
yan sınıfa resmî ve düzgün kıyafetler giymelerini 
söyleyen öğretmen niye böyle bir şey söylemiştir 
diye düşündük ve üç sonuç çıkardık: İlk fikrimiz 
dış görünüşün toplum tarafından önemsendiği 
için, ikinci fikrimiz resmî kıyafetlerin ortada duran 
acı gerçeği birazcık da olsa gizlemesi ve son fikri-
miz ise öğretmenin bir otorite yaratma isteğinin 
olduğu ve velilere gösterişte bulunduğu. Diğer 
bir tartışma konumuz Lali’nin öğretmenler günü 
için annesi hakkında yazdığı kompozisyonunda 
annesinin tam tersi karakterini yazmasının nede-
ni nedir? Annesinin kötü biri olmasını kabullene-
mediği için veya Lali’nin kafasındaki ideal anne 
figürünü yansıtmak istememesinden dolayı ola-
bilir. Lali’nin öğretmeninin Lali gibi kötü durum-
da olan öğrencilere pozitif ayrımcılık yapmalı mı, 
yapmamalı mı? Bazılarımız doğal olarak böyle bir 
durumdaki çocuğa pozitif ayrımcılık yapılmalıdır 
diye düşündü. Lali’nin o durumda şiir okumasını 
istemeyen öğretmen, başka bir çocuğu kürsüye 
çıkarmıştı. Lali’yi kürsüye çıkarmak ayrımcılık 
değil, çocuğun eşitlik hakkı olurdu. Kısacası Lali 
için bir pozitif ayrımcılık yapması gerektiğini sa-
vunsak da bu ayrımcılığın herkesin içinde rencide 
edici bir şekilde değil de kişisel olarak yapılması 
gerektiğini düşündük.

Bu kısa filme ne eklemek isterseniz sorusuna da 
birçok cevap aldık. Filmin bu şekilde bitmemesi 
gerektiğini düşündük. Bir arkadaşımız film esna-
sında anne oğul ilişkisinin daha alttan alınarak 
anlatılmasının daha güzel olabileceğini söyledi. 
Birkaç erkek figür koymak isteyen bir arkadaşımız 
da vardı çünkü Lali dışında bütün karakterler ka-
dındı. Bu kısa filmi izleme ve değerlendirme sıra-
sında farklı bakış açıları kazandık ve çok zevkliydi. 
Bir çocuğun iyi bir aile ortamında büyümesinin 
çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Nehir BAŞPEHLİVAN, 11-U
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“BENİM ANNEM EN İYİSİ” 
FİLMİNİN YÖNETMENİ 
GERGELY FONYO İLE RÖPORTAJ 
(TÜRKÇE ÇEVİRİ)

1.Bu kısa filmi yapmaya nasıl karar verdiniz? 

Berbat çocukluğum bittiğinde, alkol bağımlısı 
olan annemle yaşadığım herhangi bir şeyden 
kimseye bahsetmemeye karar verdim. Bunun 
için birkaç sebebim vardı: ilk olarak, annemi 
koruyordum ve dünyaya onun aslında kim ol-
duğunu açıklamak istememiştim. Bunun yerine 
hayatım boyunca sevgi dolu bir anne illüzyonu 
yarattım, Lali’nin filmde yaptığı gibi. Fakat psi-
kolojik savunma sistemlerimiz öyle bir şekilde 
çalışıyor ki hiçbir zaman yaşadığımız travmaları 
işleyip onların üstesinden gelemiyoruz, bunun 
yerine onları bilinçaltımızda saklıyoruz. Bu şe-
kilde kendimizi korkunç anılardan ve duygular-
dan koruyabiliyoruz. Ne var ki bu mekanizma 
sadece bir süre çalışıyor. Birkaç yıl veya daha 
doğrusu birkaç on yıl geçtikten sonra, trav-
ma gün yüzüne çıkıyor. Çünkü bu travmaları 
aslında çözmemiş oluyoruz, hakkında konuş-
muyoruz. Ben de aynen bu durumu yaşadım. 
Bu durum benim için o kadar büyük bir stres 
kaynağı olmuştu ki artık olayı anlayıp, yaşadı-
ğım şeyler hakkında konuşmalıydım, bu bana 
filmimi yaratmak için ilham verdi. Bildiğim bir 
diğer önemli şey ise bu problemle baş eden 
yalnız benim olmadığımdı, şu anda bir sürü ço-
cuk bu korkunç durumla baş ediyor veya benim 
geçmişte yaşadığım korkunç yılların üstesinden 

gelmeye çalışıyorlar. Belki bu filmi izlerlerse 
yalnız olmadıklarını anlarlar diye düşündüm. 
Çünkü ben hep bu sırla baş başa olduğumu ve 
tamamen yalnız olduğumu sanıyordum. 

2. Bu kısa film okul çağındaki çocukların alkolik 
ebeveynlerle büyümesini başarılı bir şekilde seyir-
ciye aktarıyor. Filmin dramatik ve duygusal tonunu 
düşünecek olursak, filmi siyah beyaz çekmenizin 
nedeni neydi? Bu kararın arkasında filmin genel 
tonuyla ilgili bir bağlantı var mı?

Kesinlikle var! Renkler bu hüzün ve acı dolu 
ürünü fazlasıyla neşeli kılardı. Her ne kadar 
renklerle birlikte dramatik bir hava yakalama 
şansımız olsa da siyah- beyaz filme stil veriyor 
ve duygusal havayı yaratıyor. Bu sizi hemen bir 
havaya sokuyor.

3. Filmi yaparken izleyicinin yaşamasını istediğiniz 
duygusal tepki neydi? Bunu yaratabilmek için ge-
nel olarak hangi metotları veya senaryo elemanla-
rını kullandınız?

İzleyicinin başkahramanımla, Lali ile, aynı duy-
guları yaşamasını istedim. Umarım film izleyen-
ler için kısa bir duygusal yolculuk olur. 
Filmin başlangıcında, Lali bir metin yazıyor. Me-
tininde gerçekleri söylemek yerine sahip olmak 
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istediği anneden bahsediyor. Bu kısımda, mut-
luluk ve umut dolu. Daha sonra, eve gittiğinde, 
acı gerçeği görüyoruz: Lali’nin annesinin se-
vecen ve şefkatli kavramlarıyla uzaktan yakın-
dan alakası yok. Ona göre hayat sadece bir şey 
etrafında dönüyor: alkol. Bu durum Lali’yi çok 
üzüyor, aynı zamanda korkutuyor çünkü annesi 
ona sürekli olarak tehditler savuruyor.
 Bir sonraki sabah, Lali’nin tekrar umutlu oldu-
ğunu görüyoruz: annesi belki uyanır ve anneler 
günü seremonisine gidebilir ve oğluyla gurur 
duyabilir diye düşünüyor. Ama bu gerçekleşmi-
yor. Lali bu duruma şaşırmıyor ve her zamanki 
gibi sorumluluk sahibi bir biçimde annesinin 
kusmuğunu temizliyor. Fakat hala umutlu çün-
kü en azından diğer annelerin önünde yazısını 
okuyabilecek ve böylece annesinin en iyisi ol-
duğunu kanıtlayabilecek. Gerçek düş kırıklığını 
ise yazsını okuyamayacağını öğrendiğinde yaşı-
yor.

 Üstüne üstlük, onun yazdığı metni gerçekten 
şefkatli ve sevgi dolu bir annesi olan başka bir 
çocuk okuyor. İşte bu, filmin duygusal zirvesi. 
Hayal dünyasında yarattığı ayık ve sevgi dolu 
anne imgesinden bire mahrum kalıyor. Bu duy-
gu alkolik bir anneye sahip olan bir çocuğun 
karşı karşıya kalmak zorunda kaldığı en karan-
lık duygudur. Ben seyircinin bu hissi yaşayıp 
deneyimlemesini istedim. Filmin sonunda, Lali 
Tanrı’ya dua ediyor. Bu sahnede son umut ışığı 
gösteriyor. 

4. Benim Annem En İyisi adlı kısa filmin arkasındaki 
anlam nedir? Filmin adı filmdeki ana duyguyla ilgi-
li bir şey söylüyor mu? 

Evet, kesinlikle. Benim düşünceme göre, filmin 
ismi çocukların saflığı ve temizliği ile ilgili. Bir 
çocuk ne olursa olsun her zaman annesinin ta-
rafında olacaktır, onu her durumda destekle-
yecektir ve hatta onun suç ortağı bile olacaktır. 
Çocuklar kayıtsız şartsız severler. Bunu yalnızca 
çocuklar yapabilir.

5. Eğer filmi şu an çekmeye başlasaydınız, herhan-
gi bir değişiklik yapmak ister miydiniz? Eğer iste-
seydiniz, neleri değiştirirdiniz ve bu değişimlerin 
arkasındaki sebep ne olurdu?

Bu cevaplaması kolay olmayan bir soru çünkü 
özellikle bir yönetmen olarak filmim artık izleyi-
ci için sunulmuşsa, onu son haliyle kabul etme-
yi öğrendim. O andan itibaren filmi değiştirme 
imkânınız yoktur. Filmi daha iyi yapılabilecek 
bir şey düşünürseniz, kendinize bir hiç uğruna 
işkence edersiniz. Bunlar, bir yönetmenin çizdi-
ği ve sonraki filmine uyguladığı sonuçlardır.

6. Eğer ki bu kısa filmi tam bir film haline getirecek 
olsaydınız, filmi nasıl yapılandırırdınız; genel bir ta-
nım yapabilir misiniz? 

Bu da cevaplaması zor bir soru. Aslında şu an 
bunun üzerinde çalışıyorum, bu yüzden fazla 
detaya giremem. Senaryoyu yarıladım diyebili-
riz, yani bu durumda her şey olası.

Duru GÜNEL, 11/Y
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AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN BİR 
SORUN OLARAK ALKOLİZM

Günümüzde alkolizm dünya çapında bir prob-
lem haline gelmiştir. Alkol almak birçok soruna 
yol açabilir. Örneğin, kalp krizi riskinin artması, 
karaciğer kanseri riskini artması, kişisel ilişki-
lerin bozulması gibi sorunlar alkol alan bir ki-
şide kolayca gözlemlenebilir. Alkolün yol açtığı 
en büyük problemlerden biri de aile bütünlü-
ğünün bozulmasıdır. Aile, bazıları tarafından 
önemsiz olarak nitelendirilse de bu kavram çok 
önemlidir. Çünkü karakterimiz, yaşayış biçimi-
miz, hayatımızın yönü gibi mühim kararları aile 
aracılığıyla veririz.İsveç’te iki farklı aile mode-

li seçilerek yapılan bir araştırmada, ilk ailede 
düzgün ve aşırı alkol kullanan, diğerinde ise 
alkolü dozunda ve az kullanan ebeveynlerin 
çocuklarının kişilik analizi yapılmıştır. Alınan 
sonuçlar arasında uçurum fark vardır: Alkol 
alan ebeveynlerin çocuklarının agresif, korkulu, 
umursamayan bir karaktere sahip olduğu sap-
tanırken; öte yandan, alkol almayan ebeveyn-
lerin çocuklarının sakin, sabırlı, planlı olduğu 
görülmüştür.1 Bunun sebebini psikologlar şöyle 
açıklıyor: Alkol, aile içi şiddete yol açmaktadır. 
Bu yüzden alkol kullanımıyla birlikte çocuklar-
da korku duygusu gelişirken ebeveynler arasın-
daki iyi ilişkiler de bozulmaktadır. Bütün bunlar 

1 https://hulyasoylu.com/alkolik-ebeveynlerin-cocuklari/
2 http://www.ilachaberaktuel.com/alkol-bagimlilarinin-cocuklari/
3 https://www.yesilay.org.tr/tr/

çocuğun aile bağlarını zayıflatmakta; agresif, 
umursamaz bir birey olarak topluma karışma-
sına zemin hazırlamaktadır.2

Alkolizmin açtığı bütün problemlerin tek bir çö-
züm yolu vardır: alkolizme son vermek. Bunu 
da ancak iki şartla sağlayabiliriz: istekli ve ira-
deli olarak. İlk olarak, sorunun kabul edilmesi 
gerekir. İkinci olarak, bir psikiyatriste başvurul-
malıdır. Son olarak, alkol ihtiyacını gidermek 
için fark etmeden bir istekte bulunulursa bu 
durum ilk altı ay içerisinde yeniden başlayacak-
tır. Ancak kişi kendine dur demeyi başarabilirse 
mutluluk kaçınılmaz olacaktır. Unutulmama-
lıdır ki alkol sadece geçici bir çözümdür, kalıcı 
çözümler üretmek için gerçeklere dik bakmak 
gerekir.3

Mehmet Cenk HABERAL, 11/G

9. Uluslararası Çocuk Hakları Film Festivali Seçme Filmler Eleştirisi 17



ÇOCUK VE EBEVEYN AÇISINDAN 
TEK EBEVEYN İLE BÜYÜMENİN 
ZORLUKLARI
Günümüzde, ölüm, boşanma, evlilik dışı hami-
lelik, evlat edinme ve benzeri sorunlardan do-
layı bazı aileler tek ebeveynden oluşabilmekte-
dir. Toplumsal değişimin bir sonucu olan yeni 
aile formları da son zamanlarda tek ebeveynli 
ailelerin sayılarında artışa sebep olmaktadır. 
Bu tek ebeveynli ailelerde hem çocukların hem 
de ebeveynlerin başlarından geçen belirli zor-
luklar vardır çünkü her iki ebeveynin bulunma-
sı çocuk için sosyal duygusal ve psikolojik geli-
şim konusunda çok önemlidir. 

