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Sevgili Kolejliler,

Bilim ve teknolojinin ticari bir meta haline 
geldiği dünya koşullarında, silah, ilaç, gıda 
tekellerinin kitleleri manipüle etmesi; mo-
dern kölelerin, yeni bağımlılıkların, ekono-
mik krizlerin, açlığın, savaşların, terörün, 
çevre kirliliğinin, ayrımcılığın ve göçlerin 
kasıp kavurduğu bir dünya yaratmaktadır. 
Ortalama insan zekasının algılamakta güç-
lük çektiği gelişmelerin hazmedilmeden ya-
şanması, ortaya çıkan toplumsal sorunların 
anlamlandırılmasını zorlaştırmaktadır. Tek-
nolojinin hayatımıza bu denli nüfuz ettiği 
günümüzde; yaşanılan tüm bu karmaşayı 
çözümlemek ise sosyal bilimlerin misyonu 
haline gelmiştir.

Türlü olumsuzluğun yaşandığı dünyamızda 
iyiliğe, güzelliğe, hoşgörüye ve duyarlılığa 
ihtiyacımız olduğu kesin. Farklılıklara saygı 
duyulan, barışçıl ve özgür bir dünya kurabil-
mekse; bireysel ve toplumsal ölçüde sorun-
ların “farkına varmak”tan ve olguları doğru 
değerlendirip, etkili çözümler üretebilmek-
ten geçiyor. Hepimiz farklı özellikleri, farklı 
aidiyetleri, farklı düş ve hedefleri olan birey-
leriz. Tek tek her birimiz biricik ve değerliyiz. 
Bununla birlikte bizi birbirimize bağlayan, 

yakınlaştıran, güvende hissettiren ortaklık-
larımız da sınırsız; ve tüm bu değerler, her 
birimizi, toplumumuzu, dünyamızı zengin-
leştiriyor. Bireysel farklılıklarımızın bilincine 
varıp kendimizi gerçekleştirmek, sağlıklı ve 
uygar bir toplum olabilmek için ön koşul ise 
sosyal bilimler ışığında süreci ve kendimizi 
değerlendirmekten geçiyor. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ün, “Bütün ilerlemeler, insan fikri-
nin eseridir. Fikri harekete getirmek, birinci 
işimiz olmalıdır.” sözüyle vurgulamış olduğu 
gibi, genç bireylerin yenilikçi fikirlerini ortaya 
koyması ve bu fikirlerin desteklenmesi, Sos-
yal Bilimler Zümreleri olarak bizlerin de en 
temel misyonudur. Bu amaçla, sosyal bilim-
ler alanına ilgi duyan öğrencilerimizin hazır-
lamış oldukları TED PUSULA Dergisi’nin 3. 
sayısıyla sizlere yeniden ‘MERHABA’ diyoruz.

Disiplinler arası iş birliği ile Coğrafya, Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe ve Tarih 
Zümrelerinin organize ettiği Kolej öğrenci-
leri, sosyal alanlar ile ilgili merak ettiklerini 
bilimin ışığında araştırıp, kaleme aldılar. Ar-
tık ortaya çıkan metinleri sizlerle paylaşma 
zamanı geldi. Hepinize keyifli okumalar di-
liyoruz.

Editörden

Derya ORĞUN

İsmet DUYAR

Mustafa YAVUZER
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YAVAŞ ŞEHİRLER : CITTASLOW

Küreselleşmenin etkisiyle şehir-
ler hızlı çalışılan, hızlı yaşanılan 
ve üretmekten çok tüketen, kendi 
kendine yetmeyen yaşam alanla-
rı haline gelmiştir. Kentler, kuruluş 
amaçları olan insanların bir arada 
güven içinde yaşadıkları yerler ol-
maktan çıkmış, insanların daha 
hızlı hareket etmeleri ve daha hızlı 
çalışmaları için tasarlanan me-
kanlara dönüşmüştür. İnsanların 
birbirlerinin sıcaklığına sığındıkları, 
sosyalleştikleri, el emeklerini birbir-
lerine sundukları sosyal korunaklar 
olmaktan gittikçe uzaklaşan kent-
ler, insanların tüketim için yaşa-
dıkları sahneler halini almıştır. Ya-
şamın hızlanması sonucu insanlar 
daha hızlı yemek yemek, daha 
hızlı alışveriş yapmak, gidecekleri 
yere daha hızlı varmak için belli bir 
tempo içinde koşturup durmak-
tadırlar. Bu yaşam tarzı bakkallar, 
manav, terzi gibi küçük esnaf ye-
rine AVM’leri, çocuklarımızın oyun 
oynayacağı alanlar yerine oto-
parkları, daha çok park ve yeşil alan 
yerine geniş otoyolları hayatımıza 
sokmuştur. İnsanın en önemli de-
ğeri olan kısıtlı yaşamını sağlıksız 
yiyecekler, hava kirliliği, trafik, yal-
nızlık ve tüketimle harcaması mo-
dern yaşamın vazgeçilmezi olarak 
sunulmuştur. Popüler kültürün de 
desteklediği hayatı yaşamak için 
zamanı olmayan, işine arabasıyla 

hızla giden, oturup kahve içecek 
bir yarım saati bile olmadığı için 
yürürken kahvesini içen, yetişmesi 
gereken bir yerler olduğu için ye-
mekten zevk almak yerine ayakta 
hızlı bir şekilde “beslenen”, komşu-
larını veya yerel esnafı tanımayan 
modern insan modelinin sürdürü-
lebilir olmadığı ortadadır.

Bu yaşam tarzı modern insan-
da depresyon, kalp hastalıkları ve 
kanser gibi birçok hastalığa neden 
olmasının yanı sıra; kentleri de sür-
dürülemez hale getirmiştir. Hızlı 
yaşam tarzının oluşturduğu kent-
ler artık kendi kendine yetmemek-

tedir. Bu kendi kendine yetmeyen 
kentler de, sadece yakın çevresin-
deki değil, dünyanın birçok köşe-
sindeki kaynakları, üstelik binlerce 
kilometre uzaklıktan getirterek yok 
ederken, aynı zamanda hem do-
ğayı hem insanları tüketmektedir. 
İnsanların daha çok tüketmesi, bir 
yerden bir yere daha hızlı gitme-
si için tasarlanan kentler insanları 
doğadan ve birbirlerinden kopart-
mış ve tek alternatif haline gelmiş-
tir. Tüketim odaklı hayatın insanla-
ra mutluluk ve huzur getirmediği, 
insanların farklı bir yaşam biçimi 
aramaları kentsel boyutta Cittas-
low hareketini ortaya çıkarmıştır. 
Cittaslow felsefesi yaşamın, yaşa-
maktan zevk alınacak bir hızda ya-
şanmasını savunmaktadır. Cittas-
low hareketi, insanların birbirleriyle 
iletişim kurabilecekleri, sosyalleşe-
bilecekleri, kendine yeten, sürdü-
rülebilir, el sanatlarına, doğasına, 
gelenek ve göreneklerine sahip 
çıkan ama aynı zamanda alt yapı 
sorunları olmayan, yenilenebilir 
enerji kaynakları kullanan, tekno-
lojinin kolaylıklarından yararlanan 
kentlerin gerçekçi bir alternatif ola-
cağı hedefiyle yola çıkmıştır.
Cittaslow hareketi 1999 yılında 
Greve in Chianti’nin eski belediye 
başkanı Paolo Saturnini’nin vizyo-
nu doğrultusunda ortaya çıkmıştır. 
Paolo Saturnini yaşam kalitesi-
ni yükseltmek amacıyla kentlerin 
kendilerini değerlendirmelerini ve 
farklı bir kalkınma modeli ortaya 
koymaları fikrini ulusal boyuta ta-
şımıştır. İdealleri kısa zamanda Bra 
(Francesco Guida), Orvieto (Stefa-

AKYAKA-MUĞLA
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no Cimicchi) ve Positano (Dome-
nico Marrone) belediye başkanları 
ve Slow Food başkanı Carlo Petrini 
tarafından benimsenmiştir. Günü-
müzde 28 ülkede 182 üyeye ya-
yılan Cittaslow hareketinin amacı 
Slow Food felsefesini kentsel bo-
yuta taşımaktır.
Cittaslow Birliğinin organizasyon 
yapısında 3 ana organ vardır. Ulu-
sal ağların temsilcilerinden oluşan 
ve karar verici Koordinasyon Ko-
mitesi, hareketin bilimsel altyapı-
sını oluşturan ve genel hatlarını 
çizen Bilim Komitesi ve birliğin 
operasyonel yanıyla sorumlu Sek-
reterya (Genel Merkez).
Cittaslow birliği ulusal ağlardan 
oluşmaktadır. Bir ülkede 3 Cittas-
low olması durumunda ulusal ağ 
kurulabilir. Ulusal ağlar kendi ülke-
lerindeki adaylık sürecini yönetirler 
ve Genel Merkez’le kendi ülkele-
rindeki Cittaslowların iletişimini 
sağlarlar. Ülkelerinde Cittaslow ha-
reketinin yaygınlaşması ve geliş-
mesi için üyelerle birlikte projeler 
gerçekleştirebilirler.

Cittaslow Üyelik Kriterleri

1999 yılında İtalya’nın Greve in 
Chianti kentinde kurulan Cittaslow 
Birliği nüfusu 50.000 altında olan 
kentlerin üye olabildiği uluslararası 
bir belediyeler birliğidir. Birliğe üye 
olmak için birliğin belirlediği kriter-
leri gerçekleştirmek için projeler 
geliştirmek ve uygulamak gerek-
mektedir. Kentlerin kriterler çerçe-
vesinde yaptığı çalışmalar puan-
lanmakta ve bir kentin üye olması 
için 50 ve üzerinde puan alması 
gerekmektedir. 1999 yılında birliğin 
belirlediği kriterler, birliğin sadece 
İtalya veya Avrupa’da değil bütün 
dünyada yayılması sonucu daha 
evrensel bir hale getirilmeye çalı-

şılmıştır. Uluslararası Bilim Komitesi 
tarafından yapılan çalışmanın Birlik 
tarafından onaylanmasının ardın-
dan geçerli olan yeni kriterler ilk 
aşamada deneme amaçlı bir sene 
deneme süresine tabi tutulacaktır.
Yeni kriterlerin eskilerinden en 
önemli farklılıklarından biri pers-
pektif ve zorunlu kriterlere yer 
verilmesidir. Zorunlu kriterler o 
konuda yapılan çalışmaların mev-
cudiyetinin zorunlu olduğu kriter-
lerdir ve kriter listesinde bir asteriks 
(*) ile belirtilirler. Perspektif kriterler 
ise iki asteriks ile belirtilen (**) ve 
aday kent tarafından geleceğe yö-
nelik daha kesin ve imtiyazlı taah-
hütlerin benimsendiği kriterlerden 
oluşmaktadır. Perspektif kriterler, 
gerçekleştirilmeleri durumunda, 
yer aldıkları kriter başlıklarında %15 
oranında puan artışı sağlarlar.
Belediyenin gerçekleştirdiği veya 
başlattığı projeler, programlar veya 
planlar üzerinden değerlendirilen 
kriterlerin puanlamasında projenin 
ne zaman başlatıldığı, ne kadar ba-
şarılı olduğu dikkate alınacaktır.
Başvuru dosyası word formatında, 
kriterin adı ve altında o kriter çer-

çevesinde yapılanların yer alacağı 
şekilde hazırlanmalıdır. Kriterler 
çerçevesinde gerçekleştirilen et-
kinlikler hakkında fotoğrafların kul-
lanılması gerekmektedir.
Başvuru dosyası hazırlanırken kri-
terler hakkında gerçekleştirilen 
faaliyetler belgelenmelidir. Bele-
diyenin yaptığı yazışmalar, meclis 
kararları, alınan raporlar, düzenle-
nen toplantı tutanakları veya fo-
toğrafları ek belge olarak ayrıca 
sunulmalıdır. Bu belgeler ait olduk-
ları kriterin numarasını belirtecek 
şekilde bir ek klasöre yerleştirilme-
lidir. Örneğin başvuru dosyasında 
su temizliğinin belgelenmesi krite-
ri çerçevesinde ilgili kurumdan alı-
nan su analiz raporlarına 1.2 başlığı 
altında ek dosyada yer verilecektir. 
Ek dosyadaki bu belgeler taratı-
larak bir cd/dvd içinde de teslim 
edilecektir. Ek dosyası İngilizceye 
çevrilmeyecektir.
Kriterlerin puanlanmasında o kriter 
çerçevesinde yapılan çalışmaların 
seviyesi de dikkate alınmaktadır.
Örneğin hava kirliliği için hiçbir şey 
yapmayan kent puan alamayacak, 
hava ölçümü yapıp, havanın te-

Gökçeada-Çanakkale
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mizliğini analiz raporlarıyla belge-
leyen kent tam puan alabilecektir. 
Hava ölçümü yapılması için mec-
lis kararı alan ancak henüz yap-
mayan kentler veya hava ölçümü 
takvimlendirilmiş ama henüz ger-
çekleşmemiş kentler ara puanlar 
alacaklardır. Her halükarda yapılan 
faaliyetler hakkında meclis kararla-
rı, yazışmalar, raporlar ve benzeri 
belgeler kanıtlayıcı belge olarak 
sunulmak durumdadır.
Yeni kriter sisteminin getirdiği ye-
niliklerden biri de ulusal ağlara ve-
rilen kriter ekleme yetkisidir. Her 
ülke kendi şartları doğrultusunda 

kriter başlıklarına, o başlığın puan 
değerinin %20’sini geçmeyecek 
oranda ulusal kriter ekleyebile-
cektir. Cittaslow Türkiye olarak bu 
çalışma henüz gerçekleşmemiştir 
gerçekleştirildiği zaman kriter lis-
tesi güncellenerek yayınlanacaktır.

Dünya’da ve Türkiye’de Citta Slow

Citta Slow aslında bir düşünme 
yöntemi olmakla birlikte yaşadığı-
nız kenti, orada yaşayan veya ziya-
rete gelen insanları önemsemek, 
çevreyi korumak, yerel ürünleri 
öne çıkarmak, tüm şehirlerin aynı-

laşmasına karşı çıkmak ve bir şehri 
özgünlüğü desteklemek demektir. 
Öte yandan bir tür butik turizm 
kentleri yaratmaktır bu. Çünkü tüm 
yavaş şehirlere turistler çok ilgi 
gösteriyor. Avrupa’nın bunu yap-
mak için bizden daha fazla sebebi 
var, çünkü bazı uluslararası ma-
ğaza zincirleri her kasabaya kadar 
girmiş durumdadır. Bu, ekonomik 
yönden iyi bir gelişme gibi görülse 
de Citta Slow hareketi tam tersini 
düşünür: Yerel mağaza ve yerel 
ürün daha iyidir!
Yavaş şehir olmadaki ana amaç, 
gurme yiyeceklerin desteklenmesi, 

HALFETİ-ŞANLIURFA
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gelir seviyesi ve hizmet kalitesinin 
artması ve çevrenin korunmasıdır. 
Yavaş Şehirler Birliği bu amaçla 
gürültü kirliliğini ve hızlı trafiği kes-
mek, yeşil alanları ve yaya bölge-
lerini artırmak, yerel üretim yapan 
çiftçilerle bu ürünleri satan dükkan 
ve lokantaları desteklemek ve yerel 
estetik öğeleri korumak gibi 50’den 
fazla kriteri gerçekleştirenleri kabul 
etmektedir. Bu üyeliği almaya hak 
kazandıktan sonra da gizli denetle-
meler olmaktadır. 

Citta Slow hareketine göre iyi ya-
şamakla yavaş yaşamak arasında 
bir fark vardır: İyi yaşamak vatan-
daşların kasabalarında kolay ve 
rahat bir biçimde hizmet ve sorun 
çözümlerinden faydalanarak yaşa-
ması demektir. Ama yavaş yaşa-
mak başka bir şey: “Yavaşça acele 
etmek” yani Latincesiyle “festina 
lente”... Bundan kastedilen, bugü-
nün ve geleceğin sağladığı imkan-
lar sayesinde geçmişin mirasını ve 

bilgi birikiminden faydalanmaktır. 
Tabii ki bu yolla anlatılmak istenen, 
daha az çılgın, daha yavaş, ama 
daha insani, daha çevreci, geçmiş 
ve gelecek nesillere daha saygılı 
olmak... 
Avrupa’da başta İtalya olmak üze-
re; Avusturya, Danimarka, Hol-
landa, Norveç, Polonya, İspanya, 
İsveç ve İngiltere ile Güney Kore 
ve Avustralya gibi 25 ülkeden 150 
küçük nüfuslu kentin üyesi oldu-
ğu “Sakin Şehirler” örgütlenmesi-
ne Türkiye’den ilk katılan, İzmir’in 
Seferihisar ilçesi olmuştu. 2009 
yılında Seferihisar’ın üye olma-
sının ardından 2011 yazında, bu 
örgütlenmeye Muğla’nın Akyaka, 
Aydın’ın Yenipazar, Çanakkale’nin 
Gökçeada ve Sakarya’nın Tarak-
lı, Isparta’nın Yalvaç, Kırklareli’nin 
Vize ve Ordu’nun Perşembe, Şanlı 
Urfa’nın Halfeti ilçeleri kabul edil-
di. Bu ilçelerden Akyaka’nın Özel 
Çevre Koruma Bölgesi olması ve 
biyoçeşitliliği, Taraklı’nın karakte-

ristik mimari yapısı ve restore edi-
len çok sayıda binası, Yenipazar’ın 
Türkiye çapında ünlü pidesi başta 
olmak üzere yerel yemekleri, Gök-
çeada’nın ise adada organik üretim 
yapılması, “Sakin Şehir” statüsünü 
kazanmalarındaki en önemli et-
kenlerdir.

Kaynak: Cittoslow Türkiye

10-C Yağmur Deniz Gülbaz
10-C Deren Güngör

TARAKLI-SAKARYA
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“Yörük” kavramı, “yürümek” fiilinden türemiş olup, 
yüzyıllar boyu kültürel yapılarını asimile etmeden, 
koruyup, sahip çıkarak sürdürmüş olan, günümüz-
de ise halen devam ettirmekte oldukları göçebe 
yaşamları ile dikkat çeken boylara verilen addır.

Türklerin ilk yurdu Orta Asya’dan bu yana, sahip 
olunan göçebe yaşam kültürüne sahip çıkan Yö-
rükler,Orta Asya’nın zorlu, kurak yaşam şartları so-
nucunda Anadolu’ya gelip yurt tutmuş Oğuz boy-
larıdırlar.

Yaylalarda, çayırlarda, akarsularla, doğanın güzel-
likleriyle iç içe yaşamayı hayat felsefesi belirlemiş 
olup, mevsimden mevsime, yanlarına aldıkları hay-
vanları ve onlar için “yuva” sayılan çadırları ile ha-
reket eden Yörük obaları ile, yerleşik hayat süren 
Türkler, yıllar boyu kültür sentezi içinde bulunmuş-
lardır. Bu kültürel etkileşim sonucu milli birlik, dost-
luk, kardeşlik duygusu yanında oluşan yapıt, sanat 
eserleri ve mimariler, aynı soydan gelen, toplum-
sal yapıları zamanla değişmiş toplumları bir arada 
tutmakta, Vatan bölünmezliğini ve ülke içerisinde 
sağlanan barışın daimiliğini göstermektedir.

Gelişen büyük şehirler ile artan olanaklar, sağlık 

olanakları.. vb., Yörüklerin kültürlerini terk ettirme-
ye yetmemiş, günümüz göçebe yaşayan Yörük 
obalarını, teknolojiden, gelişmelerden daha da so-
yutlamış, dünya ile ilişkilerini neredeyse tamamen 
kesmişlerdir. 

İlkbaharda Toroslar’ı aşıp yürüyerek Konya’daki 
yaylalara gelen Sarıkeçili yörükleri, mevsim değişik-
likleri ile, Mersin sahillerine varmak için 2 ay süre-
cek yeni göç yolculuğuna başladı. Sarıkeçililer, göç 
etmek için her mevsim değişikliklerinde yaklaşık 
450-600 km yürümektedirler.

Yılın 4 ayını yollarda, 3 ayını yaylalarda, kalan 5 ayı-
nı ise denize yakın obalarında geçiren Sarıkeçililer, 
keçi kılından yaptıkları, ateş ve yağmur geçirmeme 
özelliğine sahip çadırları ile yaklaşık 20 yıl geçirebi-
liyorlar. Bu çadırlar içerisinde odun ateşi yakıp, çay, 
yemek yapılıyor. 
Bir obanın bulunduğu yaylada bir başka yörük aile 
bulunmaz, ve bu durum Yörüklerin dağınık bir ya-
şam sürmesine sebep olur. Bunun nedeni ise hay-
vanların otlanma yerlerinin kısıtlamamakdır, çünkü 
temel geçimlerini hayvancılıkdan sağlarlar. 

Kültürlerinin sürdürülmesi, ve değerlerini bir sonra-
ki nesile aktarabilme amacında yaşamlarını sürdü-
ren Yörükler, çocuklarını bu amaç doğrultusunda, 
teknolojiden, gelişmelerden uzak, doğa ile iç içe 
yetiştirmektedirler “Yörük kültürü sürsün istiyoruz. 
Her türlü lüksten uzağız. Çocuklarımız da ona göre 
büyüyor. Teknoloji nedir bilmezler. Tableti, bilgisa-
yarı hiç merak etmiyorlar. Tek merak ettikleri şey 
bisiklet. Hayvanların bir sıkıntısı olduğunda hemen 

TOROSLAR’DA 
YÖRÜK 
GÖÇLERİ
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anlıyorlar. Her şeylerini biliyorlar. 
Şehir hayatından sıkılıyorlar, ka-
labalıktan hoşlanmıyorlar. Varsa 
yoksa keçiler ve çadırımız” diyor 
Ali Atar (Sarıkeçili obasından).

Göç yolunu belirlerken mevsim 
etkeninin yanı sıra, çocuklarının 
eğitimini de göz önünde bulun-
duran Yörükler, okul zamanı asfalt 
yakınlarına konup, 
eğitimsiz bir nesil 
yetiştirmeye karşı 
çıkıyorlar. Göç yo-
luna sabah 5’de, 
gün doğarken çı-
kıp, hayvanları ile 
birlikte, çadırlarını 
toplayıp yola ko-
yuluyor, günlük 
yaklaşık 7 saatlik 
bir yürüyüş ile, 
traktör vb kullan-
madan, haftalarca 
süren, Toroslarda 
başlayıp, Mersin’de 
biten göç yolunu 
tamamlıyorlar.

KAYNAKÇA;
http://www.haberturk.com/ya-
sam/haber/1133062-sarikeci-
li-yorukler-icin-daglardan-sahil-
lere-goc-vakti
http://www.honamliyorukle-
ri.org.tr/index.asp?mn=37&b-
n=&in=212
https://www.yorturkvakfi.com/
yoruk-obalari-yoruklerin-yasa-

mi.html
http://erdemliyiz.blogcu.com/
yoruk-kimdir/5413553
http://www.mutilcemiz.net/frm/
index.php?page=Thread&pos-
tID=9454

10- G K.Selin Bağcı
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İran’ın Ramsar kentinde 1971 yılında imzalanan ve 
sulak alanların korunmasını ve akılcı kullanımını he-
defleyen, kısaca Ramsar Sözleşmesi adıyla anılan söz-
leşmeye Türkiye, 1994 yılında taraf olmuştur. Sözleş-
me 94/5434 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 17.05.1994 
tarihi ve 21937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. Sulak alanlar; doğal veya yapay, 
devamlı veya geçici, sürekli veya mevsimsel, suları 
durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin 
gel-git hareketlerinin çekilme devresinde 6 metreyi 
geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuşları ol-
mak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem ta-
şıyan bütün sular, bataklık, sazlık ve turbiyerler ile bu 
alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına 
doğru ekolojik açıdan su altında kalan yerler olarak 
tanımlanmaktadır. Türkiye’de Ramsar Sözleşmesi kap-
samında, 1994 yılında Kayseri’de Sultansazlığı, Balıke-
sir’de Manyas Gölü, Kırşehir’de Seyfe Gölü, Mersin’de 
Göksu Deltası, Burdur ve Isparta’da Burdur Gölü, 1998 
yılında Samsun’da Kızılırmak Deltası, Bursa’da Uluabat 
Gölü, İzmir’de Gediz Deltası, Adana’da Akyatan Lagü-
nü, 2005 yılında Adana’da Yumurtalık Lagünleri, Kon-
ya’da Meke Maarı, 2006 yılında Konya’da Kızören Ob-
ruğu ve 2009 yılında da Kars’ta Kuyucuk Gölü olmak 
üzere toplamda 13 sulak alan (toplam 179.898 hektar 
alan) Ramsar alanı ilan edilmiştir Bu alanlara ek ola-
rak 2013 yılı itibariyle Bitlis’deki Nemrut Kalderası 14. 
Ramsar Alanı olarak eklenmiştir.

1.Sultan Sazlığı, Kayseri, 1994

2.Manyas Gölü, Balıkesir, 1994

3.Seyfe Gölü, Kırşehir, 1994

4.Göksu Deltası, Mersin, 1994

5.Burdur Gölü, Burdur ve Isparta, 1994

6.Kızılırmak Deltası, Samsun, 1998

7.Uluabat Gölü, Bursa, 1998

8.Gediz Deltası, İzmir, 1998

9.Akyatan Lagünü, Adana, 1998

10.Yumurtalık Lagünleri, Adana, 2005

11.Meke Maarı, Konya, 2005

12.Kızören Obruğu, Konya, 2006

13. Kuyucuk Gölü, Kars, 2009

14.Nemrut Kalderası, Bitlis, 2013

RAMSAR SÖZLEŞMESİ
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1. Bir sulak alan eşine az rastlanır veya sıra dışı bi-
yo-coğrafi bölgedeki sulak alanlara dair özgül bir 
örnek oluşturuyorsa; (nadirlik, tipiklik)

2. Bir sulak alan kayda değer miktarda nadir, tehlike-
ye düşebilir veya tehlike altındaki bitki ve hayvan 
türlerini destekliyorsa veya bu türlerin bir veya 
daha fazla bireylerini (kayda değer sayıda) içeri-
yorsa;

3. Bir sulak alan flora ve faunanın özellikleri ile ka-
litesinde dolaylı bir bölgenin ekolojik ve genetik 
çeşitliliğini sürdürebilmek için özel bir değere 
sahipse veya; Bir sulak alan, endemik bitki veya 
hayvan türleri veya toplulukları açısından özel bir 
değere sahipse veya; Bir sulak alanın değerlerini, 
verimliliğini veya çeşitliliğini gösterecek özellikte-
ki su kuşu gruplarından önemli sayıda su kuşunu 
düzenli olarak destekliyorsa uluslararası sulak alan 
olarak nitelendirilebilir.

4. Bir sulak alan, bitki veya hayvanların biyolojik 
döngülerinin kritik safhalarında bu bitki ve hayvan 
türlerine habitat olması açısından özel bir öneme 
sahipse uluslararası sulak alan olarak nitelendiri-
lebilir.

5. 20.000 su kuşunu düzenli olarak destekliyorsa 
uluslararası sulak alan olarak nitelendirilebilir.

6. Popülasyonlar hakkında veri edinmenin mümkün 
olduğu yerde bir sulak alan, su kuşlarının bir tür 
ya da alt türlerinin popülasyonundaki bireylerin 
%1’ini düzenli olarak destekliyorsa uluslararası su-
lak alan olarak nitelendirilebilir.

7. Önemli bir oranda doğal balık alt türlerini, veya 
ailelerini, yaşam evrelerini, sulak alanın yararları 
ve/veya değeri, dolayısıyla küresel biyolojik çesit-
liliğine işaret eden türler arası ilişkileri ve/veya po-
pülasyonları barındırıyorsa uluslararası sulak alan 
olarak nitelendirilebilir.

8. Sulak alanın içinde veya buna bağlı başka bir yer-
de, balıklar için önemli bir besin kaynağına sahip-
se, yumurtlama ortamı ise veya yavru balıkların 
beslenme ve barınma ortamı ve/veya balıkların 
göç yolu üzerinde bulunuyorsa uluslararası öne-
me sahip sulak alan olarak nitelendirilebilir.

9. Sulak alan, sukuşları dışında sulak alana bağlı tür 
veya alttürlerin dünya popülasyonunun %1‘ni 
düzenli olarak bulunduruyorsa uluslararası sulak 
alan olarak nitelendirilebilir.

Sulak alan; doğal veya yapay, devamlı veya geçici, sü-
rekli veya mevsimsel, suları durgun veya akıntılı, tatlı, 
acı veya tuzlu olan, denizlerin gel-git hareketlerinin 
çekilme devresinde 6 metreyi geçmeyen derinlikleri 
kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların ya-
şama ortamı olarak önem taşıyan bitin sular, bataklık 
ve sazlık alanlar ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden 
itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan su altında 
kalan yerler olarak tanımlanır.

Sulak Alanlar Dünyanın Doğal Zenginlik Müzeleridir

• Sahip oldukları biyolojik çeşitlilik nedeniyle sulak 
alanlar dünyanın en önemli ekosistemleridir.

• Bulundukları yörede nem oranını yükselterek, 
başta yağış ve sıcaklık olmak üzere yerel iklim ele-
manları üzerinde olumlu etki yaparlar. 

• Tortu ve zehirli maddeleri alıkoyarak ya da azot, 
fosfor gibi maddeleri kullanarak suyu temizlerler

Sulak Alanlar En Kıymetli Habitatlardır

• Tropikal ormanlarla birlikte yeryüzünün en çok 
biyolojik üretim yapan ekosistemleridir.

• Başta balıklar ve su kuşları olmak üzere gerek çev-
reyle ilgili (ekolojik) değeri, gerekse ticari değerleri 
yüksek, zengin bitki ve hayvan çeşitliliği ile birçok 
türün yaşamasına olanak sağlarlar.

Sulak Alanlar Endemik Canlıların Yuvasıdır

• Bazı türler belirli sulak alanlara endemiktir. Yani bu 
türler dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmaz 
ve eşsizdir.

Sulak Alanlar Biyolojik Üretim Ekosistemleridir

• Balıkçılık, tarım ve hayvancılık, saz üretimi, turizm 
ve ulaşım olanaklarıyla bölge ve ülke ekonomisi-
ne önemli katkı sağlarlar.

Sulak Alanları Koru ve Akılcı Kullan

• Sulak alanlar dünya yüzeyinin küçük bir alanını 
kapsamalarına rağmen dünyanın biyoçeşitliliğine 
yaptıkları katkılardan dolayı eşsizdirler. Birçok bitki 
ve hayvan türü tamamıyla sulak alanlara bağım-
lıdır. Sulak alanlar olmadan yaşamlarını sürdüre-
mezler.

• Dünyada sadece tatlı su sulak alanlarında şim-
diye kadar toplamda 100.000 farklı hayvan türü 
tanımlanmıştır. Bunların neredeyse yarısı böcek, 
yaklaşık 20.000’i de omurgalıdır. Yeni keşifler dur-
madan devam etmektedir.

Habitatları Yok Etme RAMSAR’a Evet De

Dünyadaki insan varlığının devam edebilmesi için in-
sanoğlunun doğaya zarar vermemesi gereklidir. Do-
ğal denge bozulursa türlerin nesli tükenmeye başlar, 
besin zinciri kırılır ve birbiriyle ilişkili olan türler hızla 
yok olmaya başlar. Sera etkisi nedeniyle iklimler deği-
şir ve buzullar erimeye başlar, sular yükselir. Zamanla 
atmosferdeki oksijen azalır ve karbondioksit artar.

Doğa Yalnız Bizim Değil Tüm Canlılarındır

İnsanoğlunun hırsları ve aşırı açgözlülüğü sulak alan-
lar için de bir tehlikedir. Tarım ve inşaat için kurutma 
ve doldurma ,endüstriyel atıkların doğaya atılması, 
aşırı balık avlama, hatalı otlatma, turizm faaliyetleri-
nin doğal ortamlara verdiği hasar, fazla turist varlığının 
sulak alanda yaşayan hayvanları rahatsız etmesi ne-
deniyle kuşların göç yollarını ve konaklama alanlarını 
değiştirmesi, tedirgin olan hayvanların üreyememesi 
ve benzeri insan faaliyetleri nedeniyle sulak alanlar 
tehlike altındadır.
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Lagün: Koyların önünde oluşan 
kıyı kordonları zamanla koyun 
önünü tamamen kapatır ve deniz-
le olan bağlantısını keserek deniz 
kenarında bir göl oluşumuna ne-
den olur. Böyle oluşan göllere la-
gün ya da denizkulağı denir.

Ülkemizde; bütün delta ovaları-
mızda küçük lagünler oluşmuştur. 
Büyük ve Küçük Çekmece gölleri, 
Durusu Gölü, Bafra Deltası’ndaki 
Balık Gölü, Çukurova Deltası’ndaki 
Akyatan Gölü bu göllerin en çok 
bilinenleridir.

Delta: Bir ırmağın çatallanarak de-
nize döküldüğü yerdir. Eski Yunan 
tüccarların Nil Nehri’nin denize 
ulaşan kısmında üçgen biçiminde 
kara parçaları olduğunu gördüler. 
Oluşan şekiller Yunan alfabesinin 
dördüncü harfi Δ (delta) yla aynı 
olduğu için tüccarlar buraya delta 
adını verdiler. Deltalar çok zengin 
bir yaşam alanı barındırırlar.

Maar: püskürme veya patlamayla 
birlikte lav ve mağmanın oluştur-
duğu, geniş, hafif kabarmış bir kra-
terdir. Maar tipik olarak suyla dolu 
ve sığ krater gölü görünümünde-
dir.

Obruk: Yer altı suyunun, karbondi-
oksit ile birleşimi sonucu karbonik 
asit oluşur. Bu karbonik asit kireç 
taşının yoğun olduğu toprakları 
zamanla çözerek yer altında ma-
ğaralar oluşmasına neden olur, bir 
müddet sonra mağaranın üstünde 
bulunan toprak çöker işte bu çök-
me sonucu oluşan derin çukurlara 

Akyakan Lagünü

Göksu deltası

Kızılırmak Deltası

Dalyan Deltası
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obruk denir. Çözünebilir kayaç-
ların bulunduğu bölgelerde yer-
yüzü boyut ve şekilleri çeşitlilik 
gösteren çok sayıda çöküntüyle 
doludur.

Kaldera: Volkanik patlama so-
nucu toprağın çökmesiyle oluş-
muş volkanik yer şeklidir. Bazen 
volkanik kraterlerle karıştırıl-
maktadır.

10-E TÜRKER UĞUŞ

Meke Maarı

Kızören Obruğu

Nemrut Kalderası
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Prof. Dr. Oğuz Erol Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi coğrafya bölümü 
emekli öğretim üyesidir. Bir çok coğrafyacı 
onu klimatoloji adlı hem yazdığı dönemin 
hem de şimdinin eşsiz eserlerinden biriyle 
tanır.

1926 yılında Bursa’da doğmuştur. Annesi 
İstanbullu babası Reşadiyelidir. Babası Bur-
sa’da Tapu Kadastro Müdürlüğü’nde görevli 
iken annesi genç yaşta vefat edince İstan-
bul’a yerleşmişlerdir. Çocukluğunun bir 
kısmı İstanbul Yenikapı’da geçmiştir. Daha 
sonra Ankara’ya göç etmişlerdir. İlk ve Orta 
Okul eğitimini İstanbul’da, Lise eğitimini 
Ankara’da tamamlayan EROL, 1947 yılında 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesinden lisans tezini vererek mezun 
olmuştur.

1950 yılında aynı Üniversitenin Coğrafya 
Bölümünde Doktor unvanını almış, 1952-
1957 arasında Fiziki Coğrafya ve Jeoloji 
Kürsüsünde Asistan olarak çalışmıştır. 1957-
1965 yılları arasında Doçent, 1965-1987 yıl-
ları arasında Ankara Üniversitesinde Profe-
sör olarak görevini sürdüren EROL, sırasıyla 
A.Ü. Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölü-
münde Bölüm Başkanı, Dil ve Tarih – Coğ-
rafya Fakültesinde dekanlık, aynı Fakültenin 
Fiziki Coğrafya Kürsüsünde kürsü başkanlığı gibi 
görevlerde bulunmuştur.

Üniversitelerimiz ile Almanya, İtalya, A.B.D., İn-
giltere, Fransa gibi ülkelerde bilimsel araştırma 
ve çalışmalar yapan EROL, 1987 yılında İstanbul 
Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitü-
süne geçmiştir. Bu enstitüde Jeomorfoloji Ana-
bilim Dalı Başkanı olarak çalışmıştır. Jeomorfoloji, 
Kuvaterner Jeolojisi, Klimatoloji, Hidroloji, Deniz 
Bilimleri, Çevre Bilimleri, Jeoarkeoloji, Fiziki Coğ-
rafya, Jeoloji, Bilgisayar bilimlerine ilgi duyan 
Prof. Dr. Oğuz EROL’un bu alanlarda yayın ve ça-
lışmaları bulunmaktadır.

1993 yılında yaş haddinden dolayı emekli olmuş-
tur. 1997 yılında İ.T.Ü. Jeoloji Mühendisliği bölü-
münde bir sömestr seçmeli jeomorfoloji dersi 

vermiştir. Aynı bölümde proje bazında bilimsel 
çalışmalar yapmıştır.

Onuruna 2010 yılında ‘’Ulusal Jeomorfoloji Sem-
pozyumu‘’ UJES 2013 yılında ‘’Kuvaterner Bilim-
leri Çalıştayı’’ düzenlenmiştir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır. Çocuklarının her iki-
si de profesördür. Kibar, nazik ve mütevazı, hırs 
ve ihtirastan uzak bir kişiliğe sahiptir. Daima iyiyi 
ve en güzeli öğretmeye gayret etmiştir. Emekli 
olduktan sonra da birçok çalışma yapmış ve iste-
yen herkese yardımcı olmuştur.

Meslek hayatı boyunca oluşturduğu ve binlerce 
kitap, dergi, ayrı basım ve haritalardan meydana 
gelen şahsi kütüphanesi, ailesinin de isteği üzeri-
ne 2012 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 
Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’ne ba-

Türkiye’de Coğrafyaya Yön 
Verenler: OĞUZ EROL



15

C
o

ğ
ra

fy
a

ğışlanmıştır. Kütüphaneye ‘’Prof. 
Dr. Oğuz Erol Uzmanlık Kütüp-
hanesi ‘’ adı verilmiştir.

