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Sevgili Kolejliler,

Yaşamı bilinçle keşfetme yolculu-
ğumuz olan TED Pusula Dergisi’nin 
dördüncü sayısıyla sizleri selamla-
maktan onur duyuyoruz. Disiplinler 
arası işbirliği ile hazırlanan yayını-
mızla Sosyal Bilimler ışığında insanın 
geçmişini, davranışlarını, toplumsal 
süreçlerini, yaşamsal koşullarını ve 
geleceğe dair beklentilerini nesnel 
analizlerle anlamlandırmayı hedefli-
yoruz. 

Her şeyin hızla değiştiği dünya ko-
şullarında sürecin doğru okunması 
demokrasi kültürünün gerektirdiği 
bir sorumluluktur. Dünü ve bugünü 
doğru analiz edebilenler, yarınları 
inşa edecek olanlardır. Gençlerimi-
zin yarınların mimarı olabilmeleri 
ise bilimsel düşünebilen, farkında-
lıkları yüksek, çözüm odaklı, sorum-
lu ve duyarlı bireyler olabilmeleriyle 
mümkündür.

Bu amaç doğrultusunda 90 yıldır 
faaliyet gösteren Türk Eğitim Der-
neği’nin birer bireyi olarak öğrenci-
lerimiz, yıl boyunca Coğrafya, Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe ve 
Tarih Zümrelerinin disiplinler arası iş 
birliği ile organize oldular. Bu süreçte 
öğrencilerimiz sosyal alanlar ile ilgili 
merak ettiklerini , değişen ve gelişen 
dünyaya duyarlı, eleştirel, sorgulayıcı, 
farklılıklara saygılı , bilimsel düşünme 
becerisine sahip bir anlayışla kaleme 
aldılar. 

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bütün 
ümidim gençliktedir.” sözünden yola 
çıkan bizler, şimdi sözü gençlere bı-
rakıyoruz. Hepinize keyifli okumalar 
diliyoruz.
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TARİHİ ESERLERİ VE ZORLAYICI 
PARKURLARIYLA LİKYA YOLU

“Gezmek bir sanatsa eğer, yürümek bu eylemin en 
güzel ve en etkili yöntemidir.” Demişler .Ülkemizde ise 
yürüyüş dendiği zaman akla gelen ilk rota ise Likya 
Yoludur hiç şüphesiz. Eğer ölmeden önce yapılacak-
lar listeniz var ise Likya Yolu’nda yürümek o listede 
mutlaka olmalıdır. Doğa gezginleri, yürüyüş meraklı-
ları ve doğa fotoğrafçıları gibi bir çok vatandaşımız ve 
turistimiz bu güzel yolu ziyaret etmektedir.

LİKYA Uygarlığı
Milat Öncesi çağlarda Anadolu’da yaşamış halklar 
arasında Likyalılar her zaman kendilerine özgü bir 
konuma sahip olmuşlardır. Yerleşimlerinin özellikle 
kıyı bölgelerinde, günümüzde Fethiye ile Antalya ara-
sında uzanan sahil şeridinde yoğunlaşmış olmasına 
rağmen, çok dağlık ve ulaşılması, ele geçirilmesi güç 
bir hinterlanda sahip olmaları, 
özgür ve başıbuyruk bir kültür 
geliştirmelerine zemin oluştur-
muştur. Özyönetimi ilke edin-
miş, ancak aralarında birlik ve 
federasyon kurma geleneğini 
geliştirmiş şehirler kurmuşlardır. 
Kendilerine özgü özellikler taşı-
yan ve hâlâ kısmen çözülebilmiş 
Likya dilini ve yine Yunan alfa-
besi ile Anadolu hiyeroglif çivi 
yazısı geleneği arasında özgün 
bir harmanlama oluşturan Likya 
alfabesini kullanmışlardır.

Antik Likya Uygarlığı Kentleri, 
Akdeniz Bölgesi’nde Teke Yarı-
madası’nda yer almaktadır. Antik 
Likya, güneyde Akdeniz, batıda 
Karya ve doğuda ise Pamfilya 
ile komşudur. M.Ö. 1. yy.’ın or-

talarında ise 23 kentten oluşan “Likya Birliği” oluştu-
rulmuştur. Bu birlik tarihteki ilk demokratik birlik olup, 
günümüz demokratik sistemleri için de esin kayna-
ğı olmuştur. Bu federasyonun önemli kentleri Patara 
(başkent), Xanthos, Pinara, Olympos, Myra ve Tlos’tur. 

Likya Yolu, Türkiye’nin ilk uzun mesafeli yürüyüş yolu 
olma özelliğine sahip olmakla birlikte, 2015 yılına ka-
dar uzunluğu 509 km. olan ve Hisarçandır Köy’ünde 
biten yol, yeni eklenen Çıtdibi ve Geyikbayırı etap-
ları ile beraber 535 km.’ye ulaşmış olup, Geyikbayırı 
mevkiinde sona ermektedir. Fethiye’den başlayarak 
Antalya’ya kadar uzanan ve tarihte Likya olarak adlan-
dırılan Teke yarımadasındaki patikalardan bir kısmının 
işaretlenip haritalanması ile oluşturulmuş bu yürüyüş 
rotasıdır. 1992 yılında parkur çalışmalarına başlanılarak 
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ve yabancı doğa ve yürüyüş tutkunlarına inanılmaz 
güzellikler sunmaktadır. Akdeniz’in güzelliğini ve An-
tik Likya döneminin gizemini biraz olsun yaşayabil-
mek için Likya yolunda yapılacak keyifli bir yürüyüş 
boyunca, yol boyunca el değmemiş küçük koylardan, 
çok fazla insanın yaşamadığı dağ ve ova köylerinden 
geçerek yolculuğunuzu sürdürürsünüz. Hem Akdeniz 
kültürünü tanımış hem de harika doğa manzaralarına 
şahit olursunuz.

Likya Yolu, çeşitli kaynaklarca dünyanın en iyi 10 uzun 
mesafe yürüyüş rotasından biri olarak gösterilir. Par-
kurun tamamı işaretlenmiş olup sponsor kuruluşlar 
ve gönüllüler tarafından bakımı yapılmaktadır. Fethi-
ye’den başlayan yürüyüş yolu üzerindeki bazı antik 
yerler ise; Sdyma, Pyndai, Phellos, Apelia, Theimussa, 
Letoon, Xanthos, Patara, Antiphellos, Apollonia, İdy-
ros, Simena, Myra, Limyra, Gagae, Olympos, Sura, Be-
los, Phaselis ile birlikte bir çok antik ve yeni yerleşim 
alanı görmeniz mümkündür. Antalya ilinin batı kesi-
mi, Muğla ilinin güneydoğu ucu ile Köyceğiz’den An-
talya’ya çekilecek bir çizginin güneyinde kalan kısım 
Lykia’dır. Batı sınırını Dalaman çayı, doğusunu Phasalis 
kenti, kuzeyini Akdağ sınırlar.

Fethiye’den başlayıp Antalya’da son bulan bu tarihi 
yürüyüş rotası, 2015 yılına kadar uzunluğu 509 km 
idi. Ancak yeni eklenen rotalarla birlikte uzunluğu 
535 km’ye ulaşmıştır. Bu rota Teke Yarımadası’ndaki 
patikalardan bir kısmının işaretlenip haritalanması ile 
oluşturulmuş.
Likya Yolu üzerinde yaklaşık 19 tane antik kent bulun-
maktadır. Hepsinin görülmeye değer ayrı ayrı bir çok 

özellikleri vardır lakin içlerinden kesinlikle gidilmesi 
tavsiye edilenler Pınara Ören Yeri, Letoon Antik Kenti, 
Xanthos Antik Kenti, Antiphellos Antik Kenti, Simena 
Antik Kenti, Myra Antik Kenti, Olimpos Antik Kenti ve 
Phaselis Antik Kentidir.

Seçtiğiniz güzergaha göre, pansiyon ve motellerde 
kalabilirsiniz. Ancak bu tecrübeyi edinen çoğu gezgi-
nin söylemlerine göre çadır kurmak zorunda kalabi-
lirsiniz. Bu gibi bir durumda hava kararmadan 2 saat 
önce kamp kuracağınız yere ulaşmış olmayı hedef-
lemeli, su kaynağına yakın olması, mümkünse daha 
önce çadır kurulmuş bir yere kamp yapmanızı tavsiye 
edilmektedir.
Her sene Mayıs ayında Kate Clow Derneği ekibi, spon-
sorlar ve gönüllü gezginler tarafından Likya Yolu bir 
denetime tabi tutulmaktadır. Patikalar temizlenmekte, 
Nkontrol edilmekte ve tabelalar düzenlenmektedir. 
Bununla beraber yeni rotalar da eklenmektedir. Hoy-
ran, Çıtdibi ve Geyikbayırı, Likya Yolu’na yeni eklenen 
3 rotadandır. Yeni rotaların özellikle köylerden geç-
mesine dikkat edilmiş, bu sayede yerlilerin de turizm 
potansiyeline dahil olması amaçlanmaktadır.

Coğrafi konum ve özelliklerinden dolayı bünyesinde 
bir çok yükselti ve sonucunda manzara imkanı sun-
maktadır. Elbette kesin bir sayı verilmese de gidenlerin 
çoğu tavsiyesi Gelidonya Feneri, Ölüdeniz manzarası 
ve Demre güzergahındaki manzaralardır. Hatta 2007 
yılında Türkiye’nin en güzel manzarası Gelidonya Fe-
neri seçilmiştir.
Dikkat edilmesi gerekenlerin başında kesinlikle su gel-
mektedir. Su teminatınız konusunda planlı ve önemli 
davranmalısınız çünkü uzunca bir süre su kaynakları-
na raslamayacağınız bölümler olacaktır. Kamp malze-
meleri, vs. derken sırtınızda 15 kilo ağırlıkla yürüyebi-
lir, yer yer bayır yukarı tırmanabilirsiniz. Ağırlık yapan 
konserve yiyeceklerden ziyade, enerji verici yiyecek-
ler daha fazla tavsiye edilmektedir. Son olarak müm-
künse bir grupla ya da rehberle yola çıkın.

Kaynakça: 

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44409/likya-uy-
garligi-antik-kentleri-antalya-ve-mugla.html
https://tr.wikipedia.org/wiki/Likyal%C4%B1lar
https://www.likyayolurehberi.com/
http://www.pintigezgin.com/likya-yolu/
http://www.ultratdk.com/rotalar/likya-yolu/5

10-P Melike Eylül Başakıncı
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Yüzen ada, kalınlığı birkaç santimetreden birkaç met-
reye kadar sıralanan bataklık, çamur ve yüzen sucul 
bitkiler kütlesidir. Yüzen adalar Dünya’da birçok yerde 
bulunur ve doğal yapılardır. Daha çok bataklık araziler, 
sulak alanlar ve bazı göllerde oluşmakla birlikte, üzer-
lerinde bitki örtülerine, küçük ağaçlara sahiptir. Rüzgâr 
ve akıntılar ile hareket ederler. Ortaya ise keçemsi ve 
saz gibi birbirini tutan bitkilerin, sudan daha az yoğun 
bir kara kütlesi oluşturmasıyla çıkar. Çürüyen bitkiler-
den beslenen bakteriler metan gazı üretir. Bu gaz bir 
süre bitkilerin içinde durur, adanın altında takılı kalır 
ve yüzmesini sağlar. Türkiye ise bu doğal oluşumlar 
tarafından oldukça zengindir.