Ebeveynlerin açısından tek ebeveynli aile ol-
mak, zaman, kariyer ve para gibi konularda 
ebeveynleri zorlayabilmektedir.1 Aynı anda 
hem kariyerde ilerleyip para kazanırken hem 
de çocuğa bakmak aile içinde rol belirsizlikleri-
ne sebep olabilmektedir. İlk çocuğun ikinci ço-
cuğa anne gibi bakması buna örnek verilebilir. 
Eğer boşanma sebebi ile tek ebeveynli bir aile 
ise eski eşler ile ilgili problemler yaşanabilir. 
Kısacası tek ebeveynli bir aile olmak büyük ço-
cuklarda ya da ebeveynde fazla iş yükü ve rol 
belirsizliği gibi problemlere yol açabilmektedir.

 
Peki, çocuklar açısından tek ebeveynli bir aile-
de büyürken ne gibi sorunlarla karşılaşılabilir?2 

1 https://www.hurriyet.com.tr/aile/yazarlar/beril-papuccuer-ceylan/yalniz-ebeveynler-ve-yasadiklari-zorluklar-424486
2 https://insamer.com/tr/anne-baba-kaybinin-cocuk-uzerindeki-etkileri_1611.html

Boşanma veya ölüm gibi sonuçlar ile tek ebe-
veynli olan bir ailede çocuk anne/babasının 
ayrılması ile yaşa bağlı olarak öncelikle okul 
başarısı ile ilgili zorluklar görülebilir. Böyle bir 
senaryoda çocuğun kimlik edinmesinde prob-
lemler görülebilir. Çocuklarda ayrıca davranış 
problemleri görülebilir. Bu senaryoda ayrıca 
çocuğun duygusal, cinsel ve sosyal konularda 
gelişiminde tek ebeveynin yetersizliğinden do-
layı problemler çıkabilmektedir. Buna ek ola-
rak, çocukların ebeveynlerin çatışmalarına ma-
ruz kalması çocuk üzerinde psikolojik yaralar 
bırakabilir ve ileride sağlıklı iletişim kurmakta 
problemler yaşayabilir.

 
Anne-baba eksikliği sonucunda rol model ala-
cağı ebeveyne sahip olamayacak olan çocuğun 
ilk olarak etrafındaki insanları rol model ala-
cak olması da göz önünde bulundurulmalıdır. 
Bu sorumluluğun sadece ebeveynlerde değil, 
aile yakınlarında ve toplumda da bulunduğunu 
göstermektedir. Çocuk yalnız olmadığını hisse-
derse daha sağlıklı bir şekilde büyüyebilecektir 
ancak tam tersine hissedemez ise davranışsal 
ve psikolojik problemler çocuğun hayatına aşırı 
derecede yansıyabilir.

Yağızhan KESKİN, 11/G
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AİLE İÇİ ŞİDDETİN ÇOCUKLARDA 
YOL AÇTIĞI SORUNLAR

Aile içi şiddet duygusal veyahut fiziksel şiddet 
olmak üzere iki başlık altında incelenebilir fa-
kat şiddet hangi başlık altında olursa olsun aile 
bireyleri, özellikle de çocuklar üzerinde olum-
suz etkiler bırakır. 

Dünya Sağlık Örgütü’nce, “çocuğun sağlığını, 
fiziksel gelişimini olumsuz yönde etkileyen, bir 
yetişkin, toplum veya ülkesi tarafından bilerek 
veya bilmeyerek yapılan davranışlar” çocuk is-
tismarı olarak kabul edilmektedir. Aile içi şiddet 
ile çocuk istismarı birlikte gözlemlenebilir. Bu 
iki kavramı birleştirerek aile içi şiddetin çocu-
ğa karşı yapılması tanımlanabilir. Çocuğa kötü 
muamele, çocuğun ihmal edilmesi ya da istis-
mar edilmesini kapsayan genel bir terim olup 
her şekilde fiziksel ve/veya duygusal kötü mua-
melenin yanı sıra, cinsel istismar, ihmal, tedbir-
sizlik, ticari ya da diğer türlü sömürülere ilişkin 
eylemleri içermektedir. Bu eylemler sonucunda 
çocuk güç̧, güven ya da sorumluluk ilişkisi bağ-
lamında hayati, gelişimsel ya da sağlıkla ilgili 
zarar görüyordur ya da zarar görme riski altın-
dadır.1

Aile içi şiddetin çocuk üzerinde birçok olumsuz 
etkisi vardır.2 Çocuk bizzat şiddete maruz kal-
masa bile tanıklık etmesi durumunda da yine 
bu sorunlar gözlemlenebilir. Çocukların aile içi 
şiddetten etkilenme düzeylerinin yaşla ilişkisini 
inceleyen araştırmalar farklı sonuçlar elde et-
miştir. Buna göre, çocukların aile içi şiddetten 
etkilenmesinin yaştan bağımsız olduğu sonu-
cunun yanı sıra aile içi şiddete daha erken dö-
nemlerde ve daha uzun dönemli maruz kalan 
çocukların birbirini izleyen gelişimsel süreçler-
de daha erken problemler yaşadığını gösteren 

1 https://www.unicef.org/turkey/raporlar/türkiyede-çocuk-istismari-ve-aile-içi-şiddet-araştirmasi-özet-raporu-2010
2 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment
3 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/258656

bir bulguya da rastlanmıştır. Bu olumsuz etkiler 
kaygı bozukluğu, saldırganlık, öfke nöbetleri, 
depresyon, ileri dönemlerde bağımlılık (sigara, 
alkol, uyuşturucu), obezite, uyku bozuklukla-
rı, çeşitli psikolojik rahatsızlıklar, gelişim süre-
cinde aksamalar, stres, güven eksikliği, sosyal 
becerilerde gerileme, özellikle ergenlik döne-
minde başkaldırıcı davranışlar, umutsuzluk, 
intihara eğilim olarak açığa çıkabilir. Özellikle 
uzun süreli şiddet çocuklarda yaşam boyu sü-
ren travmalara sebep olmakta ve çocuğun duy-
gusal olarak zarar görmesine yol açmaktadır. 

Aile içi şiddete tanık olan veya maruz kalan ço-
cuğun tedavi edilmesi çocuğun gelişimi açısın-
dan önem taşımaktadır. Bir psikiyatrist yardı-
mıyla çeşitli tedavi yöntemlerine başvurulabilir 
fakat özellikle de şiddete sebep olan yetişkin 
bireyin tedavi sürecinde yer edinmesi gerek-
mektedir. Müdahale ise bir an önce yapılarak 
çocuğun zihinsel gelişiminin zarar görmesi en-
gellenmelidir.3

Eğer başka çare yoksa tedavi yöntemlerine baş-
vurulması elbet önem taşımaktadır fakat müm-
künse şiddete tekrarlanmasına izin vermeden 
müdahale edilmelidir. Günümüzde bu duru-
mun engellenmesi için çeşitli kuruluşlar görev 
yapmaktadır. Toplum bu kuruluşlar tarafından 
bilinçlendirilmekte ve aile içi şiddet ile karşıla-
şıldığında çeşitli yardımlar sunulmaktadır. 

Mina CÖMERT, 11/P
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EĞİTİM KURUMLARININ ÇOCUĞUN 
OKUL DIŞI SORUNLARINI 
ÇÖZMEDEKİ ROLÜ
Eğitim kurumları, herhangi bir ülkedeki çocuk-
larla etkileşime geçen, en büyük kurumsal ağ 
ve yetenekli insanlar topluluğudur. Çocukların 
sosyalleşmelerinde aile ve okul en temel iki 
toplumsal kurumdur. Bu sebeple çocukların 
sağlıklı gelişim göstermeleri için aile, okul ve 
yaşadıkları çevrede sürekli takip edilmeleri ve 
desteklenmeleri gerekmektedir. Okullar, çocuk-
ların gelişimlerini takip etmek ve karşılaştıkları 
sorunları çözmek için onlara ulaşılabilecek en 
önemli kurumlar arasındadır. Birçok yönden bu 
okullar savunmasız çocuklar için potansiyel bir 
bakım ve destek kaynağı olarak benzersiz bir 
şekilde konumlandırır.
Okullar, çocukların ve ergenlerin karşılaştığı 
karmaşık sosyal sorunları ele alma sorumlu-
luğunu giderek daha fazla üstlenmektedir. Bu, 
örneğin kapsayıcı ve erişilebilir eğitim yoluyla 
öğrenmeyi ilerletme veya çocukları “sorumlu 
vatandaşlar” haline getirme niyetiyle olabilir. 
Ayrıca, psikososyal ve fiziksel sağlıklarını teşvik 
etmek veya belirli çocuk koruma konularını ele 
almak amacıyla da olabilir. 1

Aile ve okul ortamlarında çocukların gelişi-
mini takip etmek ve desteklemek için bir okul 
psikososyal ekibine ihtiyaç söz konusudur. Bu 
ekibin içinde yer alan ve ekolojik bakış açısını 
benimseyen okul sosyal hizmet uzmanları ço-
cuğu, içinde bulunduğu sistemler perspektifiy-
le inceleyerek okul, aile ve toplum düzeylerinde 
müdahaleler geliştirmektedir. Bu ekibe Psiko-

1 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/200598
2 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/264680
3 https://www.educationalleaders.govt.nz/Problem-solving/Educa-
tion-and-the-law/Students/Responsibilities-to-students-outside-school

lojik Danışmanlık ve 
Rehberlik Bölümü, 
pedagojik formasyon 
eğitimi almış olan öğ-
retmenler ve özellikle 
rehber öğretmenler 
dahil olur.2

Okul sosyal hizmeti, 
öğrencilerin içinde bulundukları gelişim döne-
mine özgü sorunların çözümü, yaşanılan aile 
koşullarının değerlendirilmesi, psikososyal açı-
dan duyulan ihtiyaçların giderilmesi ve böylece 
eğitim etkinliklerini başarılı bir şekilde sürdüre-
bilecekleri bir duruma gelmelerini sağlama gibi 
birçok hizmeti içermektedir. Bu hizmetler öğ-
rencilerin ailesiyle veya arkadaş çevresiyle ya-
şadığı problemleri kapsayabilir. Eğitim kurum-
ları, en çok aile içi şiddet ve alkolizm sorunlarını 
ele alır. Bunun nedeni öğrencinin bu tarz davra-
nışlara yönelmesini engellemek ve öğrenciyi fi-
ziksel ve psikolojik olarak gelişmelerini önleyen 
bu olumsuz koşullardan korumaktır.3

Esen Burak BAŞKALE, 11-G
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“KÜÇÜK AYAK İZLERİ” FİLMİ İLE 
İLGİLİ KISA BİLGİLER

Süre: 18 dakika

Tür: Kısa, Dram, Renkli

Çekim Yeri ve Yılı: Karlsruhe, Almanya, 2019

Orijinal Dil: Almanca ve Arapça

Yönetmen, Senarist ve Yapımcı: Murad Atshan

Oyuncular: Farida Shehada, Hamza Alfaraj, Ma-
riam Alfaraj

Rabatz in Büchig isimli müzik vakfının destek ve 
yardımlarıyla hazırlanmıştır.

Sude ÇAPOĞLU, 11-U
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“KÜÇÜK AYAK İZLERİ” 
FİLMİ İÇİN DEĞERLENDİRMELER

İkinci hafta toplantımızda, yönetmen Kağan Ol-
güntürk’ün katılımı ile yönetmen Murad Atshan’ın 
“Küçük Ayak İzleri” adlı filmini tartıştık. Filmde Av-
rupa’ya göç yolunda trajik bir şekilde iz bırakma-
dan kaybolan çocuklardan ve toplum tarafından 
keder ve acılarıyla yalnız bırakılmış ailelerden bi-
rinin ne yaşadığı anlatılmaktadır. Filmde çocuk-
lara eşit davranılmadığı ve çocukların güvenliği 
olmadığı için Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre 
çocuk haklarının ihlal edildiği vurgulanmıştır. 

Filmimiz aralarında iki çocuk bulanan sekiz kişilik 
bir grup insanın akşam olana kadar yürümesi ile 
başlar. Kamp yerine ulaştıklarında küçük bir kız 
çadıra bir aile resmi çizer ve ertesi gün tekrar yola 
çıkarlar. Buradan küçük kızın isminin Farah, çiz-
diği ailenin ise kendi ailesi olduğu sonucunu çı-
kardık. Bunun üzerine Farah’ın aile yapısı hakkın-
da değerlendirmeler yaptık. Farah’ın babasının 
öldüğü ve çizilen resmin arzulanan aile yapısını 
yansıttığı düşüncesine ortak olduk. 