Varlığıyla, aydınlık saçan Oğuz 
Erol 11.04,2014 günü ışık ol-
muştur. Hocamızı rahmetle ve 
minnetle anıyoruz. 
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10-G Yağmur Ece AKIN
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Yaklaşık 520 kilometrekarelik bir 
alana yayılan muhteşem doğal 
anıtların gözlendiği Gansu Eya-
leti’nin Linze ve Baiyin bölgeleri 
sınırları içinde, Qilian Dağları’nın 
kuzey eteklerinde bulunan yeri 
büyük ihitmalle şuan hatırlayama-
dınız. Burası Çin’in Zhangye Danxia 
Jeolojik Parkı. Dünya çapında 
‘Gökkuşağı Dağları’ ile tanınan bu 
park yıl içerisin-
de fazlaca turist 
çekmekte. Gök-
kuşağı Dağları 
bir ressam çi-
zim yapmış gibi 
muntazam ve 
görselliğe hitap 
eden doğal olu-
şumlar. Bu gü-
zelliği fark eden 
insanoğlu Gök-
kuşağı Dağlarını 
koruma altına 
almış. Zhangye 
Danxia Milli Par-
kı 2009’dan bu 
yana UNESCO 
Dünya Kültür 
Mirası listesinde 
yer alıyor.

 

Peki bu dağları özel kılan renkli gö-
rünümleri nereden geliyor?
Dağa renklerini veren aslında mi-
neraller… Zeminin barındırdığı kır-
mızı, yeşil, sarı ve mavi mineraller 
dağları da gökkuşağı rengine bo-
yamış. Gökkuşağı Dağları meso-
zoik dönem sonuna ait kumtaşları 
ve silttaşlarından meydana geliyor. 
Bu dağ üzerinde yapılan incele-

meler sonucunda Gökkuşağı da-
ğının yıllar içerisinde meydana 
gelen tektonik hareketler etkisiyle 
oluştuğu tespit edildi. Hindistan 
Kıtası’nın günümüzden yaklaşık 
90 milyon yıl önce Afrika’dan ko-
parak başlayan yolculuğu, Asya ile 
çarpışmasıyla sonuçlandı. Himala-
ya Dağları’nın oluşmasına neden 
olan çarpışma Tibet Platosu’nu da 

GÖKKUŞAĞI DAĞLARI- 
ZHANGYE DANXİA
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deforme etti. Arada kalan Çanhey 
bölgesindeki bu kayaçlar da aynı 
çarpışmanın etkisiyle kıvrılarak 
yükseldi buna bağlı olarak bu dağ-
ların oluşumu milyon yıl öncesi-
ne dayanıyor. En az renkler kadar 
önemli olan bu öykünün izlerine 
ise jeopark içinde bol miktarda 
rastlanıyor.

Doğanın Tuvali Kumtaşı ve çakıl 
taşlarının egemen olduğu Zhan-
gye Danxia Ulusal Jeoparkı’nda 
narin gölsel çökeller gözleniyor. 
Çevre kayaçlardan gelen demir 
ve magnezyumca zengin sular 
tarafından boyanan bu birimler 

tektonik hareketler sonucunda ilk 
konumlarını kaybetmişler ama gü-
zelliklerini hâlâ koruyorlar. Gökku-
şağı Dağları’nın güzelliklerini daha 
fazla kaybetmemesi için ise park 
içinde katı kurallar bulunmakta. 
Örneğin, ziyaretçilerin bölgeler dı-
şına çıkmalarının yasak olması .
Bu dağı önemli kılan bir diğer hu-
sus dağ üzerinde yaşam süren bit-
kilerdir. Nesli tükenme tehlikesinde 
olan çeşitli bitki türlerinde bu dağın 
üzerinde rastlamak mümkündür. 
Bu yüzden her yıl çok sayıda bit-
ki bilimci sadece bu bitki türlerini 
gözlemlemek adına dahi Gökku-
şağı Dağlarına gitmektedir. Çin’in 

Zhangye Danxia parkında dünya-
da görülen nadir şeyler bir aradadır 
bu durum ise kaçınılmaz bir şekil-
de bu bölgeyi özel kılmaktadır.

10-G Zeynep Gökçe Torun

http://www.atlasdergisi.com/der-
gide-bu-ay/gokkusagi-daglari-2.
html
ht tp : / /gezz io .com/yeryuzu-
nun-boya-paleti-cinin-gokkusa-
gi-daglari/
http://www.atlasdergisi.com/der-
gide-bu-ay/gokkusagi-daglari-2.
html
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Türkiye Nüfusu Son Beş Yılda 
Nasıl Değişti?

Bu yazı, Türkiye nüfusunun 2012 ve 2016 yılları ara-
sındaki gelişiminin ve değişiminin Türk verileri ışığında 
incelenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlan-
mıştır. Yıl nüfus verileri, yıl nüfus grafikleri belirtilmiş ve 
incelenmiş, tüm yılların nüfus artış hızları, nüfus sa-
yımında olan değişiklerin değerlendirmesi yapılmıştır.

Günümüzde en verimli bilgi kaynaklarından biri duru-
muna gelmiş olan nüfus sayımları yalnız artış, dağılım, 
yaş ve cinsiyet gibi demografik eğilimleri göstermek-
le kalmaz, çalışan nüfusun dağılımındaki değişimleri, 
yaşam düzeyi, eğitim ve istihdam durumunu bölge-
sel ve grupsal farklılıkları da ortaya koyar. Sayımlardan 
elde edilen bilgiler başka tür bilgilere ulaşmayı da ko-
laylaştırır. 
2016 sonuçlarına göre 31 Aralık 2016 tarihi itibariy-
le Türkiye’nin nüfusu 79.814.871’dir. Bu sayının yüz-
de 50,2’si (40.043.650) erkeklerden, yüzde 49,8’si 
(39.771.221) kadınlardan oluşur. Türkiye nüfusunun en 
önemli özelliklerinden biri genç olmasıdır. 0-14 yaş 
grubu nüfus, toplam nüfusun yüzde 24,27’sini oluş-

turur. Ancak bu oran 1965’den beri 
sürekli azalmakta ve Türkiye top-
lumu giderek yaşlanmaktadır. 0-14 
yaş grubu 1965’te nüfusun yüz-
de 41,9’unu oluştururken 2014’te 
yüzde 24,27’sine karşılık gelmek-
tedir. 

Türkiye’de ilköğretimde okuyanla-
rın sayısı 10 milyon civarında iken, 
liselerde ise yaklaşık 2 milyon öğ-
renci eğitim görmektedir.
1990 yılına göre, faal nüfusun % 
55’e yakını ilkokul mezunları, % 
7,4’e yakınını okur - yazar, % 5’e 
yakınını ortaokul ve lise mezunla-
rı, % 4’ünü de üniversite mezunları 
oluşturmaktadır.
Türkiye’de nüfusu 10.000’den az 

olan yerleşmelere kır nüfusu, fazla olan yerleşmelere 
de kent nüfusu denilmektedir.
2015 TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun;
• Erkek nüfus oranı %50,2 -> 38 984 302 kişi oldu.
• Kadın nüfus oranı %49,8 -> 38 711 602 kişi oldu.
• Cumhuriyetin ilk yıllarında kadın nüfus oranının 

fazla olmasının nedeni erkek nüfusun savaşlar 
nedeniyle az olmasıdır.

• Göç olan yerlerde erkek nüfus oranı daha fazla-
dır. İstanbul’da erkek nüfus oranının daha fazla 
olmasının nedeni iş imkânlarının fazla olması ne-
deniyle iş imkânı az olan yerlerden erkek göçü 
almasıdır.

• Göç veren yerlerde ise kadın nüfus oranı daha 
fazladır. Rize’de kadın nüfus oranı erkek nüfus 
oranına göre daha fazladır. Bunun nedeni çalış-
ma çağına gelen erkeklerin iş bulamayıp iş imkânı 
daha çok olan yerlere göç etmesidir.

Ülkemizde, 1927 -1997 yılları arasında kır ve kent nü-
fusunda büyük değişmeler olmuştur.
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gelişmeye başlaması bunun yanında kırsal nüfusun 
artmasıyla birlikte kente doğru bir göç olayı başlamış-
tır.

Kırsal kesimden kente göç olayı, en fazla, 1980 -1985 
yılları arasında meydana gelmiş ve 1985 li yıllarda kır 
ve kent nüfusu az çok dengelenmiştir. En son yapılan 
1997 yılındaki sayımda kent nüfusu % 65’e ulaşmıştır. 
Bu sonuç, ülkemizde sanayi ve hizmet sektöründe 
çalışan nüfusun arttığını göstermektedir.
1990 yılına göre Türkiye’deki faal nüfusun % 55’e yakı-
nını ilkokul mezunları% 74’e yakınını okur– yazar % 5’e 
yakınını ortaokul ve lise mezunları %4’ünü de üniver-
site mezunları oluşturmaktadır.

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen “bir kilometreka-
reye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2015 yılına 
göre 2 kişi artarak 104 kişi oldu. İstanbul, kilometre-
kareye düşen 2 849 kişi ile nüfus yoğunluğunun en 
yüksek olduğu ilimiz oldu. Bunu sırasıyla; 507 kişi ile 
Kocaeli, 352 kişi ile İzmir ve 290 kişi ile Gaziantep ta-
kip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önce-
ki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile 
Tunceli oldu.

Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın 
nüfus yoğunluğu 56, en küçük yüzölçümüne sahip 
Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 285 olarak gerçekleşti. 
Az gelişmiş ülkelerde, toplam çalışan nüfusun % 90’a 
yakını tarımsal nüfus özelliği taşır. Gelişmiş ülkelerde 
ise tarımsal nüfus % 10’un altındadır, nüfusun büyük 
bölümü hizmet ve sanayi sektöründe çalışmaktadır.
Ayrıca il, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nü-
fuslar belirlenirken; NVİGM tarafından, ilgili mevzuat 
ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı’nda 
(UAVT) yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari 
bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alın-
mıştır.

Her ne kadar genç nüfus fazla olsa da eğitim duru-
mu bir hayli düşüktür. Eğitim durumu her geçen gün 
artıyor olsa da gelişmiş olan dünya ülkelerine oranla 
geride kaldığımızı söyleyebiliriz. Türkiye nüfusunun 
özellikleri nelerdir denildiği zaman söylenebilecekle-
rin nerdeyse tamamı bu şekildedir.

2012 ve 2016 yılları arasına bakıldığında nüfus artış hı-
zının en fazla olduğu yılın 2013 yılı olduğu görülmek-
tedir. Nüfus artışının en az olduğu yıl ise 2012 yılıdır. 
Nüfus artış hızında inişler çıkışlar olduğu gözlenmek-
tedir. 2012 ve 2016 yılları arasına bakıldığında çalışma 
çağındaki nüfusun en yüksek 2013 ve 2016 da olduğu 
görülüyor. En düşük olduğu yıl ise 2013 yılıdır. Erkek 
nüfusunun kadın nüfusundan tüm yıllarda daha fazla 
olduğu görülmektedir. Kentsel nüfus yoğunluğu artış 
gösterirken kırsal nüfus yoğunluğunda ise düşüşler 
gözlenmektedir.

10-G Selen Beyaz

Nüfus, belirli bir yerde yaşayan insan sayısını ifade eder.  

NÜFUS 

Doğum oranı ile ölüm oranı 
arasındaki fark nüfus artışını 
gösterir.  

Bir kilometrekareye düşen insan 
sayısına nüfus yoğunluğu denir.  

Nüfus planlaması; 
Ailelere, sahip olmak istedikleri ve 
yetiştirebilecekleri çocuk sayısı konusunda 
karar verebilme ve bunu gerçekleştirecek 
yöntemleri uygulayabilme olanaklarının 
verilmesi.  

Güneydoğu Anadolu bölgesinin nüfus miktarı az 
olmasına rağmen yüzölçümü küçük olduğu için 
nüfus yoğunluğu fazladır. 

En fazla nüfus 
yoğunluğu olan 
bölgemiz Marmara 
bölgesidir.  
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Balıkesir, ülkemizin tüm illeri gibi pek çok zenginliğe 
ev sahipliği yapan bir ilimizdir; mutfağı, türküleri, bir-
birinden güzel ilçeleri Balıkesir’in adı geçtiği zaman 
akla gelen çeşitli güzelliklerden yalnız birkaçıdır. 

Bunların arasında bir mekan, Balıkesir’in incilerinden 
olup doğal güzelliği ve doğal önemi açısından çok 
değerlidir. Manyas ilçesine komşu olduğundan dolayı 
Manyas Kuş Cenneti olarak anılan bu mekan, kıtaları 
birbirine bağlayan köprü olarak bildiğimiz Anadolu’da 
bulunan sayısız kavşak noktalarından biridir, ancak 
tarihten bildiğimiz kavşak noktalarından farklı olarak 
insanları ya da kültürleri değil, kuşları buluşturur. Ha-
lihazırda 66 kuş türünün sürekli yuvası olan park, yıl 
boyunca farklı dönemlerde parka uğrayan 200’e yakın 
kuş türünü ağırlar. 64 hektarlık alanı ile ülkemizin en 
küçük milli parkı olmasına rağmen her yıl yüz binlerce 

kuşun göç sırasında tercih ettiği, uzun yolculuklarında 
nefeslenebilecekleri bir mola yeri görevi görüp bunun 
yanısıra 118 bitki türünü, Kuş Gölü’nde 23 balık türünü 
ve birçok sürüngeni bünyesinde barındırır. 

Milli parkın içinde bulunan Kuş (Manyas) Gölü’nün ve 
çevresinin nasıl oluştuğu tam olarak bilinmese de bir 
zamanlar o bölgede büyük bir göl olduğu düşünül-
mektedir. Bu gölün kuruması sonucu 4 tane küçük 
gölün oluştuğu, iki tanesi alüvyonlarla dolduğu için 
günümüze sadece Kuş ve Uluabat göllerinin ulaştığı 
tahmin edilmektedir. Bu gölleri büyük ovalar, yüksek 
dağ ve yaylalar çevreler. Marmara Denizi’nin kuze-
yinde, Uludağ ve Biga yarımadasının içinde bulunan 
çöküntü bir bölümde yer alan Kuş Cenneti Milli Parkı, 
15 metrelik bir ortalama rakıma sahiptir. Kuş Gölü’nün 
derinliği 5 metreyi geçmeyip, genelde 1-2 m olarak 
seyreder. Tektonik bir göl olarak kabul edilen Kuş Gölü 
kuzeyden Kocaçay ile güneyden Sığırcı derelerinden 
beslenirken; Marmara Denizi’ne dökülen, gölün gide-
ğeni olan Karadere ile de doğal su dengesini korur. 
Kendisine karışan çay ve dereler dağlardan indirdikleri 
alüvyonları göle taşıdıklarından göl süratle dolmakta-
dır, ayrıca göl sularında ne yazık ki çeşitli tarımsal pro-
jeler yüzünden kirlilik meydana gelmiştir. 
Küçüklüğüne rağmen, Kuş Cenneti en çok ziyaret-
çi çeken milli parklarımızdan birisidir, her yıl yaklaşık 
60000 ziyaretçiye kapılarını açar. Ayrıca Manyas Kuş 
Cenneti, ülkemizin 4. Milli parkı olma özelliğini taşır. 
Uluslararası düzeyde önem taşıyan milli parktaki kuş 
zenginliği ve milli park tanımı içindeki başarılı koruma 
uygulaması nedeniyle, 1975 yılında Avrupa Konse-
yi’nce A sınıfı Avrupa Diploması verilmiş; 1981, 1986, 

ÜLKEMİZİN SAKLI CENNETLERİNDEN 
BİRİ: MANYAS KUŞ CENNETİ
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Milli park elemanlarının yoğun ça-
lışmaları sonucu bölge daha iyi bir 
barınak haline gelmiş, hatta tepeli 
pelikan (Pelecanus crispus) dün-
yada ilk kez burada insan yapımı 
platformlar üzerinde kuluçka yap-
mıştır.

Kuş Cenneti’nin bilimsel makam-
larca keşfedilmesi ve ortaya çıka-
rılması ilginç bir rastlantı sonucu 
olmuştur. Avrupa’daki baskılar so-
nucu Braunschwig Teknik Üni-
versitesi’nde Genetik Profesörü ve 
Doğa Bilimleri Müzesi yöneticisi 
olan Prof. Curt Kosswig, 1937 yı-
lında ülkemize gelmiş ve İstanbul 
Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji 
Kürsüsü Başkanı olmuştur. 1938 
yılında ilkbahar zamanı İstan-
bul’dan Balıkesir’e giderken ara-
bası göl yakınlarında bozulunca 
Kosswig göl kenarında durakla-
mış, göldeki ilkbahar döneminde 
hayli çok olan kuş sürülerini far-
ketmiş, onları incelemeye karar 
vermiştir. Profesörün göle 1 Nisan 
1938 tarihindeki gidişi, bu nadi-
de yaşam alanının keşfine olanak 
sağlamış ve Kosswig’in göle yap-
tığı birçok ziyaretin ilki olmuştur. 
Profesörün alanın milli park olması 
için verdiği uğraşlar meyvesini an-
cak 1959 yılında vermiştir, bu za-
mana kadar alanın koruyuculuğu-
nu profesör üstlenmiştir. Cennetin 
milli park olmasının ardından Kos-
swig, yörenin uluslararası alanda 
tanınmasını sağlamıştır. Kosswig’in 
bölgeye verdiği emek ve fedakar-
lıklar, yöre halkınca halen anlatıl-
maktadır.
 Marmara Bölgesi’nin ılı-
man iklim kuşağında yer alması, 
milli parkı pek çok kuş türü için 
uygun bir ortam haline getirmiştir. 
Manyas Kuş Cenneti’ni milli park 

yapan olgu da sahip olduğu bu kuş 
çeşitliliğidir. Yumuşak iklim koşul-
ları sayesinde farklı iklim koşulları-
na adapte olmuş kuşların bir araya 
geldiği, bir arada barınıp yavrula-
yabildiği bir mekandır. Cennet her 
yıl 2 ila 3 milyon civarı kuşu ağırlar, 
bu kuşlar türlerine göre cennette 1 
saat ile 1 ay arası konaklarlar. Tüm 
Avrupa için nesli tehlike altında 
olan türler listesinde bulunan Te-
peli pelikan (Pelecanus crispus) ve 
küçük karabatak (Phalacrocorax 
pygmeus) yörede önemli sayıda 
ürer.
Milli park, boğazların bulunduğu 
bölgeye yakın olması ile Avru-
pa’dan Asya’ya ya da Afrika’ya gö-
çen kuşların büyük çoğunluğunun 
göç yolları üzerinde bulunmakta-
dır, çünkü göçmen kuş türlerinin 
pek çoğu kara üzerinden göç et-
meyi tercih etmektedir. Marmara 
Bölgesi üzerinden Avrupa’ya ya da 
Asya’ya sürdürdükleri yorucu göç-
leri sırasında Kuş Cenneti, kuşlar 
için çöldeki bir vaha gibi hayati bir 
önem taşır.

Kuşların milli parkı tercih etmele-
rinin ana sebeplerinden birisi de 
gölün ılık sularıdır. Göl suları, gö-
lün içinde yüksek oranda kil bu-
lunduğundan bulanıktır. Bu sular, 
ekolojik açıdan bol gıda içermek-
tedirler, başka bir deyişle Kuş Gölü 
örtrofik (bol gıdalı) bir göldür. Kışın 
göl suyu altında bulunan killi top-
rağın bir kısmı, yazın suların bir 
miktar çekilmesi ile açığa çıkar. Kuş 
gübreleri ile daha de zenginleşen 
toprak, daha çok hayvanın yöre-
ye gelmesini sağlayarak ekolojik 
çeşitliliği ve göldeki besin oranını 
artırır. Bu ritmik olay her sene dü-
zenli bir şekilde tekrarlanır ve bu 
döngü ekosistemin devamlılığını 
sağlar. Manyas Kuş Cenneti ekosis-
temindeki canlı ve cansız varlıklar, 
başka birçok örnekte de gözlem-

lendiği üzere olağanüstü bir uyum 
içerisindedirler.
Ülkemizin küçük ama eşsiz bir gü-
zelliğe ve değere sahip bir köşesi 
olan Manyas Kuş Cenneti, her yıl 
yüz binlerce kuşun akıl almaz bir 
uyum içerisinde yaşadığı, ürediği, 
göç döneminde konakladığı ve kış-
ladığı, dünya kuş popülasyonuna 
çok büyük bir katkıda bulunan bir 
koruma alanıdır. Ne yazık ki Devlet 
Su İşleri tarafından Kuş Gölü’nün 
üzerine kurulan regülatörler zaten 
zor bir yaşama sahip olan göçmen 
kuşların yaşamını daha da zorlaş-
tırmıştır. Bunun yanısıra gölde kir-
lenme meydana gelmiş, bunun 
sonucunda kuş sayısında bir azal-
ma meydana gelmiştir. Perslilerin 
çevresine kurdukları satraplığa Pa-
radeisos (cennet) adını verdiği, Ev-
liya Çelebi’nin Seyahatnamesinde 
“suyu hayat vericidir” ve “Her gece 
kuğu, kaz sesinden kanat şakırtı-
sından Manyas Sahrası titrer” diye 
bahsettiği gölün korunması ve 
gelecek dönemlere bozulmadan 
aktarılması Anadolu’yu göç yolu 
olarak kullanan göçmen kuşların 
türlerinin devamlılığı açısından ve 
bölgenin iklimsel, sosyolojik ve 
ekolojik koşulları açısından büyük 
önem arz etmektedir.

10-B Hatice Ada ÖZMEN 

http://www.atlasdergisi.com/
wp-content/gallery/cennetin-ka-
natlari/manyas.jpg

h t t p : / / i m g 0 3 . b l o g c u . c o m /
images/c/e/ l /cel i lerman/73a-
8e253dec0ce78fc1302c32a-
29d85c_1305316685.jpg
h t t p : / / w w w . a t l a s d e r g i -
s i . c o m / w p - c o n t e n t / u p l o a -
ds/2015/01/1198-1748x1166.jpg
http://static.panoramio.com/pho-
tos/original/54603270.jpg
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İnsan popülasyonunun arttığı 21.yüzyılda bu 
artışın etkileri de gün geçtikçe daha belirgin bir 
hale gelmeye başlıyor. Çevremize baktığımızda 
her varlık ve organizma uyum içinde yaşarken 
insan türü her gün kendi çıkar ve istekleri için 
bu eşsiz uyumun birçok zincirini koparmakta ve 
bunla yetinmeyip bazen ise tüm zincirleri kırıp 
yok etmektedir. Buna sebep olan ve insan kay-
naklı olan günümüzün en büyük sorunlarından 
biri de “Küresel Isınma” olgusudur.
 
Küresel ısınma insanlar tarafından atmosfere 
verilen gazların sera etkisi yaratması sonucun-
da, dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına deni-
yor. Bu tanımın tam olarak anlaşılması için sera 
etkisinin ne olduğu ve sera etkisine sebep olan 
gazların hangileri olduğu bilinmesi gerekir. Dün-
ya genel olarak üzerine düşen ışınlarla değil üze-
rinden yansıyan ışınlarla ısınır ve sera gazları adı 
verilen gazlar bu yansıyan ışınları tutarak atmos-
ferden ayrılmasına engel olur ki bu da Dünya`nın 
sıcaklığında bir artışa sebep olur. Bu olaya sera 
etkisi adı verilirken artışa ise insan türü sebep 

olduğunda “küresel ısınma” denir. Sera etkisine 
sebep olan birçok gaz bulunmakta iken bunla-
rın başlıcaları beş tanedir. Bunlar CH4 formülüne 
sahip metane, CFC kısaltmasına sahip klorofloro-
karbonlar, NOX formülüne sahip nitrojen oksit-
ler, SOx formülüne sahip sülfür oksitler ve N2O 

KÜRESEL ISINMA
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Kontrolsüz insan etkisi sonu-
cunda ortaya çıkarak atmosfere 
yayılan bu gazlar fazla bir oran-
da salındığında sera etkisine se-
bep olarak Dünya ve ekosiste 
üzerinde çok tehlikeli sonuçlara 
sebep olur.

Güncel bir sorun haline gelen 
ve birçok bilim adamının kor-
kulu rüyası haline gelen küresel 
ısınma kavramının tam olarak 
anlaşılabilmesi için sera etkisine 
ve bu yoldan küresel ısınmaya 
sebep olan insan aktiviteleri-
nin bilinmesi gerekir. Küresel 
ısınmaya sebep olan en başlı-
ca insan aktivitesi fosil yakıtla-
rın tüketimi ve yakımıdır. Genel 
olarak sülfür ve nitrojen gibi 
inorganik maddelerden oluşan 
kömür gibi fosil yakıtların fab-
rikalarda ve evlerde yakılma-
sı sonucu ortaya çıkan sülfür 
oksit ve nitrojen oksit gazları 
hem asit yağmurlarının hem 
de küresel ısınmanın başlıca 
sebepleridir. Fosil yakıtlar yük-
sek enerji kapasitesi yüzünden 
endüstride yani fabrikalarda ol-
dukça fazla miktarda kullanılan 
yakıtlardır. Fabrika bacalarında 
ve ev bacalarında da filtre ol-
maması sonucunda bu yakıtla-
rın yakımı sonucu ortaya çıkan 
gazlar tutulamayarak atmosfere 
salınır ve bu da Dünya’mızı ol-
dukça büyük katastrofik bir so-
runa, küresel ısınmaya, sürükler. 
İnsanların yanlış davranışları 

sonucu ortaya çıkan bu du-
rumu engellemek yine bi-
zim, insanların, elindedir.

 Popüler sorunla-
rımızdan biri olan küresel 
ısınmanın anlaşılabilmesi 
için bu sefer ise küresel ısın-

manın sonuçlarının bilinme-
si gerekir. Küresel ısınma asıl 
olarak Dünya’nın sıcaklığının 
artması iken şu ana kadar Dün-
ya’nın ortalama sıcaklığı 1 ila 2 
derece arasında artmıştır. Bu 
artış küçük gibi gözükse de bu 
olayın Dünya üzerinde oldukça 
büyük bir etkisi olmuştur. Bun-
lardan ilki buzulların erimesidir 
ve hem insan hem de hayvan 
hayatını oldukça etkilemiştir. 
Dünya tatlı su kaynaklarının 
yüzde altmış sekizi buzullarda 
bulunmaktadır ve küresel ısın-
ma sonucunda buzulların eri-
mesiyle bu tatlı su kaynakları 
tuzlu su olan denizlere karışa-
rak yok olur. Böylece buzulla-
rın erimesi Dünya’da insanların 
kullanabileceği su kaynaklarını 
azaltırken kutuplarda yaşayan 
hayvanların da habitatının yok 
olmasına sebep olmaktadır. 

Küresel ısınmanın sonuçların-
dan bir başkası ise adapte ola-
mayan varlıkların nesillerinin 
tükenmesidir. Dünya üzerindeki 
her varlığın yaşam fonksiyonla-
rını sürdürebildiği belirli sıcaklık 
aralıkları vardır. 

Küresel ısınma sonucunda sı-
cakların artmasıyla bazı canlı 
türleri için var olan optimum 
sıcaklığın üstüne çıkılarak bu 
türlerin o sıcaklıkta yaşamala-
rına engel olunur. Aynı zaman-
da küresel ısınma sonucunda 
artan sıcaklıklarla yangınların 
sayısı da artmaktadır. Yüksek sı-
caklıklar sonucunda yaprakların 
yanması ve alev almasıyla orta-
ya çıkan orman yangınları hem 
insan hayatını tehlikeye atarken 
aynı zaman da o ekosistemde 
yaşayan canlıların hayatını da 
tehlikeye atmaktadır. Sadece bu 
üç sonuç üstünden bile küresel 
ısınmanın gerek biz insanlar 
gerek ise çevremizdeki hayata 
ne kadar zararlı olduğunu anla-
yabiliriz. 
 Dünya’ya oldukça ne-
gatif etkiler yapan küresel ısın-
manın engellenmesi ve sonuç-
larının minimuma indirilmesi 
oldukça önemli ve gereklidir. 
İnsan kaynaklı olan bu olayın 
engellenmesi için bacalara filtre 
takılması gibi önlemler alınabi-
lecek iken aynı zaman da klima 
kullanımının azaltılması da kat-
kıda bulunacaktır. Dünya üze-
rindeki hem insanın hem de di-
ğer türlerin yaşamının devamı 
için küresel ısınma oldukça cid-
diye alınmalı ve önlemek için 
de alınabilecek tüm önlemler 
alınmalıdır.

10-C Bora Ali İlter
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BIGEO-Balkan Coğrafya Olimpiyatları

25 Haziran-1 Temmuz 2017 tarihleri arasında Sloven-
ya’nın Ruse kentinde düzenlenen BIGEO-3.Balkan 
Coğrafya Olimpiyatları’na Türk Coğrafya Kurumu ile 
okulumuz işbirliği yaparak 12-15 yaş kategorisinde bir 
coğrafya milli takımı ile yarışması katılmıştır. 

9-C sınıfından Barış Akıncıoğlu, Mete Hergül, Ural Can 
Şahin; 10-B Sınıfından Kerem Erdal, Coğrafya Öğret-
meni Mustafa Yavuzer rehberliğinde ülkemizi temsil 
ettiler. 

Yazılı test, multimedia ve arazi çalışmalarından oluşan 
sürecin sonucunda öğrencilerimizden Mete Hergül 
ve Barış Akıncıoğlu “Gümüş Madalya” kazandı.

COĞRAFYA ZÜMRESİ ETKİNLİKLERİ



25

C
o

ğ
ra

fy
aHi-Tech Çalışması

Eğitim teknoloğu Burak Taştı ile Aylin Ergül ve Mus-
tafa Yavuzer tarafından, Hi-Tech sınıfında kullanılmak 
üzere, “Dünya’nın Şekli ve Hareketleri” ile ilgili 3D for-
matında ders materyali üretilmiştir. 

Geçen yıl üretilen eğitim filmi ile birlikte yeni eğitim 
filmi öğrencilerimize sunulmuştur. 10. sınıf öğrencile-
rimize uyguladığımız “Dünyanın Oluşumu ve İç Ya-
pısı” eğitim filmi ile 3D eğitimin öğrenme üzerindeki 
etkisi sınıflarımızda ve Hi-Tech sınıfta uygulanan ölç-
me çalışmalarıyla değerlendirilerek raporlaştırılmıştır.

9.sınıflarımıza uyguladığımız eğitim filmimiz “Dünya-
nın şekli ve hareketleri” çalışmasında da 2D ve 3D eği-
tim arasındaki farklar ölçülmüştür.

 

DÜNYA’NIN OLUŞUMU VE İÇYAPISI 
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MTA Gezisi

04-10 EKİM 2016 tarihleri arasında 10/A-B-C-E-J-K-R 
sınıflarımızla MTA Müzesine gezi düzenlenen gezi de, 
Türkiye’nin jeolojik yapısı, maden ve mineralleri tanı-
ma, Dünya’nın oluşumu ve jeolojik süreç içinde ger-
çekleşen değişimleri gözlemleme imkanı bulduk.

Fosil Sergisi

Coğrafya Zümresi tarafından her yıl geleneksel olarak Kızılcaha-
mam Jeopark Alanı’na düzenlenen gezi sonrasında öğrencilerimiz 
arazide toplamış oldukları fosilleri kolej sokağında arkadaşlarına ser-
gilediler. Böylece geziye katılan öğrencilerimiz arazide elde ettikleri 
deneyimlerini, bilgilerini ve gözlemlerini geziye katılamayan arka-
daşlarıyla paylaşmış oldular. (27 Ekim 2016)

Sergide en çok ilgi gören fosil, Ankara’nın geçmiş jeolojik devirlerde 
deniz altında olduğunu kanıtlayan balık fosili oldu. Yörede oldukça 
nadir bulunan balık fosilinin bulunması ise öğrencilerimizin geçmi-
şe duyulan ilgisinin artmasını sağladı.
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Coğrafya Zümresinin her yıl geleneksel olarak dü-
zenlediği Kızılcahamam Jeopark Gezisi de bu sene 
08 EKİM 2016 Cumartesi tarihinde 10/A-B-C-G ve P 
sınıflarından toplam 90 öğrencinin katılımıyla gerçek-
leştirildi.

Kızılcahamam Jeopark alanı ile Kültür – jeoloji ve 
tarihsel dokunun içiçe olduğunu bir çok yeri ziyaret 
etme imkanı bulan öğrencilerimiz, tarih ve coğrafya 
derslerine bütünsel bir bakış ile doğayla içiçe olma 
şansı yakaladılar.

Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları 

(IGEO 2017) 

2-8 Ağustos 2017 tarihleri arasında Belgrad’da dü-
zenlenecek 14. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı’n-
da (IGEO) Türk Coğrafya Kurumu’nun düzenlediği 
Türk Mili Takımı seçme yarışmasında okulumuz 
10-A sınıfı öğrencilerinden Noyan Alakoç, 4 etaplı 
yarışmanın finalinde, “Land Use Changes” konulu 
sunumunu yapmış ve yedek listeye seçilmiştir.
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İslam’a göre; Allah, hayvanları insanlara hizmet et-
meleri için göndermiştir ve bu nedenle hayvanlar, 
Allah’ın rahmetlerinden biridir. Hayvanlar, Allah’ın 
yaratmış olduğu canlılardan biri olduğundan do-
layı insanlar, hayvanlara karşı iyi davranmalı, onları 
incitmemeli ve onları korumaya çalışmalıdır. Ön-
celikle İslam, hayvanlara merhametle muamele 
etmeyi, onlara eziyet verici davranışlardan kaçın-
mayı emreder.

Hz. Peygamber, “Merhamet edene Allah da mer-
hamet eder; siz yerdekine merhamet edin ki, 
gökteki de size merhamet etsin.“ buyurmuştur. 
(Ebû Dâvûd, Edeb, 58). Ebu’d-Derda adlı sahabe, 
bir gün develerine çok fazla yük vuran insanla-
ra rastlamıştır. Devenin üzerindeki fazlalıkları atıp 
hayvanı ayağa kaldırdıktan sonra sahiplerine “Eğer 
Allah Teâlâ, hayvanlara yaptığınız eziyetleri affe-
derse, size büyük bir marifette bulunmuş olur.” 
diyerek yük hayvanlarına, kapasitelerinin üzerinde 
yük yüklenmemesini ve hayvanlara eziyet verici 
davranışlardan kaçınmayı buyurmuştur.

Hz. Muhammed, Allah’tan aldığı talimatlar neti-
cesinde, İslam’dan önce insanların bile göreme-
diği nezaket ve inceliği Müslümanlar hayvanlara 
gösteriyorlardı. Bu nedenle Cahiliye Dönemi’nde 
hayvanlara bir zulüm yapılıyordu. İslam’dan sonra 
hayvanlar bu acı ve işkenceden kurtulmuştur. Ör-
neğin; Peygamberimiz ve ashâbı, fethetmek üzere 
Mekke’ye doğru ilerlerken, hayvanlara muâmele 
husûsunda insanlara örnek olan bir tablo sergile-
miştir. Âlemlerin Efendisi, on bin kişilik ordusuyla 
Arc mevkiinden hareket edip Talûb’a doğru gider-
ken, yolda yavrularının üzerine gerilmiş ve onları 
emzirmekte olan bir köpek görmüştür. Hemen 

ashâbından Cuayl bin Sürâka’yı yanına çağırarak 
onu bu yavrularının başına nöbetçi dikmiştir ve 
yavrularının İslâm ordusu tarafından ürkütülme-
mesi husûsunda tembihte bulunmuştur. (Vâkıdî, 
II, 804)

Hadislerde, hayvan hakları konusunda ısrarlı bir 
şekilde vurgulanan husus onların yaşama hak-
larıdır. Bu nedenle, hayvanları eğlence amaçlı, 
sebepsiz ve keyfi yere öldürmek; İslam dini tara-
fından yasaklanarak avlanmanın kötülüğü de dile 
getirilmiştir. Eziyet ve işkence, hem manevi hem 
de fiziki yönden yasaklanmıştır. Örneğin hayvan-
ları dövüştürmek, onları dövmek veya hedef alıp 
atış yapmak, hadislerde işkence olarak adlandırıl-
mış ve kesin bir dille yasaklanmıştır.

HAYVAN HAKLARI VE DİN
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Kur’an’da hayvan haklarına ilişkin olarak belirtilen 
diğer hususlardan biri de, onların gıdalarına özen 
gösterilmesidir. Hz. Peygamber, hayvanları sa-
ğarken yavrusunun ihmal edilmemesi hususunu 
tembih etmiştir. Ayrıca bir hadise göre; günahkâr 
bir kadının bir kuyunun yanından ge-
çerken, kuyunun başında bir köpeğin 
susuzluktan dilini çıkarıp soluduğunu 
görmüştür ve ona acıyarak ayağına 
giydiği ayakkabılarla kuyudan su çe-
kip köpeğe vermiştir. Bu sebeple Yüce 
Allah’ın da onu bağışlayıp Cennet’e 
soktuğunu Peygamberimiz tarafından 
bildirilmiştir. Hayvan hakları bakımın-
dan İslam dininde diğer önemli bir un-
sur da onların temizliği ve bakımlarıdır. 
Hz. Peygamber tarafından bu husus-
ta; koyun, keçi veya evcil hayvanların 
bakımlarının yapılması ve ağıllarının 
temizlenmesi buyrulmuştur. Böylelik-
le, hayvanlara yardım etmenin önemi 
vurgulanmıştır. Hayvanların gıdasız bı-
rakılarak ölümüne sebebiyet vermek, 
İslam dini tarafından kesin bir kez yasaklanarak, 
bunu yapanların karşılaşacağı acı sonuç belirtile-
rek insanlar uyarılmıştır.

İslamiyet’te olduğu gibi diğer dinlerde de hayvan-
lara karşı aynı hassasiyet bulunmaktadır. Örneğin, 
Yahudilik ve Hristiyanlık hayvanlara zarar verme-
nin yanlış olduğunu belirtir. Budizm’in beş ahlaki 
yasağında da ‘Canlı varlıkları öldürmekten uzak 
duracağım’ ilkesi yer almaktadır.

Kutsal metinlerde de ifade edildiği gibi bütün din-
lerin ana temasında hayvanları korumak ve on-
ların haklarına sahip çıkmak yer alır. Onlara zarar 
vermeme konusunda bireylere bütün dinler aynı 
şeyi öğütlemiştir ve hayvanlara karşı hoş olmayan 
davranışlar, kişilerin inançlarıyla değil tamamen 

kişinin kendisiyle ilgili olduğu belirtilmiştir. Hay-
vanlar, insana yarar sağlamakla birlikte, sadece 
insanlar için yaratılmış değillerdir. İlahi bir emanet 
olan hayvanlara zarar vermekten kaçınmalı, onla-
rın haklarını korumaya çalışarak iyi davranmalıyız. 