Yüzen Adalar, keçemsi ve saz gibi birbirini tutan bitki-
lerin, sudan daha az yoğun bir kara kütlesi oluşturma-
sıyla ortaya çıkıyor. Birbirine tutunan bu bitkiler, suyun 
üstünde sal gibi yüzmeye başladıktan sonra üzerin-
de bitkiler hatta ağaçlar yetişebiliyor. Rüzgarın estiği 
yöne doğru yer değiştiren adalar, büyüklüklerine göre 
sırıkla da itilebiliyor. Denizlerdeki yüzen adalarda ise 
aynı görevi yosunlar görüyor.

Bazen ot öbekleri olarak da anılan doğal yüzen ada-
lar, yüzen hasır bitki kökleri ya da diğer organik atık-
lar üzerinde büyüyen bitki örtüsünden oluşur. Kuzey 
Meksika’da bazı obruklarda doğal yüzen adalar bulun-
maktadır.

Yüzen adalar genellikle büyüyen su kamışı, hasır otu, 
kamış ve sazlıkların sulak bir alanın kıyı şeridinden 
dışa doğru uzamasıyla oluşur. Su derinleştikçe kökler 
daha fazla dibe ulaşamaz; bu yüzden batmamak için 
kök kümelerindeki oksijeni ve üst tarafın oryantasyo-
nunu korumaya destek için etrafındaki bitki örtüsünü 
kullanır. Bu yüzen hasırların altındaki alan akuatik (su-
cul) yaşam biçimleri açısından son derece zengindir. 
Rüzgar olayları bütün bölümleri kıyıdan ayırır ve bu 
şekilde oluşan adalar rüzgarın değişimiyle bir gölün 
etrafına taşınır. Sonunda ya kıyıda yeni bir alana yeni-
den bağlanır ya da ağır havada dağılırlar.

Türkiye’deki başlıca yapay adalar; Bingöl, Erzurum, 
Adıyaman, Kayseri, Denizli, İçel, Afyon, Artvin ve Kon-
ya’dadır.

YÜZEN ADALAR
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Türkiye’deki yüzen adalara örnek olarak Bingöl’de-
ki yüzen adalar pek çok turiste de ev sahipliği yap-
maktadır. Bingöl’deki bu yüzen adalar, göller üzerinde 
oluşmuş yüzen adalara örnektir. Kimi adalarının 30, 
kimisinin de 50 metre derinliğinde olduğu bilinmek-
tedir.

• Erzurum’da da 2011 yılıyla birlikte Prof. Dr. İhsan 
Bulut’un başında bulunduğu çalışmayla 6 yüzen 
ada Tortum ilçesinde bulundu.

• Adıyaman’da ise Çat Barajı kıyılarında yüzen ada-
lar bulunmaktadır.

• Kayseri’de Sultansazlığı’ndaki gölcüklerde yüzen 
sazadaları oluşmaktadır.

• Denizli’de Şıklı Gölü’nün değişik kesimlerinde 
“hopa” denilen adalar bulunmaktadır.

• İçel’de, Gülnar İlçesi’nde, Demirözü Köyü Adalı-
göl’e ismini veren yüzen ada bulunmaktadır.

• Afyon ilinde, Eber Gölü’nde 1 adet yüzen ada bu-
lunmaktadır.

• Konya’da; Akşehir Gölü’nde de 1 tane yüzen ada 
vardır.

Kaynakça

https://www.arkeolojikhaber.com/haber-adiyama-
nin-yuzen-adalari-turizme-hazirlaniyor-11441/
http://bingoll.blogspot.com/2012/04/solhan-yu-
zen-ada.html

Ilgın Dide Kurugül 10/L 133481
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Hepimiz Disney’in animasyon filmi Yukarı Bak’ı 
en azından bir şekilde izlemiş, görmüş veya duy-
muşuzdur. Bu hikayede, 78 yaşındaki Carl’ın, eşiy-
le yıllardır hayalini kurduğu Güney Amerika’daki 
Cennet Şelaleleri’ne (Paradise Falls) gidebilmek için 
evini binlerce balona bağlayarak uçurmasına tanık-
lık ederiz. İşte bu hikayedeki Cennet Şelaleleri’nin 
bulunduğu yerin de ilham kaynağı, Güney Ame-
rikalıların tepuis olarak tanımladıkları mesa, yani 
tepesi düzleşmiş dağ sıralarıdır. Üstüne üstlük, ki-
milerine göre, Sir Arthur Conan Doyle’un da Kayıp 
Dünya’sındaki dinozorlar tarafından işgal edilmiş 
manzaralara da bu dağlar ev sahipliği yapmaktadır. 
Sizleri, bu yazıda bu dağ sıralarından şüphesiz ki en 
ünlüsü ve en özeli ile tanıştıracağız.

Roraima Dağı; Venezuela, Brezilya ve Guyana ta-
rafından çevrilidir ve bu ülkelerin sınırları bu dağın 
masif sığlığında çakışarak dört tarafında da 400 
metre yüksekliğinde yamaçlar meydana getirirler. 

Bu yamaç duvarları yalnızca en deneyimli tırma-
nıcılar tarafından üstesinden gelinebilen engeller 
olsa da, dağın aynı zamanda rampa benzeri patika-
sında yapılacak iki günlük bir yürüyüşle de tepesine 
ulaşılabilmektedir.

Gelgelelim ki, bu dağı ziyaret etmeye değer bir lo-
kasyon yapan, yalnızca etkileyici yamaçları değil-
dir. Venezuela’nın 30 bin kilometre karelik Canai-
ma Ulusal Parkı’nın bir parçası olan bu dağ, aynı 
zamanda Guyana’nın dağlık alanlarının da 2770 
metredeki tepe noktası ile en yükseğidir. Bu dağ-
lık alanların özelliği, Roraima da dahil olmak üzere, 
yaklaşık iki milyar yıllık geçmişleri ile dünya tarihin-
de bilinen en eski jeolojik oluşumlardan biri olma-
sıdır. Dağın içerisinde bulunduğu iklimin berabe-
rinde getirdiği ve neredeyse her gün gerçekleşen 
yağışlar, Heliamphora adlı etobur bitki genusu al-
tındaki türler ağırlıkta olmak üzere pek çok ende-

RORAIMA DAĞI: BİR BİLİM KURGU 
FİLMİNDEN ÇIKMIŞÇASINA
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bir ekosistemin de oluşumunda önemli bir pay sa-
hibi olmuştur. Daha da ilginci, bu endemik etobur 
bitkiler dağın florasının üçte birini oluşturmaktadır. 
Aynı zamanda Roraima Dağı, dünyanın 7.7 mm ile 
en küçük kurbağasına (Anomaloglossus roraima) 
da ev sahipliği yapmaktadır.

Dağın topografyasına baktığımızda, tepesindeki 
oluşumların kuvarsit ve kum taşından meydana 
getirildiğini gözlemleyebiliriz; kuvarsit tepenin sert 
yapılarını meydana getirirken, zaten yumuşak olan 
kum taşları ise iklimlendirme ile daha da yumuşak 
ve şekillendirilebilir bir hal almaktadır. Bu tepe, yıl-
lardır biriken, yosun ve mantarlardan oluşan orga-
nik dokunun milyonlarca yıllık süre zarfı içerisinde 
birikmesi sonucu siyah bir renk almıştır. Yıllar bo-
yunca etkisini gösteren erozyonun oluşturduğu 
çöküntüler, kristal berraklığında suyun doldurduğu 
gölet ve havuzlar yaratmıştır. Henüz bilim insan-
ları, Roraima Dağı gibi kuvarsitten oluşan dağların 
nasıl meydana geldiği hakkında tam bilgi sahibi ol-
masalar da, ürettikleri bir teoriye göre tüm kıtala-
rın paleozoik dönemde bir araya geldiği Pangaea 
kara parçasının ayrılmasından sonra, Güney Ame-
rika kıtası meteorlara maruz kalmış, bu meteorlar 
ise çeşitli su birikintilerini meydana getirmiştir. Bu 
çukurlardaki toprağın taşlaşmasının ardından, eroz-
yonlar etraftaki daha yumuşak toprağı aşındırmış, 
ancak taşlaşan toprak ayakta kalmıştır. Bu dağların 
diğer zayıf kısımlarının çökmesi ile de son şekillerini 
almışlardır. 

Dağın iklimi, değişkenliği ile tanınmaktadır. Bu de-
ğişkenlik, dağın dik yamaçlarını çevreleyen yağmur 
ormanlarının, transpirasyon sonucu yükselen yo-
ğun su buharı dalgalarının yükselerek Roraima da-
ğının tepesi ve tepesinin yakınlarında yoğun ve sık 
yağışlara yol açmasından kaynaklanmaktadır. Yük-
seklikten dolayı geceleri tepede sıcaklığın düşük 
olacağı çıkarımında bulunmak da zor olmayacaktır. 
Kültürel olarak da, dağın kendisi etrafında yaşayan 
yerli halk için her zaman büyük önem taşıdığına 
ve efsaneleri ve folklorlarında sıkça yer tuttuğuna 
tanıklık edebiliriz. Güney Amerika mesaları için kul-
lanılan tepuis ismi, antik Pemon dilinde “Tanrıların 
evi” anlamına gelmektedir. Roraima Dağı, bölge-
de yaşayan kızılderililer tarafından dünya tarihinin 
ayrılmaz bir parçası olarak görülmüş, bir zamanlar 
dünya üzerindeki tüm meyve ve ekinleri taşıyan 
bir ağaç olarak adlandırılmıştır; bu ağacın ataların-
dan biri tarafından kesilmesi nedeniyle dünyayı bir 
sel sarmıştır. Bu selden sonra ise ağacın gövdesi-
nin kalanları Roraima Dağı’nı oluşturmuş, bu selin 
doğurduğu nehirler ise insanların toprakları haline 
gelmiştir. Pemonların arasındaki bir diğer yaygın 
inanış ise dağın tepesine tırmanan hiç kimsenin 
asla geri dönemeyeceği şeklindedir.

 Kısacası, Roraima Dağı, gerek geçmişi ve 
doğurduğu eşsiz kültürel doku, gerek günümüzü, 
gerekse geleceği ile dünyanın coğrafi bakımdan 
en ilginç, en kendine özgü ve en merak uyandırıcı 
yerlerinden biri olmaya devam edecektir ve şüp-
hesizdir ki gelecekte de katıksız etkileyiciliğiyle aynı 
Yukarı Bak ve Kayıp Dünya gibi pek çok eserin de 
ilham kaynağı olmaya devam edecektir. 