Filmin devamında küçük kız Farah, kamp yeri-
ne vardıklarında kendi başına oyun oynar. Gece 
olunca çadırın içine giren anne ve iki çocuğu (Fa-
rah ve Amir) telefona bakarken üşürler ve bunun 
üzerine anneleri elindeki eldivenleri çıkartıp biri-
ni oğluna birini kızına verir. Ancak erkek kardeşi 
annesinin ona vermiş olduğu eldiveni de kız kar-
deşine verir. Filmin devamında Amir’in okul ar-
kadaşları onun hakkında görüşlerini bildirdikten 
sonra yola çıkar. Konuşmalarında ırkçı olması ile 
ön plana çıkan Dennis mültecilerin bir problem 
olduğunu dolayısıyla Amir’in de problem olduğu-
nu ifade eder. Bu ifadeden yola çıkarak ırkçılığın 
nasıl öğretildiği, ön yargı ve nefretin nasıl yayıl-
dığı ve çevresel faktörlerin çocukların dünya gö-
rüşü hakkında nasıl bir etki yaratığını konuştuk. 
Herkes iyi eğitimli bir aileden doğmanın büyük 
bir ayrıcalık olduğu konusunda hem fikirdi bu 
bağlamda yaşı küçük olan çocukların ailelerin-
den daha çok etkilendiklerini ifade ettik. Ailenin 
yanında sosyal çevre ve arkadaşların da küçüm-
senemeyecek bir öneminin olduğunu farkında 
olduğumuzu belirttik. Bir kişinin kendisini mi 
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çevresini mi yoksa ailesini mi benimseyerek ki-
şiliğini şekillendirdiği konusunda tartıştık. Genel 
görüşümüz şu şekildeydi: Dennis bu düşünceleri 
ailesinden öğrenmiştir ve bu düşünceler “İslamo-
fobi” adı verilen ideolojik bir hastalık etkisinde 
oluşmuştur. Bireyin bu veya başka bir ırkçılıkla 
bağlantılı ruhsal bir hastalıktan kurtulmasının 
yolu sosyalleşerek kendini geliştirmesidir. Böyle 
insanlar genelde arkadaş bulmakta zorlanırlar.

Filmin devamında çocuklar yürürken biri futbol 
eldivenini yere düşürür. Amir bir süre sonra bul-
duğu eldiveni yerden alır. Filmde geri dönüş tek-
niği ile gizlice annenin ve Amir’in çitlerin altından 
geçtiği sahne gösterilir. Yanlarında Farah’ın olma-
dığı fark edilir. Eldivenini kaybeden çocuk duru-
mu fark eder ve diğer tekini de yere atar. Filmin 
bu sahnelerinde yüksek gerilim hattı ve kırmızı 
eldivenler gibi tekrar tekrar karşımıza gelen mo-
tiflerin içerilmiş olması hepimizin ilgisini çekti. 
Bunun üzerine biz de bu motiflerin neyi semboli-
ze ettiklerini ve eldivenin niye kırmızı olduğu hak-
kında tahminlerde bulunduk. Öncellikle düşen 
ve hırpalanmış eldivenler Amir için önemliyken 
diğer çocuklar için eldivenlerin kaybolması hiç 
önemli değildir. Bu fikri bildirdikten sonra, yük-
sek gerilim hattının görülmesinin ardından mavi 
renklerin insanları korkuttuğunu, tehlikeli bölge-
lerden geçmek zorunda kaldıklarını ve kırmızının 
tehlikeyi işaret ettiğini konuştuk. Başka bir ar-
kadaşımız ise kırmızı renginin kuvveti ve sevgiyi 
yansıttığını söyledi.

Filmin devamında yine aynı şekilde Amir uzunca 
düşündükten sonra diğer eldiven tekini de alır. 
Maç günü Amir eldivenlerle birlikte gelir ve diğer 
çocuklar bunu görür. Yeniden geriye dönüş tek-
niği uygulanarak çitin altından geçtikleri güne 
dönülür. Filmde bu kadar çok geriye dönüş tek-
niğinin uygulanmış olması ve gelecekle nasıl bir 
bağ yarattığı, bu bağın dayanağı ve bu bağın ge-
leceği nasıl etkilediği hakkında konuştuk. Eldive-
nin geçmişi hatırlatan bir bağ olduğunun ve diğer 
nesnelerin farklı anlamlar taşıyabileceğinin üze-
rinde durduk. Filmin devamında anne oğul yolda 
yürürken Amir’in kamptayken kardeşine verdiği 
eldiveni görür ve bunun üzerine annesi ağlayarak 
yere yığılır. Günümüze dönüldüğünde, eldiven-
lerin sahibi onun için anlamlı olduğundan onla-
rı geri ister ve Amir de geri verir. Eldivenleri alan 

çocuk Amir’i kendi takımında oynamaya davet 
eder.

Film, göç etkisi altındaki Alman Sineması’nın 
ürünüdür. Bu dönemi özetlemek gerekirse; bu 
dönemde Almanya, Türkiye ve Suriye gibi Doğu 
ülkelerinden fazlaca göç almıştır ve bu yüzden 
Alman Sineması bundan etkilenmiştir. Göç et-
kisi altındaki Alman Sineması’nda, göçün ve 
göçmenliğin ne olduğu, ortaya çıkma nedenleri, 
göçmenliğin sosyo-ekonomik ve psikolojik du-
rumları, yeni görme ve düşünme biçimleri film 
dili aracılığıyla ortaya konulmuştur.

Göç, çocukluk, savaş, ayrımcılık, ayrılık, ülkeler 
güç politikası, evlat acısı ve masumiyet gibi te-
malarıyla ön plana çıkan bu filmin başka dikkat 
çeken yönlerinden biri ise ilk hafta izlediğimiz fil-
min tersine renkli olmasıdır.

Bize göre renkli olması çok daha iyi olmuş çünkü 
daha iyi çıkarım yapılabiliyor, renkler motifleri ve 
temaları daha iyi anlatıyor ve film daha fazla cid-
diye alınabiliyor. Filmde bir diğer dikkatimizi çe-
ken yönü ise erkeklerin ön planda olmasıydı. Bize 
göre böyle olmasının nedenleri kadının savun-
masız olması, erkeklerin kadınları savunması ge-
rektiği ve tersinin zaten inandırıcı olmayacağıydı. 
Yaşama isteğinin çok erkeksi bir düşünce olması, 
gelecekleri ile ilgili aşırı kaygılanmaları, kadın-
ların gücünün anlaşılması, erkeklerin korkakça 
kaçarken kadınların savaşması (orada sadece 
bir kadının olmasından anlaşılıyor) ve son olarak 
kadınların ırkın devamlılığını sağlaması hakkında 
konuştuk. Bu görüşlerin tersine bir arkadaşımız 
ifade ettiği erkeklerin kaçmasının normalleştiril-
mesi gerektiği düşüncesi üzerine konuştuk. Film-
de savaşın ne derece kötü durumda olduğu an-
laşılmıyordu ve bunu anlamadan eleştirmemizin 
doğru olmayacağı görüşüne ortak olduk. Filmde 
son olarak dikkatimizi çeken unsur diyalogların 
az olmasıydı ve daha çok uzamın ön planda bu-
lunmasıydı. Bu konu hakkındaki görüşümüz şu 
şekildeydi: Nesnelliğin ispatlanabilmesi ve uza-
mın daha öne plana çıkabilmesi için diyaloglar 
az tutulmuştur.

Bir film hakkında bir yorum yapmadan önce o 
filmin yönetmeni hakkında bilgi sahibi olmamız 
gerektiği konusunda hemfikirdik. Bir arkadaşımız 
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filmin yönetmeni ile konuşarak yönetmen hak-
kında bilgi edindi. Filmin yönetmeni olan Murad 
Atshan “Künstler Ohne Grenzen” (Sınır Tanıma-
yan Sanatçılar) örgütünün bir üyesidir. Bu örgüt, 
dünyanın her tarafından iş birlikleriyle (mülteci 
veya göçmen olan insanların da dâhil olmasını 
amaçlayarak) sanat eserleri çıkartmaktadır. Film 
yönetmenin yaşadığı şehir olan Karlsruhe’de çe-
kilmiştir. Soyadının ve ilk rol aldığı filmin Irak kö-
kenli olmasından yola çıkarak yönetmenin Irak’lı 
olduğu kanısına vardık. Kendisi aynı zamanda 
2010’da kurulmuş T.ACT (Tribe of Artists in colla-
borative teams) aldı örgütün bir üyesidir. Filmin 
son sahnesinde Avrupa’ya giderken yolda kaybo-
lan çocuklara ve onların ailelerine ithaf edilmiştir. 
Yönetmenin de Irak’tan Almanya’ya savaş sebe-
biyle göç eden bir mülteci olduğunu göz önünde 
bulundurarak filmin yönetmen hakkında ne söy-
lediğini yorumladık. Hepimizin yorumları yönet-
menin kendisinin veya çevresinden birinin böyle 
bir tecrübe yaşamış olabileceği doğrultusunday-
dı.

Filmi çocuk hakları haftası etkinlikleri kapsamın-
da izlediğimizden “anne-baba ile yaşama hakkı” 
ile ilişkisini de değerlendirdik. Düşüncelerimiz 

babanın vefatı üzerine annenin sorumlulukları-
nın çok daha arttığı ve diğer annelerden daha faz-
la sorumluluk alması gerektiği ve bunun normal 
bir kadın için çok zor olduğu yönündeydi.

Yönetmen Kağan Olgüntürk’ün öğütleri ile filmi 
tartıştığımız bu toplantıda arkadaşlarımızın film 
hakkındaki kişisel görüşlerinin olumlu yönde de-
ğiştiğini ve filmi verdiği duygulardan değil de nasıl 
o duyguları verdiğine göre eleştirmeyi öğrendik. 
İlk hafta izlediğimiz filmle karşılaştırıldığında bir 
arkadaşımız filmi daha etkili bulduğunu ama aile 
hakkında daha fazla bilgi verilmiş olması gerekti-
ğini ifade etti. Başka bir arkadaşımız ise bu filmi 
geçen haftaki filmden daha dokunaklı bulduğunu 
söyledi. Film hakkında genel görüşler ise şu şekil-
deydi: Tam olarak anlaşılmayan, bazı sahnelerin 
anlamsız olduğu ve bilgilendirmenin eksik oldu-
ğu bir filmdi. Ancak toplantımızın sonunda Kağan 
Bey ve diğer arkadaşlarımızla da tartışınca filmin 
topluma önderlik edebilecek nitelikte etkili bir 
film olduğu kanısına vardık.

John Mert BACANLI, 11/R
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IRKÇILIK VE BİLİNÇ DIŞI OLUŞAN 
ÖN YARGILAR

Irkçılık tarihsel süreç boyunca birçok farklı bo-
yutta ve yüzeyde gerçekleşmiştir. İnsanın içgü-
düsel olarak sahip olduğu ait olma duygusunu 
besleyen “ırk” kavramı tamamıyla anlayıştan 
yoksun bireyler yaratan bir olgu değildir ancak 
ekonomik, psikolojik ve sosyolojik bazı etmen-
ler bireyleri bu ötekileştirme çıkmazına sok-
maktadır. Söz konusu olan etmenler bilinçdışı 
oluşan ön yargılardan beslenmekte, bireyler 
kendi özgür iradeleri dışında hareket etmek-
tedir. Teknoloji ırkçılığın akıbetinde kritik bir 
araçken son karar merceği ortak akıl olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. 1

 
“Klasik”, “eski” ırkçılığın ırksal üstünlüğe dayalı 
“davranış kalıpları” ile hareket etmesi karşısın-
da bugünün ırkçılığı kültüre odaklanır.* Kültür 
odaklı ırkçılık kendini iki farklı kategoride gös-
termektedir. Bunlardan birincisinde kültürel bir 
hiyerarşi söz konusudur ve toplum “alttakiler” 

1 Yeni Irkçı söylemlerin Eklemli niteliği ve Medyanın İşlevi, Hatice Çoban Keneş Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
2 Somersan, Semra (2004), Sosyal Bilimlerde Etnisite ve Irk, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay.
3 Schnapper, Dominique (2005), Sosyoloji Düşüncesinin Özünde Öteki ile İlişki, İstanbul Üni.Yay.
4 Aydınkaya, Fırat (2008), Yeni Faşizmin Kökenleri: Ebedi Dönüş, İstanbul: Belge Yay.
5 Yanıkkaya, Berrin (2009), “Gündelik Hayatın Suretinde: Öteki Korkusu, Görsel Şiddet ve Medya”, içinde Medya ve Milliyetçilik (der), İstanbul: Su 
Yay.

ve “üsttekiler” olarak ayrılmıştır, bu hiyerar-
şinin de içerisinde çözümlenmesi oldukça zor 
olan birçok farklı katman vardır. Söz konusu 
olan bu ilk ırkçılık biçiminde azınlık olan grubun 
daima aynı kalması gerektiğine inanılır. Kültü-
rü odağa alan ikinci ırkçı görünüm ise, kültürel 
hiyerarşiyi reddeder ve birbirine benzemeyen 
birbirinden farklı olan grupların barış ve uyum 
içinde bir arada yaşamasının mümkün olmadı-
ğı savından hareket eder.2 Ötekilerle arasında 
“mutlak” fark olduğunu ileri süren düşünce ile 
farkı inkâr eden “asimilasyonculuğun haklılığı-
na dayanan” yaklaşımın her ikisi de, Öteki ola-
rak Ötekini reddederek günümüzde ırkçılığın 
kültürel farklara dayalı olarak sürdürülmesinin 
araçlarıdır. 3