AÇELYA İŞLEYEN
11/A 113171

KAYNAKÇA

http://nihayetsiz.blogcu.com/islamda-hay-
van-sevgisi-ve-hayvan-haklari/11371415

http://www.islamveihsan.com/islamda-hay-
van-haklari.html

https://dagmedya.net/2013/05/21/
din-ve-hayvan-onlarin-haklari-
ni-gasp-etmenin-insan-haklari-
ni-gasp-etmekten-pek-de-farki-yok-
tur/
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Temizlik ve temiz olma, tarih boyunca pek çok ge-
lişmiş uygarlığın toplumsal kurallarının en başlarında 
gelmiştir. Temizliğe önem verilerek birçok hastalığın, 
sağlık sorununun önüne geçilmeye çalışılmış ve bu 
hastalıkların yayılması da önlenmeye çalışılmıştır. İs-
lam dininin temizliğe verdiği önem de oldukça bü-
yüktür. “Temizlik imandandır.” Hadisi İslam’da temizli-
ğe verilen önemi vurgulamaktadır. Doğrudan İslam’ın 
ya da İman’ın şartlarından biri olmamasına rağmen 
ibadetlerde temiz olunmasına büyük önem verilmiş-
tir. Öyle ki namazın farzlarından biri de namaz kılına-
cak yerin ve namaz kılacak kişinin kıyafetlerinin temiz 
olmasıdır. Allah’ın huzuruna kirli çıkılmasına dinimizce 
karşı çıkılmıştır. Bütün bunlar İslam âleminde maddi 
temizliğe çok büyük önem verildiğini göstermektedir.

İslam dininde manevi temizliğe de büyük önem ve-
rilmiştir. Maddi temizliğin bireyin bütün maddi pislik-
lerden uzak durması olduğu gibi manevi temizlik de 
manevi kötülüklerden uzak durularak elde edilebilir. 
İslam dini bireyde manevi temizliğe en az maddi te-
mizlik kadar önem vermiştir. İnsanın günahlarından 

arınıp Allah’tan af dilediği “tövbe” kavramına çok bü-
yük önem verilmiştir. Hatta kişinin bir günah işleyip 
de kalpten inanarak tövbe etmediği takdirde cezasını 
çekeceği, yani günahlarından manen temizlenme-
den cennete gidemeyeceği belirtilmiştir.

Hristiyanlıkta temizlik anlayışı İslam’daki temizlik an-
layışından bazı yönleriyle farklıdır. Örneğin İslam 
anlayışında her bebek temiz doğarken Hristiyanlıkta 
bebekler günahkâr doğar ve bu günahlarından arındı-
rılmaları gerekir. Vaftiz de bebeğin günahlarından arı-
nıp manevi olarak temizlenmesini sağlar. İslam’daysa 
bebekler günahsız ve masum doğar. Hatta çocuklar 
doğruyla yanlışı ayırt edecek yaşa gelene kadar ölme-
leri halinde doğrudan cennete giderler. İslam’da be-
beklerin temiz, Hristiyanlıkta günahkâr kabul edilmesi 
İslam ve Hristiyanlık arasındaki temizlikle ilgili temel 
farklardandır. Benzer vaftiz uygulaması Yahudilikte de 
vardır.

İslam dininde 5 şey gelmeden 5 şeyin kıymetinin bi-
linmesi öğütlenmiştir. Bunlardan biri de hastalık gel-
meden sağlığın kıymetinin bilinmesidir. Sağlıklı bir 
yaşamın ancak temiz olunarak sağlanabileceği düşü-
nüldüğünde, temizlik İslam dininin üzerine düştüğü 
konulardan biridir. Kıyafetlerin temizliği, mekân te-
mizliği, vücut temizliği ve manevi temizlik gibi farklı 

TEMİZLİĞİN ÖNEMİ
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temizlik kavramlarının olması İslam dininin temizliğe 
ne derece önem verdiğini gösterir. Aynı zamanda di-
ğer dinlerin aksine diş temizliğine verilen önem de 
de İslam dininin her bakımdan temiz olmaya verdiği 
önemi vurgular. Dişlerin temizliği için misvak kullanıl-
ması ve buna özen gösterilmesi bunu kanıtlar.

İslam dininde temizliğe verilen önemi gösteren bir 
ayet de “Şüphesiz ki Allah çokça tevbe edenleri ve 
iyice temizlenenleri sever.”dir. Bu ayetlerde önem 
verilen iki temel şey vardır. Tevbe etmek ve iyice te-
mizlenmek. İyice temizlenmek vücudun temizliğini 
ve giysilerin temizliğini kapsarken tevbe etmek de 
manevi açıdan temizlenmeyi belirtir. Bu da gösterir 
ki İslam dininde gerek maddi gerekse manevi temizlik 
üzerinde sıklıkla durulan hususlardandır.

Sağlıklı bir hayatın anahtarı sağlıklı, temiz bir çevre-
dir. Pis ortamlarda sağlıklı bir yaşantıya sahip olmayı 
beklemek fazla iyimser bir yaklaşım olur. Dinimizde 
sağlıklı bir yaşama sahip olmamız istenmiştir. Sağlığı 
koruyabilmenin tek yolu da temiz bir çevreden ge-
çer. Bu yüzden çevre temizliği de İslam dininde önem 
verilen bir noktadır. Bu konu yalnızca İslam dinince 
üzerinde durulan bir şey değildir. Pek çok kültürde 
çevre temizliğine önem verilmiştir. Çevre temizliğiyle 
ilgili söylenmiş bir özlü söz de şudur: “Herkes kendi 
kapısının önünü süpürse her yer pırıl pırıl olur.” Bu da 
çevre temizliğinin evrensel bir konu olduğunun bir 
göstergesidir.

Temizlik konusu günümüzde de en çok üzerine du-
rulan konulardandır. Maddi temizlik olmadığı müd-
detçe hastalıkların yayılacağı, insanların içinin manevi 
olarak temizlenmemesi halinde ise dünyadaki haksız-
lıkların bir son bulmayacağı açıktır. Her iki durumda 
da toplumda var olan düzen bozulmaya devam ede-
cektir. Bu nedenle daha çocukluktan itibaren temizlik 
bir alışkanlık haline getirilmelidir. Bu konuda ailelere 
büyük sorumluluk düşmektedir. Çünkü günümüzde 
temizlik bir lüks olmaktan çıkmış, bir ihtiyaca dönüş-
müştür.

Ali Yüce Kaleli

11/A 91036
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Türkler, kesin varlığını tarih sayfalarının M.Ö. 2500’lü yılların-
dan beri varlık gösteren çok köklü ve derin kültürlü bir millet-
tir. Tarihin her döneminde devlet kurarak siyasi varlığını tüm 
dünyaya kabul ettirmiş, tarihte iki çağın değişmesine neden 
olmuştur. Ayrıca Dünya üzerinde çok geniş bir coğrafyaya ya-
yılan Türkler, tarihin şaibeli tartışmalarının da odağında yer al-
maktadır. Peki geçmişin tozlu sayfalarından at üstünde kopup 
gelmiş bu milletin toplum yapısı sizce nasıldır ve bu toplum 
yapısında kadının yeri nedir?

 Yaşam biçimleri ve izledikleri göç yolları itibariyle bir-
çok farklı millet ile etkileşime giren Türkler, aynı şekilde pek 
çok farklı dini de tanımış ve zamanla kabul ederek bünyesi-
ne girmiştir. İşte bu nedenle Türkler, farklı zaman dilimlerinde 
farklı toplumsal yapılara sahip olmuştur ve bu yapılar içerisin-
de kadının rolü de gitgide evrim geçirmiştir.

 Türklerin ilk dini inanç sistemi, Atalar Kültü ve ilkel 
dinlere –Tabiat Kültü- dayanır. Yaratılış Destanı’na göre Yara-
tan’a ilham veren kişi “Ak Ana” isimli bir kadındır. Türklerin en 
uzun süre boy gösteren dini ise Şamanizm’dir, öyle ki bugün 
dahi Sibirya ve Orta Asya’nın farklı kesimlerinde çeşitli Türk 
Boylarında Şamanizm inancı baş göstermektedir. Şamanizm 
dini günümüzde var olan en sağlam delillere göre ilk olarak 
kadınlar ile var olmuştur. Öyle ki Orta Asya da bulunan en 
eski Şamanizm metinlerine göre ilk şaman ayinini yapan kam 
bir kadındır. Hatta eski Türk Şamanizmi’ne göre ilk başlarda 
sadece kadınlar din adamı olabilmekteydi, erkekler bu hakkı 
çok sonraları kazandı. Dünya’nın en barışçıl dinlerinden ka-
bul edilen Budizm’in fikir babası Buda’nın, ilk başlarda kadınları 
dinine kabul etmemesi de Şamanizm’in kadın kamlarıyla kar-
şılaştırılınca, Türklerde kadına verilen değerin anlaşılması için 
yeterlidir. Kadınların kam görevini edinmesinde en büyük rolü 
doğurganlıkları oynamıştır, ne de olsa konar-göçer bir savaşçı 
toplumda devletin varlığı ve savunması için yeni nesiller çok 
önemlidir. Ayrıca eski Türk Devletlerindeki yönetim sistemine 
göre ‘‘Hakan ve ‘Hatun’ emreder ki’’ ifadesi geçmediği zaman 

TÜRKLERİN ESKİ İNANÇ 
SİSTEMLERİNDE KADININ 
YERİ VE ÖNEMİ
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hüküm kabul edilmemekteydi çünkü onlar ‘‘gök 
ve yerin’’ evlatları olarak kabul edilmekteydi ve 
kadın olmadan erkek; erkek olmadan kadın va-
rolamazdı. İşte bu açıdan bakıldığında Türk top-
lumlarında kadının ve erkeğin eşitliği, çok belir-
gin bir şekilde göze çarpmaktadır.

 Türklerde kadınlara verilen üstünlüğe bir 
başka kanıt aramak gerekirse dile bakmak yeterli 
olacaktır çünkü Avrupa ve Kuzey dillerine naza-
ran, Türkçe’deki cinsiyet ayrımcılığının kadınlar 
yönünde yapıldığı görülebilir. Örneğin ‘‘Cennet 
anaların ayağı altındadır.’’ gibi Hz. Muhammed’in 
sözü dilimizin ve toplum ahlakımızın kadınlara 
verdiği değeri gösterir. Ayrıca ‘‘Toprak Ana’’ sözü 
bereketi analarla bağdaştırırken, ‘‘Devlet Baba’’ 
sözü de güveni babalarla bağdaştırmakta ve ka-
dın-erkek eşitliğine dair kanıtlar içermektedir. Şu 
da göz önünde bulundurulmalıdır ki bir millet 
ancak aynı dili, çoğunluk olarak aynı dini ve aynı 
tarihi paylaştığı zaman ’’millet’’ sıfatını kazanır, bu 
da demektir ki Türk karakterinin edinilmesinde 
en önemli rollerden birine sahip olan Türk dili-
nin cinsiyet ayrımcılığına olumsuz bir anlayışla 
yer vermemesi, onun var ettiği toplumun da 
herhangi bir ayrımcılığa yer vermediği anlamına 
gelir.

 Elbette ki ‘’Türklerin Dinleri’’ dediğimizde 
günümüzü yani Türk boylarının çoğunluğunun 
İslam’ı kabullenişini ve bunun getirilerini de in-
celemek gerekir. Öyle ki İslam dini karşıtlarının 
savlarına nazaran kesinlikle ‘‘tahammülsüz’’ veya 
‘‘ayrımcı’’ gibi sıfatlara muhatap dahi kabul edile-
mez. Hatta İslam bir hoşgörü dinidir ve ona göre 

kadın ve erkek eşittir. Örneğin, Arapçası ‘’Allah’’, 
Türkçe’si ‘‘Tanrı’’ olan kelime Türkçe’de herhan-
gi bir cinsiyet belirtmez fakat diğer çoğu dilde 
‘’Tanrı’’ kelimesinin bir cinsiyeti vardır. Ne yazık 
ki günümüzde toplumumuzun bazı kesimleri ta-
rafından da kabul edilen yanlış hükümlerin varlık 
göstermesindeki tek neden şüphesiz bilgisiz-
liktir. Ne de olsa Cahiliye Dönemi’nde başlayan 
İslam inancı yanlış anlaşılmalar ve Moğolların 
Abbasi Kütüphanesi’ni yakması gibi nedenlerle 
kaynak sıkıntısı yaşamış ve metinlerin Türkçe’ye 
çevrilmesindeki eksiklikler ile taraflılıklar ise işin 
tuzu biberi olmuştur. Kısacası yanlış anlaşılmalar 
nedeniyle Türk toplumunda kadına verilen de-
ğer sarsılmış, kendini günümüz akımına kaptı-
ran toplum, eski tarihine uzaktan bakacak kadar 
benliğinden uzaklaşmıştır. 

 Sonuç olarak Türkler, tarihin sayfalarının 
yazılmasında etkili olmuş, geçmişten günümüze 
varlığını sürdürmüş köklü bir millettir ve bu va-
roluş sürecinde günümüze kadar pek çok farklı 
dinin altında varlığına devam etmiştir. Türklerin 
tüm dinleri gösterir ki yakın tarihte dünya kadın-
ları tarafından elde edilmek için savaşılan birçok 
hakka Türk kadını zaten kültürü itibariyle sahiptir. 
Ancak Lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk tara-
fından Türk Kadını’na tüm dünyadan önce veri-
len haklar üzerinde yapılan çeşitli tartışmalar ne 
yazık ki cahilliğin ve yanlış anlaşılmaların bizzat 
kendisidir. 

Ataberk TOZAR
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İnanç; bireylerin duygu, düşünce ve davranışla-
rını şekillendiren bir olgudur. Bu açıdan bakıldı-
ğında inanmamak da, inanmak da bireyleri farklı 
duygu durumlarına, farklı davranışlara yönlendi-
rebilir. Bu doğrultuda, ruh anlamına gelen “psyc-
he” kökünden türemiş ve ruhsal varlıkları incele-
yen pnömatolojinin alt dalı olan psikoloji bilimi; 
dinden çok da bağımsız bir disiplin değildir.1 Geç-
mişte davranış ve özgür irade olguları üzerinden 
çatışan psikoloji ve din bilimleri, din psikolojisinin 
ortaya çıkışıyla güçlerini birleştirmiştir.

Din psikolojisi bireylerin kutsal kabul ettikleri var-
lıklarla ilişkisi sonucu ortaya koydukları her türlü 
duygu, düşünce ve davranışı araştıran sosyal psi-
kolojinin bir alt bilim dalıdır.2 Bu bağlamda inanç 
olgusu duygu, düşünce ve davranışları şekillen-
dirir yani psikolojiyi etkiler.

Peki, inanç insan davranışlarını ne yönde şekil-
lendirir?

Hangi din olursa olsun, bir güce inanmak ger-
çekliği; bireylerde farkındalık oluşturur ve bireyler 
bu farkındalık doğrultusunda kişiliklerini gelişti-
rirler.3 İnanan birey; yaptıklarının, hareketlerinin 
sonuçlarının, çevresinin bilincindedir ve bu far-
kındalık doğrultusunda davranışlarını şekillendi-
rir. Örneğin; Müslümanlık’taki sevap-günah kav-
ramları, doğru-yanlış ve iyi-kötü gibi  bir sosyal 
bilinç oluşturarak bireyin davranışlarını bu bilinç 
doğrultusunda yönlendirir. Yaptığı hareketin so-
nuçlarının “farkında olan”, düşünerek hareket et-
meye yönlendirilen birey, inancının oluşturduğu 
algı düzeyinde, iyiye güzele yönelir. 

Farklı dini inançların getirisi olan ibadet olgusu 
da insan psikolojisi üzerinde etkilidir. İslam’da 
namaz kılmak, Hristiyanlık’ta kiliseye gitmek, Bu-
dizm’de meditasyon yapmak gibi örneklerde gö-
rüldüğü üzere, ibadetlerin ortak noktası bireyler-
de içsel ve dışsal bilinçlilik oluşturmaktır. İbadet 
eden bireyin, bireysel ve çevresel algısı gelişir, 
inanmak sosyal farkındalığını arttırır. İç huzuru 
bulan birey duygu, düşünce ve davranışlarını da 
bunun çevresinde şekillendirir ve bu doğrultuda 
çevresine yararlı davranır. Örneğin namaz kılar-
ken, meditasyon yaparken inanılan büyük gücün 
farkına varan birey kendi egosundan sıyrılarak 
yardımlaşmaya yönelir.

Bunun yanı sıra, Yahudilik’te 10 Emir, Hristi-
yanlık’ta 7 Günah, Müslümanlık’taki kurallar, 
Budizm’de 8 Yol4 örneklerinde görüldüğü gibi 
inancın kurallarla şekillendirilmesi de, yasak ol-
gusunun varlığı da bireyin davranışlarını şekillen-
diren bir olgudur. Bir doğru-yanlış bilinci oluş-
turan bu kurallar bireyde davranış ve sonuçları 
farkındalığını yaratarak yanlıştan uzaklaştırır. Mu-
kaddes dinlerde yaptığı yanlış bir davranış sonu-
cunda ahirette sonuçlarıyla yüzleşeceğine ina-
nan birey ya da Budizm’de yaptığının kendisine 
geri döneceği inancına, yani karmaya inanan bi-
rey bu şekilde düşünce yapısını şekillendirir; iyiye 
ve güzele kendini yönlendirir. 

İnancın dualarda olduğu gibi sözel olarak yaşan-
ması da bireyde farkındalık yaratmakta, birey bu 
bilinçle kendini huzurlu hissetmekte bu doğrul-
tuda hareket etmektedir. Örneğin Müslümanlık 
’ta nazardan kurtulmak için okunan Felak: “Ben, 
sabahın Rabbine sığınırım. Yarattıklarının şerrin-
den Ve karanlığı çöktüğü zaman gecenin şer-
rinden Ve düğümlere üfleyenlerin şerrinden Ve 

İNANCIN HİSSETTİRDİKLERİ



35

D
.K

.A
.B

.

haset ettiği zaman, haset edenin şerrinden.” ve 
Nas: “İnsanların kalplerine vesvese sokan (insan 
Allah’ı andığında) pusuya çekilenlerin şerrinden 
insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak 
sahip ve hakimine), insanların İlahına sığınırım.” 
sureleri hem huzur yaratarak insanı psikolojik 
olarak rahatlatır hem de kıskançlık gibi yanlış 
duygularla ilgili farkındalık oluşturarak bireyi doğ-
ruya yönlendirir. 

Din olgusunun, yani inancın yarattığı farkında-
lık gerçekliği Einstein’ın “din duygusu ne zaman 
kaybolsa, bilim ilhamı olmayan bir deneyciliğe 
dönüyor” sözlerinde de görülmektedir. Doğada-
ki düzenin, evrenin, insan vücudundaki düzenin 
farkındalığı bilim için ilham oluşturmuştur ve in-
sanları araştırmaya, geliştirmeye yönlendirmiştir. 

Sonuç olarak; insanların duyguları, düşünceleri 
ve davranışları büyük ölçüde “inanç” olgusu doğ-
rultusunda şekillenmektedir. Her din kendi inanç 
koşulları kapsamında ve inanmak gerçekliğinde 
bireylerde farkındalık yaratmakta, bilinç oluştur-
maktadır. İnsan davranışları, duyguları da işte ya-
ratılan bu farkındalığın bir eseridir. 

Cemre Kılıçarslan (Mercek)
11-D 52411
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Günümüz toplumunda sınıflandırma ve farklılaştırma 
var olan en büyük sorunlardan biri haline gelmiştir. 
Bu sınıflandırma farklı din ve ırklardaki kişilere yapıl-
makla birlikte farklı cinsiyetteki kişilere de yapılmak-
tadır. Kadına yönelik şiddet, kadına verilmesi gereken 
ve günlük hayatta verilen değer sık sık gündeme ge-
lip tartışılmaktadır. Peki bu kadar sık gündemde olan 
bir konu hakkında neden hala bir değişim, ilerleme 
görülmemiştir? Kadına şiddet sorununun çözümüne 
kadının bireysel ve toplumsal olarak kim olduğu, bu 
şiddet sorununun neden bir sorun olduğu açıklanarak 
başlanmalıdır.
İlk olarak kadın kimdir? Kadın TDK Güncel Sözlüğü’n-
de:
1. isim Erişkin dişi insan, hatun, hatun kişi, zen
2. sıfat Analık veya ev yönetimi bakımından gereken 

erdemleri, becerileri olan
3. Hizmetçi bayan
4. Bayan 
olarak tanımlanmıştır. Tanımda bile görüleceği üzere 
kadın toplumun büyük kısmı tarafından hizmetçi ve 
ev bakma görevlerini üstlenmiş kişi olarak görülmek-
tedir. Kadının özünde olduğu kişi ise göz ardı edilip 
yok sayılmaktadır. Aslında kadının temsil ettiği olgula-
ra bakıldığında akla iş yapmanın dışında sevgi, şefkat, 
sorumluluk, birliktelik gibi kavramlar gelir. Bu kavram-
lara sahip olan kadınlar aynı zamanda grupları, aileleri, 
toplumları da sahip oldukları sevgiyle bir arada tutar-
lar. Bu açıdan toplumda büyük bir yere sahip olmakla 
birlikte çok da değerlidir.

Kadın toplumdaki bu birleştirici ve gelecekte toplumu 
oluşturacak tüm bireyleri yetiştirme rolüne rağmen 
hak ettiği değeri günümüzde görememektedir. Türki-
ye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre kadınlar 2015 
yılında tüm eğitim düzeylerinde erkeklerden daha 
düşük ücret, siyasi alanda da daha az yer almıştır. Bu-

nun yanında 10 kadından 4’ü eşi veya birlikte yaşadığı 
kişiden şiddet görmüştür. Bu istatistikler göz önünde 
bulundurulduğunda kadının gerektiği değeri görme-
diği, toplumda küçük görüldüğü ve dışlandığı ortaya 
çıkar. Kadınların fiziksel olarak erkeklerden daha za-
yıf doğmaları sebebiyle sıkça şiddete maruz kaldıkları 
görülmektedir.

GÜNÜMÜZDE KADININ 
DEĞERİ VE KADINA 
YÖNELİK DAVRANIŞLAR
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Kadının karşılaştığı bu zorluklarda toplumun önyar-
gısı dışında toplumun büyük parçası olan dinlerin ve 
var olan bildirgelerin etkisi nelerdir? Halk arasında, 
dinlerin genelinde kadının erkeğe kıyasla küçük gö-
rüldüğü ve erkeği günaha sürüklediği düşüncelerinin 
bulunduğu fikri yaygın olsa da bu fikirler çoğunlukla 
söylentilerden oluşmaktadır. Hz. Muhammed bir ha-
disinde “Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse 
değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor 
görür.” Diyerek kadının değerini ifade etmiştir. İncil’de 
Efesliler 5:25’te de “Ey kocalar, Mesih inanlılar toplu-
luğunu nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, 
siz de karılarınızı öyle sevin.” Sözleriyle kadının değeri 
ortaya konmuştur. Dinlerde tüm insanların eşit oldu-
ğu, kadınlara değer verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 
Bunun yanında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 
birinci maddesinde de “Bütün insanlar özgür, onur 
ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana 
sahiptirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla dav-
ranmalıdırlar.” Maddesiyle tüm insanların eşit oldukları 
açıkça ifade edilmiştir.

Toplumu şefkatli ve sevgi dolu yapısıyla bir bütün ha-
line getiren, toplumun geleceğini yetiştiren kadınlar 
şiddet görmenin aksine toplumun büyük bir kısmını 
oluşturup değer görmelidirler. Dinler ve evrensel bil-
dirgeler tüm insanların eşitliğine işaret etmekte, ka-
dınların değer görmeleri gerektiğini ifade etmektedir-
ler. Toplumda günümüze kadar gelmiş önyargılar ve 
kalıplaşmış davranışlar bir kenara bırakılırsa kadınlar ve 
erkekler eşit bir düzende huzurlu yaşayabilirler.

Ekin Deniz Şehirli 
11/A 71841

KAYNAKÇA:
• http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/h_rigths_

turkce.pdf
• http://kutsal-kitap.net/bible/tr/index.php?m-

c=2&sc=1681&id=1687
• http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=563
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Farklılıklar… Aslında yirmi birinci yüzyıl insanı için ka-
faya takması gereken en son şey bile olabilir. Artık 
dünya öyle bir noktaya geldi ki, her alanda ve anlam-
da bir mozaik yapı söz konusu. Gerekse farklı olma 
isteği, gerekse de tanınma arzusu insanları hayata 
farklı pencerelerden bakmaya itmiştir. İsteyen pence-
re önünü boyasın, hayalleriyle doldursun; isteyense 
gayet sade, olduğu gibi bıraksın. Asıl mesele önü-
müzdeki bu manzarayı ayakta tutabilmektir. Günün 
sonunda o camın çatlaksız ve çiziksiz olmasıdır. Bu da 
bizi ortak paydada buluşturan, kenetlenmeye davet 
eden en önemli sebeptir.

Hele bu sözleri Türkiye’de çok duyar olduk. Herke-
sin dilinden düşmez de, neden kimse bu konuda bir 
sözünde duramaz? İşte, farklılıkları silah olarak kul-
lanmaya başladığımızda medeniyet de biter. O buna 
inanıyormuş, o bunu uygun görüyormuş, buna izin 
veriyormuş, ne fark eder? Toplum müfettişçiliği oy-
nayacaksanız bir ömrü boşa harcamaya hazır olun. 
Hele dünyaya bir kez geldiğimizi hesaba katarsak, bu-
nun ne kadar fuzuli bir uğraş olduğunu anlayabiliriz. 
Herkesin farklı damlalardan bir göl oluşturduğunu asla 

unutmayalım. Doğduğumuz çevre, yakaladığımız 
kültür, gelenek ve ideoloji ancak bizi güçlendirir. Bir 
özellik, ancak karşıtıyla anlam kazanır. Karanlık olma-
sa, ışığın verdiği aydınlık nasıl görülebilir? Bir başarının 
arkasındaki onlarca eziyetin varlığı, zaferi katlandırır. 
Nasıl ki bir şeye inanıyorsak, bu konudaki zıt görüş-
leri de hesaba katmak gereklidir. Böylece bir hoşgörü 
ve dayanışma ortamı oluşur, toplumdaki uçurumların 
üzerine bir daha ipleri koparılmamak üzere yepyeni 
bir köprü inşa edilir.

Herhangi bir konudaki kutuplaşma, toplumları her 
zaman kaosa sürükler. Bir 
taraf diğeri hakkında asıl-
sız ithamlara başvururken, 
öbürü de karşısındakinin 
özelliklerinden bazılarını 
seçerek onları anlatırken ve 
yorumlarken aşırılıklara gi-
der. Düşünün ki bir kaledeki 
şovalyeler kendi kavgala-
rından ötürü asıl işleri olan 
koruma görevlerini üste-
lenemiyor: sonuç apaçık 
ortadadır. Düşmanları ara-
daki boşluktan faydalanarak 
kaleyi ele geçirir. Onların 
bu hamlesinin zaten çorba 
haline gelmiş bir mekânın 
üstüne tuz serpmekten en 
ufak bir farkı yoktur. Her-
kesin bir çizgisi mutlaka 

vardır ve onu belli eder. Çizgiler çakışık olursa insan 
monotonlaşır, kalıplaşmaya gider, sürekli bir korku ve 
yargılanma tedirgisi içinde yaşarken kendini saydam 
bir dört duvarın arasında sıkışmış ve boğulurken bu-
lur. Neden saydam? Ki insanlar onu görebilsin ve kişi 
kendini kandırabilsin diye. Çizgiler mükemmel bir pa-
ralellik gösterirse ise toplumda değişim veya sorgula-
madan eser kalmaz. Hepsi farklı açıda olsun, mutlaka 
bir yerde birbirleriyle kesişeceklerdir. İşte herkesin bu-
luştuğu noktaların birleşmesiyle de yine o manzaraya 
ulaşmış oluruz.

GÜNCELLENMİŞ TOPLUM 
SÖZLEŞMESİ
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Cumhuriyetimizin derin bir tarihi vardır. Koşulların 
en zorlayıcı olduğu Milli Mücadele sürecinde, yıllar 
boyunca farklı kesimlerden milyonlar ülkelerini kur-
tarmak amacıyla mücadele vermiş, hiçbir bağıştan 
veya harcamadan ödün vermemiştir, halkın tamamı-
nı kapsayan, temsil eden bir meclisi oluşturmuştur. 
Bunun öncesindeyse yine ortak bir çaba kapsamında 
Çanakkale zaferine imza atılmıştır. Bunlar bizi birleşti-
ren unsurlardan sadece birkaçı ama aynı zamanda en 
önemlilerindendir. Bunca fedakârlık boşuna değildir. 
Zamanın Türk toplumunun kişisel refahlarından ver-
diği her taviz, gelecek nesillerin ferah ve demokratik 
bir ülke içinde yaşaması için olmuştur. Bunu hep bir 
köşede tutup unutanlara hatırlatmak ve kaybolma-
ması için yeniden defalarca yazmak da bize düşüyor. 
Demokrasinin gereği her fikre saygı göstermek, ada-
leti benimsemektir. Zümrelerin, belli bir kesimin uz-
laşımını değil herkesin tek çatı altında toplanmasını 
sağlamaktır. Zaten bu koşul sağlanırsa, farkındalık da 
yaratılmış olur. Bu durumdan ders çıkarıp hayatımızı 
ve çevreye bakış açımızı düzenlemek işte bu anlamda 
gereklidir. Farklılıklar zenginliktir, tanıyacağınız ve se-
lam vereceğiniz daha çok yüz ve karşılaştığınız daha 
çok bilgi demektir. Bu prestijin ayrımına vardığımızda 
ise hem kişisel hem ulusal anlamda kelepçelerimiz-

den kurtulmuş ve modern yaşama hep birlikte geri 
dönmemek üzere bir adım atmış olacağız.

Farklı olalım, özgün olalım, yenileşmeye açık olalım, 
zaman zaman tanıdıkları ziyaret edip farklı pencere-
lerden bakalım. Bu özgürlüğü elimizden almaya çalı-
şanları da emin bir dille uyaralım. Kendi yolunu çizen-
lerin herhangi bir ortamda ne olursa olsun daha çok 
ilgi çekeceğini unutmamak dileğiyle…

Kaan TÜTEK 
11/B 72430
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Komşu sözcüğü, birbirine bitişik veya yakın yerlerde yaşayanlar için kullanılır. Komşular insanların sosyal haya-
tında çok büyük yer tutar. Çoğu insanın ailesiyle, akrabalarıyla arasında kilometrelerce yok vardır fakat komşu-
lar arasında sadece bir duvar vardır, çok yakındalardır. Komşu olmanın doğurduğu birtakım hak ve görevlerin 
yanı sıra bunların sağlandığı bir ilişkiler düzeni bulunmaktadır. Bunlara genel olarak komşuluk veya komşuluk 
ilişkileri denilir.

Komşuluk ilişkileri özellikle köy ve kasaba gibi küçük yerleşim bölgelerinde sosyal dayanışma açısından önemli 
olduğu gibi, ailelerin huzur ve güven içinde yaşamaları açısından da önemlidir. İyi komşuluk ilişkileri mutluluk 
ve sevincin paylaşılmasında, sıkıntı ve kederin aşılmasında ayrı bir öneme sahip olduğundan birey ve ailelere 
toplum içinde destek olur. Dolayısıyla sosyal bünyeyi güçlendirir. Kötü komşuluk ilişkileri de sürekli rahatsız-
lık, güvensizlik ve yalnızlık hissi uyandırır. Bu nedenle insanların komşuları ile ilişkileri daima yapıcı ve olumlu 
yönde olmalıdır.

Geçmişte atalarımız ve büyüklerimiz komşuluk ilişkilerine çok büyük önem vermişlerdir. Bunun sonucu kül-
türümüzde komşuluk çok büyük bir yer tutmaya başlamıştır. Komşuluk ile ilgili atasözleri ve deyimler bunun 
somut bir göstergesidir. Kültürümüzdeki süzülmüş bir anlayışın ifadesi olan, “Ev alma, komşu al” atasözü, kom-
şuluk ilişkilerinin her iki yönü açısından da son derece isabetli bir tespiti dile getirmektedir. Yine dilimizdeki 
“Komşu komşunun külüne muhtaçtır”, “Komşuda pişer, bize de düşer” gibi atasözleri ve sık gelip gitmeleri an-
latmak üzere, “komşu kapısına çevirmek” ve benzeri deyimler, komşuluk ilişkilerinin kültürümüzdeki anlamını 
ve boyutlarını göstermek bakımından önemlidir.

KOMŞULUĞUN İNSAN 
HAYATINDAKİ ÖNEMİ 
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Sosyal dayanışma ve birlikteliğin yanı sıra dini anlamda da komşuluk ilişkileri oldukça gelişmiştir eski zaman-
larda. İnsanlar zor durumda olan komşularına zekat verir, onlara kurban eti dağıtarak maddi anlamda yardımcı 
olur, bunun yanı sıra zor zamanlarında komşularına manevi destek vererek onların zorlukları daha kolay bir 
biçimde atlatmasını sağlardı. İslam dininde de komşuluk ilişkilerine önem verilmiş karşılıklı yardımlaşma olması 
gerektiği vurgulanmıştır. Bunun somut örnekleri Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde görülebilmektedir. Hz. Mu-
hammed (s.a.v) da bu konuda “Komşusu açken tok yatan kimse bizden değildir.” diyerek bunu vurgulamıştır. 
Kur’an-ı Kerim’in de Nisa suresi otuz altıncı ayetinde şöyle buyrulmuştur: “Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir 
şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arka-
daşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlar (köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi davranın; Allah kendini 
beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez.”

Komşuluk ilişkilerinden sadece İslam dininde önemli olmayıp, diğer dinlerde de komşuluk ilişkilerinin önemi ve 
kutsallığından bahsedilmiştir. Örneğin Yahudiliğin On Emrinde komşuluğun öneminden açıkça bahsedilmiş, 
komşular ile ilişkilerde dürüst ve ahlaklı davranılması gerektiği vurgulanmıştır. “9. Komşuna karşı yalan şahitlik 
yapmayacaksın./ 10. Komşunun evine tamah etmeyeceksin, komşunun karısına, yahut kölesine, yahut cari-
yesine, yahut öküzüne, yahut eşeğine, yahut komşunun hiçbir şeyine tamah etmeyeceksin.” (Eski Ahit/Çıkış/
BAP 20)

Gerek kültürümüzde, gerek hadislerde gerekse kutsal metinlerde görüldüğü gibi komşuluğun önemi evrensel-
dir. Gittikçe kentleşmekte ve küreselleşmekte olan Dünya’mızda toplumsal barış ve huzur önem kazanmakta-
dır. Bu huzur ve barış ortamına katkıda bulunmak için bütün ilişkilerimizde yapıcı olmalıyız. Bunu başarmadaki 
en büyük adım en yakınımızdaki insanlar olan komşularımız ile olan ilişkilerimize önem vermek onlar ile yapıcı 
iletişimler kurabilmektir.

Oğuz Özüm 
11-D 52608
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Toplumlardaki çatışmaları, ayrılıkları bir düşünün. İnsanlar birbirine kin besliyor, nefret duyuyor. Kesimler ara-
sındaki uçurum ise çok büyük, çok derin. Birileri sürekli dışlanıyor, eziliyor ve bu uçurum daha da derinleşiyor. 
Bu kargaşaya sebep olan nedir? İnsanlar arasındaki din, ırk, cinsiyet farklılıkları mı? Hayır, farklılıklar değil bunun 
nedeni. Kişilerin bu farklılıklara olan tahammülsüzlüğü, kısaca hoşgörüsüzlüğü.

 Hoşgörü Türk Dil Kurumu tarafından “Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme du-
rumu, müsamaha, tolerans.” olarak tanımlanmıştır. Paul H. Spaak ise hoşgörüyü şöyle açıklamıştır: ”Benim 
gözümde tolerans, erdemlerin en güzeli ve en soylusudur, bu ruhsal durum olmadıkça hiçbir şey mümkün 
değildir, o bütün insani temaslarda en önde gelen sorunlardan biridir, tolerans hiçbir fikri reddetmez ve kötü 
ile anlaşma yapmaz. Tolerans basitçe, başkalarından nefret etmeden onların sizin gibi düşünmediklerini, kabul 
etmek demektir.” “Hoşgörü, kişinin kendi inançlarına bağlı olmakta özgür olması ve başkalarının da kendileri-
ne ait inançlara bağlı olduğunu kabul etmesi demektir. Hoşgörü, görünüşü, durumu, konuşması, davranışı ve 
değerleri doğal olarak farklı olan insanların barış içinde ve oldukları gibi yaşama hakkına sahip oldukları gerçe-
ğini kabul etmek demektir.” UNESCO 16 Kasım 1995 tarihinde yayınladığı “Hoşgörünün İlkeleri Bildirgesi”nin 1. 
maddesinde hoşgörüyü bu şekilde açıklamıştır. Eğer çevremizdeki insanlara da hoşgörünün anlamını sorarsak 
buna benzer cevaplar alırız. Çoğu kişinin hoşgörünün tanımını ve uygulanması gerektiğini biliyor olmasına 
rağmen ayrımcılıkların bu kadar üst düzeyde yaşanmasının nedeni nedir? Eğitimsizlik. Kişilere karşılarındakile-
rin de birer insan olduğunu ve bu yüzden onlara saygı verilmesi gerektiğinin tam olarak öğretilememesinden 
kaynaklanmaktadır. Bir kişi, sadece insan olduğu için bile başkalarından değer görmelidir. W. Shakespeare’in 
de belirttiği gibi “Başkalarına değer biçmek, kendine değer biçmek demektir.” her insanın bir değeri, duyguları, 
düşünceleri olduğunu unutmamalı; kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak öyle davranmalıyız. Toplumdaki 
bireylere bu eğitim küçük yaştayken verilmeli ve çocukların farklı kültürden insanlarla kaynaşmalarına izin ve-
rilmelidir, onlara farklı görüşlere tahammül etmek öğretilmelidir. Kimsenin ayrımcı biri olarak yetiştirilmesine 
müsaade edilmemelidir. Çocuklara diğer kültürler tanıtılmalıdır. Dünyada nasıl insanların yaşadığı, bu insan-

HOŞGÖRÜNÜN TEMELİ
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ların ne gibi farklılıklarının olduğu açıklanmalı ve bu 
farklılıkların insanlara ne gibi faydalarının olabileceği 
anlatılmalıdır.