Kaynakça:

https://www.atlasobscura.com/places/mount-ro-
raima
https://wikitravel.org/en/Mount_Roraima
http://www.orangesmile.com/extreme/tr/15-do-
ga-olusumu/roraima-dagi.htm
https://www.gaia.com/article/mount-roraima-flo-
ating-island-shrouded-mystery
http://geopaleo.fns.uniba.sk/aubrecht/publication/
papers/scientific/56-Origin_of_tepuis.pdf
http://www.hurriyet.com.tr/seyahat/galeri-bulutla-
rin-ustundeki-kayip-dunya-burada-yasayan-canli-
lar-bilim-insanlarini-sasirtti-40698477#page-13
https://gokyuzudergisi.com/olmeden-once-gorul-
mesi-gereken-10-sahane-yer/5/
https://www.thousandwonders.net/Mount+Rorai-
ma

Mete Hergül 10-D 111584
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Prof. Dr. Reşat İzbırak, Türkiye’deki coğrafya bilimine 
büyük katkılarda bulunmuş Cumhuriyet Döneminin 
önemli coğrafyacılarından biridir. 1911 yılında Har-
put (Elazığ)’da doğdu ve Kayseri Lisesi’nde eğitim 
gördü. Eğitimine Türkiye’nin o dönemki sayılı coğ-
rafya bölümlerinden İstanbul Üniversitesi Coğrafya 
Bölümü’nde devam etti. 1934’te mezun oldu ve bir 
sene sonra devlet sınavlarını kazanarak yüksek ihtisas 
yapmak için Berlin Üniversitesi’ne gönderildi. “Geo-
morphologische Studien im Westlichen Bayerischen 
Walde” adlı tezini 1939’da Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih Coğrafya Fakültesi’nde tamamladı. 1939 yılında 
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’n-
de asistan, 1944’te doçent, 1953 yılında profesör oldu. 
Aynı yıl, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nin Fiziki Coğ-
rafya ve Jeoloji Kürsüsü’ne başkan seçildi. Bu görevi-
ni 1981 yılında emekli olduğu tarihe kadar sürdürdü. 
Reşat İzbırak, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde, özellikle 
İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da coğrafya araştırma 
ve öğretim gezileri, jeomorfoloji araştırmaları yapmış, 
yerbilimleri alanındaki bilimsel incelemelerini kitap ve 
makaleler halinde yayınlamıştır. Bütün bu çalışmaları 
sırasında jeomorfoloji, sular coğrafyası (Hidrografya), 
pratik olarak taşlan tanıma bilgisi, bitki coğrafyası ko-
nularında kitaplar yayınlamıştır. Araştırmaları içinde, 
derlenmesi ve hazırlanması uzun yıllar süren, batı dil-
lerindeki coğrafya terimlerini tam olarak karşılayacak 
özellikte, binlerce kelimeyi içinde toplayan ‘‘Coğrafya 
Terimleri Sözlüğü” adlı kitabı önem taşır. Kendisi ay-
rıca 1943 yılında yayına başlayan ve 33 büyük ciltten 
oluşan Türk Ansiklopedisi’nin ilk kurulunda da görev 
almıştır. Prof. Dr. Reşat İzbırak, 1952’de harita subayla-
rına (önceleri Harita sınıf okulu, daha sonra gelişerek 
“Harita Yüksek Teknik Okulu’nda) jeomorfoloji okut-
mak üzere Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi dekanlığı 
tarafından görevlendirilmiştir. Bu konuda yazdığı “Sis-
tematik Jeomorfoloji” isimli kitabı Harita Genel Mü-
dürlüğü’nce 1955 ve 1969’da iki defa bastırılmıştır. İz-
bırak, tüm mesleki yaşamı boyunca öğretim gezi ve 

değerlendirmelerini ön planda tutmuş ve derslerde 
okutulan konuların arazi uygulamalarına büyük önem 
vermiştir. Bu amaçla Türkiye’nin pek çok yöresine kısa 
veya uzun araştırma gezileri düzenlemiştir. Jeomor-
foloji’ye büyük önem veren ve bu konuda pek çok 
çalışma yapmış olan İzbırak, konunun bir meslek ola-
rak gelişmesinde büyük gayretlerde bulunmuştur ve 
bu branşta pek çok bilim adamı yetişmesine vesile 
olmuştur. Bugün Türkiye’nin birçok üniversitesinde 
görev yapan çok sayıda coğrafyacı İzbırak’ın öğrenci-
sidir. Bu sayede modern coğrafyanın Türkiye’deki ge-
lişmesinde İzbırak’ın katkısı büyük olmuştur. İzbırak’ın, 
çok sayıdaki öğrencisi, coğrafya öğretmenliği yanısıra 
MTA Enstitüsü, Karayolları ve Meteoroloji başta ol-
mak üzere birçok kurumda görev almışlardır. İzbırak’a 
göre araştırma ruhu ve isteği, Coğrafyacıların sahip 

TÜRKİYE’DE 
COĞRAFYA’YA 
YÖN VERENLER: 
REŞAT İZBIRAK 
(1911-1998)
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ni sevmesini ve büyük bir istekle çalışması gereğini 
her vesileyle dile getirmiştir. Coğrafya araştırmaları-
nın memleketimiz için gün geçtikçe kazandığı önem 
ve bu alanda iyi yetişmiş elemanların çoğalmasının 
gerekliliği, İzbırak’ın üzerinde önemle durduğu bir 
diğer konu olmuştur. İzbırak’ın coğrafya mesleğine 
katkıları, öğrenci yetiştirmek ve bu konuda çeşitli ki-
taplar yazmakla sınırlı değildir. Türkiye’deki yer adları 
üzerinde çeşitli komisyonlarda yaptığı çalışmalar da 
büyük değer taşımaktadır.

Reşat İzbırak’ın mesleğine olan bağlılığı ve sevgisi ça-
lışmalarının emekliliğinden sonra da devamını sağ-
lamış ve 1982’de liseler için coğrafya kitabı yazmaya 
başlamıştır. 1985’te yayınlanan ve 3 ciltten oluşan bu 
kitaplar bugüne kadar 9 baskı yapmıştır. Prof. Dr. Reşat 
İzbırak’ın mesleki hayatı boyunca yaptığı araştırma 
ve incelemelerde esas amaç, bu çalışmalardan en iyi 
şekilde nasıl faydalanılabileceği olmuştur. Kitaplarının 
ve makalelerinin hemen hepsinde bu görüş hakim-
dir. İzbırak, başlıca yayınlarının yer aldığı aşağıdaki 
listeden de görülebileceği gibi, İç Anadolu ve Doğu 
Anadolu’da zor ulaşım koşulları altında çok değerli 
çalışmalar ortaya çıkarmıştır. İzbırak’ın mesleki kurum 
ve kuruluşlarda yer alan kitap ve makalelerinden baş-
ka çok çeşitli dergilerde yayınlanmış yazıları, ayrıca 
Harita Genel Müdürlüğü tarafından basılan haritaları 
da vardır. Coğrafya biliminde derin izler bırakan Prof. 
Dr. Reşat İzbırak, evli ve 3 çoçuk babasıydı.

Prof. Dr. Reşat İzbırak’ın Kitapları:

• “Jeomorfoloji”, Ankara Üniversitesi Yayımları: 12, 
Bilim Kitapları Serisi:4, Güney Matbaacılık ve Ga-
zetecilik T.A.O:, Ankara, 1948

• “Akdağ ile Güney Çevresinde Jeomorfoloji Göz-
lemleri ve Bu Çevrenin Bayındırlaşması Hakkında 
Bazı Düşünceler”, Ankara Üniversitesi Yayımla-
rı:59, Coğrafya Enstitüsü Yayın No:3, Pulhan Mat-
baası, İstanbul, 1948

• “Yurdumuza Nasıl Yerleşmişiz?”, Milli Eğitim Ba-
kanlığı Köy Kitaplığı Serisi No:8, İstanbul, 1949 

• “Coğrafya Terimleri Üzerine Bazı Düşünceler”, 
Türk Dil Kurumu Yayını, B II. 16, Doğuş Matbaası, 
Ankara, 1949 

• “Cilo Dağları ve Hakkari ile Van Gölü Çevresinde 
Coğrafya Araştırmaları”, Ankara Üniversitesi, Dil ve 
Tarih Coğrafya Fakültesi Yayın No:67, Coğrafya 
Enstitüsü Yayın No:4, Ankara, 1951 

• “Develi Ovası ve Ekonomik Gelişmesi”, Ankara 
Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayın 
No:91, Coğrafya Enstitüsü Yayın No:5, Ankara, 
1953 

• “Sistematik Jeomorfoloji”, Harita Genel Müdür-
lüğü Yayınları, İlim ve Teknik Eserler Serisi No:6, 
Ankara, 1955

• “Jeomorfoloji, Analitik ve Umumi”, Ankara Üni-
versitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayın No: 
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127, Coğrafya Enstitüsü Yayın No:6, Ankara, 1958 

• “Coğrafyacılar İçin Pratik Olarak Taşları Tanıma 
Bilgisi”, Doğuş Matbaacılık ve Ticaret Limited Şir-
keti Matbaası, Ankara, 1961 

• “Sular Coğrafyası I, Yeraltı Suları, Kaynaklar, İçme 
ve Kullanma Suları, Toprak Suyunun Düzenlen-
mesi” (2. Baskı: 1969), Doğuş Matbaacılık ve Tica-
ret Limited Şirketi Matbaası, Ankara, 1962 

• “Sular Coğrafyası II, Akarsular ve Göller”, Doğuş 
Matbaacılık ve Ticaret Limited Şirketi Matbaası, 
Ankara, 1962 

• “Geomorphologische Beobachtungen im Cberen 
Kızılırmak und Zamantı-Gebiet (Östliches Mittela-
natolien)”, Miincher Geographische ****, 22, Re-
gensburg, Deutschland, 1962 

• “Türkiye I”, Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Yayınları, 
Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1972 

• “Türkiye II”, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür 
Yayınları, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1973 

• “Geography of Turkey”, Directorate General of 
Press and Information, 1976

• “Bitki Coğrafyası”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi Yayın No:266, Ankara, 1973 

• “Jeomorfoloji Tatbikat Kılavuzu ve Atlası”, Doğuş 
Matbaacılık ve Ticaret Limited Şirketi Matbaası, 
Ankara, 1978 

• “Coğrafya Terimleri Sözlüğü, Almanca, Fransızca, 
İngilizce Karşılıkları, Eski ve Yeni Şekilleriyle, İn-
deksli”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi Yayını, Ankara, 1979

• “Türkiye Jeomorfolojisi”, Doğuş Matbaası, Ankara, 
1983

• “Yerbilimi Bilgileri”, Öğretmen Kitapları Dizisi, İs-
tanbul, 1989

Prof. Dr. Reşat İzbırak’ın Makaleleri:

• “Yer Sarsıntıları Ve Buna Karşı Alınabilecek Tedbir-
ler”, CHP Konferanslar Serisi, Kitap:23, s:3-19, An-
kara, 1940

• “Bayerischer Wald’de Jeomorfolojik Araştırmalar”, 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 
Dergisi, C:1I, S:l, s: 157-168, Ankara, 1943

• “Yukarı Kızılırmak Bölgesi’nde Jeomorfolojik Araş-
tırmalar”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi Dergisi, C:II, S:2, s:217-234, Ankara, 1944

• “Su Kuvveti En Büyük Enerji Kaynağımızdır”, An-
kara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 
Dergisi, C :11, S:4, s:597-610, Ankara, 1944 

• “Türkiye’de Madencilik”, Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, C:III, S:2, s:213-
226, Ankara, 1945

• “Uzunyayla’da Coğrafya Araştırmaları”, Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergi-
si, C:III, S:3, s:271 -288. Ankara, 1945

• “Eskişehir’le Çifteler Çevresinde Bir Coğrafya Ge-
zisi”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fa-
kültesi Dergisi, C :III, S:5, s:507-521, Ankara, 1945 