Bilinç dışı oluşan ön yargılar ise bireyleri ve 
kitleleri olumsuz yönde etkileyerek, ırkçılığın 
kanıksanmasına katkı sağlamaktadır. Irkçılığın 
yoğunlaştırılmış bir yazım yüzeyi olan medya, 
bireylerin farkındalıklı olarak gerçekleştire-
cekleri değerlendirme süreçlerine karşı olarak 
onları yönlendirmektedir. Medyanın bireyler 
ve toplumlar üzerindeki izdüşümü ırkçılık bağ-
lamında incelendiğinde ortaya çıkan değerlen-
dirmeler oldukça ilginçtir. Örneğin Fırat Aydın-
kaya, medyanın “sözel, işitsel, görsel” kodlarla 
oluşturduğu içerikler ve bu içeriklerdeki “key-
filik süreçleri”nin4 ırkçılığı kitleselleştirerek 
değerler alanına soktuğunu ifade etmektedir. 
Berrin Yanıkkaya5 ırkçılığın hedefi olan kişi ve/
veya grupların medya tarafından stereo tipler 
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ile tanımlanmasını ve toplumsal cinsiyet, ırk, 
etnik kimlik temsillerinin her zaman benzer çer-
çeveler içinde sunulmasını vurgularken, Teun 
van Dijk6 ve James Lull7, medyanın alternatif 
düşünceleri baskılaması, marjinalize etmesi ve 
böylece diğer sosyal grupları ve sosyal inanç-
ları etkilemesinin ırkçılığın oluşturulmasında, 
yeniden üretilmesinde ve yaygınlaştırılmasın-
daki konum ve işlevi üzerinde durmaktadırlar. 
Farklı ve güvenilir bilgi kaynaklarına ulaşama-
yan birçok kişi bu durum karşısında bilinçdışı 
oluşan ön yargılarla hareket etmeye mahkûm 
bırakılmıştır. Kolaylıkla yönlendirilebilen birey-
ler ne yazık ki çoğu zaman yaratılan acı gerçek-
likteki konumlarını görememektedirler. Kendi 
dünyalarına odaklı yaşamları ve toplumlarının 
ihtiyaçlarına hizmet eden değer yargıları söz 
konusu körlüğün yeniden yapılandırılmasına 
engel olmaktadır. Bireylerin ve kitlelerin bilinç 
dışı gerçekleştirdikleri bu ötekileştirme süreçle-
ri en az bilinçli ırkçılık eylemleri kadar etkili ve 
üzücüdür.

Günümüz dünyasındaki kültürel, ekonomik ve 
sosyal yapılanmada teknolojinin önemi açıktır. 
Temel soru bu aracın ırkçılık ile mücadelede na-
sıl kullanılacağıdır. İnsanların arasındaki sınırla-
rı kaldıran, onları birbirine yaklaştırarak empa-
tinin ve yardımlaşmanın gelişmesini sağlayan 
teknolojik gelişmeler elbette mevcuttur ancak 
teknolojinin de yine egemen güçler tarafından 
yönlendirilen bir olgu olmasından dolayı bu ya-
pılanmalar yeterli etkinlik gösterememektedir. 
Bireylerin farkındalıklarının arttırılması klasik-
leşen bir yöntem önerisi olmasına rağmen bu 
noktada iyileştirici bir güç taşımaktadır. Birey-
selleşen koşulların makro değerler tarafından 
yönlendirildiği açıktır ancak insanın yaratım 
gücü artmıştır. Doğru yönetildiğinde bu güç ırk-
çılık gibi çağ dışı sorunların çözümlenmesinde 
kritik bir öneme sahiptir. 
 

6 Dijk, Teun A. van (1992a), “Elite Discorse and the Reproduction of Racism”, in J. Stanfield and R.M. Dennis(eds), Medhods in Race and Ethnic 
Relations Research, Newbury Park, Ca: Sage .
7 Lull, James (2001), Medya İletişim Kültür, (Çev.Nazife Güngör), Ankara: Vadi Yay.

Güncel zaman algımızda ırkçılığın oluşum ve 
yayılma görünüşlerine bakılarak toplumsal de-
ğişimlere ayak uydurduğu, değişen koşullara 
göre kendini güncellediği söylenebilir. Gündelik 
hayatımızda etkinliğini sürdüren ırkçılık kavra-
mının gündeme gelmesinde insanların enfor-
masyon ihtiyacını karşılayan medyanın ve oluş-
turduğu bilinçdışı ön yargıların rolü yadsınamaz 
niteliktedir. Bu noktada bireylerin farkındalık-
larını arttırılarak insanın öz değer duygusunun 
ırksal faktörlerden bağımsız olduğu düşünce-
sinin yayılması gerekmektedir. Bireylerin kendi 
değerlerini ve farkındalıklı değerlendirmelerini 
oluşturmalarıyla birlikte ırkçılığın etkisini azalt-
ması mümkündür. Uzun bir geçmişe sahip olan 
bu kavramın dünya üzerinde bıraktığı izler de-
taylı bir şekilde incelendiğinde -bu olaylar fiziki 
savaşlardan sözel ve işitsel saldırılara evrilmiş-
tir ve dünyanın farklı bölgelerinde sosyoeko-
nomik koşullara bağlı olarak farklı şekillerde ve 
aşamalarda etkinlik göstermektedir-durumun 
ciddiyeti kavranabilir. Irkçılığın dönüşümsel 
olarak ulaştığı son noktada bırakmış olduğu 
izleri tedavi etmek oldukça zor bir sürece tabi-
idir ancak imkânsız değildir. Irkçılık ve bilinçdışı 
oluşan ön yargılar özel değerlendirme gerek-
tiren kavramlardır, doğru ve etkin çözümlerle 
kolektif bilinçte ve fiziki düzlemde var olan bu 
olgular çözümlenebilir.

Ece SAĞIROĞLU, 11/Y
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MÜLTECİLERİN GİTTİKLERİ
ÜLKELERE UYUM SÜRECİ VE 
BUNA BAĞLI YASAL 
DÜZENLEMELER

21. yüzyıl savaşlarının ana sebebi; Orta Do-
ğu’daki zengin petrol kaynaklarını dünya devle-
rinin aç gözlülükle ele geçirmeye çalışmasıdır.1 
Savaş beraberinde mülteci sorununu ortaya çı-
karır. Mültecilerin en büyük sorunlarından biri 
gittikleri ülkeye ulaşmanın zorluğu olmasına 
karşın tek sorunları bu değildir. Gittikleri ülke-
lerin her birinin kendine özgü yasal düzenleme-
leri vardır. Bu düzenlemelere ayak uydurmak 
için ise bir uyum sürecine ihtiyaç duyulur.

Her ülke, vatandaşı olmayan kişilere ücretsiz 
eğitim sağlamamaktadır. Bu nedenle çocuğu 
olan aileler çocuklarının eğitimini destekleye-
memektedirler. Özellikle kaçak mültecilere bu 
imkân sağlanmamaktadır. Mültecilerin önlerin-
deki en büyük problem ise geçim sıkıntısıdır. 
Kaçak birini işçi olarak çalıştırmak hem sigorta 
yaptırılamaması, hem de asgari ücretin altında 
çalıştırılamaması sebebiyle yasa dışıdır. Barın-
mak ise apayrı bir sorun teşkil etmektedir. İki 
veya üç çocuklu bir ailenin iki oda bir salonluk 
bir eve ihtiyacı vardır. Türkiye’de ise bu evlerin 
ortalama aylık kirası bin beş yüz Türk lirasıdır. 
Asgari ücretten az maaş alan biri için bu mikta-
rın ödenmesi neredeyse imkansızdır. Ayrıca bu 
fiyat faturaları içermemektedir. Başka bir zorluk 
ise gittikleri ülkenin ulusal diline uyum sağla-
maktır. Eğer mülteci kişi gittiği ülkenin dilini bil-
1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/669575
2 https://tr.euronews.com/2020/02/28/dunyada-en-fazla-multeciye-ev-sahipligi-yapan-ulke-turkiye-ilk-10-da-avrupa-sadece-almanya
3 https://ormer.sakarya.edu.tr/20,3,,50,almanya_nin_suriyeli_multecilere_yonelik_politikasi.html

miyorsa iletişim konusunda sorun yaşayabilir.
Türkiye, uluslararası göçmenler için üç türlü 
uyum politikası izlemektedir.2 Birincisi; kültü-
rel olarak benzer bir topluluk oluşturma hedefi 
çerçevesinde Türk soylu ve Türk kültürüne bağlı 
uluslararası göçmen gruplarının uyum politika-
sı. İkincisi; ülkenin refahına katkı sağlayabilecek 
sosyo-ekonomik düzeyi yüksek, kamu düzeni 
ve güvenliğini tehlikeye atmayacak grupların 
uyum politikası. Üçüncüsü; sosyo-ekonomik 
düzeyi düşük uluslararası göçmenlerin geçici 
olarak ülkede barınmalarına olanak sunan ve 
ülkenin yasal kayıt sistemine entegre edilmele-
rini mümkün kılan “geçici” olarak nitelendirile-
bilecek yapıdaki bir tür uyum politikasıdır. Tür-
kiye’de bu politikalar uygulanmıştır ve toplam 
3,5 milyon Suriyeli mülteci kabul edilmiştir.

Ancak aynı politikaları Avrupa ülkelerinin de 
uygulandığı söylenemez. Türkiye, Lübnan ve 
Ürdün’de istediği hayatı bulamayan mülteciler 
Avrupa’ya yönelmiştir. Özellikle Almanya mül-
tecilerin ana umudu olmuştur çünkü Alman-
ya’nın başbakanı Angela Merkel mültecileri 
kabul edeceğini açıklayan ilk hükümet olmuş 
ancak bir süre iç politik baskılar yüzünden bu 
fikrinden vazgeçmiş, bir miktar mültecinin Al-
manya’ya ulaşmasından sonra sınırlarını diken-
li tellerle ve polislerle çevrelemiştir.3 2015 yılın-
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da Almanya’da yaklaşık yedi yüz elli bin mülteci 
bulunmaktaydı. Bu mültecilerin iki yüz kırk 
bini Almanya’da yaşama sonuçlarını beklerken 
iki yüz on bin kadar mülteci reddedilmiş fakat 
hastalık gibi insani sebepler nedeniyle sınır dışı 
edilmemiştir. Geri kalan iki yüz bin kişinin ise 
Almanya’da yaşama talebi kabul görmüştür. 
2020’de toplam mülteci sayısı bir milyonu geç-
miştir. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılmasına 
kesin olarak karşı çıkan Merkel, mültecilerin 
Almanya’da yaşama talebine karşı sürdürdüğü 
katı düşüncelerini yumuşatmıştır. Bununla bir-
likte Avrupa Birliği Türkiye, Lübnan ve Ürdün’e 
mültecileri kendi ülkelerinin sınırları içinde tut-
maları için maddi desteklerde bulunmuştur. 
Avrupa, Almanya ile mültecileri şiddetle red-
dettiklerini bu şekilde göstermiştir.

Sonuç olarak mültecilerin gittikleri ülkelere 
uyum süreci ve yasal düzenlemeler karışık poli-
tik sebepler ve insanların bencillikleri sebebiyle 
çok zorlu geçmiştir. Mülteciler sadece maddi ve 
sosyal sorunlarla değil, politik ve yasal sorunlar 
ile de karşılaşmışlardır.

Umut TEMEL, 11/G
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MÜLTECİ SORUNU KAPSAMINDA 
ÇOCUK HAKLARI İLE BİRLEŞMİŞ 
MİLLETLER VE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN 
YASAL VE SOSYAL FAALİYETLERİ

2015’te Avrupa kıyılarında belirmeye başlayan 
mülteci sorunu yayılan dalgasının beraberinde, 
insani bir krizi meydana getirir. Şu anda Avru-
pa’daki Suriyeli mültecilerin sayısı 6,6 milyon-
dur.1 Böyle zamanlarda, “Avrupa Birliği” gibi 
uluslararası örgütlerin etkinlikleri zorunludur. 
Krizin nasıl yönetildiği, kimi bireyler tarafından 
olumsuz karşılanmaktadır. Bu durum Avrupa 
Birliği’nin basın faaliyetlerinden kaynaklanır. 
Merkezde Brexit (Birleşik Krallığın Avrupa Birli-
ği’nden ayrılması) ve Fransız cumhurbaşkanlığı 
seçimleri varken Avrupa Birliği’nin dayanıklılığı 
sınanmakla kalmamış, tükenmekle karşı karşı-
ya gelmiştir. Bu argüman Marine Le Pen’in söz-
leri ve seçimlerdeki mağlubiyetinin ardından 
yaptığı Avrupa Birliği karşıtı eylemler ile destek-
lenebilir.2 Bu dönemde Avrupa Birliği’nin ilk ola-
rak finansal yardımı görülür. 2019’da komisyon 
zorla yerinden edilmiş ve yerel toplulukların 
ihtiyaçlarını karşılayan projelere, insani bütçe-
sinin çoğunu-bir milyar avrodan fazlasını-tah-
sis etmiştir. Avrupa Birliği finansal yardımdan 
öteye gidememiştir. Bu durumu nedenselleştir-
mek gerekirse Avrupa Birliği’nin bir gümrük ve 
sermaye birliği olarak ortaya çıktığını ve devam 
ettirildiğini göz önünde bulundurmak gerekir. 