 Hiç kimse derisinin renginden, konuştuğu 
dilden ya da mensup olduğu dinden dolayı yargı-
lanamaz, aşağılanamaz, yüceltilemez. Nitelikler in-
sanlar arasında sınıf farkı yaratmamalı, aksine onları 
ortadan kaldırmalıdır. Farklılıklar birer tehdit olarak de-
ğil zenginlik olarak algılanmalıdır. Çeşitliliktir insanlar 
arasındaki güzellikleri ortaya çıkaran ve o olmalıdır 
bizi birbirimize yaklaştıran. Bu çeşitlilikler sayesinde 
yeni fikirler üretilir, sorunlara farklı açılardan bakılır 
ve insanlar hayata hiç bakmadıkları bir gözle bakma-
yı öğrenir, doğruya ve güzele ulaşma olasılığı artar. 
Hoşgörü insanlar arasındaki nefretin, savaşın barışla, 
huzurla yer değiştirmesini sağlar. İnsanlar arasındaki 
sevgiyi, anlayışı arttırır barış duygularının pekişmesini 
sağlar. İnsanları bir kılar. Hoşgörü medeniyete, bilime 
ve mutluluğa giden yoldaki en önemi taşlardandır. 
Arthur Helps’e göre “Hoşgörü, uygarlığın biricik sına-
vıdır.” İnsanlar ne zaman farklılıkları kötülemeyi bırakır 
ve bunlardan yararlanmaya başlar, işte o zaman ger-

çekten mutlu insanlarla dolu, kardeşlik duygularının 
paylaşıldığı bir dünyanın temeli atılır. 

 Gandhi’nin de belirttiği gibi “Bu çağın gereği 
ortak bir din değil, çeşitli dinlere bağlı insanlar arasın-
daki karşılıklı hoşgörü ve saygıdır.” İnsanlar kendilerine 
davranıldığı gibi davranmaya yatkındır. Toplumda bu 
duygunun egemen olması için bir yerden başlamak 
şarttır. Hz. Muhammed’in (Sav) de bu konuyla ilgili 
çok önemli bir hadisi vardır: “Hoşgörülü ol ki sana da 
öyle davranılsın”.

Özlem Akgül
11 A 92757



44

D
.K

.A
.B

.

FARKINDA MIYIZ?

“Güneşin doğuşu genellikle kırlarda olur, 
kentlerde ise sadece bir ayrıntıdır.” 

Ian McEwan
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Farkında mıyız? Yarattığımız karmaşanın, ağlattığımız 
yeşil yapraklıların, bileşenlerine ayrılsa bile şu anki 
durumuna üzüldüğü kadar bile üzülmeyecek suyun, 
-nem çok diye kendimizi kandırsak da- giderek sıcak-
laşan termometrenin, benim karbondioksitim bana 
yetiyor, size ihtiyacım yok diyen atmosferin, dünya-
yı parmağında oynatan yeşil banknotların farkında 
mıyız? Kendimizi kandırmayalım, hepimiz yeni çıkan 
son model telefonun farkındayız. Peki ya benim bu 
yazıyı yazdığım tarih olan 27 Nisan 2017’de açlıktan 
dolayı yaşamını yitiren 23.000 insanın farkında mıyız? 

Biz hala krediyle ala-
cağımız arabanın ha-
yallerindeyiz, peki ya 
yaklaşık 46 yıl sonra 
tükenecek olan petrol 
rezervleri? Onlar da 
bizim gibi gelecekte 
bir mucize olmasının 
sonucunda dirilmeyi 
bekliyor herhalde. 

 Evet, uzaya gidiyoruz 
ve uzay madenciliği 
denilen hile sayesin-
de rezervlerimizi ye-
nileyebiliyoruz. Fakat 
bunun, bize doğuştan 
bahşedilen dişlerimizi 
duvara kafa atıp birer 
birer kırdıktan son-
ra gidip takma dişlik 
almaktan maalesef 
hiçbir farkı yok. Sür-
dürülebilirlik sağlan-
madıkça, uzaydan 
gelen gurbetçi ma-
denlerimizin insan-
lığın algısına maale-
sef hiçbir katkısı yok. 
Artık, tüketimciliğin 
içinde hapsolan ben-
liğimizin farkına var-
malıyız. Onu, bireysel 

hırslarımızdan arındırıp, doğanın terazisini sabitlemek 
için kullanmalıyız. Peki bunu, doğaya yılda ortalama 9 
milyon zehirli kimyasalı salarak, eften püften neden-
ler sonucu içtiğimiz sigaranın dumanını bulutlarımız 
yaparak nasıl başaracağız? Cevap ise Kur’an’da açıkça 
belirtiliyor; 

“Rahman Kur’ân’ı öğretti. İnsanı yarattı, ona konuşma-
yı öğretti. Güneş ve Ay bir hesap ile hareket ederler. 
Yıldızlar ve bitkiler hep secdededirler. Göğü bu âhenk-
le O yükseltti ve bu mîzânı (ölçüyü, dengeyi) koydu ki, 
siz de ders alıp ölçü dışına taşmayasınız. Öyleyse siz 
de tartıyı adaletle yapın, sakın teraziyi, dengeyi aksat-
mayın!” (Rahman, 55/1-9)

Sürdürülebilirlik adını taşıyan bu denge, çeşitli ekosis-
temlerin adına hayati önem taşıyor. Texas Üniversitesi 
Biyoloji Bölümü Başkanı Profesör Srini Kambhampati, 
hamam böceklerinin özellikle azot döngüsü için çok 
önemli olduğunu ifade ediyor. Çoğumuzun iğrendiği 
pirelerin suda yaşayan cinsi, içinde bulunduğu eko-
sistemdeki üreme oranının artmasını desteklerken, 
balıklar için iyi bir lif ve protein kaynağı olma özelli-
ğini de taşıyor. Biz insanlar ise, bu tek kişilik satranç 
oyununda, doğaya zarar vermekten başka bir şey 
yapmıyoruz. Yapılan araştırmalara göre, doğa, bizim 
yokluğumuzda kendi sistemini daha görkemli oturt-
muşa benziyor. ‘’Olur mu öyle şey? İnsanlar dünyaya 
hükmediyor bir kere!’’ şeklinde bir düşünce sunacak 
olursanız, elimizde ne yazık ki somut bir örnek de var: 
Kamboçya’daki Angkor Tapınağı. 15. yüzyılda terk edi-
len bu tapınağın üstündeki ağaçlar gelişigüzel büyür-
ken dallarını tapınak duvarlarına doluyor. 

İnsanlıktan geriye kalanı, her ne kadar kendisine bü-
yük bir zarar vermiş olsa da, bağrına basıyor. Biz ise, 
diğer canlıların hazırladığı ve insanlığa sunduğu ya-
şam kahvaltısını, aç kurtlar gibi, bir solukta süpürüyor 
ve masadaki diğer dostlarımıza bir şey bırakmıyoruz. 

Din, şüphesiz ki bizi doğruluğa ve farkındalığa yön-
lendiriyor. Mezhep farketmeksizin, dini hükümlerin 
takibi, insanlığa doğanın yüceliğini hatırlatacaktır. 
Unutmayalım ki, doğa, insanlığın bir çöplük diye kul-
landığı arka bahçesi değil, insan doğanın bir parçası-
dır. Sürdürülebilir bir yaşantı için, bireysel hırslarımızla 
olgunlaşan bencilliğimizden kurtulmalı, tüm evrenin 
yararına olacak bilimsel ve yaşamsal farkındalığa eriş-
meliyiz.

Sina Şen 
11-D 113214
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İnsanın varoluşunun nasıl gerçekleştiği tarihte 
her zaman büyük bir gizem olmuştur. Hepimizin 
aklında sürekli dolaşan en büyük sorular evrenin 
ve bizlerin varoluşuyla ilişkili olmakla birlikte in-
sanların sürekli bir cevap arayışında olması tarih-
te din olgularının yanı sıra bazı insanların teoriler 
üretmesine sebep olmuş ya da insanları din ve 
bilimin birlikteliğine karşıt düşüncelere sürükle-
miştir.

Çok uzun yıllar önce yaşamış Babilliler, yaşayan 
bütün insanların ilah tükürüğünden var olduğu 
inancına sahiplermiş. Marduk adlı tanrılarının yal-
nızlığından ötürü tükürerek erkekleri yarattığına, 
ardında da tükürükten var olmuş erkeğin kadın 
ve diğer canlıları tükürerek yarattığına inanmak-
talarmış. Yaşayan herkesin hayatını etkileyen en 
büyük etkenlerin etraflarında olan olaylar, kül-
türleri, genel toplumun bağlı kaldığı inanışlar ve 
onlara öğretilenler olduğu var sayılırsa elbette o 

dönemde yaşamış Babillilerin böyle bir inanışa 
sahip olması o kadar da olasılık dışı değildir.

Dünyada kutsal olarak sayılan Tevrat, İncil ve 
Kuranı Kerim de insanların yaradılışının benzer 
fakat büyük farklılıklar ile açıklandığı dikkat çek-
mektedir. Tevrat’ta insanın yaratılışı “Rab Allah 
Adem’i topraktan yarattı ve yaşam soluğu (Al-
lah’ın Ruhundan üflemesi) üfledi. Böylece Adem 
yaşayan varlık oldu.”1 olarak anlatılmakta, aynı 
zamanda da Adem’in yaradılışında kullanılan 
balçığın İblis tarafından getirilmiş olduğu işlen-
mektedir. Kuran-ı Kerim’de Tevrat’ın yanı sıra in-
sanın var oluşunun “Andolsun ki biz insanı kuru 
bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.”2 
olarak işlenmesi doğal unsurlara dinlerde çokça 
yer verildiğinin göstergesidir. Toprak olgusunun 
dinde bu kadar fazla kullanılması bir bakıma ha-
yata bir metafor gibidir. Her şey toprakta başla-
mıştır ve toprakta son bulacaktır, var olma ve yok 

DİN VE BİLİM DE İNSANIN 
YARATILIŞI 
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olma kavramları sadece somut bir gerçekliktir ve 
sonsuz değillerdir. İncil’de yaradılışın farklı olarak 
“Tanrı insanı kendi suretinde yarattı, onu Tan-
rı’nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak 
yarattı.”3 gibi anlatılması Tanrı’nın soyut bir olgu 
olarak yaklaşıldığını belirtmektense daha insani 
özelliklere sahipmişçesine inanılması gerektiğini 
belirtmektedir. 

Tarih boyunca insanlar her zaman soyut veya 
somut bir şeylere inanmışlardır. Bu kimi zaman 
bir taş parçası, ağaç, inek veya doğada bulunan 
farklı olguların güçleri, kimi zaman Tanrı olgusu, 
kimi zaman hiçlik, kimi zaman da bilimdir. İnsan-
ların inanışlarının hayatlarını şekillendirmedeki 
rollerinin etkisi de çok büyüktür. İnsanların va-
roluşu hakkında bazı bilim insanı ve düşünürler 
araştırmalar yapmış, geçmişimize dair bilgileri bir 
bakıma teori bazında sonuçlandırma çabaların-
da bulunmuşlardır. 

Comte de Buffon, çoğu bilim insanının İncil’i 
baz alarak araştırmalarda bulunulması ile kesin 
bir bilimsel sonuca varılamayacağını düşünmüş 
bu yüzden ilk olarak dünya tarihini dinin yanı sıra 
Isaac Newton’un fiziğini kullanarak gözlemleme 
yapmaya çalışmıştır. Ardından, Darwin’in ken-
disini ve düşüncelerini geliştirebileceği ortamın, 
çevrenin oluşması ile, şu anda kabul gören fakat 
eksiklikleri olan evrim teorisini ve doğal seçilim 
teorisini oluşturmasına sebep olmuştur. Doğal 
seçilimin dünyanın var oluşundan itibaren bütün 
canlılarda etkisinin gözlemlenebildiğini düşünür-

sek en küçük mikroskobik canlıların bile binlerce 
yıl sonra farklı görünüşlere gelişerek, mutasyona 
uğrayarak, dönüşme olasılığının olduğunu da ka-
bul edebiliriz. 

Darwin’in yazdığı bir mektupta din ve bilime 
karşı düşüncesini “Din ve bilimin birbirinden ayrı 
tutulmasını pek anlayamıyorum. Ama şundan 

eminim ki bu iki ekolün birbirine bu kadar acı-
masızca saldırması için hiçbir sebep yok.” olarak 
açıklamıştır. Evrenin ve insanların varoluşuna 
verilen cevapların tek bir bakış açısıyla algılan-
mayıp, sadece din olgusu üstünden ilerleyerek 
hayatlarımızı geliştirmektense her inanışın katkı-
larından yararlanarak geliştirilmeli ve anlamalıyız. 
Kuran-ı Kerim’in ilk suresinin “Oku!”4 olması da 
dinlerin asla insanı geliştirecek veya düşünmeye 
sürükleyecek fikirlere karşı olmadığını, tam aksi-
ne her şeyin okuyarak, keşif ederek cevabına ula-
şılabileceğini göstermektedir.

1Tevrat, (Yaratılış, 2:7)
2Kuran-ı Kerim, (Hicr/26-42)
3İncil, ( Bölüm27 (Genesis))
4Kuran-ı Kerimin (Alak Suresi)

Yıldız Elif BOLU 
11-P 71861
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DİN VE YOZLAŞAN DEĞERLER

Toplumsal yaşam göz önüne alındığında insanoğlu ve din kavramlarının bir bütün olduğu ve bu bütünün 
insanlığın ilk yıllarına kadar dayandığı anlaşılır. Peki, din olarak nitelendirdiğimiz inanç kavramı nedir? Günü-
müzde ki dini inançların ne kadarı gerçek hali ile toplumda sürdürülmeye devam ediyor? Dinde yozlaşmak ne 
demek?

İnsan ilk dünyaya geldiğinde, hiç bilmediği bir ortamla karşı karşıya kaldı. Gerçekleşen her olay bir mucize ola-
rak yorumlandı, bu dünyaya yeni gelmiş ve onu değiştirecek canlı tarafından. Uçan kuş, yağan yağmur, doğan 
güneş, çakan şimşek bir korku kaynağı haline geldi insanoğlu için. Bu olanlara anlam veremeyen insan, kendini 
güvende hissetmek istedi. İşte günümüze kadar gelen tanrı kavramı böyle ortaya çıktı. Önce çok kişiydi bu 
tanrı. İlk Gaia oldu bu tanrı, yalnız tanrı olarak adlandırılmadı. O ilk insan için toprak tanrıçasıydı, bereketin ve 
bolluğun sembolü. Daha sonra yerini Olimpos tanrıları aldı bu tanrıçanın. Birinin adı Zeus oldu, birinin adı Po-
sedion, birinin ki ise Hades. Elbette bu kadarla sınırlı değildi bu Olimpos tanrıları. İnsanoğlu anlam veremediği, 
korktuğu her olaya bir tanrı veya tanrıça buldu, onlara inandı, onlara sığındı. Yıllar geçti, din ve inanç kavramı 
biçim değiştirdi. Günümüzde üç kutsal dinden biri olan Yahudilik oldu bu sefer dinin adı. Yanında bir de kitap 
indiği söylendi, adı Tevrat’tı. Oda biçim değiştirdi. Dünya tarihini derinden etkileyecek Hıristiyanlık oldu adı. 
Daha sonra da kutsal dinlerin sonuncusu olan İslamiyet dendi inancın adına. 
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Peki, insanoğlunun hayatından bu kadar çok dini 
inanç geçmesinin sebebi neydi? İlk dinlerini daha 
mantıklı tanrılar bulunca terk eden insanlar, sonraları 
kutsal ilk din ve ilk kitabın ortaya çıkmasının ardından, 
zaman içerisinde farklı toplumların etkileşiminden 
kaynaklanan ve ilk ilahi din ve kitabında geçmeyen 
bazı kavram ve düşünceler yer almaya başladı. Bunun 
üzerine Hıristiyanlığın ortaya çıkması ve bu dininde 
farklı yorumlar nedeni ile değişmesiyle dinde yoz-
laşma denen kavramın tarihteki en bilindik örnekleri 
ortaya çıktı.

Yozlaşma kelimesi, herhangi bir şeyin özündeki ço-
ğunlukla iyi niteliklerin, bir takım dış etkenler nedeni 
ile zaman içinde değişmesi ve dejenere olmasına de-
nir. Dinde yozlaşmak ise, asli unsurlar yerine, insan-
ların kendi akıllarının ürünü olan, ancak dinin özüy-
le bağdaşmayan davranışlar içine girmeleridir. Dinin 
özünü anlamak ve yaşamak ise yozlaşmaya karşı ala-
bileceğimiz tek önlemdir.

Günümüzde, din, bazıları için inanç kaynağı ve bi-
linmeyenlere cevap olmaya devam ederken, bazıları 
içinse kaçış yolu, gerekçe veya geniş kitleleri etkileye-
cek bir araç olmuştur. İşte bu noktada toplumdaki din 
yozlaşması söz konusudur. 

Toplumumuza en yakın örnek olan İslamiyet ince-
lendiğinde, saygı 
sevgi ve hoşgö-
rü kavramalarının 
üzerine kurulmuş 
olan bu dinin; 
toplumsal yaşantı 
içerisinde yavaş 
yavaş bu değer-
leri kaybetmeye 
başladığı açıkça 
görülmektedir. Bu 
durumun en bü-
yük örneği İslami-
yet adına kurul-
muş ve de onun 
uğruna masum 
insanların hayatı-
na son veren terör 
örgütleridir. Dün-
ya için tehdit un-
suru haline gelmiş 
bu terör örgütle-
ri; dinde aslolan 
hoşgörü ve saygı 
kavramlarını hiçe 
sayıp insanlara 
zarar vermenin 
dinin bir parçası 
olduğuna inan-
mışlardır. Fakat bu 
doğrultuda hare-
ket eden örgütler, 
toplumsal yaşam 

içerisinde dinin anlaşılmasını etkilemeye başlamış ve 
de yozlaşmanın hızlanmasına neden olmuştur.

Unutmayalım ki din bireylerin kendi inandığı veya 
inanmadığı kavramlar bütünüdür. Herkesin kendi se-
çimi çevresinde oluşan kişisel kimliğinin parçası olan 
dine, toplumsal yapı içerisinde dışarıdan müdahale 
etmek doğru değildir. Belirli şahıslar tarafından top-
lumsal, yaşama müdahale aracı olarak kullanılan ve 
farklı kişilerin kar amacı güderek kullandığı din asla din 
olamaz. 

Zeynep Hazal Yeniler 
11-L
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STANFORD 

HAPİSHANE 

DENEYİ

“ …2 hafta sürmesi öngörülen bu deney yalnızca 
6 gün sonra sonlandırılmak zorunda kalmıştır.”

1971 yılında Stanford Üniversitesi’nde Psikoloji 
Bölümü Profesörü olan Dr. Philip Zimbardo tara-
fından gerçekleştirilen “Hapishane Deneyi”, 2015 
yılında Kyle Patrick Alvarez’in yönetmenliğinde 

beyazperdeye aktarılmıştır. Oyuncu kadrosunda; Ezra Miller (The Perks of Being a Wallflower – 2012, Fantastic 
Beasts and Where to Find Them – 2016), Tye Sheridan (X – Men: Apocalypse – 2016) ve Billy Crudup (Eat 
Pray Love – 2010, Mission: Impossible III – 2006, Big Fish – 2003) gibi isimler bulunmaktadır. 122 dakika süren 
ve dünya genelinde izleyicilerin puanlama yaptığı IMDB’den 6.9 almış olan film, mahkûm ve gardiyan gibi iki 
farklı sosyal rolün psikolojik etkileri ile ilgili bir incelemeyi ele almaktadır. Stanford Üniversitesi Psikoloji Bölümü 
Profesörü olan Philip Zimbardo, gerekli şartlar ve güç sağlandığında, insanların ne kadar zalimleşebileceğini 
göstermek amacıyla bu deneyi başlatmıştır, fakat iki hafta sürmesi öngörülen bu deney yalnızca altı gün sonra 
sonlandırılmak zorunda kalmıştır. 

Biri Dr. Zimbardo olmak üzere üç profesör, bir miktar para için gö-
nüllü olarak başvurmuş yirmi dört erkek öğrenci ile görüştükten 
sonra onlara gardiyan mı yoksa mahkûm mu olmak istediklerini 
sorar. Filmin ilerleyen kısımlarında Stanford Üniversitesi’nin Psi-
koloji Departmanı’nın bodrum katına inşa edilen, yirmi dört saat 
kameralarla izlenen bir minyatür hapishanede gerçekleşen olay-
lar konu edilir. Hücreler de özellikle dar bir biçimde inşa edilmiştir. 
Böylece Dr. Zimbardo deneklere sadece bir deneyin içinde olduk-
larını düşündürmek yerine, gerçekten de hapishane atmosferinde 
bulunmanın ve gardiyan/mahkûm statüsünü kazanmanın nasıl bir 
psikoloji yaratacağını görebilecekti. Bu proje doğrultusunda gö-
nüllü yirmi dört erkek öğrencinin her biri, daha önceden anlaşma 
yapılmış olan bir polis departmanı tarafından soygun nedeniyle 
tutuklanır ve gerçek prosedürler uygulanarak minyatür hapisha-
neye götürülür. Gardiyan olarak seçilmiş öğrencilere ise ünifor-
ma, cop ve duygularının belli olmaması için güneş gözlüğü verilir. 
Göz temasından kaçınmaları söylenir. Mahkûmlara itaat etmeleri 
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söylendiği gibi, gardiyanlara da katı olmaları söylen-
miştir, fakat gerekli düzeni nasıl sağlayacakları tama-
men kendilerine bırakılmıştır. Mahkûmların her birine 
özel numaralar verilir ve bu doğrultuda deney başlar. 
Deneyin daha ilk gününde gardiyanlar, kazandıkları 
statülerin gücünün farkına varmış ve ona göre dav-
ranmaya başlamışlardır. Filmde izleyicinin dikkatini ilk 
çeken, deneklerden birinin (#8612, Daniel Culp) de-
neyi daha ilk günden bırakmak istemesi ve sinir krizi 
geçirmesi olmuştur. Peki neden? 

“8612 numaralı mahkûm delice davranmaya başladı, 
bağırıyor, çığlık atıyor, küfrediyor ve kontrolsüz öfke 
nöbetleri geçiriyor.”

Birkaç gün içerisinde deneklerin her biri, ilk geldikleri 
günden daha farklı bireyler haline dönüşmüştür. Gar-
diyanlardan bazıları Nazi işkencesi olan şınava baş-
vururken, mahkûmlar gittikçe ezildikleri bir konuma 
sürüklenmişlerdir. Şınav, gardiyanların itaat etmeyen-
lere karşı bir ceza verme yöntemiydi. Gün geçtikçe 
psikolojik stratejiler geliştiren gardiyanlar, mahkûmları 
psikolojik açıdan büyük ölçüde olumsuz etkiliyordu. 
#8612’nin daha ilk günden deneyi bırakmak istediği-
ni söylemiştik. Dr. Zimbardo deneğin durumunu şu 
şekilde açıklamıştır: “8612 numaralı mahkûm delice 
davranmaya başladı, bağırıyor, çığlık atıyor, küfrediyor 
ve kontrolsüz öfke nöbetleri geçiriyor. Onun gerçek-
ten bu psikolojik durumda olduğunu kabullenmemiz 
epey bir zaman aldı ve sonunda onu salma kararı 
verdik.” Mahkûmlar her isyan çıkardığında, gardiyan-
lar da katı, psikolojik stratejiler geliştiriyordu, #8612’de 
bu denli psikolojik etkiler görülmesi aslında normal 
karşılanmalıdır. Bu stratejiler doğrultusunda her bir 
mahkûm yatağı ve üniforması alınmış bir biçimde, 
dört duvar arasında elleri boş şekilde kalmıştır. Gar-
diyanların stratejileri, bir bakıma mahkûmlar arasında 
yarış da başlatmıştır çünkü itaat edenler “ayrıcalıklı” 
olacaktı; dişlerini fırçalayabilecek, yataklarını, ünifor-
malarını geri alabilecekti. Onların yanı sıra “ayrıcalık-
lı” olmayanlar, yani itaat etmeyenler, karanlık boş bir 
odada kalmak zorundaydı. Denekler arası ayrımcılık, 
mahkûmların birliğini bozmuştu. Durum artık deney 
olmaktan çıkmıştı, denekler durumu gayet ciddiye alı-
yordu ve statüleri onları esir almıştı. Ayaklarında zin-
cirle uyuyan mahkûmlar için Zimbardo, defterine şu 

şekilde not almıştır: “Rüyalarında bile bu hapishane-
den kaçmalarına imkan yoktu.” Sadece denekler değil, 
Dr. Zimbardo da kendini gerçekten hapishane müdü-
rüymüş gibi düşünmeye başlamış, asistanı (eşi) ona 
durumun kontrolden çıktığını söyleyene kadar deneyi 
sona erdirmeyi düşünmemiştir. Mahkûmların ve gar-
diyanların kazandıkları statüleri gereği yaşadıkları psi-
kolojik değişimlerin yanı sıra, daha da ilginç olan Dr. 
Zimbardo’nun durumun farkında olmasına rağmen, 
deneyi devam ettirmesidir. Aynı zamanda aldığı not-
lara göre, gardiyanlar hiçbir zaman vardiyalarına geç 
kalmamışlardır. Mahkûmlar deney bitiminde paralarını 
alıp gittiklerinde, gardiyanların deneyin bitmesinden 
şikayet ettikleri de söylenmektedir. 6 gün öncesine 
kadar normal bir hayat yaşayan gardiyan rolündeki 
deneklerin, kazandıkları kontrolsüz güç sayesinde iş-
kence etmekten çekinmemeleri ve belki de bundan 
zevk almış olmaları psikolojik açıdan oldukça şaşırtıcı 
bir durumdur aslında. 

Filmi izlerken gardiyanların nasıl bu kadar acımasız 
olabildiğini düşünüp, asla böyle bir şey yapmayacağı-
nızı, yapamayacağınızı öne sürmüş olabilirsiniz ama 
deneyde gardiyan statüsünde olan Karl Vandy bu 
duruma şu şekilde açıklık getirmiştir: “‘Ben böyle dav-
ranmazdım’ demeniz kolaydır, ancak bilemiyorsunuz. 
İşte gerçek budur. Bilemiyorsunuz. Ve şimdi, neler ya-
pabileceğimi biliyorum ve bu acıtıyor.”

Peki siz olsanız ve deneyin bu kadar çığırından çıka-
cağını bilmeseydiniz, para karşılığında denek olmayı 
kabul eder miydiniz?

KAYNAKÇA
www.prisonexp.org 

Sena ŞİŞMAN 71787
11/P
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 Sigmund Freud öğretisini psikanaliz-
de gerçekleştirmiş Avusturyalı bir nörologdur. 
Freud’un annesi babasının ikinci eşidir ve baba-
sının ilk eşinden başka çocukları da vardır. Freud 
annesinin ilk çocuğudur ve doğduğunda annesi 
henüz 21 yaşındadır. Yaşamı boyunca Freud ba-
basına karşı mesafeli hatta biraz da düşmanca 
davranır. Ancak babasının ölümünün ardından 
derin bir suçluluk duygusuyla bunalıma giren 
Freud, kendini hastaların tedavisine ve psikana-
lizin yaratılmasına yoğunlaştırmıştır. Psikanaliz, 
ruh çözümü olarak da adlandırılan ve insanların 
davranışlarını, duygularını ve doğalarını açıkla-
maya yoğunlaşan bir psikoloji dalıdır. Freud, yak-
laşık 10 yıl süren bunalımının sonucunda 1897’de 
Oedipus Kompleksini ortaya koymuştur.
 Oedipus Kompleksi, çocukların karşı 
cinsteki ebeveyni sahiplenme, kendi cinsindeki 
ebeveyni kendisine rakip görme ve bu durumla-
ra karşı çocuğun beslediği duygular, düşünceler, 
dürtüler ve fantazilerin toplamına denir. Elektra 
Kompleksi ise bu teorinin kız çocukları için ge-
çerli olanıdır. Freud’a göre her çocuğun ilk aşkı 
karşı cinsteki ebeveynidir. Şu anda da çocukların 
toplumlar içinde benimsenmiş olan bazı davra-
nışları Oedipus Kompleksiyle örtüşmektedir. Bu 
davranışlara örnek olarak erkek çocukların anne-

sine şımarması, babasının annesiyle ilgilenme-
sinden rahatsız olup ağlayarak araya girmesi ve-
rilebilir. Oedipus Kompleksi olumlu ve olumsuz 
olarak ikiye ayrılabilir. Olumlu şeklinde çocuklar 
karşı cinsteki ebeveynlerine rakip veya düşman 
gözüyle bakarak onların içten içe yok olmaları-
nı isterler ve onlara karşı aşırı bir ilgi gösterirler. 
Olumsuzu da bunun tam tersidir.

FREUD’UN KURAMINDAKİ 
MİTOLOJİK GÖNDERMELER
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 Freud bu görüşünde aynı zamanda adını 
da aldığı Yunan efsanesi Kral Oedipus hikayesin-
den esinlenmiştir. Yunan mitolojisinde ebeveyn-
leriyle çocukları arasında olan bu tür cinsel eği-
limler tatsız eylemler olarak görülür ve sadece 
tanrılara özel bir uygulama olduğu kabul edilir. 
Oedipus’un efsanesinde bahsi geçen Teb’in kral 
ve kraliçesi (Laius ve Jocasta) çocuk sahibi ola-
mamaktadırlar. Bunun üzerine bir kahine danı-
şan çift kahinin bir çocukları olacağını fakat bu 
çocuklarının babasını öldürüp annesiyle evle-
neceğini öğrenirler. Çocukları doğduktan sonra 
Laius onu kurtlara yem olması için ormana bıra-
kılmasını emreder, fakat hizmetçisi Laius’a ihanet 
eder ve Oedipus’u bir çobana teslim eder. Ço-
ban da Oedipus’u çocukları olamayan Corinth 
kralı ve kraliçesine verir. Oedipus’u öz çocukla-
rıymış gibi severek büyütmelerine rağmen bü-
yüdüğünde Oedipus evlatlık olduğunu duyar ve 
gerçeği öğrenmek için Delphoi’ye yola koyulur. 
Zamanında ailesinin danıştığı Kahin, Oedipus’a 
öz annesiyle ilişkiye gireceğini ve öz babasını öl-
düreceğini söyler. Kafası karışan ve dehşete dü-
şen Oedipus Corinth’e geri dönmek yerine nere-
ye gideceğini bilemeyerek dolaşırken Delphoi’de 
yaşlı bir adamla kavga eder. Yaşlı adamın kaba 
kuvvet kullanması sonucunda Oedipus onu ve 
tanıkları öldürür. Bu öldürdüğü adam Laius’tur, 
Oedipus’un öz babası, fakat Oedipus bunu bil-
memektedir. Oedipus yoluna devam ederken bir 
sfenksle tanışır. Sfenksin bulmacasını bilememe-
si durumunda sfenksin onu öldürmesine mah-
kumdur. Fakat bulmacayı doğru bilir ve bunun 
üzerine sfenks intihar eder. Teb halkı Oedipus’un 
onları sfenksten kurtarması üzerine onu kral ya-
parlar. Yeni dul kalmış kraliçe de Oedipus’un yeni 

eşi olur, yani Oedipus’un öz annesi. Teb halkı, 
Oedipus da dahil olmak üzere, yeni kralın eski 
kralın katili olduğunu bilmemektedir. Kendi an-
nesiyle ilişkiye girmekten kaçınmak isteyen Oe-
dipus asla Corinth’e dönmemeye karar verir. An-
cak kraliçe öldükten seneler sonra Oedipus onun 
aslında öz annesi olduğunu öğrenir.
 Modern psikolojide çocukların ilk aşk-
larını yoğun bir şekilde yaşamalarının ve küçük 
yaşta geliştirdikleri bu duygularının karşı cinsten 
olan ebeveynlerine yansıtmalarının doğal oldu-
ğu söylenmektedir. Yaşadıkları bu duygular saye-
sinde sağlıklı bir özdeşim kurmaya başlarlar. Kar-
şı cinsteki ebeveynlerine duydukları bu yoğun 
sevgi çocukların sağlıklı kadın ve erkek bireyleri 
olmalarında önemli bir basamaktır. Genelde 3 ve 
5 yaş arasında yoğunlaşan bu duygulardan sevgi 
karşı cinsteki ebeveyne yönelirken öfke, kıskanç-
lık ve rekabet duyguları ise aynı cinsteki ebevey-
ne yönelir. Kızlar bu dönem içinde anneleriyle 
girdiği rekabet sonucunda annelerinin parfümü-
nü sıkmak, kıyafetlerini denemek, makyaj malze-
melerini kullanmak gibi davranışlarda bulunurlar. 
Bu süreç sonunda kızlar feminen taraflarını keş-
fetmeye başlarlar. Erkeklerde ise bu rekabet ba-
balarına yönelmiştir. Bu dönem içinde aynı şe-
kilde erkek çocukları da babalarını taklit etmeye, 
parfümlerini sıkmaya, onlar gibi konuşmaya ve 
benzer davranışları sergilemeye başlarlar.
 Sonuç olarak, Freud’un ikiyüzü aşkın yıl 
önce ortaya attığı bu kuramda bir seviyeye kadar 
doğruluk payı olduğunu görmekteyiz. Psikanaliz 
alanında zaman içerisinde dışsal gerçeklikle içsel 
gerçeklik arasında oluşan dengede insanı anla-
mak ve açıklamak adına çeşitli kuramlar ve hi-
potezler ortaya atılmıştır ve Freud’un Oedipus ve 

Elektra Kompleksleri bu kuramlardan 
biridir. Geçerliliği insan psikolojisine 
bağlı olmakla birlikte kanıtlanamaya-
cak olmasına rağmen küçük çocukla-
rın gerçekten de Freud’un kuramında 
açıkladığı gibi davranışlar sergilediği de 
büyük ölçüde gözlenmektedir.

KAYNAKÇA
http://www.acibadempsikoloji.com.tr/
ilk-ask-oedipus-ve-elektra-kompleksi/ 
http://www.derki.com/psikolojik/oedi-
pusun-hikayesi/ 

Naz DÜNDAR 71811
12-H
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Bilinçaltı, günümüzde psikoloji alanındaki birçok araş-
tırmanın ve çalışmanın konusu olan; hakkında çok 
fazla şey merak edilen bir olgudur. Bu nedenle ilk sor-
mamız gereken soru bilinçaltının bilimsel olarak nasıl 
tanımlandığıdır. Bu soru sorulduğunda cevabı şu şe-
kilde karşımıza çıkmaktadır: “Bilinçaltı beynimizin, biz 
farkında olmadan bilincimiz dışı çalışan, bedenimizin 
istemsiz kaslarını yöneten, gece uyurken dahi vücut 
fonksiyonlarımızın çalışmasını sağlayan, beş duyu-
muzla algıladığımız her şeyi an be an kaydeden ve 
gerektiğinde kullanılmak üzere bilincin emrine veren 
bir parçasıdır.” Şüphesiz bu cevap; bilinçaltının bir baş-
ka deyişle kapalı kutunun, sırlarının aydınlatılabilmesi 
için ilk adım niteliği taşımaktadır. Sorulması gereken 
ikinci soru ise bu sırlarla dolu karanlık kutunun kilidini 
nasıl açabileceğimizdir. Bilinçaltına erişim kolay olma-
sa da psikolojide kullanılan çeşitli yöntem ve teknikler 
sayesinde imkânsız değildir. 

Çocukluk döneminde yaşanılan üzücü olaylar, trav-
malar, fobiler ve rahatsız edici yaşam deneyimlerinin 
neden olduğu duygusal sorunlar bilinçaltımızda giz-
lenerek bizimle saklambaç oynamaktadırlar. Bu so-

runlarla yüzleşmezsek bunlar; yaşam şeklimizi, yöne-
limlerimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi etkiler ve 
geçmişten gelen davetsiz bir misafir gibi kendi kendi-
mize aldığımızı sandığımız kararları bizim adımıza alır. 
Bilinçaltına erişebilmek, hayatımız boyunca kontrol 
edemediğimiz bilinçaltının varlığının bizi ve yaşantı-
mızı etkilememesi için büyük önem taşımaktadır. Bu 
erişimi sağlayabilmek içinse hipnoz yaygın bir şekilde 
kullanılmaktadır.

Peki, hipnoz ne-
dir? Yunanca’da 
uyku anlamına 
gelen ‘hypnos’ 
psikoloji bili-
minde ‘telkine 
yatkınlık göste-
ren bir tür ya-
pay uyku veya 
uyku uyanıklık 
arası hali’ ola-
rak ifade edi-
lir. Ancak çoğu 
h ipnoterap i s t 
hipnozun uyku 
d u r u m u n d a n 
çok bir uyanıklık 
durumu oldu-
ğunu savunmaktadır. Bunun nedeni ise hipnoterapi 
sırasında denek iradesini kaybetmediği halde deneğin 
bilinçaltına çeşitli komutların telkin yoluyla yerleştiri-
lebilmesidir. Yani denek bir nevi farkında ve uyanık-
tır. Günümüzde hipnoz psikiyatrinin yanı sıra eğitim, 
emniyet, hukuk ve sanat gibi alanlarda da kişinin öz-
güven kazanması, hafızasının güçlenmesi, motivas-
yonunun artırılması ve bilinçaltında gizlenmiş olayla-
rın detaylarının açığa çıkarılması için kullanılmaktadır. 
Bu farklı kullanım alanları için çeşitli hipnoz teknikleri 
bulunmaktadır. Kişisel hipnoz, grup hipnozu, kişinin 
kendi kendini hipnotize ettiği oto hipnoz ve sürekli 
hipnoz bunlardan birkaçıdır. Bu teknikler uygulanırken 

BİLİNÇALTI VE HİPNOZ
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denek sırasıyla hafif, orta ve derin 
trans haline geçer. “Buraya kadar 
tamam iyi de, biz hipnoz yapmayı 
öğrenebilir miyiz acaba?” dediğini-
zi duyar gibiyim. Neden olmasın, 
yaparsınız tabii. Görebilen, işitebi-
len ve konuşabilen herkes hipnoz 
yapmayı öğrenebilir. 
“Herkes hipnotize olabilir mi?” diye 
bir soru daha sormadan önce il-
ginç bir bilgi verelim. Hayvanlar 
da hipnotize olabiliyormuş fakat 
hipnozun hayvanlar üzerindeki 
etkisi insanlar üzerindeki etkisin-
den farklıymış. Çünkü bildiğiniz 
gibi hayvanlar irade ve bilinç sahibi 
değil. Dolasıyla onların yaşadıkları 
durum daha çok “hareketsiz kalma 
durumu” olarak ortaya çıkan fizik-
sel bir durum.
  Şimdi gelelim sorumuza. 
Herkes hipnotize olamaz çünkü 
kişinin hipnotize edilebilmesi için 
gönüllü olması, konsantrasyo-
nunun ve hayal gücünün yeterli 
olması zorunludur. Bu üç unsur 
hipnoza yatkınlığı yani ‘hipnotiza-
bilite’yi oluşturur. Herkesin hipno-
za yatkınlığı farklı olduğundan her-
kes hipnoz haline geçemez. Ayrıca 
5-6 yaşından küçük olan çocuklar 
ve 70 yaşın üzerindeki yetişkinlerin 
hipnoz olması zordur.