• “Cilo ve Nemrut Dağları’yla Hakkari ve Van Gölü 
Çevrelerinde Coğrafya Araştırmaları”, Ankara Üni-
versitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 
C:IV, S: 1, s: 103-112, Ankara, 1945 

• “Kayseri Şehri’nin İşleme ve Gelişmesinde Bağcı-
lığın Etkileri”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğ-
rafya Fakültesi Dergisi, C:V, S: 1, s:401-416, Ankara, 
1947

• “Bünyan Çevresinde Jeomorfoloji Gözlemleri ve 
Bünyan Kasabası”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi Dergisi, C:VII, S:2, s:387-413, 
Ankara, 1949

• “Kayseri’nin Kuzeyinde Üst Miosen’e ait omurga-
lılar, Les Vertebres du Miocene Suberieur au Ncra 
de Kayseri (Turquie)”, Türkiye Jeoloji Kurumu Bül-
teni, C:III, S :l, s: 155-158, Ankara, 1951

Kaynakça:

http://www.cografya.biz/forum/bunlari-biliyor-mu-
sunuz/prof-dr-resat-izbiraki-taniyalim-t5309.0.html

http://www.cografyaetkinlik.com/2017/09/resat-izbi-
rak-kisa-hayati.html

http://tucaum.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/si-
tes/280/2015/08/tucaum7_3.pdf

http://geography.humanity.ankara.edu.tr/bolumumu-
ze-emek-verenler/

http://www.cografyaetkinlik.com/2017/09/resat-izbi-
rak-kisa-hayati.html

9-C Alkım Özkazanç
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10-C Ekin Çiftçi
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Persçe gatch, Yunanca gypsos ve Latince gyp-
sum anlamına gelen alçı taşı inşaatlarda özellikle 
yalıtımda kullanılan vazgeçilmez malzemeler-
den birisi olmakla beraber madenleri ile insanları 
büyüleyen bir materyaldir. Peki, ama hayatımız-
da çalıştığımız odanın duvarlarında, ders gördü-
ğümüz sınıfın yalıtımında ve yemek yediğimiz 
restoranın çeperlerinde bulunan alçı taşı nedir?

Tarihçe: Alçı taşı sadece son yüz yıllık dönem-
de kullanılan bir madde değildir. Alçının kulla-
nım tarihi binlerce yıl öncesine dayanır. 8.800 yıl 
öncesine ait olan Çatalhöyük’te duvar resimle-
rinde ve Alçının Ortaçağ’da Almanlar tarafından 
konak yapımında kullanıldığı bilinmektedir. Aynı 
zamanda Antik Roma’da, İran’da, Yunanistan’da 
ve Mezopotamya uygarlıkları tarafınca kullanıl-
dığı da bilinmektedir. Jericho Duvarları’nda, Ke-
ops Piramidi’nde ve Pompeii’nin iç duvarlarının 
dekorasyonunda alçıya rastlanmaktadır. Barok 
ve Rokoko dönemlerinde de alçı ile dekorasyon 
sanatı kendini özellikle de mimaride göstermiştir.

Alçı Oluşumu: Alçı taşının genel formülü Ca-
SO

4
.2H

2
O’dur. Alçı taşı ve Anhidrit (yapısında su 

bulunmayan alçı) binlerce yıl boyunca sığ su-
larda oluşan tortularda suyun buharlaşması ve 
böylece karbonatların, sülfatların ve en sonunda 
kloritlerin oluşmasıyla oluşur. Alçı yatakları Per-
miyen, Triyasik ve Üçüncü Jeolojik Dönem’de 
oluşmuş olup Akdeniz çevresinde, Almanya’da, 
İspanya’da, Fransa’da yaygın olarak bulunur. Alçı 
sadece Dünya’daki volkanik arazilerde tamamen 
bulunmaz. Alçı temelde dört farklı mineral şek-
linde bulunur: Selenit, kaymak taşı, lifli kalsit ve 
“Çöl Gülü”. Bu farkı yapısında bulunan farklı mi-
neraller oluşturur.

“Selenit”, Yunanca selene yani “Ay” anlamına ge-
lir. Yumuşak ve kristal bir yapısı vardır. Yapısında 
selenyum içerir. Kolayca tırnak ile çizilebilir. Aynı 

Beyaz Güzellik: 
Alçı ve Naika Madenleri
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dığında bükülebilir. Selenit’i daha ilgi çekici yapan 
şey ise Meksika’nın Chihuahua şehrinde bulunan 
Naika Madeni. Kristallerin Madeni olarak bilinen 
Naika Madeni’nde çinko ve gümüş dışında aynı 
zamanda 1,5 metre 15 metre arasında bulunan ve 
55 tona varabilen Selenit dikitleri bulunmaktadır. 
Bu madende sıcaklık ortalama 580C’ye ulaşabil-
diği için soğutucu kıyafetler giymeden madene 
girmek ölümcüldür. Çok az insanın, çoğunlukla 
araştırmacıların girmesine izin verilir. Selenit ko-
layca aşındığı için botlar ve hatta tırnakları kristal-
lere zarar verir bu yüzden özel denetim eşliğinde 
madene girilebilir.

Kaymak Taşı: Kaymak 
Taşı kolayca şekillenebi-
len ve saydam bir mine-
raldir. Antik dönemlerde 
küçük heykelcik ve biblo 
yapımında kullanılmıştır.

Lifli Kalsit (Satin Spar) 
Saten parlaklığına sahip 
ve lifli bir alçı türüdür.

Çöl Gülü: Selenit mine-
ralinin oluşum sürecin-
de kum taneleri ile kris-
talleşmesi sonucunda 
oluşur ve bir gül şeklini 
andırır.

Kullanım: Alçı taşı harç 
yapımı, alçı ve alçıpan 
üretimi, kömür maden-
ciliğinde havalandırma 
sistemlerinde, dış cep-
hede yalıtımında kulla-
nılır.

Naika Madenleri

Naika madenleri Meksika’nın Chihuahua şehrin-
de bulunup içerisinde 55 tona kadar varabilen 
devasa selenit (bir tip alçı) sütunları barındıran 
madenlerdir. Bu selenit sütunlarının boyutları 1,5 
ve 15 metre arasında değişebilir! Yıllar boyunca 
mağaralarda bulunan sıcak karstik su kaynakla-
rının birikim yapması ve alçının natüre olmasıyla 

oluşmuştur. 
Bu maden-
ler o kadar 
geniştir ki 
içinden bir 
araba ile ge-
çebilirsiniz! 
M a d e n i n 
yakınlar ın-
da sıcak su 
kay n a k l a r ı 
ve altında bir magma birikimi olduğundan dolayı 
maden içerisinde sıcaklık 58oC’ye kadar ulaşabil-
mektedir. Oksijen seviyesi azdır ve özel kıyafetler 
giyilmeden bu madene girip çıkmak kesinlikle 
sakıncalıdır; öyle ki ölüme kadar gidebilir. Kıya-
fetler ile olsanız da dair bu madende 45 dakika-
dan fazla geçirmeniz bayılmanıza sebep olabilir. 
Şu anda maden özel kuruluşlar himayesindedir, 
özel izinler almadan ve belli araştırma amacınız 
yoksa madene girmeniz yasaktır. Bunun sebebi 
selenit’in inanılmaz hassas bir mineral olmasıdır. 
Tırnağınızla bile kazıyabilir, yanlışlıkla kristallerin 
yapılarını bozabilir ve milyonlarca yılın mucize-
si olan bu “beyaz cennete” zarar verebilirsiniz. 
Ayakkabıyla bile aşınabilen bu hassas kristalleri 
incelemek, maliyetli bir teçhizat gerektirir. Özel 
çizmeler, farklı katmanlardan oluşmuş bir tulum 
ve sürekli soğuk hava veren özel tüpler gerekir. 
Buraya ziyarette bulunan gezginler, bu kadar 
zahmete rağmen sanki bir rüyayı yaşadıklarını 
belirtirler. Sizin de bir gün bu rüyayı yaşamanız 
dileğiyle…

Kaynakça

• H. E. Schwiete, A. N. Knauf: Gips. – Alte und 
neue Erkenntnisse in der Herstellung und 
Anwendung der Gipse, Merziger Druckerei 
u.Verlags-GmbH, Merzig 1969.

• Franz Wirsching, Gebruder Knauf Westdeut-
sche Gipswerke, Iphofen, Federal Republic of 
Germany

• https://www.luulla.com/product/217852/de-
sert-rose-selenite-crystal-cluster

• https://tr.wikipedia.org/wiki/Kaymak_ta%-
C5%9F%C4%B1

• http://www.mta.gov.tr/v3.0/bilgi-merkezi/al-
ci-tasi

• www.jtv.com
• www.buzzistasyonu.com
• www.gelgez.net
• www.dailymail.com
• www.stormchaser.ca

10-P EFE ALİ AKKAYA



16

C
o

ğ
ra

fy
a

http://www.bursa.com.tr/inkaya-cinari-595.html
http://chez-galilei.blogspot.com/2017/07/ksa-surede-bursada-ne-yaplr.html
http://blog.biletbayi.com/turkiyede-gorulmeye-deger-devasa-agaclar.html
http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/hayat/turkiyenin-en-iyi-10-anit-agaci-40046796
https://atillanirvana.blogspot.com/2017/07/yurdumuzun-hazineleri-agaclar.html

10-S Öykü Dora Yavuzer

Türkiye’de Anıt Ağaçlar

Porsuk Ağacı/Zonguldak

Dünya’nın en yaşlı porsuk ağacıdır. 4113 yaşındadır.

Katran Ağacı/Antalya

Antalya’nın Kumluca İlçesi Dibek Tabiatı Koruma 
Alanı’nda bulunan ve yöre halkının ‘ambar katran’ 
olarak adlandırdığı sedir ağacının 2326 yaşında ve 
dünyada bilenen en yaşlı sedir ağacıdır.
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Teos Zeytin Ağacı/Seferihisar

Anadolu’da ‘ölmez ağaç’ diye bilinen zeytin ağaçlarının en 
güzel örneği Teos Antik Kentinde bulunan 2000 yaşındaki 
zeytin ağacıdır.

İnkaya Çınarı/Bursa

Bursa’da, adını Osmanlı Devleti’nin ilk köyle-
rinden biri olan Uludağ Yolu üzerindeki İnkaya 
Köyü’nden alan çınar ağacı 13 ana kola sahip-
tir 18,2 metre gövde genişliği ile Türkiye’nin en 
büyük ağacıdır. “İnkaya Çınarı”nın boyu 35 met-
redir. Dallarının kalınlığı 3-4 metreyi bulan çınar 
9.2 metrelik çevresiyle Türkiye’nin en yaşlı ağaç-
larından biridir. 598 yaşındadır.

Mamatlar Meşesi/Bolu

Mamatlar Yaylası’nda yer alan meşe ağacı 
1000 yaşında ve üç metre çapa sahip. 