Avrupa Birliği’ni “Avrupa Birleşik Devletleri”-
ne dönüştürme fikri II. Dünya Savaşı’ndan beri 
gündemde olsa da, anti-federalist Avrupalıların 
da güce sahip olduğunu unutmamak gerekir, 
bu da, aynı zamanda, Brexit’in ana argümanla-
rından biriydi.3 Avrupa Birliği’nin onu oluşturan 

1 https://www.amnesty.org/en/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/global-refugee-crisis-statistics-and-facts/
2 https://www.politico.eu/article/marine-le-pen-ready-to-drop-euro-exit-plan-says-ally/
3 https://winstonchurchill.org/resources/speeches/ı9öü-ı9üğ-elder-statesman/united-states-of-europe/
4 https://ec.europa.eu/echo/what-we-do/humanitarian-aid/refugees-and-internally-displaced persons_en#:~:text=The%ç0Europe-
an%ç0Union%ç0is%ç0a,forcibly%ç0displaced%ç0and%ç0local%ç0communities
5 https://winstonchurchill.org/resources/speeches/ı9öü-ı9üğ-elder-statesman/united-states-of-europe/

ülkeler karşısında çaresizliği, onu bu mülteci 
krizi konusunda güçsüz bırakmıştır. Bunlara ek 
olarak, Avrupa Birliği’nin mülteci krizine olan 
çözüm önerilerinin ve çözüm sürecinin değer-
lendirebilmesi için Avrupa Birliği’ni oluşturan 
ülkelere bakmak lazımdır. Bu konuda Almanya 
iyi bir örnek olarak verilebilir. 2015 yılında Al-
manya’da yaklaşık yarım milyon insan sığınma 
başvurusunda bulunmuş ve ertesi yıl 750.000 
kişi daha başvurmuştur. Her Avrupa Birliği dev-
leti bu konuda sorumlu olsa da, Almanya, An-
gela Merkel’in hükümeti altında mültecilerin 
Almanya’ya sığınmacı olarak başvurmalarına 
ilk izin veren hükümet olmuş, kendi partisi ve 
yürütme dalındaki kişiler tarafından defalarca 
eleştirilmesine rağmen geri adım atmamıştır. 
Macaristan ise kötü bir örnek olarak verilebilir.4 
Orban hükümeti, sınırları içine giren mültecile-
ri kamplara zorla yerleştirmiş, “Avrupa Adalet 
Divanı” bu kararı hukuksuz bulduktan sonra 
kampları kapatmayı uygun görmüş bir hükü-
mettir. Buradan çıkarılması gereken mesaj; Ma-
caristan’ın kötü rejim yönetimi olabilir, ancak 
asıl sorulması gereken sorular şunlardır: Avru-
pa Birliği’nin siyasal duruşu insani krizlere karşı 
nasıl olmalıdır? Yalnızca denetleyici olmak mı, 
yoksa yürütücü olmak mı doğru duruştur? Av-
rupa Birliği, “Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu” 
ve “Avrupa Birleşik Devletleri” arasındaki çizgi-
yi nerede çekmelidir?5 

Ege ERTUĞRUL, 11/Y
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MÜLTECİLERİN GİTTİKLERİ 
ÜLKELERDE ANA DİLLERİNİ VE 
KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ YAŞATMADA 
KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
Hepimiz belirli ülkelerde doğduk, yaşadığımız 
ülkenin kültürünü benimsedik ve o kültürler 
vazgeçilemez bir parçamız haline geldi. Ne yazık 
ki yetmiş milyonu aşan mülteci vazgeçilemez 
parçaları olan kültürlerini ya değiştirdi ya da de-
ğiştirmemek için çabalıyor.

Mültecilerin çok büyük bir kısmı Müslüman göç-
menlerdir. Çoğunlukla göçmenlerin hayali ise 
Avrupa’da gelişmiş bir ülkede yaşamaktır. Ge-
lişmiş bir ülke olarak kabul edilen Fransa’da çok 
yoğun bir İslamofobi görülmektedir. Camiler ve 
İslami kuruşlar Fransa’da çok büyük baskı altın-
dadır.1 Müslümanlar sokaklarda bıçaklanıyor, 
kültürlerine saygı duyulmuyor ve Fransa İçişleri 
Bakanlığı’nın ülkedeki tüm camileri kapama gibi 
bir hedefi var. Bu oraya gidip yaşayan göçmen 
Müslümanlar için kültürlerini ve dinlerini değiş-
tirmek için yapılan bir baskı olarak değerlendire-
biliriz. Fransa halkının zaten dilleri konusundaki 
koruyuculuğunu ya hepimiz duyduk veya gidip 
bizzat şahit olduk.2 Bu kendi ülkesinde rahatça 
yaşayan turistler için güzel ve örnek bir davranış 
olarak görülse dahi o ülkede yaşayıp dil öğrene-
cek imkânları olmayan bir mülteci için oldukça 
zorlayıcı olmaktadır.3

1 https://www.sonhaber16.com/gocmen-multeci-siginmacilarin-psikolojik-sorunlari/
2 https://www.sabah.com.tr/dunya/2020/12/14/fransada-islamofobi-isyani
3 https://www.kitapsihirbazi.com/fransada-islam-karsitligi-ve-laisizm
4 https://perspektif.eu/2020/06/21/2019-avrupa-islamofobi-raporu-yayimlandi/

Fransa sadece bir örnek, araştırmalara göre ner-
deyse tüm gelişmiş Hıristiyan Avrupa ülkeleri 
İslamofobik’tir (İtalya, İngiltere başlıca olmak 
üzere).4 Aileler çocuklarının Müslüman biriyle 
evlenmesine karşı ve farklı dinlerden insanlar 
toplumdan dışlanmaktadır. Dünya’daki tüm 
göçmenler tabii ki Müslümanlar değil. Make-
donya göçmenleri Ortodoks Hıristiyanlarıdır an-
cak buna rağmen çeşitli ülkelerde Makedonların 
kültürlerini yaşamasına izin verilmiyor. Ülkemiz 
bu konularda daha hoşgörülü bir tavır sergile-
mektedir, hatta “Mersin Makedonya Göçmenleri 
Kültürü Yaşatma Derneği” bulunmaktadır.
 
Göçmenlerin yaşadığı 
sorunlar bu kadarla da 
bitmiyor. Dillerini ko-
nuşsalar çoğu hastane-
de üç dilden farklı bir 
dilde çevirmen olmadığı 
için sağlık haklarından 
yoksun kalıyorlar. Kendi 
dillerini konuşarak sa-
dece aynı ırktan olan birinin yanında çalışmak 
zorunda olduğu için çok düşük maaşlarla sigor-
tasız çalıştırılabiliyorlar. Toplum tarafından fark-
lı kültürlerden oldukları için dışlanan göçmen 
çocukları okullara kayıt olamıyor veya olmakta 
çok zorlanıyorlar. Toplumlar tarafından dışlan-
dıkları için kimse onlar yardım etmek istemiyor.
Özet olarak göçmenler yaşadıkları toplumun 
kültürüne uyum sağlamadıkları veya sağlaya-
madıkları süreç toplumdan dışlanıyorlar. Unut-
mamak lazım ki göçmenler de zorunda kalma-
salar ülkelerini bırakıp göç etmezler.

John Mert BACANLI, 11-R
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MÜLTECİ SORUNU VE SON ON 
YILDAKİ ETKİLERİ

Mülteci veya sığınmacı; dini, milliyeti, belirli bir 
toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri 
nedeniyle zulüm gören veya göreceği korkusu 
ve endişesi taşıyan, bu sebeple ülkesinden ayrı-
lan/ayrılmak zorunda bırakılan ve korkusu ne-
deniyle geri dönemeyen veya dönmek isteme-
yen, iltica ettiği ülke tarafından endişeleri haklı 
bulunan kişi. BM’nin tanımı ile mülteci, “ırkı, 
dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubi-
yeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm 
göreceği konusunda haklı bir korku taşıyan ve 
bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nede-
niyle geri dönmeyen veya dönmek istemeyen 
kişi”dir.1

Raporda yer alan verilere göre, mülteciler, Tür-
kiye’nin en önemli 7 sorunu arasında yüzde 3 
oranıyla 6. sırada yer almaktadır.

Mültecilerin gittikleri ülke üzerindeki etkileri 
şunlardır: Toplumsal etkiler, siyasi ve güvenlik 
etkileri, ekonomik etkiler.

TOPLUMSAL ETKİLER

Mülteci konusu her şeyden önce bir sosyal uyum 
sorunudur. Sığınmacılar ile yerel halk arasında 
farklı dil, kültür ve yaşam tarzından kaynakla-
1 https://www.sivilsayfalar.org/2019/02/28/multeciler-neden-sorun/

nan sorunlar yerel tepkinin en önemli nedeni-
dir. Bunun yanı sıra çok eşliliğin ortaya çıkması, 
buna bağlı boşanmaların artması, kadın ve ço-
cuk istismarının yaşanması, bazı şehirlerde et-
nik ve mezhepsel kutuplaşmaları körüklemesi 
ya da yaratması, çarpık yapılaşma ortaya çıkan 
toplumsal etkiler arasında sayılabilir.

EKONOMİK ETKİLER 

Ekonomik alanda en fazla dile getirilen ikinci 
şikâyettir; mültecilerin sanayide, tarımda ve 
küçük çaplı işletmelerde kaçak yollarla ucuz 
işgücü olarak çalıştırılması olarak dile getirilir. 
Ucuz işgücü sağlamalarından dolayı işverenler 
mültecileri tercih ettikleri için işsizlik artmakta-
dır. 

SİYASİ VE GÜVENLİK ETKİLERİ

Yerel halk ile çatışma riskinin doğması, yerel 
halk arasında artan güvenlik kaygısı ve siyasi 
kutuplaşma yaratması, sığınmacıların yaratma-
sı muhtemel en ciddi güvenlik riski yerel halk 
arasında var olan tepkinin bir provokasyon ne-
ticesinde şiddet içeren kitlesel tepkiye dönüş-
mesidir.
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 Uyum sürecini zordur ve orta ve uzun vadede 
güvenlik sorunlarının doğmasına neden ola-
bilecek bir zemin hazırlamaktadır. Bunun yanı 
sıra zor koşullar altında yaşıyor olmaları her 

türlü suç ve şiddet ortamının doğup gelişmesi 
açısından uygun koşullar sunmaktadır. Böylece 
toplum ve mülteciler arasında sosyal kutuplaş-
ma büyük sorunlara yer açar. 

Göç sırasında kaybolan veya ölen insan sayı-
sının yanında, göç ettiği ülkedeki koşullar yü-
zünden hayatını kaybeden insan sayısı da çok 
fazladır.

 Türkiye’deki en büyük sorunlardan biri olan 
mülteci sorunu aşağıdaki tablodaki gibi her yıl 
artış göstermektedir.

 Nehir BAŞPEHLİVAN, 11/U
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“GELİŞMİŞ BEBEK” FİLMİ İLE 
İLGİLİ KISA BİLGİLER

Süre: 12 dakika

Tür: Kısa, Fantastik, Komedi, Bilim Kurgu, Renkli

Çekim Yeri ve Yılı: Fransa, 2019

Orijinal Dil: Fransızca

Yönetmen: Jeanne Signe

Senaristler: Jeanne Signe ve Nicolas Haudelaine

Yapımcılar: Samuel Prat, Emilie Morcault ve Cat-
herine Benoit

Oyuncular: Elizabeth Duperre, Nicola-Frank Va-
chon, Guillaume Perreaultive ve Romane Goulet

Sude ÇAPOĞLU, 11-U
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“GELİŞMİŞ BEBEK” FİLMİ İÇİN 
DEĞERLENDİRMELER