 Hipnoz uygulamaları top-
lumumuzda yaygın olmadığından 
hipnozla ilgili doğru bilinen yan-
lışlar bir hayli fazla. İşte bunlardan 
bazıları:
• Eğer birisi sizi hipnotize etme-

diyse hiç hipnoz olmamışsı-
nız demektir: Hipnoz aslında 
günlük hayatta sıklıkla yaşadı-
ğımız bir deneyimdir. Bunun 
farkında olmamamızın sebebi 
değişik seviyelerde hipnotik 
durumlar yaşanabilmesidir. 
Uzaklara dalmak şeklinde ad-
landırdığımız durum dahi hafif 
bir hipnoz halidir.

• Hipnoz halindeyken yalan 
söylenemez: Hipnoz altınday-
ken tüm zihinsel süreçler işler. 
Ancak normal durumlardan 
farklı olarak hipnoz durumun-
da bilinç dışılık seviyesi artar. 
Bu yüzden hipnoz altında ya-
lan söylemenize engel bir du-
rum yoktur.

• Hipnoz halinde şifre gibi ki-
şisel bilgiler alınabilir ve size 
istenilen her şey yaptırılabilir: 
Trans halinde zihnin bir bölü-
mü uyanıklık durumunu sür-
dürdüğünden kişi iradesinin 
kontrolünü elinde tutar. Bu 
nedenle böyle bir şey müm-
kün değildir.

• Hipnozdan uyanamayabilir-
siniz: Hipnozda uyanamama 
diye bir durum söz konusu de-
ğildir çünkü verilen telkinlerle 
kişi her daim uyandırılabilir.

Son olarak hipnoz neden bu kadar 
ilgimizi çekiyor merak ettik ve bu 
soruyu Hipnotist Korzay KOÇAK’a 
sorduk. Şöyle bir yanıt aldık: 
“Günümüzde hipnozun bu kadar 
yaygın olmasının ve ilgi çekme-
sinin birçok nedeni var ama en 
önemlisi hipnoz sırasında ortaya 
çıkan ilginç fenomenlerdir. Bazı 
tıp doktorları tarafından kullanılan 
anestezi fenomeni ile kişiye hiç bir 
anestezik kimyasal ilaç vermeden 
sadece telkinle, ameliyat sırasın-
da herhangi bir acı hissetmemesi 
sağlanabilmektedir. Bu fenomen-
lerin daha çeşitlisini sahne hipnoz-
larında görmek mümkündür. Diğer 

bir önemli neden ise hipnozun te-
davi amacıyla kullanımında yani 
hipnoterapide çok olumlu sonuç-
ların alınmasıdır. Psikoterapiyle te-
davi edilemeyen veya tedavisi çok 
uzun süren bir rahatsızlık hipnote-
rapi ile sadece bir iki seans içinde 
çözülebilmektedir. Bu kadar etkili 
bir tedavi yönteminin ilgi görme-
mesi mümkün değildir.”

KAYNAKÇA
http://www.mehmetbaskak.com/
tr/s ikca-sorulan-sorular/her-
kes-hipnoz-ogrenebilir-mi_119.
html 
ht tp : / /www.ps ikolo j i tes t ler i .
com/259-69-blog-makale-hip-
noz-hakkinda-dogru-bilinen-yan-
lislar.aspx 
http://www.psikiyatri.org.tr/hal-
ka-yonelik/40/sorular-ve-yanitlar-
la-hipnoz-hakkinda-bilmek-istedi-
giniz-hersey 
http://hypnotistanbul.com/hay-
van-hipnozu/ 

http://www.tavsiyeediyorum.com/
makale_7572.htm 
http://www.izafet.net/threads/bi-
lincalti-nedir.501123/ 
https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Hip-
noz 
https://www.meleklermekani.
com/threads/hipnoz-ve-ozellikle-
ri.86021/ 

Asude GÜLTEKİN 121731 9/A
İpek ÜNAL 111427 9/A
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Fiziksel olarak acı çektiğimizde doktora gidip 
muayene olmakta ve önerilen tedaviyi uygula-
makta tereddüt etmeyiz. Mesela ayağımız kırılır-
sa en kısa sürede bir ortopediste gider, film çek-
tirip alçıya aldırırız; bacağımızın ağrımaması için 
hiç tereddüt etmeden işin uzmanlarına danışırız. 
Kırık ayağını tedavi ettirmek için uzmanlara da-
nıştığından ötürü kimse kendini suçlamaz veya 
olumsuz öz düşüncelere sahip olmaz. Hiç kimse 
fiziksel ağrılarından kurtulmak ve sağlığına yeni-
den kavuşmak üzere yaptığı girişimlerden dolayı 
kendini güçsüz hissetmez ve yetersizlik duygu-
suna kapılmaz. Ne var ki psikolojik acı çekildiğin-
de iş değişir. Yardım almak yerine bunu saklamayı, 
hatta daha da kötüsü inkar etmeyi tercih ederiz. 
Televizyon izleyerek, kitap okuyarak, meditasyon 
bile yaparak işin 
uzmanıyla gö-
rüşmek yerine 
yok saymaya 
çalışırız. 

Peki neden 
psikolojik acı 
d u r u m u n d a 
yardım almayı 
kabul etmeyiz? 
Neden psiko-
lojik sıkıntıları 
yok sayıp on-
ları gizlemeyi 
seçeriz? Bunun 

en önemli sebeplerinden biri psikolojik sıkıntıla-
rın kesin bir semptomu olmamasıdır. Kırık bir kol 
genellikle herkeste aynı belirtilere sahip olduğu 
halde, depresyon herkeste farklı şekilde ortaya 
çıkabilir. Bu sebepten ötürü kişi yalnızca çev-
resindekileri acı çektiğine ikna etmekte güçlük 
çekmekle kalmaz, gerçekten bir sorun yaşayıp 
yaşamadığına dair kendinden de şüphe eder. Ani 
duygusal dalgalanmanın yanı sıra çektiği acının 
önemsiz olduğu veya her şeyi kafasında yaşadı-
ğı için boşverip yoluna devam etmesi gerektiği 
gibi negatif öz düşünceler de bireyi içine kapat-
maktadır. Bazı durumlarda da kişi kimseye itiraf 
etmek istemeyip televizyon gibi dikkat dağıtma 
metodlarını tercih eder.

ACIDA AYRIM YOKTUR
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Ya iyi hissetmediğiniz zaman durumu ciddiye 
alıp duygularınızdan kaçmasaydınız veya onla-
rı maskelemeseydiniz? Evet, acıyla yüzleşmek 
zordur. Ama ne kadar kötü olursa olsun, ne ka-
dar korkarsanız korkun acıyla yüzleşip bir psiki-
yatriste veya psikoloğa danışmalı, hatta uygun 
yöntemlerle tedavi olmalısınız. Sorun her ne 
kadar belirsiz olursa olsun iyi hissetmediğiniz 
zaman bunu anlamak kolaydır. Psikolojik rahat-
sızlık genetik olabildiği gibi zamanla veya çevre-
sel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkabilir. Çok farklı 
etmenlerden kaynaklansa da psikolojik rahatsız-
lıklar doğru teşhis edilirse ve uygun tedavi başla-
nırsa çoğunlukla kişiye fayda sağlar.

Beyin vücuttaki en karmaşık organdır. Bu sebep-
le mental hastalık denilen türü anlamak kırık bir 
kolu anlamaktan çok daha zordur. Elbette kan-
ser gibi karmaşık fiziksel hastalıklar da var, ama 
herhangi bir nörolojik veya mental bozukluğu 
anlamak veya tedavi etmek genellikle çok daha 
meşekkatli. Karmaşık bir hastalıkla uğraştığımızı 
bilerek kendi mental bozukluğumuzu yine aynı 
organ olan beynimizle anlamaya çalışıyoruz. 
Oysa profesyonellerden yardım alıp tedavi ol-
mak her şeyi daha basitleştirecektir.

Sonuç olarak kendimize söyleyebileceğimiz şey 
beynimizde bir hastalık olduğudur. Beyin de bir 
fiziksel organdır dolayısıyla bedensel veya psi-
kolojik acı diye bir ayrım yoktur. Hepsi bedenin 
bir bölümüne ait olan acılardır. O halde diyebi-
leceğimiz şey şudur: ‘İyi hissetmiyorum, psiko-
lojik acım var, beyindeki böyle sıkıntıları tedavi 
etmekte uzmanlaşmış bir doktoru görmeye ihti-
yacım var.’ Ve böylelikle kendimizi yargılamadan, 
eziyet çekmeden iyileşip huzura ve mutluluğa 
kavuşabiliriz.

KAYNAKÇA
http://www.huffingtonpost.com/samina-raza/
psychological-pain-vs-phy_b_10232392.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_pain
https://www.linkedin.com/pulse/pain-physi-
cal-physiological-psychological-gary-tho
h t t p : / / w w w. g e t r e a l p h i l i p p i n e s . c o m /
blog/2015/05/seeking-psychiatric-help-debun-
king-common-misconceptions/
https://knittingtime.wordpress.com/2013/02/11/
knitting-time-a-draft-introduction/

Defne TAN 51249
10-K
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Çoklu kişilik bozukluğu (ÇKB) genellikle çocukluk dö-
neminde geçirilmiş bir travmadan sonra savunma 
mekanizması olarak bireyde ortaya çıkmaktadır. Bi-
reyin geliştirdiği kişilikler kimi zaman iyi davranışlara 
meyilliyken kimi zaman da kişiye zarar vermektedir. 
Bu durumun nedeni ise oluşturulan yeni kişiliğin in-
tihara meyilli yada kendi kendine zarar vermeye is-
tekli olabilmesidir. ÇKB’ye sahip olan kırk yaşındaki bir 
annenin birdenbire beş yaşındaki bir çocuk gibi yeni 
yazmayı öğreniyor olması veya normal kişiliği sakin 
ve uysal olan bir kişinin belli dönemlerde ölümcül de-
recede saldırganlaşması ÇKB durumlarına örnektir. 

 Çoklu kişilik bozukluğu uzun zamanlar bo-
yunca psikologlar ve psikiyatristler için gizini koru-
muştur, bunun nedeni ise tanının zor olmasıdır ve 
semptomların ise kendisini her zaman gösterme-
mesidir. Bu hastalığın tanısının ‘sınırda kişilik bozuklu-
ğu’nun tanısı ile karıştırılması da semptomların ben-
zer olmasından dolayıdır. Genellikle tanısı bu çoklu 

ruh hallerinden yararlanılarak konulur; kişilik testleri 
uygulanır ve bireyin yakın çevresindeki kişilerle görü-
şülür. Ancak çoklu kişilik bozukluğuna sahip olan bi-
reyde unutkanlık görülebildiği için bu tanı süreci biraz 
daha uzayabilir. Doğruluk serumu olarak adlandırılan 
“sodyum amobarbital (amital sodyum)” da ilaç olarak 
kullanılmıştır, çünkü bu serum sayesinde hastanın di-
ğer kişilikleri ortaya çıkmaktadır ve ilgi yetkisi olan psi-
koloğun tedaviyi uygulamasını kolaylaşmaktadır. Te-
davi uzun süreli psikoterapiden oluşmaktadır ve ana 
amaç bu kişilikleri birbirinden ayırıp tek bir karakterde 
birleştirmektir. Amital sodyumun yanı sıra bu süreçte 

antidepresanlar ve sakinleştiriciler 
de kullanılmaktadır. 

 William Stanley Milligan (Bil-
ly Milligan) ÇKB hastalığına sahiptir 
ve tam olarak 24 kişiliğe sahip ola-
rak büyük bir rekora imza atmıştır. 
Milligan çok küçük yaşta birden 
fazla travmatik olay yaşadığından 
dolayı olacak ki bir savunma meka-
nizması olarak başka kişilikler geliş-
tirmeye başlamıştır. Alkolik, kumar 
bağımlısı ve depresyonu nedeniyle 
karbon monoksit gazıyla intihar et-
miş olan babası ve hatalı bir evlilik 
yapmış annesi Milligan’ın birçok 

psikolojik rahatsızlığının nedeni olmuştur. Billy Milli-
gan farklı kişiliklerinin etkisi altındayken işlediği suçlar 
nedeniyle çok fazla kez mahkemede yargılanmıştır. 
Uzun yıllar boyunca hapiste kaldıktan sonra teşhisi 
sayesinde hapisten çıkmayı başararak hukuk tarihine 
imza atmıştır. 

ÇOKLU KİŞİLİK 
BOZUKLUĞU 
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William Stanley Milligan

  “Journal of Psychotherapy and Psychoso-
matics”de yayınlanan bir tıp dergisinde vampirizm’e 
sahip olan ilk vaka örneği olarak kan içme davranışı 
gösteren ÇKB hastası bir Türk, tıp literatürüne girmiş-
tir. 

 ÇKB semptomların şiddetine göre beşe ayrı-
lır: Oldukça hafif, hafif, orta, ağır ve oldukça ağır çok-
lu kişilik bozukluğu. Oldukça hafif ÇKB çocukluktan 
itibaren kişide görülen iç seslere tekabül etmektedir. 
Kişinin içinde yaşayan ve bir danışman gibi de işlev 
gören bu sesler psikolojik bir rahatsızlıktan sayılma-
maktadır. Oldukça ağır ÇKB hastalığında ise birey, 
kendisini ve kişiliğini kontrol edemediği dönemler-
de, hafıza kayıpları yaşamaktadır. Ancak oldukça ağır 
ÇKB, hafif ÇKB ye -ailevi sorunlar ve bazı çocukluk 
sorunları yüzünden ortaya çıkan, çok da farklı olma-
yan kişiliklerin görüldüğü hastalığa- kıyasla daha nadir 
gözükmektedir. 

 Tedavi süreci beş seans ila iki-beş yıl süren bu 
hastalığın erken tanısı oldukça önemli olmakla bera-
ber psikoterapiye ve ilaç terapisine devamlılık da bir 

o kadar önemlidir, bu sayede belki de tedaviye en iyi 
yanıt veren hastalıklardan biri olarak da bilinmektedir. 
Ancak bu süreçte ailenin doktorlarla iş birliği içinde 
olması ve kişiye ellerinden geldiği kadar bu süreçte 
destek olması da çok önemli bir faktördür. 

KAYNAKÇA:

http://www.dpsikiyatri.com/DISSOSIYATIFKIMLIKBO-
ZUKLUGU.asp
http://www.gazetevatan.com/dunyadaki-ilk-res-
mi-vampir-turk-cikti--aramiza-katildi-513471-gun-
dem/
http://www.milliyet.com.tr/ilk-vaka-bir-turk--gun-
dem-1667054/
http://www.wannart.com/1-beden-24-kisi-willi-
am-stanley-billy-milligan/
http://www.aktuel.com.tr/galeri/ozel/tek-beden-
de-24-kisilik-birden-barindiran-isim-billy-milli-
ganin-urkutucu-hikayesi-1476349073
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dissosiyatif_bozukluklar
http://www.medaimyanikklinigi.com/dissosiya-
tif-kimlik-bozuklugu-dkb/
http://www.adnancoban.com.tr/cogul_kisilik.html
http://www.webmd.com/mental-health/dissociati-
ve-identity-disorder-multiple-personality-disorder
https://www.psychologytoday.com/conditions/dis-
sociative-identity-disorder-multiple-personality-di-
sorder
https://www.healthyplace.com/abuse/dissociati-
ve-identity-disorder/dissociative-identity-disor-
der-did-signs-and-symptoms/
https://psychcentral.com/lib/the-differences-betwe-
en-bipolar-disorder-schizophrenia-and-multip-
le-personality-disorder/
https://en.wikipedia.org/wiki/Amobarbital
https://www.drugs.com/pro/amytal-sodium.html
https://psychcentral.com/lib/dispelling-myths-a-
bout-dissociative-identity-disorder/
https://www.psycom.net/mchugh.html
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/
dissociative-disorders/symptoms-causes/dxc-
20269565
https://listverse.com/2015/03/16/10-famous-ca-
ses-of-dissociative-identity-disorder/
https://www.healthyplace.com/abuse/dissociative-i-
dentity-disorder/dissociative-identity-disorder-ca-
ses-famous-and-amazing/
https: / /www.ncbi .n lm.nih .gov/pmc/art ic les/
PMC4823204/
http://www.fmsfonline.org/links/ginterestmpdfourca-
ses.html
http://www.borderline-personality-disorder.com/
mental-health/diagnosing-borderline-personality-di-
sorder/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7877901

Merih Deniz TÖRÜNER 51177
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Sanat sözlüklerde problem yaratan kelimelerden bi-
ridir ve sözlüğe bakan biri ya kelime üzerine kelime 
ile yarım yamalak açıklanır ya da sade fakat yetersiz 
bir anlam ile karşılaşır. Bu anlam karmaşası sözlüklerin 
kalitesizliğinden değil, sanat kelimesinin belirsizliğin-
den kaynaklanmaktadır. Hatta sanat öyle bir durum-
dadır ki insanlar bazı objelerin sanat olup olmadığını 
tartışmaktadır ve eğer biz daha sınıflandırmada sıkıntı 
yaşıyorsak betimlemeyi beceremememiz aşikardır. 
Fakat eğer ki sanat hakkında konuşacaksak bir tanım 
gerek, şimdilik sanatı, “kendisini tecrübe eden bireyde 
duygusal bir tepki uyandıran ve/veya önemli bir mesaj 
taşıyan ürün” olarak alalım ve sanatın en sade ve ye-
tersiz tanımlamasını kullanalım. Bu yetersiz tanımda 
bile sanat herkesin anlaşabileceği iki öğeye bağlıdır: 
Düşündürücü bir mesaj veya duygusal bir tepki. Şim-
diden iyi bir tanıma gelmiş gibi görünebiliriz, fakat şu 
an elimizde bulunanlar gülünecek kadar yetersizdir. 
Bir cinayete tanık olmak çoğu insanda korku, üzün-
tü ve şaşkınlık duygularını uyandırır ama bu davranışı 
sanat olarak tanımlamak biraz zor olsa gerek. Basitçe 
sanatın etik dışı davranışlar içermemesi gerektiğini 
söylemek biraz zor, ne de olsa ahlak sabit değildir ve 
toplumumuz ilerledikçe değişir. Fakat hem satırdan 
kazanmak, hem de istediğim konuya odaklanmak için 
şimdilik sanatın ahlaki çerçeve içinde olması gerektiği 
tanımını ortaya atalım, yani sanatın üretiminde ahlak 
dışı olaylara yer verilmemelidir. Sanatı incelerken yap-
mamız gereken ilk iş sanatı sanat yapan öğeleri yani 
uyandırılan duygu ve taşınan mesajı ayrı ayrı incele-
mektir. Ne de olsa ikisinden birinin varlığının, bir ürü-
nün sanat olmasına olanak sağlayabildiğini varsaydık.
 İlk olarak uyandırdığı duygulardan sanat ola-
rak kabul edilen ürünleri ele alalım, bunun en iyi ör-

neği de klasik enstrümantal müziktir. Modern müziğin 
aksine klasik enstrümantal müziğe anlam yüklemek 
çok zordur, çünkü müziğin bireye yansıttığı sesler 
anlam ile yüklü değildir. Bu tür müzik anlamla değil, 
onu tecrübe eden bireyde uyandırdığı duygular ile 
sanat konumuna ulaşır. Beethoven’in veya Mozart’ın 
parçalarını zamansız klasiklere çeviren müziği çalma-
nın zorluğu, üretmenin karmaşası değildir. Her şeyin 
sonunda ortaya çıkan müziğin, dinleyenlerde uyan-
dırdığı duygulardır bu parçaları sanat kılan. Liszt’in 
bestelediğinden daha karmaşık fakat tamamen kulak 
tırmalayan bir parça bestelenebilir, ama sanat olarak 
kabul edilmez. Duygu üzerinden sanat kabul edilen 
ürünler direkt olarak insanlara bağlıdır ve bu çok açık 
gözükse de bazı problemler yaratır. Şu senaryoyu bir 
gözden geçirelim: Bir sihirbaz kendisine bir tuval alır 
ve evine çekilir. İki gün sonra evinden çıkar ve etra-
fındakilere dünyadaki en hüzünlü eseri yaptığını açık-
lar. Tuvalinin üstündeki örtüyü kaldırdığında insanlar 
tuvalin bomboş olduğunu fark eder, fakat ne zaman 
birisi tuvale 10 saniyeden fazla baksa bir annenin ço-
cuğunu kaybetmesi ile ilgili bir trajedi kaplar kalbini 
ve üzüntüye boğulur. Burada senaryomuz ikiye ayrı-
lır. İlkinde tuvale biri on saniye bakınca görünmez bir 
peri tuvalden çıkıp bakan kişinin aklına bu duyguları 
yerleştiriyor, ikincisinde ise bakan birey bu duyguya 
kendi kendince varıyor. Bu fark şu an önemsiz gözü-
kebilir fakat önemli bir rol oynayacak. Kendimize so-
racağımız soru bu sihirbazın tuvali sanat mıdır değil 
midir? Eğer ki tuval boş, bu nedenle sihirbazın ürünü 
sanat değil dersek sanatın doğrudan ölçülebileceğini 
ima etmiş oluruz, fakat sanatı sınıflandırmada çektiği-
miz zorluklar sanatın doğrudan ölçülemediğini gös-
termektedir. Yani sihirbazın sanatını sanat yapan tuval 

SANAT 
ÜZERİNE

“Salvador DALİ’nin eseri”
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değil insanların bu tuvale verdiği 
tepkidir. İşte önemli olan bu tepki 
ve nasıl üretildiği. Senaryomuzda 
sihirbaz tepkiyi iki şekilde üretmiş-
tir. İlk olarak bir peri esere bakan-
ların aklına duyguyu yerleştirmiş, 
ikincisinde ise bakan insanlar ken-
dileri bu duyguya kapılmıştır. Eğer 
bu iki seçenek arasında bir fark 
göremiyorsanız, başka bir örnekle 
açıklığa kavuşturalım farkı. Yıl 2100 
ve bilim insanları nörohormonlar-
dan oluşan bir karışım hazırladı, bu 
karışımı kişinin c-3 ve c-4 omur-
larının arasına enjekte edilince bi-
reyde şiddetli bir üzüntüye neden 
olmaktadır. Diyelim ki bir kişi boş 
bir duvarı incelemekte ve o arka-
daş duvarı incelerken başkası da 
gelip bu karışımı boynundan ona 
enjekte etti. İlk bireyin tecrübe et-
tiği üzüntü boş duvarı sanat yapar 
mı? Hayır. Çünkü bireyin duygu-
larının nedeni kendi duyu organ-
ları ile algıladığının ötesindedir. İlk 
senaryomuzda da aynı kural ge-
çerlidir. Perinin insanların beynine 
yüklediği duygu boş tuvali sanata 
çevirmez çünkü insanları tecrübe 
ettiği duygu, kendi duyu algılarının 
eserden aldığı bilgiden kaynak-
lanmamaktadır. Yani diyebiliriz ki, 
herhangi bir eser, bize kendi duyu 
organlarımız ile algıladığımız bilgi-
lerle şiddetli duygusal tepkilere ne-
den olabiliyorsa o sanattır. 

 Bir ürün sadece kişinin 
duygularını ayaklandırdığı için sa-
nat olarak nitelenmez, aynı za-
manda derin bir anlam taşıyıp bu 
anlamı onu tüketene yansıtarak da 
bir ürün sanat statüsüne ulaşabi-
lir. Sanatın bu yönünü en iyi yazılı 

edebi eserler ile inceleyebiliriz. El-
bette ki bizi sevinçle zıplatan veya 
hüzünle ağlatan sayısız edebi eser 
vardır, fakat aynı zamanda duy-
gusal bir tepki yaratma isteğinden 
arınmış ve sadece okura bir mesaj 
ulaştırmak isteyen kitaplar da bu-
lunmaktadır bu dalda. Mesaj odaklı 
eserlere en popüler iki örnek de 
Franz Kafka’nın Metamorfoz ve 
Albert Camus’un Yabancı adlı ro-
manlarıdır. Okur Metamorfoz’daki 
Gregor veya Yabancı’daki Yaban-
cı için üzülebilir, fakat bu iki kita-
bın da asıl amacı okura bir mesaj 
vermektir ve onların sanatsal gücü 
bu faktörden gelir. Fakat sadece bir 
mesaj bulundurmak sanatsal de-
ğer kazanmak için yeterli değildir. 
Ne de olsa Albert Camus Yaban-
cı kitabını yazmak yerine, kitabın 
temasını ve mesajını bir kağıda 
karalayıp elden ele dolaştırsaydı, 
bu kağıt parçası kitabın aksine bir 
sanat eseri olmazdı. Eğer bir ürün 
kendi mesajını direkt beyan eder-
se, sanat olma özelliğini kaybet-
me riskini taşır. Nasıl bir ürün, onu 
tecrübe eden insanda uyandırdığı 
duygularla sanat olabiliyorsa, aynı 
zamanda yine onu tecrübe eden 
bireyde uyandırdığı düşünceler ile 
de sanat olabilir. Fakat bu ürünün 
onu tecrübe eden birey tarafın-
dan yorumlanabilmesi lazım, yani 
anlayacağınız mesajın etkileşimli 
olması gerekir. Ürünü yorumlaya-
cak kişi, yorumlanacak bir husus 
bulamıyorsa üründe, o ürün bir 
mesaj aktararak sanat olma yet-
kisine sahip değildir. Çünkü sanat 
sadece sanatçı ve onun ürünü 
arasında değildir. Fakat sanat bir 
bireyin sanatçının ürünü sayesin-

de sanatçının zihnini ve düşün-
celerini tecrübe etmesidir. Bunun 
gibi bir mesaj taşıyan ürün direkt 
beyanlarda bulunamaz. Bunun en 
büyük örneklerinden biri Miche-
langelo’nun Adem’in Yaratılışı adlı 
eseridir. Bu eserde, eserin sağında 
olan Tanrı’nın, meleklerin ve on-
ların etrafındaki örtünün şekli üç 
cisme benzetilmektedir, ve bu üç 
benzetmede esere farklı anlam 
yükler. İlk olarak bu şekil beynin 
tam ortadan ikiye kesilmiş şekli-
ne benzetilir. Bu benzetme esere 
yepyeni bir yorum katar: Bir ya-
ratıcının yarattığına verebileceği 
en büyük hediye bilinçtir. Fakat bu 
şekil aynı zamanda yan dönmüş 
bir kalbe de benzemektedir ve bu 
benzetme esere başka bir yorum 
getirir: İnsanı insan kılan özellikler 
tanrısaldır ve tanrıdan bahşedil-
miştir. Son bir benzetme ise şekli 
bir yumurtalığa benzetmiştir. Bu 
benzetme eseri gerçek anlamda 
insanlığın doğuşu konumuna ge-
tirir. Michelangelo’nun Adem’in 
Yaratılışı’nın derinliği sadece eserin 
yaratıcısından değil aynı zamanda 
yorumcularından da gelmektedir 
ve eserden bu yorumu çıkartmak 
eseri mahvedip sanatsal değerine 
çok büyük bir darbe vurmak olur.
 Sanatı sanat yapan üretici, 
ürün ve tüketicinin etkileşimidir. 
Eğer ki üretilen eser onu üreten 
ustanın zihnine yorumcunun ken-
di duyu organlarıyla erişebilece-
ği duygusal veya düşüncesel bir 
pencere açıyor ise o eser sanat 
denmeyi hak etmiştir. 

Erden İlber MANAVBAŞI 82842
12-H

“Michalengelo’nun ‘Adem’in Yaratılışı’ eseri



Peter Swanson’un ‘Öldürmeye Değer Kişiler’ adlı ro-
manında işlenen konu tam da bu. Elmaların çürük 
olduğuna kim karar veriyor ve bu elmalar belirlenen 
zamandan önce dünyadan ayrılırsa bir fark olur mu? 
Bütün bu kararları vermemizde etkili olan ahlak ner-
den, kimden geliyor? 

Size kitapta bahsedilen karakteri biraz anlatmak iste-
rim. Sanatçı bir ailenin misafirhaneyi andıran evinde 
çocukluk yıllarını geçiren Lilly Kinter, her zaman ya-
nında olmalarına rağmen, ailesinin desteğini hiçbir 
zaman hissedemiyor. Ailesinde zaten zor bulunan 
ahlak yargılarından yoksun bir şekilde hayata atılıyor 
ve karşılaştığı problemlere çözümleri kendisi üretmek, 
bu çözümlerin doğruluğuna da kendisi karar vermek 
zorunda kalıyor. Tecavüzün eşiğinden dönüyor, alda-
tılıyor ve nefret beslediği kadının kocasına aşık olmaya 
başlamışken, onu da kaybediyor. Bütün bu problem-
lere verdiği tepkiler ve ürettiği çözümler ise sokakta 
karşılaşacağınız pek çok insandan oldukça farklı. 

Ahlak doğuştan sahip olabileceğimiz bir şey değil. 
Tıpkı bir bina gibi, önce bir temel oluşturulmalı, daha 
sonra ise üstüne tuğlalar konmalı durmaksızın. Önce 
aileden alınan temelin üzerine toplumdan alınan törel 
davranışlar eklenmeli. Bencillik her ne kadar yanlışmış 
gibi algılansa da, ahlak gelişiminde insan en büyük 
değeri yine kendine vermeli. Ancak zaman zaman 

özgecilik ile dengelenmeyen bencillik insanı her türlü 
yanlış yola saptırabilir. 

Ahlak gelişiminde büyük önem taşıyan bir başka konu 
ise ‘vicdan’dır. Vicdanın doğuştan gelip gelmediği hala 
merak konusu olsa da ahlak binasına tuğlaları ekler-
ken her birini vicdan ile sabitlememiz gerektiği aşi-
kardır. 

ÖLDÜRMEYE DEĞER KİŞİLER
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“Birkaç tane çürük elma tanrının belirlediği 
zamandan önce yok olsa ne fark eder...”
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Lilly bütün bunlara sahipti ancak etrafında öyküne-
bileceği kimse yoktu. İnsanla dolup taşan bir evde 
küçük olmanın yalnızlığını çekerken, imrenebileceği 
kimseyle karşılaşamadı. Onun ahlak anlayışı tamamen 
kendini korumak ve huzuru stabilize etmek üzerine 
kuruluydu, bu nedenle doğru veya yanlış şeklinde bir 
etiket yapıştırmak imkansız. Ancak sürecin doğru işle-
mediğini açıkça söyleyebiliriz. 

Dewey’e göre ahlak eğitimle oluşuyor. Gelenek ön-
cesi dönemde sosyal ve biyolojik faktörler etkili. Ge-
leneksel dönemde içinde bulunulan grubun değerleri 
birçok etmenin önüne geçiyor. Özerk dönemde ise 
akıl yürütme ve karar verme devreye giriyor. 

Lilly gelenek öncesi dönemde görmüş olması ge-
reken birçok sosyal faktörden yoksun. Aile kavramı 
onun için birbirini yönlendirien, birbirlerine bir şeyler 
katan insanlardan çok aynı ev içerisinde aynı havayı 
soluyan insanlar. Gelenek öncesi dönemde gereken-
lere sahip olmayan bir birey olarak özerk dönemde 
yanlış adı altında anılabilecek yollara sapıyor. 

Piaget’in ahlak gelişim süreci olarak ele aldığı süreçte 
Lilly Kinter yine eksikliklerle karşılaşıyor. Ahlak öncesi 

evrede çevredekilerin hareketlerini aynen taklit etme-
si beklenen çocuk, gördüğü rahatlık ve kuralsızlık se-
viyesinde bir ahlak temeli oluşturuyor. 

Henüz kurallardan birhaber olduğu için doğru-yanlış 
ayrımına sahip değil, gördükleri yapılabilir, görmedik-
leri ise bilinmez sınıfında ele alınıyor. Ahlaki gerçekçi-
lik evresinde de aynı kuralsızlık içinde sürüklenen Lilly, 
ahlaki özerklik dönemine giriş yaparken ceşitli ailevi 
problemler baş gösteriyor ve küçüklüğünden beri ya-
şadığı travmalara bir yenisi ekleniyor.

Gelenek öncesi dönemde dışsal kurallar olmamasının 
yanında herhangi bir cezalandırmaya da tabi tutul-
maması sonucu ceza kavramını da oluşturduğu ahlak 
bütününe eklemeyen Lilly, saf çıkarcı tutumunu Ted’e 
aşık olana kadar sürdürüyor. Ted’e yardım etmesin-
deki aceleciliğin ve kendinden eminliğin nedeni her 
okuyucuya göre değişebilir ancak bence gerçek aşk 
devreye girdikten sonra içindeki nefret ateşi durulu-
yor. 

Karakterin toplumdan farklı oluşu bir onu kendine 
özgü ve çekici hale getiriyor. Ted onu ilk gördüğünde 
aklından çıkaramıyor, eski sevgilisi ise onu kaybetme-
mek için hayatını iki parçaya ayırıyor. Polis memuru 
onu sorgulamaya geldiğinde ondaki büyüyü anlam-
landıramasa da çekim alanına girdiği gözden kaçmı-
yor. Bu da aslında insan oğlunun alışıldık olmayana 
duyduğu ilginin bir kanıtı olarak gösterilebilir. 

Lilly Kinter ahlak yapısının toplumsal kurallardan ol-
dukça uzak olmasını kişisel hal ve tavırlarına yansıttığı 
için birçok kişinin ilgisini çeken bir karakter. Onun ah-
lak anlayışını dünyasal boyuttan çıkarınca mantığını 
en yüce varlık olan tanrıya benzetmek mümkün. Tıp-
kı ahlak ve kurallar gibi dinden de oldukça uzak bir 
ailede büyüdüğü için Lilly’de yoğun bir tanrı inancı 
ve korkusu olmamakla birlikte, yalnızca tanrının can 
alabileceğini düşünmediğini görebiliyoruz. Bu açıdan 
Lilly’i haklı bulanlar mutlaka olacaktır, çünkü eksi artı 
şeklinde değil -kısasa kıssas şeklinde hiç değil- “inti-
kamcı” bir bir anlayışla çalışıyor. Kendisine yapılan 
yanlışı asla affetmiyor ve cezasını kendi elleriyle ver-
meyi uygun buluyor. Bu anlayış hukuk ve ahlak bü-
tünlüğüne aykırı.

Kendi isteği ve hisleri dışında da bir dünya olduğu-
nu kabullenen bir insan sağlıklı bir zihne sahip olabilir. 
Çünkü dünyada milyonlarca insan, milyonlarca doğ-
ru ve milyonlarca yanlış var. Olabildiğince genellen-
miş, herkese ve her duruma hitap edecek şekilde be-
lirlenmiş din, hukuk ve ahlak kurallarında yaşanmış bir 
yaşam bir süre sonra kendi sağlığını da yitiririr, çünkü 
yapılan her yanlışın cezasını, her doğrunun ödülünü 
vermek mümkün olmayacağı gibi; doğru ve yanlış 
konularında da kesin bir yargıya varmak mümkün de-
ğildir. Çünkü karşı tarafın bakış açısında her şey çok 
farklı olabilir.
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Minimalizm kelimesinin ne olduğunu tahmin etmek 
çok zor değil. Mini; küçük, az anlamındadır. Minima-
lizm ise sadeciliğin akımıdır. Minimalizm, kendinizi 
hayatın aşırılıklarından kurtarmayı ve önemli olan 
şeylere odaklanmanızı sağlayan bir araçtır, böylece 
mutluluğa, dolu bir yaşama ve özgürlüğe ulaşabilirsi-
niz. Minimalizm, anda yaşamayı, sınırları önce daral-
tıp sonra onları aşmanızı sağlayarak gerçek özgürlüğü 
deneyimlettirir.
Mantık olarak daha çok üretip daha az tüketmek den-
ge için ideal durum; her koşulda fazla tüketim ve 
üretimin uygun olduğunu söyleyemeyiz. İnsanın do-
ğasında da bu yok. Eskiye nazaran değişen yeni bir 
dünya alışkanlığı söz konusu. Tüketim çılgınlığı... Buna 
Kapitalizm neden oldu. Bunun bilincinde olanlar ve 
olmayanlar; istemli olanlar ve istemsizce bunu yaşa-
yanlar ve tüketici sınıfını oluşturan bizler, bu halkanın 
içerisinde aktif birer parçayız.
Çılgınca bir tüketim var. İnsanlar ihtiyacı olmadığı 
halde, televizyonlarda, reklamlarda, sosyal medyada 
pompalanan alışveriş çılgınlığıyla ihtiyacından fazla-
sını tüketir oldu. Üstelik kontrolsüz üretim ve bunun 
doğurduğu kontrolsüz tüketim içinde de dengesiz 
bir dağılım var. Toplumun küçük bir azınlığı özellikle 
teknolojik ürünleri çorap değiştirir gibi değiştirirken 
büyük bir çoğunluğu temel ihtiyaçlarını karşılayabile-
cek imkanlara bile sahip değildir. Tüketimi körükleyen 
sosyal medyanın katkısıyla bu sınırlı imkanlarını ihti-
yacı olmayan ürünlere harcamaktadır. Bu kontrolsüz 
tüketimin ve üretimin gelecekte telafi edilemeyen so-
nuçları olacaktır.

Kapitalizmin tüketime yönelik bu etkisi bir noktada 
kaçınılmazdır. Bunun dengesini kuracak olan bilinçli 
tüketicidir. Artık çağımız teknoloji çağı. Kullandığımız 
telefonların, bilgisayarların, televizyonların çok kısa 

sürede yeni modelleri piyasaya sürülüyor, üstelik yeni 
yazılımlarla bir öncesi etkisiz hale getiriliyor. Gerçek-
ten işi buna bağlı olan insanların bu olanakları anın-
da takip etmesinde bir sakınca yoktur. Ancak henüz 
bir meslek insanı olmamış gençlerin, bütün gününü 
evde geçiren kadınların böyle bir teknoloji çılgınlı-
ğı içine düşmelerinin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. 
Bu bilinçsizliğin diğer adıdır. Psikolojik problemlerin 
artışları, intiharlar, genel mutsuzluk sendromları ve 
umutsuzluk yeni dünyamızda kapitalizmin üretti-
ği sayfaların özeti gibi. Minimalizm de her anlamda 
bundan sıyrılmak için tek bir çözüm. Seçeneklerin 
azalması bizi kendimize yöneltebilir. Bir örnekle pe-
kiştirmek gerekirse, telefon ve medyadan sıyrılıp baş-
kaları yerine kendimize vakit ayırabilseydik, başkalarını 
incelemekten ziyade kendi içimizi görebilirdik, kendi-

MİNİMALİZM
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mizi gerçekleştirme olanağı bulabilirdik. Minimalizm; 
başlangıçta “hayatımızdaki işe yaramaz olan ve hayat 
devamında fazlalık” olan her şeyden uzaklaşmak ve 
sadeliğe yönelmek amacı güdüyor. Böylece ilk ola-
rak ihtiyacınız olan şeyleri seçebilir daha sonra en çok 
ihtiyacınız olanları seçip en sonunda olmazsa olmaz 
dediğiniz çok az şeye yönelebilirsiniz. Bu size kendi 
yolunuzu seçmenizi ve o yolda en önemli şeyin sizin 
olmanızı sağlayacaktır. Para, eşya ya da beklenti... Faz-
la olan her şeyden kurtulmalıyız. Böylece kendi Eve-
rest’imize tırmanmamız daha kolay olacaktır. Güzel 
yaşamak, üretken yaşamak, doğru yaşamak, başarılı 
yaşamak bir sanattır. Bunu bizi eteğimizden aşağı çe-
ken ağırlıklarımızdan, fazlalıklarımızdan kurtulmadan 
nasıl sağlayabiliriz? İşte minimalist yaşam bunun en 
önemli başlangıcıdır. 
Daha bilimsel bir dille açıklayacak olursak minima-
lizm; modern sanat ve müzikte, kökeni 1960’lara gi-
den, sadelik ve nesnelliği ön plana çıkaran bir akımı-
dır. Birçok insanın düşündüğünün aksine minimalizm 
yokluk veya eksiklik değildir, sadeliktir. Sadelik, basitlik 
değildir. Sadelik, hayatımızı fazlalıklardan kurtarabil-
mektir. 