Türkiye’nin en yaşlı ve en kalın meşe ağacı 

Ardıç Ağacı/Konya

Dünyanın en yaşlı 2. Ardıç Konya’nın 
Taşkent kasabasında bulunmaktadır. 2300 

yaşındadır. Türkiye’de 1. ,Dünya’da ise 2. en 
yaşlı Ardıç ağacı kabul ediliyor.
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IGEO Coğrafya Olimpiyatları

2017-2018 öğretim yılında Kanada/Quebec 
City’de düzenlenecek olan 15. IGeo - Ulusla-
rarası Coğrafya Olimpiyatı’nın, Türk Milli Ta-
kım Seçmeleri ikinci ve üçüncü basamak sı-
navları İstanbul’da Enka Okulları’nda yapıldı.

26 Şubat 2018 tarihinde yapılan ikinci basa-
mak sınavına okulumuz öğrencileri Noyan 
Alakoç, Derin Kutlay, Mete Hergül, Ural Can 
Şahin ve Barış Akıncıoğlu katıldılar.

Uygulanan sınavların sonucunda 11/A sını-
fından öğrencimiz Noyan Alakoç ve 10/C sı-
nıfından öğrencimiz Barış Akıncıoğlu, ilk 8’e 
girerek Türkiye seçmelerinde son aşamaya 
katılma hakkı elde ettiler.

11.03.2018 tarihinde yapılan üçüncü basa-
mak sınavında ise öğrencilerimiz 11/A sını-
fından Noyan Alakoç- Natural Hazards and 
Human, 10/C sınıfından Barış Akıncıoğlu- 
Anthropogenic Climate Change and Urban 
Heat Island konulu sunumlarını rehber öğ-
retmenleri Mustafa Yavuzer eşliğinde İstan-

COĞRAFYA ZÜMRESİ ETKİNLİKLERİ
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bul Enka Okullarında, Türkiye Coğrafya Ku-
rumu jürisi önünde yapmışlardır.

Final yarışması sonu-
cunda, öğrencimiz 11/A 
sınıfından Noyan Alakoç 
Milli Takıma seçilerek, 
okulumuzu ve ülkemizi 
31 Temmuz-06 Ağustos 
2018 tarihleri arasında 
Quebec City’de temsil 
etme hakkı kazanmıştır.

Hi-Tech Sunum

02-06 Ekim 2017 tarihleri arasında okulumuz 
10.sınıf öğrencileri Hi-tech sınıfta Coğrafya 
dersi işledi. Bu derste, okulumuz teknoloji la-
boratuvarında, Eğitim teknoloğu Burak Taştı, 
Coğrafya Öğretmenleri Aylin Ergül ve Mus-
tafa Yavuzer tarafından hazırlanan, Dünya-
nın Oluşumu ve Dünyanın İç Yapısı – Levha 
Hareketleri bölümlerinden oluşan 3 Boyutlu, 
yaklaşık 19 dakikalık eğitim filmini seyretti. 
Eğitim filminin sonunda öğrencilerimiz, sı-
nıfın sistemine online bağlanarak öğrenme 
testi ve memnuniyet anketi cevapladı.

Öğrencilerimizin eğitim filmini ilgiyle izledik-
leri gözlenmiştir.

Kapadokya Gezisi

Lise Kısmı Gezi Kulübünün çalışmalarıyla 
düzenlenen, 11 A/B/C/O ve P sınıfı öğrenci-
lerinin katılımıyla gerçekleştirilen, Kapadokya 
gezisi 04/05 Kasım 2017 tarihinde gerçekleş-
tirildi. 

43 öğrencinin katıldığı geziye, Murat Örer, 
Aylin Ergül, Sevil Barlas ve Caner Dinçer ho-
calarımız rehberlik yapmıştır.
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Kapadokya yöresi gezimiz önce Tuz Gölü 
ve çevresi izlenimleri ile başlamış, sabah Has 
Dönerde yapılan kahvaltı sonrası Selime böl-
gesi ve Ihlara vadisi gezilmiştir. 

Öğle yemeğini Güvercinlik Vadisine kuşba-
kışı görünüme sahip Kaya Otel restoranında 
yapan grubumuz, Göreme Açık hava müze-
si ve Paşabağları’nı ziyaret ederek Ürgüp Ra-
mada Otel’de konaklamıştır. 2. Gün turunu, 
Kaymaklı Yeraltı şehri, Dervent Vadisi, Avanos 
Hanedan Restorant da öğle yemeği sonrası 
çömlek atölyesiyle ile geziyi tamamlayarak 
neşe içinde Ankara’ya dönmüştür.

Sonbaharın tüm renklerinin görüldüğü, tari-
hin doğanın içi içe bulunduğu yöre de öğ-
rencilerimiz, tarihi ve coğrafi bilgilerini taze-
lemiş görerek öğrenmenin keyfini yaşamıştır.
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07.10.2017 tarihinde Coğrafya Zümre Başkanı Aylin Ergül başkanlığında, Coğrafya öğretmenleri Başak Yıldız 
Eyyam, Caner Dinçer, Zerrin Can, Tarih öğretmeni Sevil Barlas, Fizik Öğretmeni Ayşe Erkasap ve Edebiyat 
Öğretmeni Fatma Uğur’un rehberliğinde, okulumuz 10.sınıf öğrencilerinden 55 kişilik öğrenci grubu, gelenek-
selleşen 6. Kızılcahamam Jeopark Alanına düzenlenen geziye katılmışlardır.

Gezi boyunca öğrencilerimize Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Salih Şahin ve Jeopark alanı İdari 
ve Teknik Koordinasyon grubu üyelerinden Muzaffer Eker rehberlik etmiştir.

Kızılcahamam merkezi yakınlarında bulunan, Abacı Peribacaları, Mahkemeağacin Köyü, Güvem Bazalt Sü-
tunları bu gezi esnasında incelenmiştir. Güvem Kasabası yakınlarındaki fosil yataklarında, fosil aranarak arazi 
çalışması yapılmıştır. Açık havada, tarih ve coğrafya derslerini akademisyenler eşliğinde işleyen öğrencilerimiz, 
deneyler yapmış, grup olarak hareket etmek, birlik ve beraberlik ve sosyalleşmenin en güzel örneklerini gös-
termişlerdir. 

Gezinin tadı damağında kalan öğrenciler, bir sonraki gezi de buluşmak üzere, Ankara’ya yorgun bir şekilde 
dönmüşlerdir.

MTA Doğa Tarihi Müzesi Gezisi

Coğrafya Zümremiz tarafından 10-13 Ekim 2017 tarihleri arasında 
coğrafya öğretmenlerinin eşliğinde 10 sınıf öğrencilerimiz doğanın ve 
insanlığın milyonlarca yıllık tarihine ev sahipliği yapan Maden Tetkik 
Arama Enstitüsü’nde yer alan Tabiat Tarihi Müzesi’ne gezi düzenlendi. 
Gezide rehber eşliğinde jeolojik zamanlar, taşların oluşumu, Anadolu’ya 
ait fauna ve flora dağılışı ile özellikler incelendi.
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Dogma Nedir?

Her inceleme ve eleştirinin dışında tutulan ve de-
ğişmez olduğu varsayılan kavrama “dogma” denir. 
Dogma tanımında da geçtiği üzere inceleme ve 
eleştiriden yani denetlemeden uzak bir olgudur. 
Tarih boyunca rastlandığı üzere dokunulmaz kı-
lınan denetlenemeyen her unsur gelişememiş ve 
çağa ayak uyduramamıştır. Çünkü dinamizmin 
kaynağı eleştiridir. Eleştiri olmadan fikirlerin ek-
sikliklerinin anlaşılması olanaksızdır. Herhangi bir 
öğeyi ulaşılmaz bir köşeye atmak, o öğenin kalıp-
laşmasına yol açar ve kalıp bilgiler toplumların ge-

lişimi açısından çok tehlikelidir. Çünkü kalıp bilgiler 
doğrulanmamış kulaktan dolma bilgilerdir ve bu 
bilgiler temel oluşturmak için kullanılırsa, üstüne 
yapılacak eğitim binası sağlam olmayacaktır. An-
cak bu sorunun bir çözümü vardır.

Bilimsel Düşünce Nedir?

Bilim temeline dayanan, özgür, eleştirel, araştırıcı 
ve bağımsız düşünceye “bilimsel düşünce” denir. 
Dogmanın aksine bu olgunun temelinde eleştiri 
ve bağımsızlık vardır. Bu nedenle, bireylerin da-
yatmalarından uzak, ancak, istekli olan her birey 

ORTAÇAĞ DOGMATİZMİNDEN 

AYDINLANMA ÇAĞINA GEÇİŞ
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için ulaşılması kolay ve dinamik bir yöntemdir. 
Çağdaş toplumların hayatlarının temelini oluştu-
ran bu düşünce, dinamizmi tetiklemenin yanında, 
araştırmacı ve eleştirel düşünenler için baskısız bir 
ortam oluşturmaktadır. Bu yöntem benimsendiği 
zaman toplumların önünün açıldığı ve onlu yıllar 
sonra, dünyayı değiştiren ilerlemeler kat edildiği 
gözlenmiştir. Ayrıca rehaf seviyesi yüksekliği ne-
deniyle sık göç alan İsveç, Almanya gibi ülkelerin 
bilimsel düşünceyi hayatlarına yerleştirdikleri de 
görülmektedir.

Ortaçağ’da Avrupa

Ortaçağ, Avrupa için bir facia niteliğindedir. Çün-
kü din adamlarının dogmayı yani, sorgulanamaz 
bilgileri kullanarak kitleleri yönettiği ve köleleştir-
diği bir dönemdir. Baskılar yüzünden cahil kalmış 
halk canlarının derdine düşmüş ve yüzlerini ileriye 
yani bilimin ışığına çevirememişlerdir. Bu da bir kı-
sır döngü oluşturmuş ve Avrupa toplumları ken-
dilerini içinden çıkılamaz bir karanlıkta bulmuşlar-
dır. Avrupa’nın bu durumdan kurtulmasındaki kilit 
olay İstanbul’un fethidir. İstanbul’un fethi sonu-
cunda zorunlu beyin göçü yapan bilim insanları, 
yaptıkları çalışmalarla, önce rönesansı tetiklemiş 
ardından da reform hareketlerini başlatıp Avrupa 
tarihini ebediyen değiştirecek atılımı başlatmışlar-
dır. Reform hareketlerini tetikleyen bir başka olay 
ise halk ile Papalık müessesesi arasındaki güven-
sizliktir. Osmanlı’nın ticaret yollarını ele geçirmesi 

batı toplumlarını coğrafi alanda keşiflere itmiş ve 
yapılan keşifler sonucunda ise kilisenin hakikat 
ile bağdaşmayan iddiaları ve dayatmaları ortaya 
çıkmıştır. Bu farkına varış Avrupa’yı zincirlerinden 
kurtarmış ve bilimin ışığında önü alınamaz bir iler-
leyişe sevk etmiştir. 

Kaynakça

http://www.tdk.gov.tr

http://www.haberazad.com/en-fazla-beyin-go-
cu-alan-5-ulke-875h.htm

Fethi Engin Uzhan 10/A 111572
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Günümüz doğu medeniyetleri incelendiğinde din, bi-
lim, kültür, tarih gibi bazı unsurlarda batı medeniyet-
lerine göre geri kaldığı, Avrupa ülkelerinin bu tarz ko-
nularda tarihsel süreçte daha çok ilerleme kaydettiği 
kanısına varılmaktadır. Bu konunun temel sebeplerine 
inebilmek için tarihsel süreçte, toplum yapısı, kültürü 
ve dinine, bulundukları coğrafi konumlara bakılmak-
tadır.