Üçüncü hafta toplantımızda yine yönetmen Ka-
ğan Olguntürk’ü konuk ettik. Bu hafta konuğu-
muzla beraber Jeanne Signé’nin yönettiği “Ge-
lişmiş Bebek” kısa filmini tartıştık. Toplantımızın 
başında film, yönetmen ve “Fransız Sineması” 
hakkında bilgiler edindik. Filmimizin yönetmeni 
Signé birçok ödül almış bir yönetmendir. Fransız 
sineması ile gözlerimize çarpan tanımlardan ilki: 
Fransız sinemasının önceleri “auteurleriyle” yani 
“kendi kontrolünü ve bakış açısını filmlerine 
yansıtan film yapımcısı veya yönetmeni” şeklin-
de tanımlanmasıdır. Filmimize dönecek olursak; 
filmin uzamı gelecek yıllarda bir alışveriş merke-
zinde geçmektedir. Filmin başlangıcında bir çift-
le karşılaşıyoruz. Çift, bebek almak amacıyla bir 
mağazaya giriyor. Mağaza görevlisi hemen on-
larla ilgileniyor. Bu sahnede çifte bir bebek sata-
bilmek için çok uğraştığını görüyoruz. Sonunda 
çift, satın alacakları bebeği seçmeyi başarıyorlar. 
Bebeği aldıkları anda ağlamaya başlıyor ve be-
beği değiştirmek istediklerini söylüyorlar. Fakat 
satış görevlisi imzaladıkları belgeler nedeni ile 
değiştirme yapamayacağını söylüyor. Bunun ar-
dından kadın, satıcıyı bebeği yere atarak “kırp” 
değişimi almakla tehdit ediyor. Bunun üzerine 
satıcı onlara yaşlı “Guy” adında bir adamı tavsi-
ye ediyor ile çift bebeği “Guy” ile değiştiriyor ve 
mağazadan çıkıyor. Filmimizin genel olay örgü-
sünü bu şekilde öğrendikten sonra film üzerine 
detaylı tartışmaya başladık. 
İlk tartışma sorumuz filmin türü hakkındaydı. 
Bu soruda hepimiz aynı şekilde düşünerek fil-
min açıklamasında tür kısmına fantastik ve bi-
lim kurgu yazılması gerektiğini savunduk. İkinci 
tartışma konumuz filmi ekspozisyon, çatışma ve 
sonuç olarak 3 bölümüne ayırmaktı. Bu konuda 
da yine fikirlerimiz aynıydı: Ekspozisyon bölü-
münü çiftin alışveriş merkezine gitmesi, çatışma 
bölümünü bebeğin pazarlanması, sonuç bölü-
münü ise filmin sonunda “Guy” isimli yaşlı ada-
mın alınması olarak belirledik. Diğer sorumuz 
filmin konusunun ve verdiği mesajının seyirciye 

nasıl yansıtılmış ve başarılı olup olmadığı üzeri-
neydi. İlk fikir filmin mesajının doğru bir şekilde 
verilmediğini öne sürerken otayandan bir diğer 
fikir aslında mesajın gizli olsa da orada olduğu-
nu savunuyordu. İkinci fikri savunan arkadaşı-
mız filmin mesajının şu olduğunu belirtti: dev-
letlerin aile yapısına fazla dâhil olması ve yaşlı 
nüfusun devlet üzerinden yükünün kalkması ge-
rektiği düşüncesi. Dördüncü tartışma konumuz 
ise filmin arka planı, müzikleri ve perspektifleri 
hakkındaydı. Bu tartışmamızı filmin açık tonlar-
da olmasının birkaç sebebe bağlı olduğunu söy-
leyerek sonlandırdık. Bu sebepler ise şu şekil-
deydi: teknolojinin gelişmesi ve gelecek beyaz 
tonlarla bağdaştırılmıştır, bebek satma faaliyeti-
ni masumlaştırmak ve normalleştirmek amacıy-
la açık tonda renkler tercih edilmiştir. 
Bir diğer tartışma konumuz ise çocuk satın ala-
bilmenin ne kadar yakın bir gelecekte gerçek-
leşebileceğiydi. Bu soruda grubumuz bir fikir 
ayrılığına düştü. Bazıları bunun oldukça yakın 
bir gelecekte olabileceğini savundu bazıları ise 
bebeklerin böyle satılmasının yakın zamanda 
mümkün olamayacağını belirtti. Onlara göre 
bebekler bu kadar kısa sürede manevi değer-
leri yıkarak maddeleşebilecek varlıklar değildi. 
Toplantının sonunda “Filmle ilgili düşünceleri-
niz değişti mi ve filmi beğendiniz mi?” şeklinde 
bir soru soruldu. Bu soru için yine fikir ayrılıkları 
yaşandı. Kimisi filmi çok beğendiğini, kimisi ise 
insanların hiçbir zaman bu kadar duygusuzla-
şamayacağını düşündüğünden filmi anlamsız 
buldu. 
Tartışmalarımızın bitiminde, yönetmen Kağan 
Olguntürk’ün profesyonel düşüncelerini ve de-
ğerlendirmelerini dinledik, bu haftanın toplantı-
sını da bu şekilde bitirdik. Her hafta olduğu gibi 
bu hafta da hepimizin ilgiyle tartıştığı ve dinledi-
ği bir toplantı gerçekleşti.

Bahar ERMAN, 11/U
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“GELİŞMİŞ BEBEK” FİLMİNİN 
YÖNETMENİ JEANNE SİGNE İLE 
RÖPORTAJ (TÜRKÇE ÇEVİRİ)

DT: “Mini Moi” filminiz için kısaca bir değerlendirme 
yapmanızı rica ediyorum. Bu konuyu seçmenizin 
nedeni neydi? Size ilham veren bir şey var mıydı? 
Bunu çekerken ne hissettiniz? Duygularınız ve fil-
min süreci hakkında bilgileri bizlerle paylaşırsanız 
çok mutlu oluruz. Bize zaman ayırdığınız için teşek-
kürler.

JS: Söz verdiğimiz gibi, işte Premium Baby (ori-
jinal adı Mini Moi) hakkında birkaç söz. Bu filme 
gösterdiğiniz ilgiye tekrar teşekkür ederiz
Film, Nicolas Haudelaine’in kısa bir oyunundan 
uyarlanmıştır. Oyunu 2015 yılında bir tiyatro 
festivalinde izledim ve metnin konusu ve mi-
zahını çok beğendim. Çok ciddi bir meseleyi 
(bebeklerin ticarileştirilmesi) mizahla ele aldı. 
Mizah çok güçlü bir araç olabilir. Çok sık güldü-
ğünüzde, bunun nedeni sizi rahatsız eden bir 
şey olmasıdır ... Burada, bebek satan bir dük-
kanla ilgili pek doğru olmayan bir şey.
Oyuna yeni katmanlar eklemek ve daha rahat-
sız edici ve sinematik hale getirmek için senar-
yoyu yazarla birlikte yeniden yazdık.
Tiyatro oyunları ve filmler çok farklı biçimler-
dir. Tiyatro seyircileri birçok şeyi resmetmek 
için hayal güçlerine güvenebilirler. Oyunu gör-
düğümde sahnede neredeyse hiçbir şey yoktu, 
set tasarımı yoktu, gerçek bebek yoktu - sadece 
oyuncular.
Bir filmde izleyicilere her şeyi göstermelisiniz! 
Ne görürsen onu alırsın. Bu filmi yapmakla il-
gilendiğim de buydu. Çarpıcı görseller yarat-
mak için Premium Baby dünyasını gerçekten 
yaratmak istedim. Bebekleri satacağımız dük-
kânı hayal etmek, nasıl sergileneceğini (ekran-
da mükemmel ve gülen bebekleri göstererek), 
bebeklerin nerede saklanacağını hayal etmek 
... Saklama alanını göstermek benim için çok 
önemliydi- açıkça bebeklerin insanlıktan çıka-
rılmasına işaret ediyor - işte bunlar ürünler, tek 
kullanımlık ürünler.
Reklamcılıkta çalıştım ve orada gördüklerimi 
(müşteriyi nasıl manipüle edeceğimi, yeni ihti-
yaçların nasıl yaratılacağını) bu filmde uygula-

makla çok ilgilendim. Ben de filmi iki reklamla 
açıp bitirmeye karar verdim. İlk reklam elbette 
güzel ve mutlu bebekler satın almakla ilgili. 
Filmin konusu gerçekten de bu: tüketim. Bir 
toplum olarak, tüketimde ne kadar ileri gitmek 
istiyoruz? Bir şey satın almak veya satmak doğ-
ru mudur? Peki ya insanlar? Başka bir deyişle, 
tüketime hangi sınırlar koymak istiyoruz?
Fransa’daki Studio Off-Courts ve Quebec’teki 
Spira prodüksiyonları bana filmi Kanada’nın 
Quebec şehrinde çekmem için inanılmaz bir fır-
sat sundu.
Çekmek için sadece birkaç günümüz ve çok 
az bütçemiz vardı, bu yüzden takım ve ben, 
birkaç unsurla çarpıcı bir dünya yaratmak için 
çözümler bulmalıydık. Filmi orada yapmaktan 
gerçekten zevk aldım ve çok yetenekli bir eki-
be güvenebilirdim! Ve ebeveynleri sayesinde 
gerçekten harika olan hikâyenin ana bebeği de 
dâhil olmak üzere harika oyuncular hakkında. 
Hile yapmadıkları için bebeklerle çekim yap-
mak çok özel bir deneyim. Duygular gerçektir. 
Bu nedenle, bebeklerin elimizden gelenin en 
iyisini hissetmesini sağlamak ve onları diziler 
için doğru duyguları hissetmeye itmek için ebe-
veynlerle el ele çalıştık.
Post prodüksiyon Fransa’da gerçekleşti ve ora-
da yine çok iş olduğu için çok özverili bir ekiple 
çalışma şansım oldu! Kurgu, ses tasarımı ve bir-
çok görsel efekt üzerinde iki buçuk ay boyunca 
çalıştık.
Filmin Fransız televizyonunda ve şimdi de film 
festivallerinde gösterilmesi bizi gerçekten he-
yecanlandırdı. Filmin izleyiciyle buluştuğu an 
benzersiz ... Bu yüzden COVID salgınına rağmen 
bu yıl festivalleri canlı tutmak için gerçekten 
harika bir iş çıkaran tüm festivallere ve ICRFF’ye 
teşekkür etmek istiyorum. Ve izlediğiniz için te-
şekkürler!

DT: Zamanınız ve nezaketiniz için çok teşekkür ede-
rim, yazınız için de öyle. Başarılar diliyorum. 

Defne TOGAY, 11/U
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GELİŞEN VE DEĞİŞEN TEKNOLOJİNİN 
AİLE YAPISINA ETKİSİ
Günümüz teknolojisindeki hızlı değişmeler, top-
lumun en temel yapı taşı olan aileyi ve aileyi mey-
dana getiren üyeleri derinden etkilemektedir. 
Teknoloji, yaşanan toplumsal değişmeleri ortaya 
çıkaran en temel faktörlerden biridir ve aile içeri-
sinde teknolojinin kullanımı geçmişe oranla çok 
daha üst düzeydedir.
İçinde bulunduğumuz bilim ve teknoloji çağının 
getirisi bilimsel ve teknolojik gelişmeler, hayatı-
mızda birçok değişime de sebep olmuştur.1 Bu 
değişimler günümüz yaşamını kolaylaştırıp her 
alanda olumlu etkiler göstermenin yanı sıra birta-
kım olumsuzluklara da sebep olmaktadır.
Gelişen ve değişen teknolojinin etkisiyle toplu-
mun tüm alanlarından insanlar hayatını teknolo-
jiyle iç içe geçirmektedir. Bunun yanı sıra tekno-
loji insan hayatına her zamankinden daha fazla 
girerek sosyal yaşantılarında çeşitli dönüşümlere 
neden olmaktadır. Teknolojide meydana gelen 
gelişmeler insanların ilişkilerini, iletişimlerini, ya-
şam biçimlerini derinden etkilemektedir ve tek-
nolojinin insanlar arasındaki iletişim ve etkileşimi 
azaltma, arttırma gücüne sahip olduğu görül-
mektedir.
En önemli etkilerinden birisi de sosyal etkileşim 
ve aile üyeleri arasındaki iletişimdir.2 Teknoloji-
deki sürekli gelişim ve değişim bireylerin ve aile-
lerin gelecek yıllar boyunca karşılaşacağı sorun 
ve etkilerde rol oynayacaktır. Buna bağlı olarak, 
aile içi ilişkilerin ayakta kalması ise iletişimin ku-
rulmasıyla mümkün olmaktadır. Teknolojinin bu 
kadar yaygınlaşması ve insan hayatında bu kadar 
yer edinmesi aile içerisinde iletişim kopukluğuna 
yol açmaktadır.
Çalışan anne babalar ve öğrenim gören çocukla-
rın ortak paylaşımda bulunabilecekleri ve vakit 
geçirebilecekleri zaman akşam saatleridir.3 İnter-
net kullanımının yaygınlaşmasıyla özellikle ço-
cuklar bu vakitlerde ebeveynleriyle iletişim kur-
mak yerine internet ve sosyal medya sayfalarında 
vakit geçirmeyi tercih eder hale gelmişlerdir. 

1 https://www.tbmm.gov.tr/arastirma_komisyonlari/bilisim_internet/docs/sunumlar/ramazan_altinok.pptx
2 https://www.researchgate.net/publication/341057172_YENI_MEDYA_VE_ILETISIM_TEKNOLOJILERI_AILEDE_SOSYAL_ETKILESIM
3 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/384019
4 https://www.tavsiyeediyorum.com/makale_14872.htm

 
Aile üyelerinin beraber geçirdikleri vaktin azalma-
sı, aile içi paylaşımları da azaltmaktadır. Sağlıklı 
bir aile ilişkisinin kurulmasında ise açık bir iletişi-
min ve paylaşımların yeri büyüktür.4 Teknolojinin 
sebep olduğu güçsüz aile bağları ve manevi yok-
sunlukları ise aynı şekilde teknoloji karşılayabilir 
şekilde değerlendirilmektedir. İnsanlar tarafın-
dan, teknolojinin insan eksikliklerini tamamlayan 
bir araç olarak görülmesi teknolojiye bağımlılığı 
da beraberinde getirmektedir. Teknolojinin se-
bebiyet verdiği aile içi iletişimin kopması, sonra-
sında gelen teknolojiye daha yoğun bir şekilde 
yönelim, aile yapısını olumsuz etkilemenin yanı 
sıra aile yapısını da olumsuz yönde değişimlere 
uğratmıştır.