Nasıl mı minimalist olunur? 
• Fazlalıklardan kurtularak işe başlayın. Hepimizin 

kullanmadığı eşyaları, giymediği bir sürü kıyafeti 
var. Bunları kullanabilecek tanıdıklarınıza, ihtiyacı 
olan insanlara verin, işe yaramayanları elden çıka-
rın. Fazla eşyayla yaşamak sizi ve zihninizi her ne 
kadar fark etmeseniz de yorar. Şimdi sahip oldu-
ğunuz şeyleri düşünün eminim bazı şeylerinizin 
var olduğundan bile haberiniz yoktur. 

• Ayrıca sakinlik ve sessizlik... Çok konuşmak yerine 
insanları dinlemek her zaman artı katacaktır. Fark 
edeceksiniz. Her şeyin azı çok güzel.

• Odaklanın ve zamanınız harcayan şeylerden 
uzaklaşın. Unutmayın her yaptığınız işte başka 
şeylerden fedakarlık yaparak bunu yapıyorsunuz. 
Bu yüzden buna değmesini sağlayın.

• Neden tek tip ya da sayılı tipte giysi seçemiyoruz? 
Ne giyeceğimiz ile ilgili günde 2 dakika düşün-
sek, yılda 730 dakika eder ve ortalama 70 sene 
yaşasak 51,100 dakika o da 851.6 saat yani 35 gün 
yapar. Hayatınızın 35 gününü, bu küçük detayı 
düşünerek harcamak istediğinize emin misiniz?

Biraz da müzikten ve sanattan örnekler verelim; mü-
zikte de minimimalizm, biçimciliğe karşı bir tepki ola-
rak ortaya çıkmıştır. Philip Glass, Steve Rich ,Terry Riley 
gibi besteciler minimalist besteler yapmışlar ve mü-
zikteki duygusal sterilliği, entellektüel karmaşıklığı ve 
diğer biçimleri ortadan kaldırma amacı gütmüşlerdir. 
Tarihi veya duygusal izlenimleri en aza indirgemek 
için melodi ve harmonide basitlik ön plana çıkarılır, 
tekrarlara önem verilir. İnsanların kulağına bir müziğin 
akustik versiyonu çoğu zaman daha güzel gelir çün-
kü sadedir. Görsel sanatta da minimalizm söz konu-
sudur. Soyut dışa vurumculuğun biçime ve duyguya 
verdiği aşırı öneme karşı tepki olarak, nesnenin nesne 
olma özelliğine dikkat çekilir.

Bireyin gerçek ve ideal benlik imajları arasındaki den-
genin korunması ya da buradaki gerilimin azaltılma-
sı, tüketimcilik ideojisinin kesinlikle istemeyeceği bir 
sondur. Tam aksine, sistem her zaman başka yaşam 
tarzları, başka mükemmel hayatlar ve başka benlikler 
sunarak tüketici olarak bireyi “yeni” imajlarla ayartma-
ya çalışmaktadır. Mutlu olmak için ihtiyaçların ve ar-
zuların giderilmesi gerektiğini söyleyen sistem, yeni 
ürünler, yeni tarzlar ve dolayısıyla yeni ihtiyaçlarla bi-
reyin bu tatmini yaşamasına asla izin vermeyecektir. 

“1960’larda Kadın”

Phillip GLASS



Sistemin yarattığı arzulara dayanan bu gereksinim-
ler, tüketim nesneleriyle kapatılan çukur metaforuyla 
açıklanmaktadır. Bu arzular tatmin edilemez, tüke-
ticiler doygunluğa yol açan aynı düzeneklerce yeni 
ihtiyaclar doğrultusunda tahrik edilmektedir. Malesef 
alacaklar listemiz asla bitmeyecektir. Birey için arzu 
nesneleriyle doldurulmaları gereken yeni çukurlar 
açılmaktadır ve buna kapitalizm denir.
Günümüz bireyine mükemmel insanlar ve mükem-
mel yaşamlar sunularak, kendisine ait olanlardan 
bazen de bizzat kendisinden memnun olmaması; 
tamamlanmayı ya da farklılaşmayı arzulaması istenir. 
Bunu bir düşünmeyi deneyin kendinizle bağdaştıra-
caksınızdır. Aslında burada yapılan niyetli bir yönlen-
dirme ile benlik imaji sorgulamasıdır. “Ben kimim?”, 
“Kim olmak istiyorum?”, “Diğerleri tarafından nasıl al-
gılanıyorum?”, “Nasıl algılanmak istiyorum?” soruları-
na verilecek cevaplar gerçek ve ideal benliklerin ve 
aralarındaki algısal mesafenin yarattığı gerilimdir. Ol-
duğumuzu düşündüğümüz kişiden çok farklı birisi ol-
mak istiyorsak, mutsuz olmak için çok nedenimiz var 
demektir. Olmak isteğimiz kişi bizden ne kadar uzakta 
ise, mutsuzluğumuz da o kadar dramatik olacaktır. Bu 
günlerde hemen hemen herkesin kullandığı sosyal 
medya, bunun bir kanıtıdır. Orada bize yansıtılan mü-
kemmel fotoğraflar ve hayatlar onları gördüğümüzde 
bizde uyandırdığı his neden bizim hayatımızın da öyle 
olmadığıdır ya da onların hayatlarının nasıl böyle ol-
duğudur. Hani derler ya “Hiçbir şey aslında göründü-
ğü gibi değildir.” diye. İşte bu noktada bize yansıtılan 

bu olası mükemmellik kendimizi ve kendi hayatımızı 
sorgulayıp bunun hakkında ister istemez kötü hisset-
memize neden oluyor. İnsanlar sosyal medyada en 
güzel anlarını, en güzel hallerini ve en gösterişli sahip 
olduklarıyla doldururken kendilerine gerçek hayatta 
yapamadıkları bir imaj sergilemek için çabalıyorlar. 
Çünkü hepimiz biliyoruz ki dünya üzerinde mutluluk 
kadar acı da vardır. Tabi ki insanlar her an mutlu ve işe 
yarar bir şeyler yapmıyorlar fakat sosyal medya dün-
yayla aynı fikirde değil. Bu olay bizi biz fark etmeden 
manipüle ederek hayatımızın çok büyük bir bölümü-
nü, günlük hayatımızı ve davranışlarımızı etkileyen bir 
oyun.

19.yy’ın sonlarında aldığı göçlerle kalabalıklaşan Ber-
lin’in sosyolojik yapısını inceleyen Simmel, bireyin 
metropol hayatının etkisiyle kendini koruma sava-
şı verdiğinden söz eder; ve bu savaşı “bireyin kendi 
özerkliğini koruması” olarak tanımlar. Aşırı nesnelleş-
miş metropol kültürüne karşı bireyin geliştirdiği tepki, 
aşırı bireyselleşme olmaktadır. Bu da minimalistleş-
meyle mümkün olacaktır. Önemli olan en çok şeye 
sahip olmak değil, en az şeye ihtiyaç duymaktır. Bu 
seviyede az, aslında çoktur.
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Hazal KUĞU 71977
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“Gerçek hayat / Sosyal medya”

Beyaz adam büyük ateş yakar; yanına 
yaklaşamaz, önü ısınırken arkası üşür. 
Kızılderili küçük ateş yakar; içine girer, 

her yeri ısınır.
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 Kökleri Antik Yunan’a giden demokrasi gü-
nümüzde tüm gelişmiş toplumlar tarafından halka ve 
yeni nesillere tartışmasız en iyi yönetim biçimi olarak 
sunulmaktadır. Demokrasinin halkın refah seviyesini 
en çok önemseyen ve yücelten yönetim biçimi oldu-
ğunu söylemek mümkündür, bu nedenle demokrasi-
ye en iyi yönetim biçimi demek mantıklı olabilir, fakat 
günümüzün demokrasiyi yüceltme takıntısında bu 
yönetim sisteminin kusurlarını görmezden gelmek-
teyiz. Halkın kendi yöneticisini seçmesi dolaylı olarak 
gücü halkın eline vermektedir, ancak cehalete yatkın 
bir halk, gücü nasıl kullanacağı hakkında bir fikir sahibi 
olamaz ve halkın isteklerini yerine getireceğini vaat 
edip onları manipüle ederek bir bireyin güce ulaşıp 
demokrasiyi diktatörlük ile değiştirmesi kaçınılmazdır. 
Tarih bu yatkınlığın örneklerini taşımaktadır. Hitler’in 
Almanya’sı gibi modern olan tüm diktatörlükler bir bi-
reyin halkın ihtiyaçlarını karşılama sözü verip onların 
güvenini sömürerek başa geçmesi ve başa geçince 
hazineyi geliştirip bu hazineyi kendisini başta tuta-
cak bireyler ile paylaşıp halkın genel olarak refahını 
mahvetmesi ile sonuçlanmaktadır. Örneğin: Hitler, 
halkın Versay antlaşmasından sonra yaşadıkları sefa-
letten sonra Almanya’yı eski haline getirme sözüyle 
başa geçmiştir, toplama kamplarına aldığı insanların iş 
gücünü kullanarak refah seviyesini arttırmış, hazine-
ye gelen para ile hem halkı hem de kendisinin güçte 
kalmasına yardımcı olan insanları beslemiştir. Böylece 
kendi diktatörlüğünü ve ideallerini halka yedirmesi ile 
yönetimini güvene almıştır. Demokrasinin bu narinliği 
ve zayıflığı 2500 yıl önce, henüz demokrasi kavramı 
yeni ortaya çıkartılmaya başlandığında Sokrates tara-
fından eleştirilmiştir. Demokrasinin tüm eksikliklerinin 
görmezden gelindiği ve herkesin bu sistemi öpüp ba-
şına koyması beklendiği günümüz döneminden daha 
iyi bir zaman olamaz Sokrates’in demokrasi eleştirisi-
ne tekrar ışık tutmak için.

 İlk demokrasi örneği olarak görülmesine rağ-
men Antik Yunan aslında bir oligarşi örneğidir. Her 
bireyin oy verme hakkı olan demokrasinin aksine An-
tik Yunan’da sadece sınıf sahibi erkeklerin yönetime 
katılabildiği aristokrasi benzeri bir yönetim şekli bu-
lunmaktadır. Buna rağmen Antik Yunan’da demokratik 
yönetim biçimi tartışılmış, avantajları ve dezavantaj-
ları sunulmuştur. Demokrasi üzerine düşünenlerden 
biri de Sokrates’tir. Sokrates demokrasiyi açıklarken 
devleti bir gemiye benzetmiştir. Geminin bir amacı 
ve bu amaca ulaşmayı sağlayacak onun için çalışan 
denizcileri vardır. Devlet de gemi gibi bir amaca sa-
hiptir ve onun vatandaşları da denizciler gibi devletin 
amacına ulaşmasını sağlarlar. Nasıl gemide yerleri si-
lenler, kaptanlık yapmak hakkında hiçbir bilgiye sahip 
değildirler ve onların kaptanlık yapması gemiyi rota-
dan çıkartıp batmasına bile neden olabilirse, devleti 

SOKRATES’İN DEMOKRASİ 
ELEŞTİRİSİ

“Adolf HİTLER”
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yöneten kişilerin de ne yaptığını bilen bir hükümetten 
olması gerekir. Devlete karşı olan görevi yönetmek ol-
mayan ve bu konuda bilgisi olmayan bireylerin devle-
tin yönetiminde yer alması sadece devletin amacına 
ulaşmasını engelleyecektir. Sokrates’in devlet yöneti-
mi hakkında gözden kaçırdığı çok önemli bir nokta 
vardır. Bir gemide yer silenin de o geminin kaptanında 
amacı her zaman aynıdır: Gemiyi bir limandan diğer 
limana sapa sağlam götürmek, ancak ülkeyi yöneten-
ler ve bu ülkenin halkı çok nadiren aynı amaç için ça-
balar. Ne yazık ki yönetim hakkında bilgisi olup bu bil-
giyle ülkeyi yönetenler halkın refahından önce kendi 
ceplerinin doluluğunu önemsemişlerdir. Eğer ki örnek 
arıyorsanız insan tarihindeki neredeyse tüm krallıkla-
ra, oligarşilere ve aristokrasilere, hatta demokrasilere 
bile bakabilirsiniz. Halkın sözü geçmeyen yönetim bi-
çimleri, yönetenlerin halkın refahını görmezden gelip 
kendi çıkarlarını önemsemeleri ile sonlandığına göre 
halkın refahı için demokrasi kaçınılmazdır.

 Sokrates elitist değildi ve halkın devlet yö-
netimine katkısının öneminin farkındaydı, buna kar-
şın Sokrates koşulsuz bir demokrasi yerine akılcı bir 
demokrasiyi desteklemiştir. Sokrates’e göre devlet 
yönetimine oy vererek katılmak doğuştan gelen bir 
yetenek değildir ve bunun halka öğretilmesi gerek-
mektedir. Bu eğitimi tamamlayamayan bireyler ise oy 
vermemelidir. Bu sistemin en önemli noktası ise oy 
verme hakkını kazanmanın tamamen bireysel olması 
ve hiç kimsenin başkasının -özellikle hükümetin- oy 
verme eğitimine karışamamasıdır, Bu görüş koşulsuz 
demokraside yaşayan bizler için elitist gelebilir fakat 
Sokrates bu sistemi insanların politikaya ve hüküme-
te katılma kapasitesinin olduğundan emin olmak ve 
tatlı sözle başa geçen, devleti ve ülkeyi mahvetme 
potansiyeline sahip insanların gücü elde etmesini en-
gellemek için gerekli görmüştür. Yine kendi görüşünü 
başka bir benzetme ile yansıtmıştır. Sokrates bize ülke 

yönetiminde rol almak isteyen iki adaydan bahseder, 
biri bir şeker dükkanı sahibidir, diğeri ise doktor. Sokra-
tes sonra bizden onların halka seslenişini hayal etme-
mizi rica eder. Sokrates’e göre şeker dükkanı sahibinin 
tek argümanı, “Ben size hayatınıza renk katan şekerler 
satıyorum, sizi mutlu ediyorum refahınızı sağlıyorum. 
Rakibim ise size zarar veriyor, tatsız ilaçlar içiriyor ve 
sizi kesmeye kadar gidiyor.” Sokrates sonra sorar din-
leyicilere; “Doktor bu argümanı nasıl kendi tarafına 
çekebilir?” Tabi eğer halk bilgisizse doktorun ne dediği 
önemsiz olacaktı. Doktor istediği kadar sayıklanabilir 
“Ben size yardım etmeye çalışıyorum” diye, fakat eğer 
halk zaten doktorun onlara yardım etmeye çalıştığını 
önceden bilmiyorlarsa, yönetici olarak dükkan sahi-
bini seçeceklerdir. İşte bu yüzden Sokrates oy veren 
halkın oy verdiği konuda, yani yönetim konusunda 
bilgili olma zorunluluğu olduğunu ve oy vermenin bir 
hak değil sorumluluk olduğunu savunur.

Sokrates’in görüşü bel-
ki biraz aşırı olabilir, veya 
belki bazılarına göre oli-
garşik bile gelebilir. Fakat 
Sokrates’in görüşlerinde 
belirli bir doğruluk payı 
olmadığı söylenemez. 
Sokrates bize şu anda 
içinde bulunduğumuz 
politik sistemin hatala-
rını görmeye ve bu ha-
taları düzeltmeye teşvik 
etmektedir. Ancak biz 
demokrasiyi kusursuz bir 
sistem olarak algılama-
ya devam edersek hem 
içinde bulunduğumuz 
sistemi geliştiremeyece-
ğiz hem de bazı zeki ve 
çıkarcı insanlar bu sistemi 
suistimal ederek yöneti-
mi ele geçirebileceklerdir. 
Eğer halk kendini yönet-

meyi bilmiyor ise diktatörlük kaçınılmazdır. Sokrates’in 
ölümü de halkın cehaletinin zararlarına bir örnektir. 
Sokrates orta yaşlarında Atina’nın gençliğini çürütmek 
ile suçlamıştır ve %52’lik bir oyla mahkeme tarafından 
(Beşyüzler Meclisi) ölüm cezasına çarptırılmıştır. Sok-
rates’in ölümünden sonra ise Atina’da Sokrates adına 
yas ilan edilmiştir. İronik bir biçimde insanları kendi 
cehaletlerinin sonuçlarına karşı uyaran Sokrates, in-
sanların cehaletine kurban gitmiştir.

E. İlber MANAVBAŞI 82842
12-H

“Jacques Louis David’in ‘Sokrates’in Ölümü’adlı eseri”
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Bir gün aniden ailenizi, evinizi, arabanızı, ülkenizi, sizin 
için değerli olan her şeyinizi bırakıp gitmek zorunda 
olduğunuz bir yolculuğa çıkacağınızı düşünün. Üste-
lik bu yolculuk süresince açlığa, susuzluğa, sağlıksız 
şartlara maruz kalacaksınız ve gittiğiniz ülkede sizi 
nelerin beklediğini, nasıl yaşayacağınızı, ülkedeki in-
sanların size nasıl davranacağını bile bilmiyorsunuz. 
Sadece düşünmeden bu yolculuğa çıkmak zorun-
dasınız. Bu söylediklerim her ne kadar bir hikâyenin 
ilk satırları gibi görünse de bugün, hatta şu an böyle 
yaşayan yaklaşık 3 milyon insan var. Üstelik çok da 
uzağımızda değiller; bulunduğumuz şehirde, semtte 
hatta sokaktalar. Üstelik tek sorunları başka bir ülkeye 
göç etmiş olmak değil. Onlar amansız bir hayatta kal-
ma mücadelesi içindeler. 

Birkaç ay öncesine kadar Suriyeliler’e önyargıyla yak-
laşan çoğu kişiden biriydim. Ta ki teyzem sayesinde 
onların ne yaşadıklarını ve hissettiklerini öğrenene 
kadar. Teyzem, Suriyeli kadınlarla ilgili bir projede ça-
lıştığı için sık sık proje vesilesiyle karşılaştığı sığınma-
cıların çektiği sıkıntılardan bahseder. Bu konuda duy-
duklarımdan sonra önyargılarımı yıkmış oldum.

Durumla ilgili detayları sizlerle paylaşmak amacıyla, 
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nda İnsani Yardım Bö-
lümünde çalışan teyzem Pınar Kavşat ile bir röportaj 
yaptım.

- “Bu projede nasıl çalışmaya başladın?”

Her zaman ticari bir işletmede çalışmak yerine başka-
larına yararı dokunacak bir projede yer almak istedi-
ğim için insani yardım ile ilgili bu projede çalışmaya 
başladım.

- “Suriye’den gelen göçmenlere karşı tepkiler 
nasıl?”

Pek olumlu değil. Türkiye’ deki insanlar kendi yaşam 
koşullarının yeterince iyi olmadığını, göçmen ola-
rak gelen Suriyelilerin de bu durumu kötüleştirdiğini 
düşünüyorlar. Aynı dili konuşamadıkları için iletişim 
problemleri ortaya çıkıyor. Kültürel farklar da bu duru-
mu daha da ağırlaştırıyor.

- “Peki, bu insanlar nasıl şartlar altında yaşam-
larını sürdürmeye çalışıyorlar?”

Sadece çok küçük bir kesimin ekonomik şartları te-
mel ihtiyaçlarını yeterli seviyede karşılamaya yete-
cek kadar. Geriye kalan büyük bir çoğunluk ülkesinde 
üniversite eğitimi almış olsa bile Türkiye’de mesleğini 
yapamıyor. Genelde kısa dönemli işlerde, çok düşük 
ücretli ve kötü şartlar altında çalışmak zorunda kalı-

ÖNYARGILARI YIKMAK
SURİYELİ SIĞINMACILARLA İLGİLİ SÖYLEŞİ
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yorlar. Kazandıkları ücret her zaman sağlıklı beslenme, 
barınma, temel hijyen şartlarını sağlamaya yetmiyor. 
Bazen bir evde birden fazla aile bir arada yaşamak zo-
runda kalabiliyor. Bu durum kişilerin hem fiziksel hem 
de psikolojik sağlığını bozabiliyor.

- “Buraya yaptıkları yolculuk da çok zorlu ol-
malı değil mi?”

Bir anda bütün sahip olduklarını, düzenini ve ülkeni 
geride bırakıp sıfırdan hayata başlamak oldukça zor 
bir süreç olmalı.

- “Türkiye’ye göç eden Suriyeliler Türkler hak-
kında ne düşünüyorlar?”

Benim şimdiye kadar karşılaştığım ve sohbet ettiğim 
herkes Türkiye’nin böyle bir durumda onları kabul et-
miş olmasına minnettar. Onların şartlarını iyileştirmek 
için gösterilen çabanın farkında olduklarını söylüyor-
lar.

- “Yapılan proje kapsamında kadınlara ne gibi 
hizmetler verilmesi amaçlanıyor?”

Türkiye’ de Suriyelilerin yoğun yaşadığı şehir ve böl-
gelerde birlikte çalıştığımız uygulayıcı ortaklarımızla 
kadın ve genç kızların; sağlık konusunda danışmanlık 
alabileceği, güçlendirme programlarına katılabileceği 
merkezler kuruluyor. Kadınların ekonomik özgürlük-
lerini kazanmalarına, kendi hakları konusunda bilinç-
lenmelerine yardımcı olacak çalışmalar yapılıyor.

- “Ülkelerine geri dönmeyi düşünüyorlar mı?”

Hepsi bunu çok istiyorlar. Fakat bu gibi göç durum-
larında genellikle geriye dönüş oranları çok yüksek 
olmuyor. Burada ikinci kez kurdukları düzeni bozup, 
yeniden ülkelerinde bir hayat kurmayı göze almaları 
zor olmalı.

- “Türkler bu konudaki önyargılarını nasıl yı-
kabilirler?”

İki toplum arasında iletişim arttığı zaman ve yaşanan 
sıkıntılar paylaşıldığında karşılıklı anlayışın artacağını 
ve önyargıların azalacağını düşünüyorum.

- “Bana zamanını ayırdığın için teşekkür ede-
rim.”

Rica ederim. Bu konuyla ilgili çalışma yapman beni 
sevindirdi.

Selin GEZMİŞ 72141
11/U
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Hem kadavra bağışı hem de organ bağışı insan hayatı için 
oldukça önemlidir. Organ bağışı, rahatsızlığı bulunan bir 
hastanın doğrudan tedavisine olanak sağlarken, kadavra-
lar, tıp fakültelerinde verilen eğitimin kalitesini artırmala-
rı nedeniyle insan hayatı için dolaylı olarak büyük önem 
taşımaktadır. “Ankara Örnekleminde Lise ve Üniversite 
Öğrencilerinin Kadavra ve Organ Bağışına Bakış Açılarının 
İncelenmesi” adlı bu araştırmada, toplumun genç bireyleri 
olan lise ve üniversite öğrencilerinin bu iki konu hakkın-
daki bilgi düzeylerinin ölçülmesi ve aynı zamanda konuya 
yaklaşımlarının nasıl olduğunun görülmesi amaçlanmıştır. 

 Bu amaca ulaşmak için Ankara ilinden Mehmet 
Emin Resülzade Anadolu Lisesi, Ayhan Sümer Anadolu 
Lisesi olmak üzere iki devlet lisesi, TED Ankara Koleji Vakfı 
Özel Lisesi ve Özel Sembol Temel Lisesi olmak üzere iki 
özel lise seçilmiştir. Toplamda 4 lisenin her birinden rast-
gele olarak belirlenmiş 10’ar erkek ve 10’ar kız öğrenciye 
anket çalışması uygulanmıştır. Üniversite olarak ise Hacet-
tepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi olmak üzere iki dev-
let üniversitesi ve Özel İhsan Doğramacı Bilkent Üniversi-
tesi, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji 

ANKARA ÖRNEKLEMİNDE LİSE VE 
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 
KADAVRA VE ORGAN BAĞIŞINA BAKIŞ 
AÇILARININ İNCELENMESİ
Çalışma ile Sosyoloji dalında TÜBİTAK 
48. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma 
Projeleri Yarışması’na katılım 
gerçekleştirilmiştir.
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Üniversitesi (TOBB ETÜ) olmak üzere iki özel üniver-
site seçilmiştir. Toplamda 4 üniversitenin her birinden 
rastgele olarak belirlenmiş 10’ar erkek ve 10’ar kız öğ-
renciye anket çalışması uygulanmıştır. Anket çalışma-
sının ilk kısmı hem organ bağışı hem kadavra bağışına 
yönelik terimsel ifadeler içermeyen bilgi soruları içer-
mekte, ikinci kısmı ise katılımcının konuya yaklaşımını 
görmek amaçlı “isterim” “istemem” “kararsızım” şeklin-
de seçenekleri bulunan gönüllülük esaslı sorulardan 
oluşmaktadır. Birinci kısma örnek olarak: 

“Türkiye’deki tıp fakültelerinde kadavra başına 
__________ öğrenci düşmektedir.”

İkinci kısma örnek olarak ise: 

“Bedenimi kadavra olarak bağışlamak __________.” 
sorusu verilebilir. Soruların tamamı şıklıdır. 

 Çalışma sonucunda elde edilen veriler SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) ve Micro-
soft Excel programları üzerinden grafiğe dökülmüş ve 
proje raporunun “Bulgular ve Tartışma” başlığı altında 
tüm soruların grafikleri hem kendi içlerinde hem de 
birbirleriyle ilişkilendirilerek yorumlanmıştır.

Elde edilen sonuçlar, hem üniversite hem lise öğ-
rencilerinin, hem kadavra bağışı hem organ bağışı 
hakkında yeterince bilgiye sahip olmadıklarını gös-
termiştir. Bireyler hakkında bilgi sahibi olmadıkları bir 
konuya katkıda bulunmak istemeyeceklerinden, bağış 
oranlarındaki düşüklüğün sebeplerinden birinin de bu 
olabileceği akla gelmiştir. Bilgi düzeylerindeki düşük-
lük, konuya getirilecek çözüm önerileri açısından bil-
gilendirme çalışmalarının gerekliliğini gündeme getir-
miştir.

Çalışmanın sonunda konuya yönelik uygulanabilecek 
çeşitli çözüm önerileri sunulmuştur. Bu çözüm öneri-
lerinden birkaçı şu şekildedir: 

• Ortaöğretim öğrencilerinin 9. Sınıfta gördükleri 
“Sağlık Bilgisi” dersinin müfredatına konuyla ilgili 
bir ünite eklenmelidir. Bu uygulama, lise çağından 
itibaren bireylerin konu hakkında en azından fikir 
sahibi olmalarını sağlayacaktır. 

• Bilgilendirme çalışmalarının sadece lise öğren-
cileriyle sınırlı kalmaması ve toplumun tüm ke-
simlerine ulaşabilmesi önemlidir. Bu açısından 
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanacak olan ko-
nuyla ilgili kamu spotlarında; her yıl 2000 kişinin 
organ nakli beklerken hayatını kaybettiği, Türki-
ye’de eğitim vermekte olan 64 tıp fakültesinden 
44 tanesinde kadavra olmadığı gibi istatistiklere 
yer verilmesi hem çok büyük bir kitleye ulaşımı 
mümkün kılacak, hem de veriler dolayısıyla çar-
pıcı olacaktır. 

• Ayrıca 3-9 Kasım haftasının organ bağışına ayrıl-
dığı gibi belirli bir tarihin de bu konuya ayrılması 
konuya dikkat çekecektir. 

• Son olarak da zaman zaman şehir merkezlerinde 
kurulan Kızılay’ın kan çadırları benzeri bir uygu-
lamanın organ ve beden bağışı için de getirilme-
sidir. Organ bağışında bulunulmak istendiğinde 
dair belgenin buralardan alınabiliyor olması hem 
bağış yapmayı daha erişilebilir kılacak hem de şe-
hir merkezinde olması dolayısıyla toplumun ko-
nuya ilgisini çekecektir.

Sıralanan çözüm önerilerinin uygulanması halinde 
bireylerin bilinç düzeylerinin artacağı, dolayısıyla da 
organ ve kadavra bağışına yaklaşımlarının daha olum-
lu olacağı ve nihayetinde bağış sayısında artış yaşana-
cağı öngörülmüştür. 

Zeynep Doğa ÖZDENER 92767
11-C
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DÜNYA FELSEFE GÜNÜ’NÜ 
KUTLADIK

Kasım ayının 
üçüncü perşem-
be günü, Dün-
ya Felsefe Günü 
olarak kutlanır. 
Türkiye Felsefe 
Kurumu tarafın-
dan kutlanılma-
sı önerilen ve 
UNESCO tarafın-
dan da kabul edi-
len bu gün, 1946 
yılında resmen 
yürürlüğe girdi. 
Felsefe yaşama 
anlam katma 

çabalarımız içinde özel bir yere sahip olduğundan; 
gençlerin felsefeyle tanışmalarının sağlanması büyük 
önem taşır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Felsefe Züm-
resi olarak; yaşama ve insana dair meselelere felsefi 
bir bakış açısıyla yaklaşmak, felsefenin gündeme gel-
mesini sağlamak amacıyla Dünya Felsefe Günü’nü 
çeşitli etkinliklerle kutladık.

21 Kasım 2016 tarihinde gerçekleşen etkinliklerde 
öğrencilerimizin hazırlayıp sunduğu çalışmalar ve 
sergiler yer aldı. İlk olarak, 11-O ve 11-P sınıflarımız 
“Varoluşçuluk” temalı sunumu konferans salonunda 
gerçekleştirdiler. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da 
ortaya çıkan, varlığın, varoluşun özden, içerikten önce 
geldiğini, yani insanın önce var olduğunu, daha sonra 
tutum ve davranışlarıyla, eylemleriyle kendini sürek-
li olarak yarattığını öne süren “Varoluşçuluk” akımını 
anlatan öğrencilerimiz, “Anlamlı bir yaşam mı geçiri-
yoruz?”, “Elimizdeki seçme özgürlüklerini nasıl kullanı-

yoruz?”, “Sorum-
luluklarımızı ne 
ölçüde üstleni-
yoruz?” gibi so-
rulara da cevap 
aradılar.

TED Münazara 
Topluluğumuz 
ise düzenlenen 
maçta “Bilgi üre-

timinin amacı merakımızı gidermek mi yoksa yaşa-
mımızı kolaylaştırmak mı?” konusundaki düşünce-
lerini savundular. Öğrencilerimizin günlük hayattan 
örneklerle somutlaştırarak sundukları tezleri, münaza-
rayı izleyen öğrencilerimiz tarafından heyecanla takip 
edildi. Münazarayı, Hükümet grubu kazandı.

Hi-tech salonunda “Bilim Tarihinde İz Bırakanlar” adlı 
3D-film gösterimi yapıldı. Aristo, Hegel, Pisagor, Leib-
niz, Pascal, Halil İnancık, Cahit Arf, Evliya Çelebi ve Piri 
Reis gibi bilim insanlarının bilim dünyasına yaptıkları 
katkıları anlatan filmi öğrencilerimiz ilgiyle izlediler.

FELSEFE ZÜMRESİ ETKİNLİKLERİ



Kolej Sokağı’nda felsefenin karikatürlerde renk bul-
duğu çalışmaların sunulduğu “Felsefespri” sergisi ger-
çekleştirildi. Çalışma ile felsefenin günlük hayata mi-
zahla nasıl nufuz ettiğinin vurgusu yapılmak istendi. 

Dünya Felsefe günü anısına ayrıca “Felsefe Tarihine 
Pullarla Yolculuk” adlı çalışma gerçekleştirildi. Felsefe 
tarihine damga vurmuş olan bazı filozoflar adına ha-
zırlanan pullar okulumuzda sergilendi.
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FELSEFE OLİMPİYATINA KATILDIK

Yaratıcı düşünme ve araştırma ruhunu geliştirmek, çağdaş dünyanın dü-
şünsel ve etik problemleri üzerine fikir yürütme becerisi kazandırmak ve 
gençlerin felsefeye olan ilgisini arttırmak amacıyla düzenlenen Felsefe 
Olimpiyatlarının 21.si, 4 Aralık 2016 tarihinde Ankara Özel Tevfik Fikret Li-
sesi’nde gerçekleştirildi. Zümremiz öğretmenlerinden Canan ÖZDEMİR 
tarafından rehberliği yapılan öğrencimiz 11-C sınıfından Özlem KARAHA-
SANOĞLU 21. Felsefe Olimpiyatına katılarak okulumuzu temsil etti. Öğ-
rencimize destekleri için teşekkür ederiz.
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8 MART DÜNYA KADINLAR 
GÜNÜNÜ KUTLADIK

Felsefe Zümremiz tarafından Hi-Te-
ch salonunda 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü “Kadın Bilim İnsanları ve Kadın 
Filozoflar” konulu bir sunumla kutlan-
dı. 11-B sınıfı öğrencimiz Eda AYAN ve 
11-C sınıfı öğrencimiz Beyza Simay 
TÜRKEŞ’in sunumuyla tarihte yer tu-
tan kadınlardan Ayn RAND, Sophie 
GERMAIN, Hypathia, Marie CURIE, 
Lise MITLER, Grace HOPPER, Rem-
ziye HİSAR gibi isimler ve çalışmaları 
tanıtıldı.

Ekonomik Yaşamda Kadının Yeri

Ayrıca Hi-Tech salonunda 11-P sınıfı öğrencilerimiz İrem Doğa ÖZDEN ve 
Erkin GÜNEY “Ekonomik Yaşamda Kadının Yeri” başlıklı bir sunum gerçek-
leştirdiler. Öğrencilerimiz, kadının tanımı ve tarihte kadının yerini anlata-
rak başladıkları sunumda kadının ekonomik yaşamdaki yerini istatistiklerle 
ortaya koyarak, ülkemizde kadın istihdamı konusunda geleceğe yönelik 
çalışmalara değindiler. Sunumun sonunda Atatürk’ün Cumhuriyet döne-
minde kadınların statüsünü yüceltmek ve eşitliği sağlamak amacı ile yap-
tığı reformlardan bahsettiler. Etkinliğin hazırlanmasında öğrencilerimize 

Müdür Yardımcımız Tamer ATACAN ve Felsefe Zümre Başkanımız Müge DÖLEK rehberlik etti

FARKLILIKLARLA KUCAKLAŞMA

02-03 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Sosyal Bi-
limler Günü etkinlikleri çerçevesinde “Farklılıklar ve 
Farkındalıklar” temasını işledik. 03 Mayıs 2017 tarihin-
de Uygur Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ne düzenle-
diğimiz gezi ile farklılıklarla ilgili farkındalığımızı daha 
da arttırdık. Rehber öğretmenler F. Müge DÖLEK ve 
Canan ÖZDEMİR eşliğinde okulumuz 9 ve 11. sınıf öğ-

rencileri olarak engelli öğrencilerimizle bir arada, on-
ların ortamında, emek emek hazırladıkları programa 
katılmanın mutluluğunu yaşadık.
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ULUCANLAR CEZAEVİ GEZİSİ

06.06.2017 tarihinde 11 A - B – C sınıflarımızla Ulucanlar 
Cezaevi Müzesine Felsefe Zümresi öğretmenleri Hande 
KUTLU, Sibel ÜNTUNA, Müge DÖLEK rehberliğinde bir 
gezi düzenlenmiştir. 

İlgili gezi, yakın dönem Türkiye Tarihinde yaşanılanları 
“Siyaset Felsefesi” ile ilişkilendirmek ve “Siyaset Felsefesi’ 

nin” temel kavramlarını pekiştirmek amacıyla yapıl-
mıştır.

DÜŞÜN-YAZ FELSEFE DENEME YAZMA YARIŞMASINDA 
FİNALE KALDIK

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Düşün-Yaz Felsefe Deneme Yazma Yarış-
ması üç etapta gerçekleşti. Lise öğrencilerinin, felsefenin temel sorunları 
hakkında tutarlı düşünebilmelerini, okuma, anlama ve yorumlayabilme 
becerisi kazanmalarını, düşündüklerini temellendirebilmelerini, felsefi bir 
dille ve felsefe kavramlarını kullanarak yazı yazabilmelerini, felsefeyi yaşa-
mı anlamlandırma çabasında kullanabilmelerini sağlamayı amaçlayan ya-
rışmaya öğrencilerimiz de katıldı. Öğrencilerimizde Erden İlber MANAV-
BAŞI ve Doğu Deniz UĞUR birinci ve ikinci aşamalardan yüksek puanlar 
alarak finale katılmaya hak kazandılar. 

Finale kalan öğrencilerimiz 
Derya ORĞUN rehberliğinde 
27 Mayıs 2017 tarihinde İzmir 
Amerikan Koleji’nde düzenle-
nen final yarışmasına katıldı. 
1395 öğrenci arasından Erden 
İlber MANAVBAŞI Türkiye 9.su, 
Doğu Deniz UĞUR ise Türkiye 
16.sı olarak süreci tamamladı-
lar.



 Toplum mühendisliği, toplumun demografisinde, sosyal dokusunda, tarihten gelen yapısında değişik-
lik yapmak, tepkilerini, nefretlerini, isteklerini, sevgilerini, tutkularını ve kitlesel şekilde ifade ettiklerini, duygula-
rını yönlendirebilmek, kontrol altında tutabilmek, paralize edebilmek şeklinde tanımlanmaktadır. Gözden uzak 
olsa da aslında etki alanı çok geniş olan ve son derece popüler bir toplum mühendisliği aracı vardır: Masal.