 Kısaca doğu medeniyetlerinde yaygın olan 
İslam dininden bahsetmek gerekirse İslamiyet Allah’ın 
peygamberler aracılığı ile indirmiş olduğu, kelime an-
lamı olarak itaat etmek, boyun eğmek, esenlik, barış, 
görev anlamına gelen, tek Tanrı inancına dayanan bir 
dindir. İslam, Hz Muhammed aracılığıyla 7. Yüzyılda 
Mekke’de ortaya çıkmış ve yayılmıştır. İslamiyet ön-
cesi Mekke dönemi ise cahiliye dönemi olarak ad-

GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN 
TOPLUMLARININ KÜLTÜR, TARİH, 

COĞRAFYA BAKIMINDAN GERİ
 KALMASININ İNCELENMESİ
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landırılmaktaydı, çünkü bu dönemde insanlar kendi 
yaptıkları putlara tapmakta, köle alım satımında bu-
lunmaktaydı. İnsanlar eğitim görmemenin yanı sıra 
atalarından gelen dini ve kültürel olguları devam et-
tirmekteydi. İslamiyet’in doğduğu coğrafya olan Arap 
Yarımadası’na bakıldığında toplumların bilim, sanat, 
kültür gibi tüm alanlarda geri oldukları, kendilerine 
aşılanan düşünceleri değiştirmek konusunda batı me-
deniyetleri kadar olmasa da sığ oldukları görülmekte-
dir. Bu coğrafyada ortaya çıkan İslamiyet düşüncesi 
ise yayılmakta ve yerleşmekte zorlanmıştır. Ancak bu 
dönemde Batı medeniyetlerinin durumu da farksızdır. 
Avrupa Ortaçağı kötü bir şekilde yaşamaktadır; Katolik 
dinin ve kilisesinin baskısı altında, skolastik düşünce ve 
feodalitenin sıkıntılarını çekmekte ve ilerleyememek-
tedir. Ortaçağ Avrupası’na oranla Doğu Medeniyetle-
ri pusula, matbaa, barut gibi birçok bilimsel gelişme 
kaydetmiştir. Daha sonrasında Dört Halife dönemi ile 
İslam ülkeleri eski gücüne kavuşamamış, bazı Müslü-
man toplumlar dağılmıştır. Osmanlı Devleti’nin kurul-
duğu zamanlarda Avrupa’da yeni yeni Haçlı Birlikleri 
oluşmuş ve kutsal yerleri almak amacı ile doğu dün-
yasının üstüne yürümüşlerdir. Haçlı seferleri ile doğu-
nun zenginliklerini gören Avrupalılar harekete geçmiş 
ve daha çok Haçlı seferleri düzenlenmiştir. Bu esnada 
doğudaki bilimsel gelişmeler Avrupa’ya yayılmış ve 
oradaki gelişmelere sebep olmuştur. Batı uygarlıkları 
yavaş yavaş gelişmeler yaşarken doğu dünyası gerile-
meye başlamış, hem toprak hem de toplumsal yaşam 
bakımından gelişememiştir.

Daha sonrasında coğrafi keşifler başlamış, Avrupa 
yeni topraklar ve sömürge devletlerini bünyesine ka-
tıp zenginleşmeye başlamıştır. Müslüman toplumlar 
ise buna önem vermemiş, gaza ile var olan toprakları 
bünyesine katma, alternatif ticaret yolları ve yeni yer-
ler keşfetmek yerine fetih anlayışına devam etmiştir. 
İtalya’da yaşanan Rönesans ile Katolik düşünce iyice 
zayıflamış, yerini özgür düşünce almış ve yayılma im-
kânı bulmuştur. Rönesans ile hümanist düşünce orta-
ya çıkmış, Hristiyanlığın temeline inilmiş, sanatsal ve 
bilimsel alanlarda gelişmeler kaydedilmiştir. Bu olay 
başka Avrupa ülkeleri için de dönüm noktası olmuş, 
15-17.yy’da Almanya’da reform hareketleri, Fransa’da 
18.yy’da Fransız İhtilali patlak vermiştir. Almanya’da 
yaşanan reform ve Protestanlığın başlaması yeni 

düşünceler için çıkış kaynağı olmuştur. Ancak İslam 
dünyası gelişmelere ayak uyduramamakta, birbir-
leri ile savaş halinde bulunmaktaydı. 1.Ahmet, Genç 
Osman, 4.Murat gibi ıslahatçı padişahların olduğu 
Duraklama Döneminde Osmanlı fetih hareketlerine 
daha çok önem göstermekte, sanata ve bilime önem 
vermemekte, batının üstünlüğünü kabul etmek yeri-
ne çıkan isyanlara, askeri ve ekonomik problemlere 
geçici çözümler üretmektedir. Osmanlı askeri yönden 
en güçlü imparatorluklardan biri olmuş, ancak durak-
lamadan sonra bunu devam ettirememiştir. Tarihsel 
sürece bakıldığında Avrupa Ortaçağdan sonra büyük 
gelişmelere şahit olmuş ve Müslüman toplumların 
önüne geçmiştir. Bilimsel olarak bakıldığında Avrupa 
Rönesans ile büyük gelişmeler yaşamış, sanayi dev-
rimi ile bunu günümüze kadar devam ettirmiştir. Bu-
lundukları coğrafya bakımından Orta Doğu Avrupa’ya 
göre daha çok zenginliklere sahip olmuş, ancak bunu 
kullanamamıştır. Ayrıca verilen dönemler arasında 
İslamiyet’in çıktığı coğrafya gelişmelere daha kapalı 
davranmış, kültürel olarak gelişmelere açık olamamış-
tır. Mekke ve Medine arasında yaşanan savaşlar, hala 
günümüzde devam eden Ortadoğu’daki mücadeleler 
gelişmenin, sanayileşmenin, bilinç seviyesini yükselt-
menin önüne geçmektedir. Ortadoğu’da yaşanmış ve 
hala var olan mezhep çatışmaları da önemli bir rol 
oynamaktadır.

 Konunun geneline bakıldığında tarihsel ge-
lişmeler başta olmak üzere birçok şey Müslüman 
toplumların bugünkü durumuna zemin hazırlamıştır. 
Bu olaylar sonucu Müslüman toplumlar sanayileşme 
gibi para getirisi bulunan konularda ekonomik, bera-
berinde coğrafya ve kültür gibi konularda bilimsel ve 
sanatsal konularda geri kalmıştır. Bu geri kalma duru-
mu farklı açılardan bakıldığında böyle görülmemekle 
birlikte tarihsel açıdan son derece belirgindir.

İpek Olgun 10/A 121745
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Paganizm ile modern dinler birbirleriyle ilişkili 
ama bir o kadar da farklı inanç türleridir. Bu Pa-
ganizm’den modern dine geçişi anlamak için ilk 
olarak Paganizm’in nasıl bir inanç sistemi oldu-
ğunu öğrenelim.
Paganizm inanç türleri içinde kendine yer bul-
muş, geçmişi ise dünyada bulunan doğa dinle-
rine dayanan inançların genel ismidir. Metaları 
içinde doğa figürleri ve doğal olaylar yer almak-
tadır.
19. Yüzyıl ve 20. Yüzyıl başı itibariyle “neopaga-
nizm” olarak adlandırılan ve eski pagan inançla-
rını yeniden canlandırmaya çalışan anlayışı da 
kapsayan bu inanış türü, kendi içinde pek çok 
dallara ayrılabilmektedir. Bu ayrımlar, inanışları 
teolojik olarak farklı yorumlamakta ileri gelmek-

tedir. Farklılıkların göze çarptığı pagan yorum-
larında kimi paganlar, politeist inançlara sahip 
olarak, çok sayıda Tanrı ve Tanrı figürüne bağlı 
şekilde yaşanan ve Avrupa kültürü içinde isimleri 
birbirine oldukça benzeyen Şintoizm ve Hindu-
izm gibi dinler görülebilmektedir. Bir başka toe-
olojik yorum farkı ise, birden çok Tanrı figürü ve 
cinsiyeti yerine cinsiyeti belli olmayan ve tek bir 
yaratıcının varlığından söz edilen Cermen Paga-
nizm’i gibi Tanrı ve Tanrıça gibi kozmik çiftlere 
adanmışlık görülebilmektir.
Paganizm’in eski zamanlardan kalma bir inanç 
olduğu bilinmektedir. Bu inanç İslam ve Hristi-
yanlık dünyasında “ün” sarmadan önce inanıl-
mıştır. Elbet bu dinin de bir sonu olmaktadır, peki 
bu son nasıl omuştur? Bu geçiş nasıl olmuştur?

Paganizm’den Modern Dine Geçiş
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M.S. 4. Yüzyılın başında İmparator Konstantin dö-
neminde, Roma köklü bir yapısal değişim süreci-
ne girer. İmparatorluğun başkenti, Roma’dan İsa-
tanbul’a taşınır. Bugün İstanbul olarak bildiğimiz 
yerde, sıfırdan yeni bir şehir kurulur. Artık Doğu 
Roma İmparatorluğu olarak tanınmaya başla-
yacak olan devlet, bununla yetinmeyip Hristi-
yanlığı, imparatorluğun yeni resmi dini olarak 
tanımlar. Aslında, kurulduğu andan itibaren pa-
gan olan, İmparator Augustus döneminde Paga-
nizim’i kurumsallaştıran, yine İmparator Klaudius 
döneminde tanrılara bizzat kurban adayan, Cice-
ro’nun söylemiyle, Antik Yunan’dan kalma, tanrı-
larla bağlantı kurma ritüellerini içeren Sbylla Büyü 
Kitapları’nı baş ucu kitapları yapan, istinasız her 
imparatorun ve Roma’daki birçok eyaletlerinin 
mensup olduğu çeşitli tarikatlarını elinde tuttuğu 
bu imparatorluğun, Mezopotamya, Antik Yunan, 
Mısır ve Perslerden gelen pagan öğretilerine olan 
bağnazlıkları da düşünüldüğünde, din değiştirmiş 
olduğu düşüncesi kabulu oldukça zordur. Ayrı-
ca, Roma İmparatorluğunun, Hristiyanlara karşı 
yıllarca baskı ve katliamlar uygulamış olmasına 
rağmen, yeni din tercihini Hristiyanlık yapması 
da şaşırılacak 
bir olay ola-
rak karşımızda 
durmaktadır. 
Tüm bunları, 
dönemin po-
litik olayları 
içinde değer-
lendirirsek, ya-
pılanların, yeni 
bir siyasi stra-
teji olma ihti-
mali olduğunu 
görebiliriz. 

Roma, emper-
yal yapısından 
dolayı nüfus 
ba k ı m ı n d a n 
ciddi bir et-
nik çeşitliliğe 
sahip olmuş 
ve bu yüzden 
halkını bir ara-
da tutacak, or-
tak bir kültürel 
değerden yok-
sun kalmış-
tır. İşte bunu 
o l u ş t u r m a k 
için, Paganist 

ve Hristiyan düşüncesine sahip ve imparatorlu-
ğun ihtiyacı olan politik malzemeyi verebilecek 
potansiyelde bir düşünce sistemi oluşturmuştur. 
Böylelikle imparatorluğa yeni devletler eklendik-
çe Hristiyanlık yayılmış ve toplum bu dini be-
nimsemiştir. Son olarak da, soyluların bu dini dü-
şünceyi kabul etmesiyle Paganizm o zamanların 
en güçlü imparatorluğu olan Roma’da dahada 
gelişmiş ve korunmuştur.