Derin DİNÇAL, 11-R
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GELİŞMİŞ TOPLUMLARDA DÜŞEN 
DOĞUM ORANLARININ 
SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ

İnsan nüfusu farklı doğal veya beşeri sebepler-
den dolayı nüfus dalgalanmalarından geçmiş ve 
2000’li yıllara yaklaştıkça dünya çapında bir nü-
fus artışı olmasına rağmen, doğurganlık oranla-
rında ciddi bir azalış görülmüştür. 1950’li yıllarda 
dünya genelinde kadın başına düşen ortalama 
çocuk sayısı 4,7 iken, bu sayı 2017’de 2,4’e kadar 
düşmüştür ve 2100’e kadar da 1,7’ ye düşmesi 
öngörülmektedir. Tabii ki bunu tüm dünyaya in-
dirgemek ülkeler arası doğurganlık oranlarının 
çeşitliliğini maskelemektedir. Batı Afrika’da bu-
lunan Nijer’de bu oran 7,1 iken Birleşik Krallık 
’ta 1,7 gibi bir oranla karşılaşılmaktadır. Dünya 
genelindeki doğurganlık ve doğum oranlarının 
Nijer veya başka yerel Afrika topluluklarınkinden 
oldukça düşük olmasının sebebi ise gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerin büyük bir çoğunluğu-
nun belirli politikalar esasında kadınları temel 
alan uzun süreli değişimlerdir. Özellikle gelişmiş 
ülkelerdeki azalan doğum ve doğurganlık oran-
ları başta sosyal ve ekonomik olmak üzere yadsı-
namaz değişikliklere yol açmıştır.1

 
Dünya nüfusuna katılan yeni birey sayısı her 
geçen gün azalırken, doğum oranlarındaki aza-
lıştan çok, günümüz için, doğurganlık çapında 
bir azalıştan bahsetmek daha uygun olacaktır 
çünkü bu azalışlarda en önemli etkenlerden bir 
tanesi de modern devletlerde kadınların konum-
ları ve rolleridir.2 Her ne kadar Çin gibi ülkeler nü-
fusu azaltacak yönde bir politikaya gitmişse de 
genç nüfusun azalmasının dünya çapında etki-
leri bağlamında kadınlar ve doğurganlık oranları 
üzerinden bir inceleme yapmak nedenleri daha 
iyi tanımlamaya yardımcı olacaktır. 

1 http://www.healthdata.org/research-article/fertility-mortality-migration-and-population-scenarios-195-countries-and
2 https://www.bbc.com/news/health-46118103
3 Geeta Nargund, 2009, Declining birth rate in Developed Countries: A radical policy re-think is required1 (3): 191-193

1950’lerden bu yana kadınların eğitimde ve iş 
hayatında ciddi değişikliklere gidilmiştir. Daha 
fazla kadın için iş ve eğitim olanakları açıldık-
ça kadınların yoğun yaşam temposuyla doğur-
ganlık oranlarının azaldığı görülmüştür. Bunun 
yanı sıra gelişen teknolojilerle birlikte doğumda 
ölen çocuk sayısı azalmış ve bu yine kadınların 
daha az doğum yapmasına sebebiyet vermiş-
tir.3 Yapılan araştırmalarda ortaya çıkan, azalış-
ta etkili olan bir diğer faktör de gebeliğe karşı 
koruyucu yöntemlerin kullanımın artmasıdır ve 
istemsiz gebeliğin önüne geçilmesidir. 

Peki, kadınların dünyaya daha az çocuk getir-
mesi devletler ve toplumlar üzerinde ne gibi 
etkilere sebep olmuştur ve olmaya devam ede-
cektir? Doğurganlık oranları azaldıkça gelişmiş 
ülkelerdeki yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı 
da artış göstermektedir. Bir devlet için genç nü-
fustansa yaşlı nüfusun fazla olması demek ülke 
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ekonomisine katkı sağlayacak daha az genç ol-
ması anlamına gelir. Bununla beraber ülkenin 
bakımından sorumlu olduğu emekli olmuş yaşlı 
bir kesim oluşur ve bu sorumluluk için devlet 
hazinesinden harcama yapılmaması olanaksız-
dır. Bu bakımdan doğurganlık oranlarının düş-
mesi ve her geçen gün daha az bebeğin dünya 
nüfusuna katılması ülkeler için ciddi bir ekono-
mik bunalım ve yük oluşturabilir. Bu nedenle iş 
gücünü sağlayabilmek amacıyla emekli olma 
yaşı artmakta, iş yerinde verilen hizmetlerde 
kalite ve hız bakımından düşüş yaşanmaktadır. 
Bilindiği üzere doğum ve doğurganlık oranla-
rındaki azalışlar ekonomik bakımdan gelişmiş 
ülkelerde görülse de gelişim aşamasında olan 
ülkeler için ekonomik bir risk arz etmektedir. 
Devlet için ekonomik risk arz eden yaşlı kesimin 
sayıca artışının yanı sıra, genç nüfus eksikliğin-
de teknolojik gerilemelerde geri kalınabileceği 
de söylenebilir. Gelişmekte olan ülkeler tekno-
loji ile iç içe olmak, rakiplerinin önünde kala-
bilmek, teknolojik yeniliklere sahip olmak ve 
buna ayrılan bütçeyi sabit tutmak çabası içinde 
ciddi bir gerilemeye veya duraklamaya yol aça-
bilmektedir.
 
The Lancet dergisinde yayımlanan makalenin 
başyazarı olan Profesör Murray raporla ilgili, 
“Son verilere göre, gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde yakın gelecekte doğan çocuk sayı-
sı azalacak ve gitgide 65 yaş üzeri insan sayısı 
artacak. Bu durum küresel toplumları ayakta 
tutmayı zorlaştıracaktır.” diyor. Buna karşılık 
bireysel bir ör-
neğe bakılacak 
olursa; İngilte-
re’de yaşayan 
Rachael Jacobs, 
38, ilk ve son ço-
cuğunu yedi yıl 
önce dünyaya 
getirmiştir. Bu 
konu hakkında 
Jacobs, “Her za-
man kariyerime 
o d a k l a n d ı m . 
Hamileyken ka-
riyerime odak-
lanmaya devam 

4 https://www.youtube.com/watch?v=mubEcEhKi7M

ettim. Eşim ve ben birden fazla çocuğa alt seviye 
yaşam standartları sağlamaktansa biricik kızı-
mıza her şeyin en iyisini vermeyi yeğliyoruz.” Bu 
örnek ülkelerin çeşitli doğurganlığı teşvik edici 
çabalarının çok da etkili olmadığını göstermek-
le birlikte kadınların iş hayatı ve değişen dünya-
da çocukları için duydukları gelecek kaygısıyla 
nasıl toplumu yapılandırdıklarını gösteriyor. 4

Her geçen gün düşmeye devam eden dünya ça-
pındaki doğurganlık ve doğum oranları en çok 
da gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde etkili 
oluyor. Dünyanın kaynaklarının sürdürülebilirli-
ğine katkı sağlarken, bu durum, yaşlı nüfus ora-
nının genç nüfusu geçmesiyle ülkelerin kendi 
toplumlarını ve ekonomilerini sürdürebilmele-
rinin önüne geçiyor. 

Duru GÜNEL, 11/Y
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TÜKETİM TOPLUMU NEDİR VE 
TÜKETİM TOPLUMLARININ GELECEĞİ

Tüketme isteği insanda bulunan bir içgüdüdür. 
Yeryüzünde yaşamın başladığı andan itibaren 
insanlar ihtiyaçları sonucunda tüketmeye son-
rasında ise tükettiği kaynağı yeniden üretme 
sürecine girmiştir. Bu sadece insanlarda değil 
tüm canlılarda görülen doğal bir döngüdür.1 
Ancak kapital yapılı ekonomik sistemlerin güç-
lenmesi nedeniyle, ihtiyaçtan fazla üretilen 
malların satışı ve tüketimi insanların ihtiyaç ve 
istek duygularının arasındaki farkı ayırt etmele-
rini zorlaştırmıştır.
   
Tüketim toplumu, Fransız sosyolog Baudril-
lard’a göre ürün satışının maksimum dereceye 
ulaşması için pazarlamanın yapıldığı ve bireyle-
rin tükettiği maddelere ve mallara göre prestij, 
itibar ve kimlik kazandığı bir sistemdir. Kapita-
list sistemin sonucu olan kitlesel olarak üretilen 
malların kitleler tarafından tüketilmesi gerek-
mektedir.2 Bu yüzden tüketim toplumu kapita-
list bir toplum olarak da isimlendirilebilir. Bu 
toplumun üyelerinde görülen bazı özellikler 
vardır. Bunlara çalışma saatlerinin yüzyılın ba-
şından beri sürekli olarak düşmesi örnek gös-

1 https://www.researchgate.net/publication/320929948_Consumption_consumer_culture_and_consumer_society
2 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/318644
3 https://pazarlamasyon.com/tuketim-toplumda-tuketici-olmak-1-tuketim-toplumu-ve-tuketici/

terilebilir. Bu da bu toplumun üyelerinin daha 
fazla boş zamana sahip oldukları anlamına ge-
lir. Ancak kişilerin kimliklerini ürettiği şeylerden 
veya işlerinden oluşturmaları beklenirken, bu 
sahip oldukları boş zamanda yarattıkları yaşam 
tarzlarından (aslında reklamlardan ve pazarla-
ma tarafından verilmiş opsiyonlara kendilerini 
empoze etmelerinden) ve kendi dış sunumla-
rından kimliklerini oluşturdukları gözlemlen-
miştir.3

Geleceğe yönelik baktığımızda bu toplum yapı-
sı eğer devam ederse bu toplumu yönetenlerin 
başarısının tüketici toplumunun eline daha çok 
tüketecek mal vermesine, pazarlamasına ve 
bunların getirdiği tatmin duygusuna bağlılığı 
artacaktır. Bu durumun sosyolojik ve çevresel 
sonuçları olacaktır. Önceden bahsedildiği gibi, 
gelişen kapital düzen sonucunda çok üretim 
olmakta ve eşit derecede, hatta daha fazla tü-
ketim olmaktadır. Bu malların hızlı ve üreten fir-
maya olabildiğince çok kâr getirecek şekildeki 
üretim şekli çevreyi ve ekosistemleri kirletmek-
tedir. Ayrıca zaman geçtikçe talebin artması ve 
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bununla doğru orantılı olarak üretimin de art-
ması yüzünden (arz-talep ilişkisi) çevreye veri-
len zarar da artacaktır. Tüketim toplumlarının 
gelişmesinin sosyolojik bir sonucu ise, malların 
üretilirken çalışan işçilerin yaşadığı zorluklar 
ve yaşama standardının iyice düşecek olması-
dır. Malların üretildiği fabrikaların ekonomik 
anlamda az gelişmiş ve popülâsyonu çok olan 
ülkelerde kurulması hem çoktan yaşam stan-
dardını düşük olan işçilerin hem de nüfus faz-
lalığından dolayı çok çalışan olması sonucu dü-
şük maaşların hem ülkeye hem de global olarak 
4 https://orgprints.org/16410/1/consumer6.pdf

eşitliğin ve adaletin sağlanmasında olumsuz bir 
etkisi olacaktır. 4

 
Sonuç olarak tüketim toplumlarının gelece-
ği insanların farkındalıkları artmadığı sürece 
pek parlak görünmemektedir. Eğer sözü geçen 
toplumun üyesi olan kişiler “istekleri” ve “ihti-
yaçları” arasındaki farkı ayırt etmeye başlaya-
bilirlerse global olarak daha iyi bir gelecek bizi 
beklemektedir.

Selin ÖZDAMAR, 11/U
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“KIZIM YOSHIKO” FİLMİ İLE İLGİLİ 
KISA BİLGİLER
Süre: 15 dakika

Tür: Kısa, Dram, Renkli

Çekim Yeri ve Yılı: Amerika Birleşik Devletleri, 
2018

Orijinal Dil: İngilizce ve Japonca

Yönetmen: Brian Blum 1

Senaristler: Brian Blum ve Kent Morito

Yapımcılar: David EM Marie, Bryan Benitez ve 
Ryan Beharry

Oyuncular: Saori Goda, Mei-Lin Hosang, Yoshi 
Amao, Rika Akanishi ve Amy Hoerler

Sude ÇAPOĞLU, 11-U

1 Yönetmen kendisi ile iletişime geçen Nehir Kılıç’a, film hakkında 
yaptığı yorumlara https://youtu.be/x2tHlv3687o kanalından ulaşılabi-
leceğini belirtmiştir.
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“KIZIM YOSHIKO” FİLMİ İÇİN
DEĞERLENDİRMELER

Dördüncü haftadaki toplantımızda önceki haf-
talarda da olduğu gibi yönetmen ve yapımcı 
Kağan Olguntürk’ü konuk ettik. Bu hafta konu-
ğumuzla beraber Brian Blum’un yönettiği “Kı-
zım Yoshiko” adlı kısa film üzerinde tartıştık. 
Toplantımız önceki haftalardaki gibi üç bölüm-
den oluştu.