 Masalların, özellikle en popülerleri-
nin (Külkedisi, Pamuk Prenses ve Yedi Cüce-
ler, Kırmızı Başlıklı Kız vb.) tüm dünyada kabul 
görmesinin temelinde, devletlerin arzuladığı 
türden bireylerin yetişmesine yardım etmesi 
ve bunu yaparken çocukları muhatap alan, 
sıradan bir eğlence aracı olarak algılandığın-
dan, dikkat çekmemesi, görevini neredey-
se hiç eleştiriye maruz kalmadan, sağlam 
adımlarla sürdürmesi yatmaktadır. Çok es-
nek bir edebi tür olan masal, farklı coğraf-
yalarda ideolojisini aşılayacağı kültüre göre 
yeniden biçimlenme yeteneğine sahiptir ve 
bu yeteneğini kullanarak gittiği bölgedeki 
toplumun beklentilerini karşılamaktadır. Bu 
sayede masallar canlılığını yitirmeden yüz-
yıllarca yerini korumayı, toplumların sosyo-
lojik yapılarını şekillendirmeyi başarmıştır. 
En sevdiğiniz masalı irdelediğinizde, bazı 
nesneleri sembol olarak düşünüp ne anlama 
geldiği üzerine kafa yorduğunuzda, görünen 
hikayenin altında bambaşka bir hikaye, ikti-
dara hizmet eden ideolojik bir ileti düzeninin 
kurulu olduğunun farkına varırsınız. Bu bağ-
lamda masalın eleştirel okumadan yoksun 
kalması, onu, toplumsal kodlarını işletmesi 
açısından özgür kılmaktadır. Türün bu durumunu destekleyen başka bir özelliği de ‘’Bir zamanlar, bir ülkede, bir 
padişah’’ gibi belirsiz ifadeler kullanarak kendini eleştiriye kapatmasıdır. Böylelikle her ne kadar sözün gideceği 
adres belirtilmese de, hikayeler, alıcılarına rahatlıkla ulaşmaktadır.

 Masallar, kadının ve erkeğin sosyal yaşamdaki yerlerini belirlemekle kalmamakta, bu rollere uyulmadı-
ğında insanların başına neler gelebileceğini de ustalıkla anlatmaktadır. Toplum, kadının mağdur olanını yücelt-
tiği ve erkeklere ihtiyaç duymadan kendi ayakları üstünde durabileninden hoşlanmadığı için masallardaki iyi 

Bir Toplum Mühendisliği 
Aracı Olarak Masallar
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kadınlar da zor durum-
dadır ve bir erkek tarafın-
dan kurtarılmayı bekle-
mektedir. Güçlü kadınlar 
ise insanlara acı çektiren, 
kötü niyetli karakterler 
olarak betimlenmekte-
dir. Bunlar ya cadı, ya 
dev anası ya da acımasız 
kraliçe olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Kadınların 
bu durumu, erkekteki 
kahraman olma isteğini 
açığa çıkarır. Bir erkek 
eğer sevdiği kıza ulaş-
mayı hedefliyorsa, onun 
için engeller aşmalı, di-
ğer erkeklerden daha 
fazla fiziksel güce sahip 
olmalıdır. Masallarda bir 

kadın için birden fazla erkeğin rekabete girişmesi durumunda en güçlü olan daima kazanır ve arkada kalanlar 
genellikle ölür. Bu şartlar altında kadın, bir kere kurtarıldıktan sonra eşine hayatının sonuna kadar minnettar 
kalacak ve onunla mutsuz olsa dahi eski hayatının daha da kötü olduğunu hatırlayarak onu bırakma gücünü 
kendinde bulamayacaktır. Bu noktada erkeğin hiçbir özveride bulunmasına gerek kalmamıştır. Ayrılıp başka 
birisiyle evlenmek ise iki taraf için de söz konusu olamaz. Masal, hiçbir zaman ikinci evliliğe onay vermez. 
Bunun olumsuz sonuçlarını vurgulamak için de üvey anneleri zalim figürler olarak sunar. Bu kadınların, eşinin 
canını almaya çalışmak da dahil olmak üzere yapamayacağı şey yoktur; ortamın huzurunu bozarlar, üvey 
çocuklarına kötü davranırlar. Çocukların zihninde ikinci annenin asla iyi biri olamayacağı, sadece olumsuzluk 
getireceği fikri oluşmuş olur böylece. Ancak tüm bunlara rağmen üvey anne de halinden memnun değildir. 
Güzelliğini hiç kimse ile paylaşmak istemediğinden, kocasının kızlarının güzelliği ona rahatsızlık verir. Pamuk 
Prenses’te bu durum çok belirgindir. İlginç olansa, çocukluğundan beri çok güzel olduğu bilinen prensesin 
büyüdükten sonra kraliçenin kıskançlığını üzerine çekmesidir. Bu, prensesin güzelliğinin üvey annesi için bir 
sorun yaratmadığının fakat cinselliğinin ona bir avantaj sağladığını düşündüğünün bir göstergesidir. Aslında 
kraliçe de tüm gücüne karşın kadınların sahip olabileceği tek kozun bu olduğunun farkındadır ve bu yüzden 
bunu kaybetmeye katlanamamaktadır. Toplumun bakış açısına göre Pamuk Prenses ile annesinin tek farkı 
budur aslında; prensesin elinden cinselliği alındığında tamamen eşitleneceklerdir. Eğitim, ahlaki değerler vs. 
önem taşımamaktadır.

 Masalda evlilik kurumuyla ilgili dikkat çeken başka bir nokta ise evliliğin değişmez bir kural olarak mutlu 
son şeklinde tanımlanmasıdır. Güzel prenses için bir prensle evlenmekten başka bir mutlu son hazırlanmamış-
tır. Öykü boyunca çekilen tüm sıkıntılar iki taraf için de sona erer ve evlilikten sonra ne olduğuna değinilmez 
bile. Önemli olan bir başka konu da kadının fiziksel özelliklerinin, erkeğinkinden daha fazla vurgulanmasıdır. 
Bu yöntemle kadına evleneceği erkeğin yakışıklı olması gerekmediği, ama kendisinin ona layık olabilmek için 
güzel olması gerektiği fikri empoze edilmektedir. Kurbağa Prens masalının iletisi de benzer yöndedir. Hiç de 
cezbedici bulunmayan bir evliliğin, yıllar içinde kadına daha hoş gelebileceği savunulmakta; bu değişim, kadı-
nın sonsuz sabrına ve eşine vereceği emeğe bağlanmaktadır.

 Bu masallarla büyümüş ve onların mesajlarını bilinçsizce edinmiş kimseler bir süre sonra doğru olarak 
kabul ettikleri değerlerin, kurmak istedikleri yaşamla çatıştığını fark edeceklerdir. Bu durum, kişinin ruh sağlı-
ğında bozulmalara yol açmaya yeterli olacaktır. Toplumun beklentileriyle, kendi istekleri arasında kalan birey, 
sisteme karşı gelme gücünü kendinde göremeyecek ve sebebini bilmeden benimsediği doğruların izinden 
giderek kendisini aslında hiç de mutlu etmeyecek bir “mutlu son”a erişecektir. hiçbir zaman yitirmeyeceklerdir.

 Tüm olumsuz dayatmalarına rağmen masalın insanların hayal gücü üzerindeki etkisi inkar edilemez. 
Bu sebeple daha bilinçli bir okumayla ve okutmayla aslında zarardan çok fayda elde edilebilir. 

KAYNAKÇA: Melek Özlem Sezer, Masallar Ve Toplumsal Cinsiyet(2010)

Zeynep Cemre SANDALLI 11/P
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Aileniz işten çıkartıldı veya yeterli gelire sahip değil; kar-
deşiniz hastanede tedavi görmesi gereken bir hasta ve 
siz, 15 yaşında, geleceğe dair hedef ve umutları olan bir 
öğrenci olarak eğitiminize devam etmek istiyorsunuz. Ne 
yapardınız?

Bu koşullar altında devlet dediğimiz sosyal, siyasi ve eko-
nomik örgütlenmenin size ne ölçüde destek olduğu, 
bu devletin sosyal devlet kimliğine sahip olup olmadığı 
hakkında fikir sahibi olmanızı sağlayabilir. Bu noktada tüm 
vatandaşlarına ayrım yapmadan eşit eğitim alma, tedavi 
görme gibi temel insan haklarını sağlayan pozitif devlet 
kimliğine sosyal devlet adı verilmektedir.1
 Bu kimliğe göre devlet, vatandaşların belirli bir 
yaşam seviyesinin altına düşmeden yaşayabilmelerini 
sağlamalıdır. Bu nedenle, gelir dağılımında denge sağla-
makla ve temel ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak-
la yükümlüdür. Bunun için ulusal gelirin adaletsiz dağılımı 
sonucunda yoksul düşen kişileri, güçsüzleri, düşkünleri, 
bakıma muhtaç çocukları korur. Ayrıca işsizliği ortadan 
kaldırmak amacıyla kişilerin bir iş edinmeleri için gerekli 
koşulları sağlar.
 Bireyler, yasalar önünde eşittirler ancak bu du-
rum bireyler arasındaki sosyal ve ekonomik koşulları eşit 
hale getirmek için yeterli değildir. Bunu sağlamayı hedef-
leyen devlet yapısı da sosyal devlettir. Ekonomik büyüme 
ve kalkınmanın sağlanması, sosyal dengeyi ve barışı sağ-
lamak, sosyal devletin en önemli görevlerindendir.
Peki sosyal devlet olgusu nasıl ortaya çıkmış, nasıl bir ta-
rihsel gelişim göstermiştir? 
 İlk olarak 1941 yılında kullanılan sosyal devlet 
teriminin bugün bildiğimiz anlamda uygulanması, 1601 
yılında İngiltere’de kabul edilen “Yoksullara Yardım Yasa-
sı” ile gerçekleşmiştir. 18.yüzyılda başlayan Sanayi Devri-
mi’nin özellikle işçiler üzerinde yarattığı sorunlar, gelir da-

ğılımındaki adaletsizliğin yüksek boyutlara ulaşması, başta 
İngiltere olmak üzere, Avrupa’nın sanayileşmiş diğer ül-
kelerinde de sosyal devlet uygulamalarını bir zorunluluk 
olarak ortaya çıkarmıştır. 19. Yüzyılda Almanya, yoksul işçi 
sorununa çözüm getirmek için sosyal sigorta uygulama-
sını başlamış; İsveç’te ise eğitim, 1842 yılından itibaren 
zorunlu hale getirilmiştir. 
I. ve II. Dünya Savaşları arasındaki dönemde (1914-1945) 
de birçok devlet halkın temel ihtiyaçlarını giderebilmek 
için çeşitli politikalar izlemiştir. I. Dünya Savaşı’ndan sonra, 
savaştan etkilenen milyonlarca insanın talepleri, devletin 
başta konut, sağlık, emekli aylığı ve rehabilitasyon olmak 
üzere bir çok alanda sorumluluklarını ve refah harcama-
larını belirgin olarak arttırmıştır. 

  II. Dünya Savaşı’ndan 1970’lere kadar olan dö-
nemde ise sosyal devlet anlayışı yaygınlaşmaya baş-
lamıştır. II. Dünya Savaşı, herkesin hayatını etkilemiş ve 
bu nedenle fikir ve tutumlarda önemli değişikliklere yol 
açmıştır. Savaş, sosyal ayrımları azaltmış, tüm sosyal sı-
nıfları eşit şekilde etkilemiştir. Bunun sonucunda, sosyal 
sorunlar toplum ve politikacılar açısından daha fark edilir 
ve önemli hale gelmiş, açlık ve sefalet içinde yaşamamak, 
haklı ve doğal bir istek olarak kabul edilmiştir. Örneğin 
Fransa’da, sosyal güvenlik alanında önemli gelişmeler ya-
şanmış, işçilerin yönetime katılmalarının ilk adımları atıl-
mıştır. Refah devletinin büyümesinde, demografik deği-
şiklikler de önemli bir unsurdur. Bunların en önemlileri ise; 
yaşam beklentisinde sürekli artış ve ölüm oranlarındaki 
düşüştür. Bu düşüş, artan sağlık hizmetlerinin bir sonucu-
dur. 

 Dünyada sosyal devlet uygulamaları 1970 yılın-
da yaşanan ekonomik krizlerin etkisiyle önemini kaybet-
miş; böylece sosyal devlet anlayışı gerileme dönemine 

SOSYAL DEVLET NEDİR?



81

T
a

ri
h

girmiştir. Esasen İngiltere ve ABD hariç tüm gelişmiş ül-
kelerde 1970’lerin sonlarında sosyal harcamaların toplam 
harcamalar içindeki payı % 50’yi aşmıştır. Çoğu hükümet, 
bu rakamı düşürme çabasıyla ve yaşanan ekonomik kriz-
lerle birlikte sosyal devletten uzaklaşmaya başlanmıştır. 

Türkiye’de sosyal devlet anlayışı ve sosyal politikalar, Tür-
kiye’nin sanayileşme sürecine daha geç başlamasına pa-
ralel olarak, daha geç ortaya çıkmıştır. 
1920-1945 yılları arasında Türkiye’de, devlet merkezli ola-
rak, sosyal ve ekonomik bakımdan büyük yıkımlara yol 
açan savaşların yıkıcı etkilerinin giderilmesine yönelik kal-
kınma politikaları yürütülmüştür. Atatürk’ün Halkçılık ilke-
siyle bağlantılı olarak geliştirilen sosyal politikalar doğrul-
tusunda, 1925 yılında çiftçiyi güç durumda bırakan Aşar 
Vergisi kaldırılmıştır. Bu dönemde özellikle Çocuk Esirge-
me Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyeti gibi kuruluşlar, 
sosyal yardım alanında önemli görevler üstlenmişlerdir. 
1936 yılında çıkarılan İş Kanunu ile çalışma yaşamı ilk defa 
sistematik olarak düzenlenmiştir. Örneğin Zonguldak 
Ereğli’de çalışan işçiler için kömür madeniyle ilgili yasa-
lar hazırlanmıştır. Kanunla zorla çalıştırmalar yasaklanmış, 
çalışma süresi, asgari ücretler, işe alınma yaşı ve işçi eği-
timi konusunda önemli adımlar atılmıştır. Çalışma saat-
leri günde 8 saat ile sınırlandırılmış, iş kazalarının ücretsiz 
karşılanması ve fazla çalışma süresi için 2 kat fazla ücret 
öngörülmüştür.
1945-1980 yılları arasındaki dönemde, ekonomik ve si-
yasi gelişmelerle bağlantılı olarak, sosyal devlet alanın-
da da önemli adımlar atılmıştır. Bu dönemde Türkiye’de 

sosyal devlet anlayışına ilişkin en önemli 
adım olan 1961 Anayasası ile “sosyal dev-
let ilkesi” ilk defa olarak anayasaya girmiş, 
güvence altına alınmıştır. Aynı anayasa ile 
temel haklar genişletilmiş, ekonomik ve 
sosyal haklar tanınmıştır. İşçilere grev hakkı 
tanınmış, işçi ve memura sendika kurma 
ve toplu sözleşme hakkı verilmiştir.
Bu dönemde ayrıca Çalışma Bakanlığı, İş 
ve İşçi Bulma Kurumu, iş mahkemeleri 
kurulmuştur. İnsan Hakları Evrensel Bildiri-
si imzalanmış, Dünya Sağlık Örgütü üyesi 
olunmuştur. 1965’te Sosyal Sigortalar Ka-
nunu çıkartılmıştır. 
 Dünyada sosyal devlet uygulamaları, 
1970 yılında yaşanan ekonomik krizlerin 
ve serbest piyasa ekonomisini destekle-
yen Neoliberal politikaların etkisiyle öne-
mini kaybederken, Türkiye’de de benzer 
bir sürece girilmiş, sosyal devlet anlayı-
şından uzaklaşılmıştır. Sosyal devlet ilkesi, 
1982 Anayasası’nda yerini korumakla bir-
likte, devletin küçültülmesini ve özelleş-
tirmelerin gerçekleştirilmesini hedefleyen 
neoliberal politikalar, bu dönemden itiba-
ren ekonomi politikalarında belirleyici ol-
muş; kamu hizmetinin ve sosyal devletin 
“israf” olduğu düşünülmeye başlanmıştır.  
Sonuç olarak Türkiye’de sosyal devlet an-

layışı, dünyadaki gelişmelere paralel olarak gerileme süre-
cine girmiştir. Bununla birlikte dünya genelinde yaşanan 
sosyal, ekonomik ve siyasi krizler, insan odaklı sosyal poli-
tikaların geliştirilmesinin önemini ortaya koymaktadır. 

KAYNAKÇA:
https://dergiler.sgb.gov.tr/calismalar/maliye_dergisi/yayin-
lar/md/158/21.Aynur.UCKAC.pdf
http://www.tarihsiyaset.com/2002/01/01/osmanli-
dan-gunumuze-turkiyede-sosyal-devlet/
https://www.turkcebilgi.com/sosyal_devlet
www.anayasa.gen.tr/sosyaldevlet.htm
www.atam.gov.tr/dergi/sayi-43/ataturk-ve-sosyal-devlet
www.sosyalpolitikalar.org/index.php?...id...sosyal-devlet...
sosyal-devlet...
http://www.canaktan.org/politika/refah-devleti/dogu-
su-gelisim.htm
http://www.hakkindabilgi.biz/sosyal-devlet-anlayisi-
nin-gerekleri-ve-gorevleri/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Refah_devleti
http://www.halkinhabercisi.com/devlet-bir-milletin-ge-
netik-mirasidir-2

Ezgi BİÇEN 9-A

1 Anayasa Mahkemesi’nin 1967’li kararında Sosyal Devlet kavramı şöyle açıklanır:
 “Sosyal devlet; kişinin huzur ve refahını gerçekleştiren ve güvence altına alan, kişi ve toplum arasında denge kuran, emek ve 
sermaye ilişkilerini dengeli olarak düzenleyen, özel teşebbüsün güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayan, çalışanların insanca 
yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için sosyal ve ekonomik tedbirler alarak çalışanları koruyan, işsizliği önleyici ve 
millî gelirin adalete uygun biçimde dağılmasını sağlayıcı tedbirler alan adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmeye kendini 
yükümlü sayan, hukuka bağlı kararlılık içinde ve gerçekçi bir özgürlük rejimini uygulayan devlet demektir.”
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Demokrasi terim anlamı itibariyle, 
bir ülke halkının kendi kendini yö-
netme biçimi anlamına gelir. Yasal 
eşitlik, özgürlük ve hukukun üs-
tünlüğü demokrasinin en önemli 
unsurlarıdır. Doğru bir şekilde uy-
gulandığında, her bireyin temel 
haklarının güvence altına alındığı, 
toplumsal ve ekonomik durumu ne 
olursa olsun tüm yurttaşların eşit 
sayıldığı bir sistemi ifade eder. De-
mokrasinin doğru bir şekilde uygu-
lanabilmesinde en önemli faktörler-
den biri ise iletişimdir. 

  İnsanlık tarihinin başlama-
sıyla birlikte ortaya çıkan ve dün-
yanın gelişmesinin temelini oluş-
turan iletişim, iki insan ya da insan 
grubu arasında gerçekleşen duygu, 
düşünce, davranış ve bilgi alışveri-
şi olarak tanımlanabilir. Demokrasi, 
farklılıkların kendini özgürce ifade 
edebildiği bir ortamı nitelendirdiği-
ne göre, sağlıklı ve açık bir iletişim 
ortamının oluşturulması, demokra-
tik yaşamın temel gereğidir.

Demokratik bir yönetimde özgür 
düşünce ortamının olması kaçınıl-
mazdır. Her birey kendi görüşünü 
rahatlıkla ifade edebilmeli ve eleştir-
me hakkına sahip olabilmelidir. Bu 
süreçte medya, vatandaşların gö-
rüşlerine ve düşüncelerine yer ve-
ren bir organ olarak önemli bir işlev 
üstlenmektedir. İnternet üzerindeki 
sosyal paylaşım siteleri, forumlar vb. 
bireylerin kendi görüşlerini rahatlık-
la belirtmeleri ve bunu diğer birey-
lerle paylaşabilmeleri için kullanışlı 
sosyal platformlardır. Halkı oluştu-
ran bireyler, bu sosyal platformlarda 
kendi aralarında da etkileşim içinde 
oldukları için birbirlerinin görüşle-
rinden ve düşüncelerinden etkilen-
mekte, yeni görüşler ve bilgilerden 
yararlanarak siyasi alanındaki doğ-
ruları ve yanlışları daha kolay bir şe-
kilde ayırt edebilmektedirler. Buna 
ek olarak yeni iletişim teknolojileri 
sayesinde farklı grupların, farklı kül-
türlerin ve farklı etnik yapıların bir-
birleriyle iletişim kurabildikleri bir 
alan ortaya çıktığı söylenebilir. Bu 
ortamda bireyler, birbirleriyle rahat 
bir şekilde iletişim kurabilmekte, 
görüş alışverişinde bulunabilmek-
tedirler. Bu durum siyasete ilginin 
ve buna bağlı olarak da siyasal ka-
tılımın artmasına ve demokrasinin 
gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Demokrasi ve İletişim



83

T
a

ri
h

Demokraside egemenliğin gerçek 
sahibi bireyler, yani halktır. Her bi-
reyin ülke yönetimine katılmaya ve 
şiddete başvurmadan görüşlerini 
sunmaya hakkı vardır. Bireyin yö-
netime katılması için bir görüşünün 
olması ve görüşü doğrultusunda 
karar vermesi gerekmektedir. Siyasi 
partilerin bulunduğu bir devlet yö-
netiminde, bireyler seçim yaparken 
kendi görüşleriyle en yakın görüşe 
sahip olan, çalışmalarını ve gelece-
ğe dair planlarını beğendikleri siyasi 
partileri tercih ederler. Dolayısıyla 
siyasi partilerin kendi plan ve prog-
ramlarını halka sağlıklı bir biçimde 
anlatması, demokra-
sinin kaçınılmaz bir 
parçasıdır. Bu süreçte 
partiler iletişimden ve 
iletişim araçlarından 
fazlasıyla yararlanırlar. 

Görüldüğü gibi, de-
mokrasi ve iletişim 
birbirini destekleyen 
iki olgudur. Sağlık-
lı, açık ve özgür bir 
iletişim ortamının, 
demokrasinin yerleş-
mesinde ve gelişme-
sinde çok önemli bir 
rol oynadığı söylene-
bilir.

KAYNAKÇA

http : / /derg ipark .u lakb im.gov.
t r / y o n v e e k / i s s u e / v i e w F i -
le/5000007057/5000003536#pa-
ge=120

ht tp : / /www. tdk .gov. t r / index .
php?option=com_gts&kelime=%-
C4%B0LET%C4%B0%C5%9E%C4%-
B0M

ht tp : / /www. tdk .gov. t r / index .
php?option=com_gts&kelime=U-
LA%C5%9EIM

https://www.turkedebiyati.org/de-
mokrasi-nedir/

http://www.halkevleri.org.tr/etkin-
likler/halkin-haklari-forumu-ula-
sim-hakki-atolyesi

http://iletisimdersnotlari.blogspot.
com.tr/2013/04/iletisim-ile-ilgi-
li-baz-kavramlar-ilk.html

İpek ÜNAL
9/A 111427

Demokrasi ve İletişim
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Türkiye’de “başarılı kadın” kime denir? İşinde iyi bir po-
zisyonda ve etkili olduğu halde, evinin sorumluluk-
larını “yeterince” yerine getirmeyen kadın, toplumun 
bakış açısına göre “başarılı” kabul edilir mi? Araştırma-
lar, Türkiye’de “başarılı” sıfatına layık olabilmeniz için, 
işinizde iyi olmanızın yetmediğini; öncelikle iyi bir eş, 
iyi bir anne, iyi bir aşçı, kısaca iyi bir ev kadını olmanız 
gerektiğini göstermektedir. 

Toplum yaşamında “başarılı” görülme arzusu, kadınla-
rın kendilerini gerçekleştirmelerine engel olmakta, ev-
lilikleri ile meslekleri arasında tercih yapma durumun-
da kalmalarına neden olmaktadır. Nitekim Türkiye’de 
yapılan bir araştırmada, hem çocuk bakımı hem de 
iş hayatını birlikte yürütürüm diyenlerin oranı %50,90 
olarak görülmektedir. Ev ve iş hayatı arasında tercih 
yaparak iş hayatını tercih edenlerin oranı %11.90’dur. 1 
Üst düzey yönetici olarak çalışan kadınlar ise iş haya-

tında ilerlemeyi istediklerini, ancak sorumluluklarının 
artmasıyla birlikte ev işlerinin aksadığını ve eşlerinin 
bundan rahatsız olduğunu dile getirmişlerdir. Kadınlar 
bu nedenle çok sık bir şekilde, evlilikleri ile meslekleri 
arasında tercih yapma durumunda kalmakta oldukla-
rını belirtmişlerdir.
Araştırma, Türkiye’de ev işleri ve çocuk bakımının ço-
ğunlukla kadınlar tarafından yapıldığını ortaya koy-
makta, kadınların iş yaşamında geri planda kaldıklarını 
kanıtlamaktadır. Nitekim, Türkiye’de tarım kesimi dı-
şında ücretli olarak ev dışında çalışan kadın sayısı çok 
azdır ve çalışan kadınlar da geleneksel rollerini sür-
dürebilecekleri, aile sorumluluklarıyla bağdaşabilen 
meslekleri yeğlemektedirler. 
Toplumun ve kadının kendisine biçtiği öncelikli rol “eş 
ve anne” ve bunun doğal sonucu olarak “ev kadını” ol-
duğu sürece, kadın işgücünün “ucuz emek”, “yardımcı 
aile işçisi” ve benzeri şekillerde tanımlanması kaçı-

KADIN VE TOPLUM
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nılmaz olmaktadır. Oysa, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
belirttiği gibi; “Bizim sosyal toplumumuzun başarı-
sızlığının sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz il-
gisizlikten ileri gelmektedir. Yaşamak demek faaliyet 
demektir. Bundan dolayı bir sosyal toplumun bir or-
ganı faaliyette bulunurken diğer bir organı işlemezse 
o sosyal toplum felçlidir.”2
Peki biz bu durumu değiştirebilir miyiz? Değiştirmek 
için neler yapabiliriz? 

Sanırım çözüm, öncelikle bir sorun olduğunu kabul-
lenmekten geçiyor. Farklılıklara saygılı, özgürlükçü, 
kendine güvenli ve mutlu bir toplum arzuluyorsak, 
öncelikli olarak çözüm üretmemiz gereken sorunun, 
kadın üzerindeki toplumsal baskı olduğunun farkına 
varmalıyız. 

Kadınlar, kendilerine dayatılan toplumsal rolleri sorgu-
lamadan kabul ettikçe, sözünü ettiğimiz kabuklaşmış 

yapının değişmesini beklemek çok gerçekçi görün-
müyor. Bu farkındalığın oluşması içinse, cinsiyetçilik-
ten arınmış bir eğitime ihtiyacımız olduğu kesin. 

KAYNAKÇA:
http://www.khas.edu.tr/index.php/news/1520

http://www.cankir ibarosu.org.tr/Print .aspx?I-
D=11002&Tip=Haber

http://gazetekarinca.com/2017/02/egitimde-toplum-
sal-cinsiyet-esitligi-bulteni-yayimlandi/

http://www.idemahaber.com/toplumsal-cinsiyet-e-
sitsizligindeki-temel-sorunlar-nasil-cozebilir/

Alım ELİBOL
11-G 71795
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Cinsiyet, bizi kadın veya erkek yapan belli fiziksel ve biyolojik özelliklerdir. Toplumsal Cinsiyet ise kültürel ve 
sosyal olarak belirlenen cinsiyet rollerine karşılık gelir. Bu roller, davranış kalıplarını ve sorumlulukları belirlediği 
gibi, kaynaklara ve ayrıcalıklara erişimimizi de belirler.

Toplumsal cinsiyet algısına bağlı olarak toplumda kadına fiziksel ve davranışsal kalıplar dayatılmaktadır. Ör-
neğin kadın, zihinsel özelliklerinden daha çok fiziksel görünümüyle dikkat çekmekte; bakımlı, güzel ve alımlı 
olmak, toplumda ön plana çıkmanın bir yolu olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte ütü, temizlik, yemek 
yapmak gibi ev işleri de tamamen kadınla bütünleştirilmektedir. Evlenmek ise toplumda kadına yaygın olarak 
yapılan baskılardan bir diğeridir. Evlendikten sonra çocuk sahibi olmak ve ardından çocuğun tüm sorumlu-
luğunun kadına yüklenmesi de toplumda kadına baskı uygulandığının başka bir kanıtıdır. Sosyal hayatta ise 
kadınların davranışları kontrol altına alınmaya çalışılmak; bu baskılar, “Kadın dediğin…” ile başlayan cümlelerle 
kendini ortaya koymaktadır. 

Kadınlar gibi erkekler de toplumsal cinsiyet algısından 
dolayı birtakım baskılara maruz kalmaktadır. “Erkekler ağ-
lamaz”, “Delikanlı adam” gibi cümlelerle ifade edilen bu 
tür toplumsal beklentiler, erkeklerde duygularını gizleme 
ve sevgilerini saklama psikolojisi yaratmakta; bu kalıp-
lara uymayan erkekler ise olumsuz eleştirilere maruz 
kalmaktadır. İlişkilerde ilk adımın erkeklerden beklenmesi 

ya da evin ekonomik sorumluluğunun erkeğe yük-
lenmesi, kadını ikincil konuma indirgediği gibi, erkeği 
de yetersizlik duygusuna itmekte, kısaca mutsuz bir 
toplum oluşmasına neden olmaktadır. 
Geleneksel rol ve kalıplar, bireylerin bilinç altına, ma-
sallar, reklamlar ve sinema aracılığıyla küçük yaşlar-
dan itibaren empoze edilmektedir. Masallarda genel 
olarak uyumlu, güzel kadın imajı çizilerek, kadının 
tüm hayat amacının iyi bir koca bulmak olduğu vur-
gulanırken, erkeğin kadını koruyucu, kollayıcı olma-
sı gerektiği öne çıkarılmakta, kadın güçsüz, desteğe 
muhtaç bir varlık olarak sunulmaktadır. 
Aynı bakış açısı, sinemada da karşımıza çıkmakta-
dır. Özellikle 1970’li yıllarda çekilen Türk filmlerinde 
sözü edilen kalıplaşmış yargılarla karşılaşmaktayız. 
Filmlerde genel olarak “güzel” ve “çirkin” kadın keskin 
bir çizgiyle ayrılmıştır. 1976 yapımı “Öyle Olsun” filmi, 
bu anlamda iyi bir örnektir. Filmde, güzel kadınların 
mutluluğa ulaştıkları, çirkin kadınların ise mutsuzluğa 

TÜRK SİNEMASINDA KADIN ALGISI
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mahkum olduklarının altı çizilmekte, iyi bir hayatın iyi 
bir evlilikle eşdeğer olduğu vurgusu yapılmaktadır. 
1975 Yılı yapımı “Bizim Aile” filmi de, benzer öğeler 
içermektedir. Güzellik ve çirkinlik teması yanında, 
“evde kalmışlık” konusu öne çıkarılmaktadır. Kadının 
mutlu olabilmesi için mutlaka bir erkeğe ihtiyacı ol-
duğu düşüncesi öne çıkarılmaktadır. 

1970 Yapımı “Karagözlüm” filminde ise, kadının 
toplumsal hayatta varolma çabası ve yaşadığı 
güçlükler, etkili şekilde vurgulanmaktadır. Top-
lumsal hayatta egemen konumda bulunan er-
keğin dünyasına girebilmek, kabul görebilmek 
adına, giyiminden diline kadar kendine ait olan 
tüm yapılardan uzaklaşmak zorunda kalan bir 
kadının mücadelesi, filmin alt mesajı olarak dik-
kat çekmektedir. 
Sonuç olarak toplumsal yaşamda hem kadınla-
ra hem de erkeklere çeşitli roller empoze edil-
mekte; bu noktada sinema da önemli bir işlev 
görmektedir.

Eylül Doğa ORAL 9-O
Simay ATALAY 9-O
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Türklerin anayurdu olan günümüzdeki Türkistan bölgesi, Asya Hun Devleti, Göktürkler, Uygurlar gibi pek çok 
Türk Devleti’ne ev sahipliği yapmıştır. Göçebe yaşantıları nedeniyle yazılı bir kültüre ancak 8. yy gibi geç bir 
dönemde geçen Türkler’in yaşam biçimleri konusundaki ayrıntılara, arkeolojik ve antropolojik çalışmaların 
yanı sıra, Çin’in yazılı kaynaklarından ulaşmaktayız. Bu kaynaklarda ortaya konulanlar, İslamiyet öncesi döne-
me ait Türk topluluklarında kadının, hem sosyal hem de siyasi hayatta saygı gören, erkekle eşit bir konumda 
olduğunu ortaya koymaktadır.

Orta Asya Türk Tarihi ile ilgili en önemli kaynaklardan biri olan Türk Destan-
ları da, kadının toplumsal rolüyle ilgili bilgiler içermektedir. Bu destanlardan 
biri olan Oğuz Kağan Destanı’nda, kadın, ilahi bir varlık olarak gösterilmek-
tedir. Öyle ki erişilip dokunulması, koklanması, kısaca beş duyuyla algılan-
masının imkânı yoktur. Oğuz Kağan’ın ilk karısı, “karanlığı yararak gökten 
inen mavi bir ışıktan”, ikinci karısı ise “kutsal bir ağaçtan” doğmuş, insanüstü 
varlıklardır.

Eski Türk düşüncesine göre, devletin yöneticisi olan Hakan ve Hatun, gök 
ile yerin evlatlarıdır. “Güneş Ana” ile “Ay Ata” onların gökyüzündeki temsil-
cileridir. Hakan olan “Ay Ata”, gökyüzünün altıncı katında, Hatun olan “Gün 
Ana” ise gökyüzünün yedinci katında oturmaktadır. Bunun yanı sıra, Türk 
destanlarında, kız çocuğa sahip olmak diğer bazı kavimlerde olduğu gibi bir 
felaket ve onursuzluk değil, çok sevinilen bir durum olarak görülmektedir. 

Orta Asya Türkleri’nin tarihi ve yaşayışı ile ilgili olarak en önemli başvuru 
kaynağı hiç şüphesiz Orhun Kitabeleri’dir. Yazılış tarihi MS 8. yy olan ve 
Göktürkler tarafından yazılan Orhun Yazıtlarında, Türklerle ilgili ayrıntılı bil-
gilere yer verilmiştir. Yazıtlarda devletin devamı, ilin, törenin düzeni, Haka-
na ve Hatuna bağlıdır. “Türk budunug atı küsi yok bolmazun tiyin kangım 

İSLAMİYET ÖNCESİ DÖNEMDE TÜRK 
DEVLETLERİNDE KADININ YERİ
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kaganıg ögüm katunug kötürmiş tengri il birigme” (Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye, babam kağanı, 
annem hatunu yükselten tanrı…) (Bilge Kağan Abidesi) ifadesi, siyasi yaşamda kadının önemli bir konumu ol-

duğunu göstermektedir.

Hunlar döneminden itibaren siyasi hayatta kadın-erkek ay-
rımı yapılmadığı görülmektedir. Öyle ki Hakanın emirleri, 
sadece “Hakan buyuruyor ki” ifadesiyle başlamışsa geçerli 
kabul edilmez; emirlerde, “Hatun” sıfatının da kullanılmasına 
önem verilirdi. Devlet yönetiminde Hakan’ın kararı, Hatun 
bu karara katılmadıkça geçerli sayılmaz; elçilerin kabulü sıra-
sında, Hatun’un da Hakan’la beraber olması gerekirdi. Hatun, 
devlet yönetimiyle ilgili konularda görüş bildirir, devlet siya-
setine yön verirdi. 

Orta Asya Türk Devletleri’nde kadının temel nitelikleri “Anne-
lik” ve “Kahramanlık” olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadın, at 
binme, silah kullanma ve savaşabilme gücü ile de değerlen-
dirilmektedir. Türkler kutsal ve önem verdikleri haklara, “Ana 
Hakkı” demiş ve bunu da “Tanrı Hakkı” ile eşit tutmuşlardır. 

Türklerde evlilik, erkek ve kadının ortak iradesi ile ailelerin 
karşılıklı rızasına bağlıdır. Ailede ise, babanın yanında anne-
nin de söz hakkı olduğunu öğrenmekteyiz. 10.yüzyılın ünlü 
coğrafyacısı Al-Balhi, Kitâb Al-Bad Ya’l-Tarih adlı yapıtında, 
Türklerde kadının erkeğe eşit olduğunu, toplumsal yaşamın 
her alanında varlığını sürdürdüğünü ve beğendiği erkeğe 
evlenme teklif edecek kadar özgür olduğunu yazmaktadır. 
12.yüzyıl tarihçilerinden İbn Cübeyr ise, “Türk ülkelerinde 
kadına gösterilen saygıyı, başka hiçbir yerde görmediğini” 
belirtmektedir.

İslamiyet ön-
cesi döneme 
ait Türk top-

luluklarıyla ilgili yapılan çalışmalar, sosyal ve siyasi yaşamda 
kadının erkekle eşit konumda olduğunu ortaya koymaktadır. 
Ortaya konulan bulgular, kadına yönelik olumsuz bakış açısının 
hız kazandığı günümüzde, toplumumuza örnek oluşturması 
bakımından önemlidir.

KAYNAKÇA

Sevinç Necdet, Türklerde Kadın ve Aile, 2007, İstanbul

Taşağıl Ahmet “Gök Türkler’de İdari ve Sosyal Yapı”, Bilim ve 
Ütopya Dergisi, Şubat 2003, Sayı 104, sf.25

http://asikpasagazetesi.com/makale/orta-asya-da-turk-kadi-
nin-yeri/

http://www.altayli.net/turk-mitolojisinde-kadin.html

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt1/sayi3/sayi3_pdf/yolali-
ci_memin.pdf

http://gambargin.deviantart.com/art/Beylerbayan-Apek-of-Or-
hanli-Beylerbeylik-Turkish-432362543

http://gambargin.deviantart.com/art/Batuyisu-Gonji-Mange-
dei-of-Nodai-in-Ulus-Mongol-426354693

http://gambargin.deviantart.com/art/Kunggar-Ngawang-Dawa-of-Gelupa-Bod-Tibet-493810129
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 Antropologlar, Antik Çağlardan kalma insan-
sı bir fosil bulduklarında onun bir maymun türü mü 
yoksa insan türü mü olduğunu anlamak için bulunan 
kemiklerin ve kalıntıların şekli ve yapısını incelerler. 
Bunun yanısıra, bu fosillerin bulundukları bölgede 
bulunan mağara resimleri, el izleri, süsler, takılar, ak-
sesuarlar gibi sanat eserleri, fosilin insan türüne ait 
olup olmadığını kanıtlayan en büyük delillerden biri-
dir. Çünkü sanat, insanın varolduğu ilk anlardan beri 
onunla olmuştur. Dünyada çok farklı diller konuşulur-
ken sanat, evrensel bir dil olarak tarih boyunca varlığı-
nı sürdürmüştür. Müzik aletleri de bu dilin bir parçası 
olduklarından, onlar da insanlık tarihi boyunca kulla-
nılmışlar; yapılan kazılarda ve tarihi belgelerde ortaya 
çıkarılmışlardır.