Kaynakça
http://tengriciturkiye.blogspot.com.tr/2016/09/
paganizm-nedir.html
http://www.bilgiustam.com/paganizm-ve-pa-
gan-dinlerinin-siniflandirilmasi/
http://blog.milliyet.com.tr/yahudilik--monote-
izm-ve-paganlar/Blog/?BlogNo=322480
https://tr.wikipedia.org/wiki/Paganizm

Derin Gözüyaşlı 10/A 121915
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.  Hoşgörü sandığımız gibi her şeye sabırlı, ken-
dimizi sıkarak ve başkalarının düşüncelerini ön plana 
çıkaracak biçimde davranış sergilemesinden daha 
çok eleştirel bakmak ve en kötü sonuçtan bile iyi bir 
profil çıkarabilmektir. Daha kısa bir şekilde olayları ve 
olguları reddetmemektir. Ek olarak hoşgörü birer far-
kındalık merceğinde değerlendirilir, en kati eylemi bile 
düşünerek harekete çevirir. Şu ana kadar yaşadığımız 
ortamda her zaman bizlere sabırlı olmamız gerektiği 
(Şüphesiz ki, Allah, sabredenlerle beraberdir.) ve bu-
nun hakkında bir çok deyim, atasözü ve öğütler veril-
di ama asıl irdelenmek isteyen yazıda kalan sabır değil 
hak ihlallerine karşı bir doğru davranma biçimidir. Sa-
bırsız kaldığımız zor durumlar elbet olacaktır. Örne-
ğin onur kırıcı işitmeler veya arkadaş tarafından, en 
çok güvenilen ortam, kırıcı sözler bu sabır aşamasının 
bozulmasına bir örnektir. Bu tür durumlarda sabit kal-
malı ve zamanın akışına bırakılmalı diyen bir kişinin 
bunu her bir seferde tekrarlaması olanaksızdır çünkü 
kendi içi daha rahat edemeden başkası uğruna bir 
iyilik yapması bekleniyordur kendisi için, bu bir süre 
sonra arkadaş denilen şahıs ile kavgaya daha sonra bir 
kine ve sonunda bir çekişmeli mücadeleye girer. Her 
iki taraf içinde bir sonuç ve netice alınamaz fakat bir 
gerilim ortamı yaratılır. Bu yüzden çok baskılayıcı bir 
sosyal ortamdan haklar öğretmen, devlet, hukuk gibi 
konumlar yetersiz kalıyorsa o kişi ile iletişim kesilmeli 
ve daha yeni bir başlangıç yapılmalıdır çünkü ileri gö-
rüşlülük ve olayların gelişimi bunu gösterir. En baştan 
gerilimli bir ortam yaratıldıysa gelecek olan tatsızlıkları 
görmemek mümkün değildir.

 Peki günümüz toplumunu etkileşimden uzak 
ve tartışmalı bir ortama sevk eden şey nedir? Bu pek 
çok taraftan bakılabilir bir durumdur çünkü teknoloji 
ve devletlerin gelişmişlik düzeyleri arttıkça daha farklı 
yönetim tarzları ve tutumlar ortaya çıkmaktadır ama 
hoşgörü hala bir felsefedir ve hala bakış açısını geniş-
leten ve bir insanı olduğu gibi görüp yapılabilecekle-
ri sıralama şeklidir. Duyguların dışa vurumu değildir. 
Öfke her zaman,bu bağlamda, bir dışa vurum ve son 
had olarak adlandırılır. Aynı şekilde toplumumuzda 
hiç öfkelenmemeliyiz mesajı bile hala verilmektedir. 
Öfke bir gerektir, insan kendini ifade etmede zorlan-
dığında son çare olarak bu gücü kullanır. İşte bu güç 
başka şeylere zarar verecek konuma ulaşmadan hoş-
görü devamlılığıyla kendini ifade etmek ve karşıdakini 
olabildiğince gözlemleyip neleri yapıp neleri yapma-
yacağını kendimize tasvir etmemiz ve olası bir kusur 
anını büyütmeden yaptığımız iyiliğin karşıdaki için 
pozitif yönlerine odaklanmalıyız.
 Anlayışımızın azalmaması için neler yapıl-
malıdır? Kendimize ait ve sevdiğimiz arkadaşlarımızın 
yanında olduğumuz sosyal ortamlar anlayışımızı bir 
döngü halinde yenilemektedir çünkü bir iyilik veya 
minimum bir tanışma selamlaşma eylemleri insana 
aslında neler olabileceğini tekrar hatırlatır. Negatif in-
sanlardan uzak durmak ve sosyal ortamların kötüye 
yöneltilen kısımlarını göz ardı etmek yapılabilecek en 
iyi şeydir çünkü gerek ailede, okulda ve iş hayatında 
belirli bir stresle baş başa kalırız. Bu geçmişte de böy-
leydi fakat geçmişte daha düşünce odaklı gidilebildi-
ğinden ve yük ve sorumluluklar daha idealken hayat 
öğreti bağlamında daha duygusal ve dinamikti. Di-

MEVLANA’NIN HOŞGÖRÜSÜNDEN 
GÜNÜMÜZ TOPLUMUNUN HOŞGÖRÜDEN 

UZAKLAŞMASININ, SOSYOLOJİK 
AÇIDAN ARAŞTIRILMASI
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daktik eserlerin ilk temelleri ve deneme yanılma yön-
temleri ile bir deneye ulaşılabiliyordu. Şimdi ise direk 
deneye yönelik bir bakış açısı görülmektedir. Bir şeyin 
nasıl ve niçin yapıldığını deneyerek veya görerek veya 
yanılarak yapamadığımız için dersler ve öğretiler bize 
bir prosedürü andırmaktadır.

 Geçmişle Mevlana’nın ilişkisini açıklamak 
hem tarihçiler hem filozoflar için zordur çünkü o za-
man ki yaşam koşulları bilinse şayet beslenen duy-
gular ve kurallar hala günümüz toplumunca bilinme-
mektedir. Sadece bazı sözler ve bazı medeniyet izleri 
bırakılmıştır arkada. Eskiden din daha ağır basan ve 
sanata yönelten bir mecra idi. Mevlana bu nedenle 
daha yaşamla sıkı sıkıya bağlı kala bilen biri olmuş-
tur. Peki, kimdir bu Mevlana? Mevlana insanı merkez 
alan, insan sevgisi ile yola çıkan biridir, hep asıl yönün 
manevi cephe olduğunu söylemiştir. Mevlana bir çok 
sözünde ruh ve beden bütünlüğüne duygular aracı-
lığıyla giriş yapmıştır, onun için inanan ve inanmayan 
hep eşit olmuş ve insanların kendi amaçlarını bulma-
sında onlara rehberlik etmiştir. Önce kendisine son-
ra karşıdakilerle barışık olmaya gayret etmiştir çün-
kü bir insan kendini tatmin edemeden başkasını da 
edemez. Ve benim bir öğretmenimin doğrultusunda 
anladığım ve Mevlana’nın sözleriyle pekişen ana fikir 
“Herkes bir gün doğaya döner.”dir çünkü öğretmeni-
min de dediği gibi insan tekrar yaşam arayışını insan-
lıktan ve hoşgörüden bulacaktır.
Hoşgörüye ve gayrete ilişkin Mevlana’nın cümleleri:
“Nice insanIar gördüm, üzerinde eIbisesi yok, nice 
eIbiseIer gördüm, içinde insan yok.”
“BulutIar ağIamasa yeşillikler nasıI güler?”
“Yoldaki bir tepecik seni bunaltmış oysa önünde yüz-
lerce dağ var…”
“Irmak suyunu tümden içmenin imkânı yok ama su-
suzluğu giderecek kadar içmemenin de imkânı yok.”
“Dikenden gül bitiren kışı da bahar haline döndürür 
serviyi hür bir halde yücelten kederi de sevinç haline 
sokabilir…”
Mevlana dışında Yunus Emre’nin de aynı kanaatte ev-
rensel bir deyişi olan: “Yaratılanı yaratandan ötürü hoş 
görmeyi bilmek.” sevgi olmaksızın saygının var olması 
gerekçesini ve zamanla hoşgörü ile sevginin seyrinin 
gelebileceği anlamı yorumlanabilmektedir.

 Toplumumuz ve diğer bir çok toplumlar de-
mokrasi ve özgürlükleri güvence altına almak için pek 

çok icraatlara ve işlere parmak basmaktadırlar fakat 
ekonomik ve diğer çıkarlar doğrultusunda baskı altın-
da daha çok diretme ve yönlendirme istekleriyle halk 
içerisinde bir uyumsuzluk ve artan nüfusla yükselen 
eğitimde artış zayıf ülkeler veya imkanı olmayan ai-
leler tarafından karşılanamadığından pek çok sorun 
karşımızda çıkmaktadır. Her bir sorumluluk artık bir 
yükümlülüğe ve dayatmaya dönmeye başlamıştır. 
Bunun önüne geçmek neredeyse imkansızdır. İmkan-
sız olmasının temel nedeni çok fazla yanlış düşünce 
ve davranış bozukluklarıdır. Strese veya baskıya maruz 
kalan insan umutsuzluğa hatta intihar eğilimine bile 
girebilmektedir. Alçak gönüllülük ve bir şey bekleme-
den iyilik yapmanın keyfini tadamıyoruz çünkü teşek-
kür etme, gelenekler ve minnettarlık gibi kavramlar 
nefsini çoktan gidermiştir. Daha insan kendini yetiş-
tiremeden altında kaldığı bir çok yükümlülükleri icat 
etmeye devam etmektedir. Bir mevkide yükseldikçe 
alınan dönütler ve geri bildirimler eskiden olduğu gibi 
tebessümle veya göz parıltısı ile bakılmıyor çünkü ar-
tık belirli ölçütler ve meslekler ortaya çıkmıştır. İnsan 
ömrünü bu tür işlere adamak zorunda kalmıştır. Bir 
canı kurtarmak pahasına binlerce can veya hiç can 
verilmiyor şuanda çünkü durumlar ve hastalıklar bile 
bu yardımlaşma sisteminde ki bozukluğu gösteriyor 
bize. Ambulansa yol vermeden, hasta bir kişiye aile 
bireyleri olarak iyi bakmadıkça ve kuralları çiğneyip 
(gerçekten gerekli kurallar) sırf başkasının laflarına ma-
ruz kalmamak için daha bir çok iğneleyici şey yapmak 
anlık mutluluk ve hıncını almaktan çok toplumun ve 
çevrenin farkında olmadan yaşamaktır. Lakin, eskiden 
evler, meyhaneler ve bir çok kutsal yerler insanlar 
için bir sığınak bir şevk ve mutluluk kaynağıydı, artık 
çok fazla görüş ve çok fazla tepki var. Yapılabilecek 
en doğru şey bir birey olarak topluma yön vermek ve 
ufkumuzu değerler bağlamında genişletmektir, top-
lumu yönlendirecek bir mevkide olmasak bile çevre-
mizi kendimize göre seçip, yeni uğraşlar edinip birey-
selliğin haklarını ve özgürlüğünü kurallar dahilinde bir 
sınırlamalarla topluma katabiliriz.