İlk önce film, yönetmen ve “Bağımsız Amerikan 
Sineması” hakkında bilgiler edindik. “Kızım 
Yoshiko” adlı filmin dram türünde bir film oldu-
ğu konusunda ortak görüşteydik. Ayrıca filmin 
yönetmeni Brian Blum’un başaralı bir yönet-
men olduğunu ve bu film ile ondan fazla ödül 
kazandığını öğrendik. Toplantımızın ilk bölü-
münün sonunda konuğumuz Kağan Olgun-
türk’ün katkılarıyla “Bağımsız Amerikan Sine-
ması” nedir, nasıl kurulmuştur ve günümüzdeki 
örnekleri nelerdir öğrenmiş olduk. 

İkinci bölümde filmin olay örgüsü, figürleri, 
uzamı ve teması gibi filmi daha iyi anlamamızı 
sağlayacak ve tartışacağımız sorularda katkısı 
olacak noktaların üstünde durduk. “Kızım Yos-
hiko” adlı filmde Yoshiko adında “Otizm Spekt-
rum Bozukluğu” olan bir kız ve bu durumu 
başlarda kabullenmek istemeyen annesinin 
bir günde yaşadıkları problemleri değerlendir-
dik. Filmdeki baş figürler Yoshiko ve annesi Sa-
ki’dir; yan figürler ise Hideyo, Saki’nin annesi, 
parktaki oğlan ve oğlanın annesidir. Figürlerin 
özelliklerini incelediğimizde Yoshiko’nun otizm 
spektrum bozukluğu olan ve resim yapmayı 

seven küçük bir kız olduğunu gördük. Annesi 
Saki ise filmin başlarında kızının durumunu ka-
bullenmek istemeyen ve bu durumu gizlemeye 
çalışan biriydi. Fakat filmin ilerleyen kısımların-
da bu durumu kabullenmesiyle yorumlarımı-
za katkıda bulunmuş oldu. Filmdeki dış uzam 
Amerika Birleşik Devletleri; iç uzam karakol, 
otopark, park, Saki’nin evi gibi birbirinden fark-
lı yerler oldu. Filmdeki zamanın bir günü kapsa-
dığını ve yakın bir tarihte geçtiğini söyledik. Bir 
günü kapsamasının nedeni sabah Saki’nin ori-
gami yapıp komşularının kapılarının bırakması 
akşam ise hava karardığında dönmesidir. Yakın 
bir tarihte geçtiğini ise otizm için aşı çalışmala-
rının yapılıyor olmasından anladık. İkinci bölü-
mün sonunda -temalar kısmında- filmin birden 
fazla konuya değindiği ve pek çok mesaj verdiği 
kanısına vardık. Bunlardan bazıları dayanışma, 
otizm spektrum bozukluğu, destek ve anne sev-
gisidir.

Toplantımızın son bölümünde ise her birimizin 
yorumlarıyla filmi altı adet soru üstünden de-
ğerlendirdik. İlk olarak filmi ekspozisyon, çatış-
ma ve sonuç bölümleri olacak şekilde üç bölü-
me ayırmak isteseydik nasıl bir ayrım yapardık 
sorusunun üzerine tartıştık. Bu soruda farklı 
iki görüş vardı: Bir arkadaşımız filmi klasik bir 
şekilde ayırmak yerine Yoshiko’nun krizlerini 
sınıflandırmayı savunurken diğer arkadaşımız 
ise ekspozisyon bölümü Saki’nin anne ve ba-
basının evine gitmesi kadarki süreç, çatışma 
Saki’nin “Benim kızım otistik” demesi ve park 
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uzamında yaşananlar kapanış evlerine dönme-
leri ve origamileri toplamaları. İkinci sorumuz 
filmin konusu ve verilmek istenilen mesaj hak-
kındaydı ve bu soru hakkında farklı görüşler 
ortaya kondu. Konu sorusuna verilen cevaplar 
şunlar oldu: otizmli bir kız ve annesinin ilişki-
si, otizm hastalığına karşı gösterilmesi gereken 
hoşgörü. Ayrıca daha önce izlediğimiz “Küçük 
Ayak İzleri” adlı filmle yaptığımız karşılaştırma 
sonucunda “Küçük Ayak İzleri” filminde konu-
ya daha fazla değinildiği kanısına vardık. Filmin 
mesajını otizm bir hastalık değildir, hayatımızın 
bir parçasıdır, otizm gibi rahatsızlıklara saygı 
duyulması gerekir şeklinde saptadık. Mesajın 
Saki’nin utancının etrafında şekillendiğini de 
ayrı olarak belirttik. Üçüncü soruda “Amerikan 
Sağlık Sistemi” üzerinde durduk. Bu sağlık sis-
teminin Amerika ideallerine uymadığı ve tica-
ret merkezli bir sistem olduğu düşüncesinde 
hemfikir olduk. Bir sonraki tartışma konumuz 
Saki’nin bazı sahnelerde Japonca konuşma-
sı ve bunun asimilasyon ile olan ilişkisiydi. Bu 
soruda cevaplar birbirinden farklıydı. Beşinci 
soruda otizmli insanların toplumda konum-

landırıldıkları yer ve bu durumun yol açtığı ay-
rımcılık tartışıldı. Hepimizin ortak cevabı “ön 
yargı” oldu. Otizme olan ön yargının otopark 
sahnesinde işlendiği kanısına vardık. Son ola-
rak, filmi beğenip beğenmediğimizi nedenle-
riyle birlikte arkadaşlarımızla paylaştık. Filmin 
toplumsal farkındalığı artırabilecek bir film ol-
duğunu düşünenler olduğu gibi kamu spotu ni-
teliği taşıdığını düşünenler de vardı. Bu soruyla 
beraber projemizin son tartışmasını da yapmış 
olduk.

Tartışmalarımız bittikten sonra sinema sektörü-
nün içinde olan yönetmen Kağan Olguntürk’ün 
profesyonel yorumlarını aldık. Film eleştirileri-
mizin son haftasına gelmiş olduğumuzdan Ka-
ğan Olguntürk’e bize dört haftalık süreçte ayır-
dığı zaman için teşekkür ettik. Son hafta da her 
hafta olduğu gibi farklı yorumların paylaşıldığı, 
ilgiyle dinlenilen ve tartışılan bir hafta oldu.

Esen Burak BAŞKALE, 11/G
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ÇOCUKLARDA OTİZM VE OTİZMİN 
AİLE YAŞANTISINA ETKİSİ

Otizm, genellikle erken yaşlarda başlayan ve 
hayat boyu devam eden, kişinin etrafıyla sözel 
ve sözel olmayan şekilde uygun ilişki kurama-
ması şeklinde ifade edebileceğimiz gelişim-
sel bir bozukluktur.1 Günümüzde basit testler 
ile erken tanı yapılabilmektedir. Erken tanı ve 
uygun rehabilitasyon programları otizmli ço-
cukların hayata kazandırılmasında büyük rol 
oynamaktadır. Otizmli çocuklarda sosyal etki-
leşimde yetersizlik, iletişim bozuklukları, sınırlı 
ve yineleyici davranışlar gibi belirtiler görülür. 

Otizmli çocuklar özel durumlarından ötürü 
farklı bir eğitime ihtiyaç duyarlar. Bu durumda 
da ailelere önemli bir sorumluluk düşmektedir. 
Hastalığın tanımlanmasından ailelerin bu du-
rumu kabullenmesine kadar olan süreç olduk-
ça zordur. İlk etapta öfke ve isyan gibi tepkiler 
gözlemlenmekte ve bununla birlikte gelecek 

1 https://www.memorial.com.tr/hastaliklar/otizm-nedir-belirtileri-nelerdir
2 https://www.gonulotizm.org.tr/otizm/otizm-ve-saglik/otizme-eslik-eden-durumlar/16-otizm/86-otizm-ve-aile

kaygısı oluşmaktadır. Utanma, suçluluk hissi 
ve sonrasında kabullenme, uyum sağlama gibi 
durumlar görülebilir. Ailenin çocuğunun özel 
olduğunu kabul etmesi ve bu konu ile ilgili eği-
tim ve uyum süreçlerini araştırması çocuğun 
geleceği için oldukça önemlidir. 2

Normal gelişim gösteren çocukların aileleriyle, 
otizmli çocuğu olan ailelerin yaşam kalitesinin 
karşılaştırıldığı bir çalışmada, normal gelişim 
gösteren çocuğu olan ailelerin yaşam kaliteleri-
nin daha yüksek seviyede olduğu görülmüştür. 
Çoğu aile çocuğunun ihtiyaçlarıyla başa çıkar-
ken ve gerekli eğitimi uygularken çok zorlandı-
ğını ve iş, aile içi ilişkiler ve sosyal hayatta sıkın-
tılar yaşadığını belirtmiştir. Otizmli çocuğu olan 
ailelerle yapılan görüşmelerde, çoğu ailenin 
çocuklarına bakabilmek için yaptıkları işlerin-
den ve isteklerinden vazgeçtiklerini ve kendile-
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rini çevrelerinden soyutladıkları görülmüştür. 
Otizmli çocuğu olan ailelerin en çok yaşadığı 
duyguların; üzüntü, hayal kırıklığı ve suçluluk 
olduğu saptanmıştır. Ayrıca ailelerin eskiye 
oranla daha duygusal ve anlayışlı olduğu, em-
pati yeteneklerinin geliştiği gözlemlenmiştir.3

Bu sıkıntıların ve bu sorumlulukların hafifle-
tilmesi için yapılacak en önemli şey bilgi edin-
mek ve yardım almaktır. Çoğu aile otizmin ne 
olduğunu, otistik bir çocuğun özelliklerini ve 
ona nasıl davranılması gerektiğini bilmemek-
tedir. Otizm hakkında gerekli bilgi sahibi olmak 
ve çocuğa gerekli özel eğitimi sağlamak çok 
önemlidir. Genellikle aileler, bu konuda destek 
almamakta ve kendi başına bu durumla başa 
çıkmaya çalışmaktadır. 

3 http://www.journalagent.com/cocuk/pdfs/CD_9_1_34_42.pdf
4 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/209822

İçe kapanma, stres ve çevreden soyutlanmanın 
ana sebeplerinden biri de budur. Her aile, dev-
letten ve gerekli kuruluşlardan destek almalı 
ve başka otizmli çocuğu olan ailelerle iletişime 
geçerek yardımlaşmalıdır.4 Bu sayede otizmli 
çocuğun gelişimi desteklenirken stres ve baskı-
dan yoksun sağlıklı bir aile yapısının temelleri 
de atılmış olur.

Kaan GÜLER, 11/U
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PROF. DR. KAĞAN OLGUNTÜRK1

FİLM DEĞERLENDİRMELERİ

Küçük Ayak İzleri:

Yönetmenliği Murad Atshan tarafından yapılan 
ve on sekiz dakika uzunluğa sahip olan “Kü-
çük Ayak İzleri” isimli film günümüzde yoğun 
olarak yaşanan mülteci sorununu incelemek-
tedir. Özellikle çocukların yaşadığı sorunların 
incelenmesi açısından güncel ve dikkat çekici 
bir yapım olarak ön plana çıkmaktadır. Filmde 
anlatım yapısı olarak kimi akış problemlerine 
ve kurgu devamlılığına yönelik aksaklıkların 
bulunduğu görülmektedir. Ayrıca kompozisyon 
açısından merkezi kompozisyon biçiminin ter-
cih edilmesi izleyici dikkatinin dağılmasına yol 
açmaktadır. Ancak konunun güncelliği anlatım-
da yaşanan kimi aksaklıkların önüne geçmekte 
ve filmin izlenebilirliğini mümkün kılmaktadır. 

Gelişmiş Bebek:

Yönetmeninin Jeanne Signé olduğu on iki da-
kika uzunluğundaki film, yakın bir gelecekte 
geçmektedir. Filmin konusu tıpkı bir hediyelik 
eşya almaya gider gibi bir bebek evlat edinme-
ye giden bir çiftin komik öyküsünü işlemekte-
dir. Gerek sinemasal anlatımı gerekse konusu 
bakımından ilgi çekici olan film rahat izlenebil-

mekte ve komedi unsurunu başarı ile taşımak-
tadır. Ayrıca beklenmeyen sonu ile sinemanın 
beklenmeyenin efekti olduğunu başarı ile vur-
gulamaktadır. 

Kızım Yoshiko:

Yönetmenliği Brian Blum tarafından yapılan on 
beş dakika uzunluğundaki film öncelikle gör-
sel anlatımındaki başarıyla dikkat çekmekte-
dir. Gerektiğinde özdeşleşmeye yardımcı olan 
öznel kamera açısı kullanımı, gerektiğinde ise 
kullanılan etkili ses tasarımındaki başarı dikkat 
çekicidir. Filmde kullanılan yakın planlar kah-
ramanların duygu 
dünyasının izle-
yiciler tarafından 
hissedilebilmesi 
için etkili olarak 
k u l l a n ı l m ı ş t ı r. 
Filmde ön yargıla-
ra yönelik bir eleş-
tiri Yoshiko isimli 
bir kız çocuğunun 
yaşadıkları üze-
rinden yapılmak-
tadır. 

1 Prof. Dr. Kağan Olguntürk, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf ve Video Bölümü.
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