 Çalgılar, tartışmalı olsa da genel olarak beş 
gruba ayrılabilirler; vurmalı çalgılar, telli çalgılar, üfle-
meli çalgılar, yaylı çalgılar ve tuşlu çalgılar (yaylı çal-
gılar telli çalgılar grubunun içinde olarak da anılırlar). 
Klavsen, piyano, modern akordeon gibi tuşlu çalgılar, 
Ortaçağın çeşitli zamanlarında ortaya çıkmış olup; 
İlkçağlarda bilindiği kadarıyla örnekleri bulunmamak-
tadır. En eski akrabaları Ortaçağda kullanılan kilise or-
gudur. Ancak diğer dört müzik aleti türünün örnekle-
rine pek çok arkeolojik kazıda rastlanmıştır. İlk müzik 
aletlerinin kamış, kemik, deri, ahşap ve fil dişi gibi mal-
zemelerden yapıldığı bilinmektedir. Fakat ne yazık ki 
bu müzik aletlerinin çoğu, zaman içinde çürüyüp yok 
olmuştur.

 Bilinen en eski müzik aleti üflemeli çalgılar 
sınıfına ait olan, Neandertal kalıntıları ile birlikte bu-
lunmuş 43.000 yaşında bir flüttür. Notaları arasında 
günümüzdeki neredeyse tüm Batı kökenli çalgılar gibi 
yarım ses vardır,. Bu durum, bazı İlkçağ insanlarının 
hassas bir müzik kulağına sahip olduklarını ve müzik 
zevkleri olduğunu göstermektedir.

Çin’de de M.Ö. 6000 yılından kalma ve hala çalışır du-
rumda olan bir flüt bulunmuştur. Flüt, dünyanın pek 
çok yerinde kullanılmış üflemeli bir çalgıdır ve farklı 
formlarda görülmüştür. 1920 yılında Alacahöyük’teki 
Sümer mezarlarında bulunan 2500 yıllık dünyanın en 
eski ikili flütü, flütün Mezopotamya halklarında ve Mı-
sır’da bulunan biçimine örnektir. 

Flüt kadar eski olduğu tahmin edilen nefesli bir Abor-
jin çalgısı olan “didgeridoo”nun günümüze bozulma-
dan gelmiş en eski çalgı olduğu sanılmaktadır.

Dünyanın bilinen en eski tulumu ise, ülkemizde 
Alacahöyük’te yer alan bir Hitit kabartmasında gö-
rülmektedir. Tulumun, Babilliler ve Romalılar tarafın-
dan kullanıldığı bilinmekte olup, Roma İmparatoru 
Neron’un tulum çaldığı rivayet edilmektedir. Bunlar 
dışında İlkçağdan kalma pek çok boru bulunmuş-
tur. En eski borular boynuz gibi çeşitli maddelerin 
oyulmasıyla yapılmış, daha sonraları haber verme 
ve savaşlar sırasında komutları iletmek için kulla-
nılmışlardır, bu kullanımları günümüzde de devam 
etmektedir. Zaman içerisinde gelişerek günümüz 
nefesli çalgılarına dönüşmüşlerdir.

Vurmalı çalgıların; insan sesi müzik aleti olarak ka-
bul edilmezse, en eski çalgı ailesi olduğu tahmin 
edilmektedir. El çırparak, ıslık çalarak, sopaları veya 
taşları birbirine vurarak çıkartılan seslerin, zaman için-
de belirli bir ritimle tekrarlanmasıyla müziğin başladığı 
sanılmaktadır. İçi boş ağaç kütüklere vurarak ses çıka-
ran insanların daha sonra ilk müzik aleti olarak davulu 
çaldığı düşünülmektedir. Anne karnındaki bebekler, 
annelerinin kalp atışı seslerini duyunca mutlu olur-
lar. Bundan dolayı yetişkin insanların da ritmik seslere 
karşı bir ilgisi olduğu düşünülebilir. Büyük bir ihtimalle 

MÜZİK ALETLERİNİN 
TARİHSEL GEÇMİŞİ
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bundan dolayıdır ki vurmalı çalgılar toplu müziklerin vazgeçilmez elemanlarıdır. Ayrıca toplu müzik dinleti-
lerinde vurmalı çalgıların temel ritim görevi görmeleri sayesinde sanatçıların aynı tempoda çalabilmeleri de 
vurmalı enstrümanların hemen hemen her medeniyette görülmesini sağlamıştır.

Sümerlerdeki yine 1920 Alacahöyük kazısında keşfedilmiş dünyanın bilinen en eski zilleri, Hititlerdeki zil, çalpa-
ra (kastanyete ve halk oyunlarımızda kullanılan kaşıklara benzeyen bir alet) ve tef, Mısırlılar’daki tef ve darbuka 
benzeri bir alet, İlkçağda kullanılmış sayısız vurmalı çalgıdan bazılarıdır. 

 Efsaneler, en eski telli çalgının kopuz olduğunu belirtmekle birlikte, 
tarihi belgeler, bilinen en eski telli çalgının, Hititlere ait olan bir gitar olduğu-
nu ortaya koymaktadır. Bu gitar, sapının ucuna bağlanan püskül ile dikkati 
çekmektedir. Günümüze ulaşan en eski telli çalgı ise, İskoçya’nın Skye ada-
sında bulunmuş olup, 1500 yaşındadır. Ne yazık ki bulunan kalıntı eksik ve 
yanmış olduğu için tam olarak nasıl bir şekli olduğu bilinmemektedir. 

En eski telli çalgılardan 
birisi de arptır. Arpın 
yakın akrabası olan lir, 
Mısır ve Grek kültür-
lerinde sıkça yer bul-
muştur. Yunanlılar ve 
Romalılar çok yaygın 
olarak kullandıkları liri, 
Tanrı Apollon’un boş 
bir kaplumbağa kabu-
ğuna teller takarak yaptığına inanıyorlardı. Hint müziğin-
de kullanılan sitar ise, İlkçağda kullanılmış önemli bir telli 
çalgı olup, günümüzde de çalınmaktadır.

 Yaylı çalgılar ailesi, diğer çalgı ailelerine göre daha 
yeni olup; İlkçağda kullanılmıştır. Nasıl ortaya çıktıkları 
hakkında kesin bir bilgi bulunmasa da, ok atarken ok ile 
yayın çıkardığı seslerin bu çalgı ailesinin ortaya çıkma-

sında bir esin kaynağı olduğu tahmin edilmektedir. İlk yapılan yaylı çalgıların hem yayla hem de parmaklarla 
çalınabildiği, daha sonra tamamen yayla çalınan çalgılar haline geldikleri düşünülmektedir. 

Tarihte Türklerin kullandığı ıklığ ve Arapların kullandığı rebab, en eski yaylı 
çalgılar olarak kabul edilmektedir. Yayla çalınan kıl kopuz, Dede Korkut’un 
çalgısı olarak bilinmektedir. Efsanelere göre kıl kopuz ağacı, yerin derinlik-
lerine inen ulu ağaçların köklerinden çıkarılan; kılları, telleri, yörük atların 
kıllarından çekilen bir çalgıdır. Kıl kopuz gibi tarihi kaynaklarda yer alan 
yaylı çalgılar, değişip dönüşerek günümüz keman ailesinin oluşmasına 

katkıda bulunmuşlardır. 

 Tarih boyunca gelip geçmiş 
bütün uygarlıklar sanata ve müzi-
ğe önem vermişlerdir. Her ne ka-
dar bulunan en eski çalgı 43.000 yıl 
öncesine ait olsa da, çok daha eski 
dönemlere ait pek çok çalgı olduğu; 
ancak günümüze ulaşamadığı tah-
min edilmektedir. 

KAYNAKÇA:

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/Eklenti/38976,uluslararasi-tarihte-ana-
dolu-muzigi-ve-calgilari-sempoz-.pdf?0

http://www.uralakbulut.com.tr/wp-content/uploads/2009/11/M%C3%9C-
Z%C4%B0K-ALETLER%C4%B0-40-B%C4%B0N-YIL-%C3%96NCES%-
C4%B0NE-DAYANIYOR-HAZ%C4%B0RAN-2012.pdf

http://www.yasamaugrasi.com/kultursanat/antik-cag-ve-antik-cagda-muzik.html

https://kemansitesi.wordpress.com/2011/12/18/ilkcag-uygarliklarinda-muzik-2/

http://www.ntv.com.tr/turkiye/en-eski-telli-calgi-aleti-bulundu,xkiKurF-PkSoL9N-84Laig

Hatice Ada ÖZMEN 10-B
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TARİH ZÜMRESİ ETKİNLİKLERİ

“KADIN FİGÜRÜNÜN YEŞİLCAM 
FİLMLERİNDEKİ YERİ” SUNUMUMUZ

2-3 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Fark-
lılıklar ve Farkındalıklar” temalı V. Sosyal Bilimler Gün-
leri kapsamında, 9-0 sınıfı öğrencilerimizden Eylül 
Doğa Oral ve Simay Atalay, Tarih öğretmenimiz Pınar 
Türkecan Koç danışmanlığında, Toplumsal Cinsiyet 
olgusunun Türk Sinemasına yansımasını ele alan bir 
sunum gerçekleştirdiler. 
Toplumumuzdaki kadın ve erkek algısı ile cinsiyet ka-
lıplarının ele alındığı sunumda, Öyle Olsun, Bizim Aile 
ve Karagözlüm filmleri üzerinden Yeşilçam filmlerin-
de kadın olgusu irdelendi.

“KADIN VE DEMOKRASİ” SUNUMUMUZ

2-3 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Farklı-
lıklar ve Farkındalıklar” temalı V. Sosyal Bilimler Günleri 
kapsamında 11-G sınıfı öğrencilerimizden Umur Efe 
Arun, Alım Elibol, Cemre Biltekin, İnci Müge Hamurcu 
ve Mehmet Faruk Çakmak, Tarih öğretmenimiz Pınar 
Türkecan Koç danışmanlığında, toplumumuzdaki ka-
dın ve erkek rolleri üzerine interaktif bir sunum ger-
çekleştirerek “Kadın ve Demokrasi” kavramlarını ele 
aldılar. 

HITECH sınıfında, interaktif olarak gerçekleştirilen 
sunum sırasında dinleyici öğrenci ve öğretmenler, 
güncel araştırmalardan hareketle, ülkemizde kadına 
yönelik bakış açısıyla ilgili somut bilgi sahibi olurken; 
Toplumsal Cinsiyete dair genel kabullerle ilgili soruları 
yanıtlayarak, iç gözlem yapma olanağı da buldular. 

OSMANLI DEVLETİ VE DEMOKRATİKLEŞME 
HAREKETLERİ:

“Fransız İhtilali ve Tanzimat Fermanı’nın 
Yansımaları”

3 Mart 2017 tarihinde, Hacettepe Üniversitesi Tarih 
Bölümü’nden Prof. Dr. Mehmet Seyitdanlıoğlu, okulu-
muzu ziyaret ederek, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’n-
deki demokratikleşme hareketlerini değerlendiren bir 
konferans verdi. 

Modernite, Batılılaşma, Demokrasi kavramlarının ele 
alındığı konferansta, Fransız Devrimi’nin, Osmanlı 
Devleti’nin hukuk devleti olma sürecindeki etkisi vur-
gulandı.
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SOSYAL BİLİMLER GÜNÜ PANELİMİZ:
“Demokrasilerde Farklılıklar ve Farkındalıklar”

2-3 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Farklılıklar ve Farkındalıklar” temalı V. Sosyal Bilimler Günleri 
kapsamında, öğrencilerimizden Nida Su Akpınar, Asya 
Ünal, Zeynep Naz Yıldırım, Can Sağtürk, Cansu Oğuz, 
Ezgi Biçen, Ege Çağatay, Mete Hergül, ve İpek Ünal, 
Tarih öğretmenimiz Muazzez İlhan danışmanlığında, 
“Demokrasilerde Farklılıklar ve Farkındalıklar” konulu bir 
panel gerçekleştirdiler. 

Öğrencilerimizden Elif Kürkçü’nün açılış konuşması-
nı yaptığı panelde, öğrencilerimiz, “Dünyada Mevcut 
Yönetim Biçimlerinin Örnekler Üzerinden Anlatımı”, 
“Hukuk Devleti, Sosyal Devlet, Ekonomik Gelir Dağı-
lımı”, “Eğitim Seviyesi, Sivil Toplum Kuruluşları, İletişim 
Özgürlüğü” olmak üzere üç ana başlıkta ele aldıkları 
konuları dinleyicilerle paylaştılar.

FARKLILIKLAR

FARKINDALIKLAR

TARİH ZÜMRESİ 

 Dünyada Mevcut Yönetim Şekillerinin Örnekler  
Üzerinden Anlatımı 

 Sosyal Devlet, Hukuk Devleti & 
Ekonomik Gelir Dağılımı 

 Eğitim Seviyesi, STK & 
İletişim-Ulaşım Özgürlüğü 
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20. YÜZYILA YÖN VEREN LİDERLER:
“Atatürk ve Çağdaşları”

10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında, 9 Kasım 2016 tarihinde, Tarih öğretmenlerimiz Sevil Barlas 
ve Nilgün Tuncel rehberliğinde “20. Yüzyıla Yön Veren Liderler: Atatürk ve Çağdaşları” konulu bir etkinlik ger-
çekleştirildi.

20. Yüzyılı etkileyen liderlerin karşılaştırma-
lı olarak ele alındığı etkinlikte; Mustafa Kemal 
Atatürk ve çağdaşları Joseph Stalin, Mohatma 
Gandhi, Winston Churchill, Adolf Hitler, ve Be-
nito Mussolini’nin otobiyografik sunumları ya-
pılarak, dünyanın siyasi ve sosyal dengelerini 
değiştiren bu liderlerin yaşam öyküleri ve yap-
tıkları işler anlatıldı.

Dünya liderlerini lise öğrencilerimiz Ogeday De-
mirer, Batuhan Demirkul, Çınar Kızıltepe ve Berk 
Tozar canlandırırken, Cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ü ise 1996 mezunlarımız-
dan Hakan Şahin canlandırdı. Öğrencilik yıllarında 
“Candan Can Koparmak” adlı oyunda yine Ata-
türk’ü canlandırmış olan Şahin’e, Lise Müdürümüz 
Aydın Ünal, etkinliğin sonunda teşekkür etti. 
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TED TARAFSIZ TOPLULUĞUMUZ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü ÇOK YÖNLÜ TANITAN 
KONFERANSLAR DİZİSİ DÜZENLEDİ

Tarih öğretmenimiz Nevzat Özde-
mir rehberliğinde çalışan TED Tarafsız 
Topluluğumuz, Büyük Önder Mustafa 
Atatürk’ü çok yönlü tanıtmak amacıy-
la 12-13 Nisan 2017 tarihleri arasında 
konferanslar dizisi düzenledi.
9. ve 10. sınıf öğrencilerimizin dinleyi-
ci olarak katıldığı konferanslar; “Atatürk 
ve Kültür”, “Atatürk ve Eğitim”, Atatürk 
ve Askerlik Anlayışı” başlıkları altında 
gerçekleştirildi.
“Atatürk ve Kültür” konferansında, milli 
kültürün anlamı, Batı kültürü, gelenek 
ve modernitenin kaynaştırılması üze-
rinde durulurken; “Atatürk ve Eğitim” 
konferansında, Mustafa Kemal Ata-
türk’ün eğitim hayatı, eğitim anlayışı, 
laik ve modern eğitim konuları ele 
alındı.

Konferans üçlemesinin sonuncusu 
olan “Atatürk ve Askerlik Anlayı-
şı”nda ise Büyük Önder’in askerlik 
mesleği, savaşlarda uyguladığı tak-
tikler, ulus ve modern ordu kav-
ramları ve savaşlarda kahramanlık 
gösteren kadınlar anlatıldı. Halk 
Dansları Topluluğumuz da tek ki-
şilik zeybek gösterisi ile konferans-
lara renk kattı. Lise Müdürümüz 
Aydın Ünal, yaptığı konuşmada 
öğrencilerimizin bu anlamlı çalış-
malarına destek vererek, Mustafa 
Kemal Atatürk’ü kapsamlı olarak 
tanıtan etkinliklerin önümüzdeki 
senelerde gelenekselleşerek de-
vam edeceğini söyledi.



ANADOLU’NUN EMEKÇİLERİ: 
“Cumhuriyet Kadınları”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle 14 Mart 
2017 tarihinde öğrencilerimiz, konferans salonunda 
“Cumhuriyet Kadınları” adlı bir sunum gerçekleştirdiler. 
Cumhuriyet döneminde erkeklerle birlikte ön saflarda 
yer almış, ilklere imza atmış, toplumda dönüşümlere 
yol açmış başarılı ve örnek kadınları anlattıkları sunum-
da, “kadın” kavramının sözlükte yer aldığı şeklinden çok 
daha geniş anlamları olduğunu vurguladılar.

Latife Hanım, Mevhibe İnönü, Sabiha Gökçen, Dilhan 
Eryurt, Türkan Saylan, Güler Sabancı, Tansu Çiller ve 
Duygu Asena, hayat hikayeleri ile onları canlandıran 

öğrencilerimizin ağzından dile gelirken; Satı Kadın’ı ise 
Tarih öğretmenimiz Sevil Barlas canlandırdı.

Öğrencilerimizin ilgiyle izlediği sunumun sonunda 
Öğretmenimiz Sevil Barlas öğrencilerimize seslenerek, 
Türk insanının, imkan verildiği sürece aşamayacağı 
engelin, yapamayacağı işin olmadığına yürekten 
inandığını belirterek gençlerimize, kendi değerlerinin 
farkına varmaları çağrısında bulundu.
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PEMBE KÖŞK MÜZESİ:
“İsmet İnönü’nün Günlük Yaşantısından Kesitler”

23 Mayıs 2017 tarihinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı  etkinlikleri kapsamında, 
Zümre öğretmenlerimizden Pınar ŞENER ve Muazzez 
İLHAN rehberliğinde, 10/E ve 10/Ş sınıfları Pembe Köşk 
olarak bilinen İsmet İnönü’nün evindeki “İsmet İnö-
nü’nün Günlük Yaşantısından Kesitler “ konulu sergiyi 
ziyaret ettiler. 
Sergide öğrenciler, Kurtuluş Savaşı dönemine ait  bel-
ge ve objeleri yakından inceleme fırsatı buldular. Öğ-
rencilerimiz, kadın hakları başta olmak üzere devrim-
sel kararları içeren birçok birinci el belgeyi inceleyerek, 
Tarih araştırmaları konusunda da bilgi ve deneyim sa-
hibi oldular. 

Lise Müdürümüz Aydın Ünal yaptığı konuşmada, 
“Biraz uzun soluklu baktığımızda sizler birer İdil Bi-
ret olmak durumundasınız, birer Türkan Saylan, birer 
Güler Sabancı olmak durumundasınız. Bir toplumun 
geleceğe güvenle bakabilmesi için Türkan Saylan’ın sö-
zlerinden hareketle geride kimsenin kalmaması lazım. 
Geride kalanlara el uzatmak, onları ileriye taşımak, bi-
reysel, toplumsal, ulusal sorumluluklarımızı yerine ge-
tirmemizle mümkün.” diyerek duygu ve düşüncelerini 
paylaştı.
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ:
“Cumhuriyet’in Yansımaları”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 
11. Sınıf öğrencilerimiz, Tarih öğretmenlerimizden Tü-
may Timuçin, Tamer Atacan, Pınar Türkecan Koç ve 
Muazzez İlhan danışmanlığında, “Cumhuriyetin Yansı-
maları” konulu bir panel düzenlendiler. 

27 Ekim 2016 tarihinde konferans salonunda gerçek-
leşen panelde, “Cumhuriyet ve Müzik”, “Cumhuriyet ve 
Spor”, “Cumhuriyet ve Mizah” başlıkları altında araştır-
ma yapmış olan öğrencilerimiz, bulgularını paylaşarak, 
Cumhuriyet’in aynı zamanda bir kültürel proje olduğu-
nu ortaya koydular.

UYGARLIK TARİHİNE YOLCULUK I

Tarih öğretiminde müze eğitiminin önemli yer tuttuğu 
yeni eğitim yaklaşımı doğrultusunda zümre olarak her 
yıl, öğrencilerimizi Ankara’daki çeşitli müzelere götü-
rerek derslerde öğrendiklerini pekiştirmelerini, geçmiş 
kültürlere ilişkin duyarlılık kazanmalarını ve yaşadıkları 
şehri kültürel boyutlarıyla tanıyarak sahiplenmelerini 
amaçlıyoruz. 
Bu doğrultuda, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne farklı 
tarihlerde iki gezi düzenledik.
9/G ve 9/C sınıfı  öğrencileri, 30 Kasım 2016 tarihinde, 
Tarih öğretmenlerimiz  Süheyla Dinekli ve Muazzez İl-
han rehberliğinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi  ge-
zisine katıldılar.
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“TÜRKLERİN ANADOLU’YA GÖÇÜ İLE BİRLİKTE ANADOLU’YA AİT OLMA”

2012-2013 yılında “İnsan Hakları” teması ile okulumuz-
da ilki düzenlenen “Kırıntı Eğitim Festivali” nin bu yılki 
teması “Aidiyet” oldu.

Tarih Zümresi olarak etkinliğe, “Türklerin Anadolu’ya 
Göçü ile Birlikte Anadolu’ya Ait Olma” konulu bir su-
numla katıldık. Tarih Öğretmenimiz Nevzat Özdemir’in 
danışmanlığında çalışan öğrencilerimiz, sunumların-

da, “Aidiyet”, “Türklük Bilinci ve Aidiyet”, “Müzik ve Aidiyet”, 
“Yemek Kültürü ve Anadolu” konularını işleyerek, edin-
dikleri bilgileri arkadaşlarıyla paylaştılar.

Tarihi ve kültürel değerlerin kazandırılmasında, Anadolu’da yaşamış olan medeniyetlere ait eserleri yakından 
inceleme fırsatı bulan öğrencilerimiz, somut yaşantılar elde ederek, mekân ve Tarih ilişkisinin önemini kavra-
dılar. Hitit çivi yazısı uzmanı Mine Çiftçi, M.Ö. 1200’lü yıllara ait eski yazı örneklerini çözümleyerek, Tarih ders-
lerinde öğrencilerin en çok merak ettikleri konu olan eski yazıların okunması konusunda öğrencilere önemli 
bilgiler verdi.

UYGARLIK TARİHİNE YOLCULUK II

9/A, B, K sınıfı öğrencileri, 20 Şubat 2017 tarihinde Tarih öğ-
retmenlerimiz Sevil Barlas, Süheyla Dinekli ve Tümay Timuçin 
rehberliğinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi gezisine katıldılar. 
Öğrencilerimize, Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdür Yar-
dımcısı Arkeolog 
Halil Demirdelen 
tarafından, mü-
zelerin eğitimdeki 
yeri ve önemi ile 
Anadolu Medeni-
yetleri Müzesi’nin 
tarihçesi hakkın-
da bilgi verildi

Öğrencilerimiz, müze etkinliği sırasında 9. sınıfta işlenen Uygar-
lık Tarihi konularını somut örnekler üzerinden pekiştirme imkanı 
bulurken; Uygarlık Tarihinin, farklı kültürlerin ortak ürünü olduğu-
nu, örnekler üzerinden değerlendirdiler. 
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Bu yıl beşincisini gerçekleştirdi-
ğimiz Sosyal Bilimler Günleri’nde 
“Farklılıklar ve Farkındalıklar” te-
masını işledik. Lise öğrencilerinin 
perspektifinden insana ve topluma 
dair Türkiye ve dünya ölçeğindeki 
sorunları ortaya koymak, bu so-
runlara ilişkin farkındalık yaratmak 
ve çözüm önerileri sunmak için 
2-3 Mart 2017 tarihleri arasında 
gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde, 
disiplinler arası işbirliği içinde ça-
lışmaya özen gösterdik. Bu kap-
samda her zümre belli temaları 
işledi. Coğrafya Zümresi “Çevre ve 
Kentleşme”, Tarih Zümresi-“Kadın 
ve Demokrasi”, Felsefe Zümresi-“-
Farklı Kimlikler, Farklı Tercihler”, Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümresi ise 
“Organ Bağışı ve Hayvan Hakları” 
konularıyla ilgili çalışmalarını başa-
rıyla sergiledi.

Etkinliğin Hi-Tech Salonu’nda ger-
çekleştirilen açılışında öğrencile-
rimize seslenen Lise Müdürümüz 
Aydın Ünal, “Sevgili gençler, Sosyal 
Bilimlerle ilgileniniz. Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün dediği gibi dilinizi, 
tarihinizi, coğrafyanızı öğreniniz. 
Sağlam ve geçerli bir düşünce 
yapısına sahip olunuz. Eskilerin 
deyimiyle “Eski köye, yeni adetler 
getiriniz.” Bilgi sever olmaktan, her 

yerde, her mekanda yaşam boyu 
öğrenmekten hiç vazgeçmeyiniz. 
Sosyal Bilimlerden, yani içinde 
topluma ve insana ait her şeyin 
bulunduğu bilimlerden lütfen uzak 
kalmayınız.” sözleriyle, Sosyal Bi-
limlerin önemini vurguladı.

Yoğun bir program dahilinde ger-
çekleştirilen Sosyal Bilimler Günle-
ri’nde öğrenci sunumları, alanında 
uzman akademisyenlerce verilen 
konferanslar ve paneller yer alır-
ken; öğrencilerimiz de Kolej So-
kağı’ndaki stantlarda seçtikleri ko-
nularla ilgili etkinlikler sergileyerek 
farkındalık yaratmayı amaçladılar. 

Küresel İklim Değişikliği Sunumu

10-A sınıfı öğrencilerimiz, hazırla-
mış oldukları sunumlarında, küre-
sel iklim değişikliğinin ne olduğu, 
etkileri, ülkelerin ve sivil toplum 
kuruluşlarının sorunla mücadele 

V. SOSYAL BİLİMLER GÜNLERİ 
ETKİNLİKLERİMİZ

V. SOSYAL BİLİMLER GÜNLERİ

FARKLILIKLAR

FARKINDALIKLAR

Mart
2017

İnsanlığın Sigorta Poliçesi
RAMSAR

V. SOSYAL BİLİMLER GÜNLERİ

FARKLILIKLAR

FARKINDALIKLAR

Mart
2017

ORGAN NAKLİ
V. SOSYAL BİLİMLER GÜNLERİ

FARKLILIKLAR

FARKINDALIKLAR

Mart
2017

KÜLTÜRLER
SELAMLAŞMA BİÇİMLERİ

FARKLI

V. SOSYAL BİLİMLER GÜNLERİ

FARKLILIKLAR

FARKINDALIKLAR

Mart
2017

GİRİŞİMCİLİK�VE�KADIN

FARKLILIKLAR

FARKINDALIKLAR
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için ne tür adımlar attığı ve Türki-
ye’nin bu mücadelede ne aşama-
da olduğunu anlattılar.

Farklı Kuşaklar, Farklı Tercihler 
ve Farkındalık Sunumu

Öğrencilerimiz, 1960’lardan gü-
nümüze kuşakların karakteristik 
özelliklerini anlatarak başladıkları 
sunumlarında, moda, sinema, dil, 
eğlence ve alışveriş alışkanlıkları-
mızdaki farklılık ve değişimleri eğ-
lenceli örneklerle sundular.

Türkiye’de Sulak Alanlar 
(Biyolojik Çeşitlilik ve Önemi)

Orman ve Su İşleri Bakanlığı uz-
manlarından Şerif Hızlı ve Fatih 
Köylüoğlu, sulak alanların ekolojik 
işlevi ve değeri, sulak alanların ko-
runmasına ilişkin imzalanan ulus-
lararası sözleşme RAMSAR, sulak 
alanlarda yaşam ve biyolojik çe-
şitlilik ve bu çerçevede ülkemizin 
bulunduğu coğrafyadaki önemi 
konularında öğrencilerimize kon-
ferans verdiler.

Kadın Figürünün Yeşilçam 
Filmlerindeki Yeri

9-0 sınıfı öğrencilerimizden Eylül 
Doğa Oral ve Simay Atalay, Top-
lumsal Cinsiyet olgusunun Türk Si-
nemasına yansımasını ele alan bir 
sunum gerçekleştirdiler. 
Toplumda kadın ve erkek algısı 
ve cinsiyet kalıplarının ele alındığı 
sunumda, Öyle Olsun, Bizim Aile 
ve Karagözlüm filmleri üzerinden 
Yeşilçam filmlerinde kadın olgusu 
irdelendi.

Çevre Kirliliği

Gazi Üniversitesi Zooloji Bölümü 
öğretim üyelerinden Doç. Dr. Fe-
riha Yıldırım, çevre sorunları ve 
ekolojik yaşam, doğal sistemlerin 
bozulmasında insanın rolü, küresel 
boyutta ekosistemlerin değişimi 
başlıklarında öğrencilerimize kon-
ferans verdi.

Farklı Kimlikler ve Farkındalıklar 
Atölye Çalışması

TEDÜ Eğitim Bilimleri Bölümü 
Rehberlik ve Psikolojik Danışman-
lık Anabilim Dalı öğretim üyele-
rinden Yrd. Doç. Dr. Onur Özmen, 
öğrencilerimizle gerçekleştirdiği 
atölye çalışmasında empati kav-
ramına odaklandı. Bu doğrultuda 
öğrenciler, seçtikleri farklı kimlikler 
üzerinden, farklı yaşamları dene-
yimleme olanağı bularak farkında-
lık kazandılar. 

Geçmişten Günümüze 
Şehirleşme ve Şehirleşmeden 
Doğan Sorunlar
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10-F sınıfı öğrencilerimiz gerçek-
leştirdikleri sunumda, yerleşim 
şekilleri, İlkçağ, Yeniçağ ve Sanayi 
Devrimi’nde yerleşme konularını 
ele alarak, şehir coğrafyası alanına 
giren metropoller ve dünya şehir-
lerini değerlendirdiler.

Paneller

Etkinliğin ikinci gününde, öğren-
cilerimizin konuşmacı olduğu üç 
ayrı panel gerçekleştirildi. “Dün-
ya’da Mevcut Yönetim Şekilleri-
nin Örnekler Üzerinden Anlatımı”, 
“Sosyal Devlet, Hukuk Devleti, 
Ekonomik Gelir Dağılımı”, “Eğitim 
Seviyesi, Sivil Toplum Kurumları, 
İletişim ve Ulaşım Özgürlüğü” baş-
lıklı panellerde öğrencilerimiz, otu-
rumları başarıyla yönettiler.

Lise Müzik Grubunun Gösterisi

Lise Müzik Grubumuz, öğle arasın-
da Kolej Sokağı’nda konser vere-
rek, Sosyal Bilimler Günleri’ne ayrı 
bir renk kattı.

Fransız İhtilali ve Tanzimat 
Fermanı’nın Yansımaları

Hacettepe Üniversitesi Tarih Bö-
lümü’nden Prof. Dr. Mehmet Se-
yitdanlıoğlu, okulumuzu ziyaret 
ederek, 19. yüzyılda Osmanlı Dev-
leti’ndeki demokratikleşme hare-
ketlerini değerlendiren bir konfe-
rans verdi. 
Modernite, Batılılaşma, Demokrasi 
kavramlarının ele alındığı konfe-
ransta, Fransız Devrimi’nin, Os-
manlı Devleti’nin hukuk devleti 
olma sürecindeki etkisi vurgulandı.

Kadın ve Demokrasi Sunumu

11-G sınıfı öğrencilerimizden 
Umur Efe Arun, Alım Elibol, Cem-
re Biltekin, İnci Müge Hamurcu 
ve Mehmet Faruk Çakmak, toplu-
mumuzdaki kadın ve erkek rolleri 

TARİH ZÜMRESİ 

 Dünyada Mevcut Yönetim Şekillerinin Örnekler  
Üzerinden Anlatımı 

 Sosyal Devlet, Hukuk Devleti & 
Ekonomik Gelir Dağılımı 

 Eğitim Seviyesi, STK & 
İletişim-Ulaşım Özgürlüğü 



üzerine interaktif bir sunum gerçekleştirerek “Kadın ve 
Demokrasi” kavramlarını ele aldılar. 

HITECH sınıfında, interaktif olarak gerçekleştirilen 
sunum sırasında dinleyici öğrenci ve öğretmenler, 
güncel araştırmalardan hareketle, ülkemizde kadına 
yönelik bakış açısıyla ilgili somut bilgi sahibi olurken; 
Toplumsal Cinsiyete dair genel kabullerle ilgili soruları 
yanıtlayarak, iç gözlem yapma olanağı da buldular. 

Göç

Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nden Doç. Dr. 
Murat Yüceşahin, “Kitlesel Göç” konusunu işlediği 
konferansta Türkiye’de göç akımları ve göç yolları, de-
mografik eğilimler ve toplumsal değişimlere değindi.

Organ Nakli

Başkent Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Koordina-
törü Hatice Akkoç, organ naklinin tarihçesi, Türkiye’de 
organ nakli ve Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın bu konu-
daki önemli çalışmaları ve katkıları, alandaki ilkler ve 
son gelişmeler konusunda öğrencilerimize bilgi ak-
tardı. Ayrıca Kolej Sokağı’nda kurulan stantta görevli 
öğrencilerimiz, organ ve doku bağışında bulunmak 
isteyen gönüllülerin başvurularını aldılar.
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2012-2013 yılında“İnsan Hakları” teması ile okulumuz-
da ilki düzenlenen “Kırıntı Eğitim Festivali’nin”, bu yıl 5. 
si düzenlendi. 23 Mayıs tarihinde Lise Kısmımızda ger-
çekleştirilen zümre etkinliklerimiz ile “Aidiyet” teması 
şekillendirildi. Çalışmalar ile “Ait” olmanın en temel ih-
tiyaçlarımızdan biri olduğu vurgulanarak, birliktelik sa-
yesinde “Biz olmayı” başarmanın önemi aktarıldı. Biz 
olabilmek geçmişi bilmek, değerlerimizi benimsemek 
ve geleceğe taşımakla mümkündür. Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ ün dediği gibi “Geçmişini bilmeyen gelece-
ğine yön veremez” duygusunu içimizde hissederek 
gün boyu paylaşımlarda bulunuldu.

23 MAYIS 2017 KIRINTI EĞİTİM FESTİVALİ LİSE 
ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

1. Açılış (Geçmişten Bugüne Aidiyet video gös-
terimi) Felsefe Zümresi 

2. TED Münazara Topluluğu Maçı (Aidiyet duy-
gusunu toplum mu birey mi belirler? - münazara) 
Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi 

3. Sunum (Türklerin Anadolu’ya Göçü ile Birlikte 
Anadolu’ya ait olmaları) Tarih Zümresi 

4. Sunum (Türkiye’nin 7 bölgesi ve kendine has 
özellikleri) Coğrafya Zümresi 

5. Söyleşi (Mezun öğrencilerimiz ile Ait olma 
konulu paylaşım) Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi 

Festival hazırlıklarına Bilgisayar Zümremiz ve Fizik 
Zümremiz de destek verdi.

KIRINTI EĞİTİM FESTİVALİ
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Her yıl düzenlenen TÜBİTAK Ortaöğretim Proje Yarışmasına bu yıl 
da araştırmalarımızla katıldık. Sosyal Bilimler alanlarında Coğrafya, 
Psikoloji, Sosyoloji ve Tarih projelerimiz hem TÜBİTAK’ta değerlen-
dirildi hem de okulumuzda .Mart ayında gerçekleştirilen Bilimsel 
Projeler Sergisinde sergilendi.

SOSYAL BİLİMLER ALANINDAKİ 
TÜBİTAK 
ÇALIŞMALARIMIZ

SOSYOLOJİ PROJELERİ

Barış Ege EROĞLU, Atakan DÖNMEZ
Kamuoyu Oluşturmada ve Sosyal 
Sorunların Belirlenmesinde Sosyal 
Medyanın Kullanılması Üzerine Bir 
Çalışma: Change.org uygulaması

SOSYOLOJİ PROJELERİ

Zeynep Doğa ÖZDENER
Ankara Örnekleminde Lise ve Üniversite 
Çağındaki Öğrencilerinin Organ Bağışı 
Ve Kadavra Kullanımına Bakış Açılarının 
İncelenmesi

SOSYOLOJİ PROJELERİ

Ege ERDOĞAN, İbrahim ÇETİNKAYA
Gençlerin Dövüş Sporlarına Olan İlgisinin 
Araştırılması: Ankara Örneği

PSİKOLOJİ PROJESİ

Elif KÜRKÇÜ
Lise Öğrencilerinin İngilizce Yabancı Dil 
Öğrenimi İle İlgili Ders Dışı Etkinliklerinin 
İngilizce Ders Başarısına Etkisinin 
İncelenmesi

TARİH PROJESİ

Melisa TAŞPINAR
Disleksinin Bireyin Başarısı Üzerindeki 
Etkisinin Tarihteki Ünlü Dislektik Kişiler 
Üzerinden Araştırılması

SOSYOLOJİ PROJELERİ

Yağmur KURTULUŞ
Bir Boş Zamanları Değerlendirme Aracı: 
Altın Günleri

SOSYOLOJİ PROJELERİ

Umutcan ARAL, Ufuk ERCAN
TED Ankara Koleji Lisesi Öğrencilerinin 
Sokak Hayvanlarına Bakış Açıları Ve Olası 
Çözüm Önerileri

SOSYOLOJİ PROJELERİ

Lara ORAL
Yoğun Olarak Suriyeli Göçmen Çeken 
İllerde Göçün Ekonomik Ve Sosyal 
Etkilerinin Değerlendirilmesi: Gaziantep, 
Hatay, Kilis, Mardin Ve Şanlıurfa Örnekleri

SOSYOLOJİ PROJELERİ

Zehra Cansu USTAEL
Evde Bakım Ve Tedavi Gerektiren Yatağa 
Bağımlı Hastalara Bakmakla Yükümlü Olan 
Hasta Yakınlarının Yaşadıkları Zorluklar





TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI
Taşpınar Mah. 2800.Cadde No: 5 İncek 06830 Ankara

Tel: 0 (312) 586 90 00 •Faks : 0 (312) 586 90 37
www.tedankara.k12.tr • e-mail: info@tedankara.k12.tr

Medeniyet yolunda yürümek ve 
başarılı olmak, yaşamak için şarttır. 
Bu yol üzerinde duranlar veya bu yol 
üzerinde ileriye değil, geriye bakmak 
bilgisizliğinde ve gafletinde bulunanlar, 
medeniyetin coşkun seli altında boğulmaya 
mahkûmdurlar.