Kaynakça
http://dem.org.tr/dem_dergi/6/dem6mak19.pdf
http://www.mevlana.com/mevlananin-hayati/
http://www.beskoyluyuz.biz/goster.php?msg-
n=615&kmen=3
https://www.pekguzelsozler.com/mevlananin-hos-
goru-ile-ilgili-sozleri

http://www.ilimrehberi.net/egitim-og-
retim/biyografi-rehberi/1340-mevlana-
nin-insan-sevgisi-ve-hosgorusu.html

Kaan Okkalı 10/K 133522
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İnanmak kavramı hem anlatması hem de anlaşılması 
güç bir kavramdır. İnsanlık var olduğundan beri sürekli 
karşısına çıkan bir olgu olmakla beraber, yıllar içerisin-
de modifiye olmuş ve en sonunda kimsenin nerede 
bitip nerede başladığını bilmediği bir kavrama dönüş-
müştür. Bununla beraber insanlar da görüş ayrılığı ya-
şamaya başlayarak farklı dinler, mezhepler ve inanç 
sistemleri ortaya çıkmıştır. Özellikle yeni nesil, eski 
neslin gelenekçi tavrı aksine, yeni çağın da getirileriy-
le beraber çağdaş ve bilimsel bir bakış açısıyla bakma-
ya başlamıştır. Bazı kişiler inanmanın zihinsel bir olgu 
olduğunu, gelenekçi bakış açısıyla yaklaşan neslin de 
inanmanın zihinsel bir durumdan öte, ruhsal ve in-
sanın algı kavramından da öte bir şey olduğunu sa-
vunabilirler. Hangi bakış açısıyla olursa olsun, inancın 
temelinde yatan sebep kendinden güçlü bir varlığa 
sığınma ve inanma eğiliminin insanın bir ihtiyacı ol-
duğudur. İnsanlar bu yüce güç hakkında konuştukla-
rında karşımıza genel olarak iki tip insan profili ortaya 
çıkmaktadır: mutlak ve asıl gerçek olan Tanrı’ya ina-
nan ve dünyadaki varoluş amaçlarının kutsala hizmet 
olduğunu savunanlar; ya da bu kutsal olanı reddeden 
ve varoluşun amacından şüphe duyanlar.

Bu iki kutup da yine inancın temel esası olan ihtiyaç 
kavramında ayrılsalar bile inanmak ve inanmamak 
olgularının var olabilmesi için inandığın veya inan-
madığın bir Tanrıya, ya da seni inanıp inanmamaya 
yöneltecek bir dürtüye ihtiyaç duyulmaktadır, ki bu 
da kutsala olan veya olmayan ihtiyaçtır. İnsan bu 
dönemece geldiğinde onu etkileyen faktörler sonu-
cu inanmaya ya da inanmamaya yönelir. İnanma ve 
inanmama kavramları sonucu ortaya çıkan birçok fel-
sefi yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu yazıda bu felsefeler 
değil, insanların inanma ya da inanmama yönünde-
ki tercihleri, Tanrı (yaratıcı) algıları ve kader konuları 
yönündeki düşünceleri ve tercih sebepleri araştırıla-
caktır. Tanrı’nın varlığına hiç inanmayan kişi insanın 
asla tahlil edemeyeceği bir şeye olan tavrını zaman 
kaybı olarak görebilir, varlığının ya da yokluğunun asla 
bilinemeyeceğini savunabilir. Bu kişi Din’e yönelme-
nin temel sebeplerinden olan hayatı anlamlandırma, 
sıkıntı ve zorluklara karşı mücadele etme ve psikolo-
jik sağlığı koruma gibi konular ya da korkular besle-
memektedir. İnanma yada inanmamaya yönelten en 
büyük sebeplerden biri, ki genel olarak her monoteist 
dinde inanmanın şartlarından olan, ölüm ve ölümden 
sonraki yaşam olgusunun ortaya çıkardığı sorgulama-

dır. Korku kelimesi de inanan ve 
inanmayan insana göre farklılık 
göstermektedir. İnanmayan in-
san, insanın bilinmeyeni düşüne-
meyeceğini savunurken; inanan 
bir kişi inancının kimliğinin bir 
parçası olduğunu ve en net tabi-
riyle “gerekeli bir şey” olduğunu 
savunabilir.

Dini içgüdü, inanma ve inanma-
ma, herhangi bir durumda dahi 
ortaya çıkabilecek, tanımı kişi-
den kişiye farklılık gösteren bir iç 
güdüdür. İnanç kavramı genelde 
“ilahi” ve “kutsal” la ilişkilendirilen 
bir içgüdüdür. Genelde açıklan-
ması zor olan durumlarda baş-
vurulan ya da başvurulmayan bir 
unsurdur. İnanan insan bilinmezi 
açıklayan belirli unsurları sayesin-
de korkuları hafifleyebilir, hayata 

İNANAN İNSAN İLE İNANMAYAN 
İNSANIN PSİKOLOJİK TAHLİLİ
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daha mutlu/pozitif bakabilir ve olayları daha spritüal 
yorumlayabilir. İnanan insan, inanmayı bir “araç” ya 
da “amaç” olarak görebilir ve dinin insan yaşamında 
gerekli bir unsur olduğunu ve huzur sağlayıcı bir işlev 
gördüğünü savunabilir. Bu inanmayı daha çok amaç 
olarak gören bireylerde görülen bir psikolojik durum-
dur. İnanmanın toplumsal ve bireysel yönleri bulun-
maktadır, inanç kavramı “rasyonel” nitelikli kavramlarla 
açıklanabileceği gibi, “duygusal” içerikli kavramlarla 
da açıklanabilir. Bu inanan insanın, inanç kavramına 
yüklediği anlama göre değişmektedir. İnanmayı daha 
çok araç olarak yorumlayan bireylerde ise, inanmanın 
bireyin gelişimine yönelik bir işlevi olduğunu savuna-
bilir. Kutsal olanı bir mesaj ve öğüt gibi görebilir, fakat 
yorumunun insana ait olduğunu savunarak “insanın 
özgür iradeye sahip olmaması” durumunu dışlayıcı bir 
bakış açısına sahip olabilirler. Bu kişiler aynı zamanda, 
her ne kadar özgür iradeye inanıyor olsalar da, ha-
yatta bazen kişiyi aşan durumlar olduğunu ve kendi 
gücünün yetmediği şeylerde kendilerinden üstün bir 
güce sığınma arayışına da girebilirler. İnanma bütün-
leştirici bir yapıya da sahip olmakla birlikte, inanmayla 
ilgili konular sadece ilahi referanslarla değil, toplum-
sal referanslarla da açıklanabilir. İnanan insan yaptığı 
seçimlerin sonuçları olduğunun bilinciyle karşılaştığı 
sorunların onu olgunlaştırdığını düşünebilir, inancına 
göre yaptığı iyi davranışlar sebebiyle huzur bulabi-
lir, kendine güveni gelebilir. İnanmanın psikolojik bir 
rahatlama ve bireyi daha iyi eylemlere yönlendiren 
bir fonksiyonu bulunmaktadır; güven verici ve hu-
zur sağlayıcı işleviyle birlikte aynı zamanda öğretici 
ve olgunlaştırıcı yönü de bulunmaktadır. İnanmanın 
getirilerinden biri olan dua da bireyin güçsüzlük duru-
munda başvurduğu bir yöntem, yüce güçten pasif bir 
şekilde yardım isteme olabileceği gibi, Tanrı’nın yardı-
mını çağırma ve bireyin iradesini harekete geçirmeyi 
sağlayan bir araç olarak da algılanabilir.

İnanmayan kişilerin din hakkındaki bilgileri aile bi-
reylerinden ve yakın çevrelerinden gelebileceği gibi, 
tecrübeleri ve yaşam şekillerinin bir getirisinin yan-
sıması olabilir; bireyin bu yöndeki seçimi bireyin ya-
şadığı olumsuz olaylara karşı verdiği tepki ya da dü-
şünülmüş ve sonucunda ulaşılmış bir durum olabilir. 
Genelde inanmayan insanlar inanmamalarının se-

beplerini açıklarken din üzerinden açıklamalarını yap-
maktadırlar, dolayısıyla inanmama, inanma üzerinden 
tanım bulmaktadır. İnanmayan kişiye göre “inanç” bir 
avuntu ve kendini teselli etme unsuru olmak dışında 
başka bir amaca hizmet etmemek; din ve manevi un-
surları bireyin kendisinin sahip olmadığı güven unsur-
larına karşı bir korunma mekanizması olarak algılana-
bilir. İnanmayan kişiler, inancın bireysel özgürlüğe bir 
engel oluşturduğunu, dinle ilişkili olguların “özgür” ve 
“hür” tanımlarıyla zıt düştüğünü düşünebilirler. Dinin 
bir unsuru olan ibadet ve dua gibi kavramlar, inan-
mayan kişiye inananlar tarafından anlam yüklenmiş 
bir yanılsama ve teselli unsuru olarak görebilirler. En 
temel fark inanan insanın ibadet unsurlarını huzur ve-
rici ve özgürleştirici tanımlarla açıklarken, inanmayan 
insanın bireysel özgürlüğü ortadan kaldıran bir unsur 
olarak algılanabilir. İnanmayan kişiler, inanma içgüdü-
sünü hayatın gerçekliklerinden bir kaçış, bir illüzyon 
olarak tanımlayabilecekleri gibi Tanrı’yla kurdukları fi-
zikötesi bir iletişim aracı ve kendilerini rahatlatmalarını 
sağlayan ve kişiye ruhsal tatmin sağlayan bir unsur 
olarak da tanımlayabilirler. İnanç olgusuna felsefi dü-
şünce olarak olumlu yaklaşabilecekleri gibi, sonuçla-
rının veya etkilerinin hayatlarında pasif bir rol aldığını 
ve var olamaya bir Tanrı’yla değil kendi hayatlarına 
yönelik bir “hayata anlam katma” aracı olduğunu dü-
şünerek, metafiziksel olmayan dünyaya entegre et-
meyebilirler.

 Sonuç olarak Tanrı’nın varlığına ve inanca 
dair olan bilginin öznel ve kişiden kişiye değişebilen 
bir olgu olduğunu, hayatımızdan ve yaşadıklarımız-
dan yola çıkarak bu olgulara dair kanıt bulabileceği-
mizi söylemek yanlış olmaz. Tanrı’ya inanan ya da 
inanmayan her iki birey için de hayatında anlam-
landıramadığı şey ne olursa olsun eğer hayatına bir 
refah, derinlik ve anlam kazandırabiliyorsa; sağlıklı 
kararlar vererek hayatını idam ettiriyorsa birey tatmin 
olmuştur. 

Kaynakça

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/daad/article/viewFi-
le/5000077343/5000071381
http: / /dergipark .u lakbim.gov. t r /daad/art ic le/

view/5000077071
https://www.gotquestions.org/Turk-
ce/din-ruhsallik.html  

Atadan Egemen Cankurtaran 11/J
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Atatürk, hiç kuşkusuz, Türkiye’nin en önemli siyasi fi-
gürlerinden biridir fakat Atatürk’ün Türkiye Cumhuri-
yeti’nin kurucusu olarak, siyasi ve askeri başarılarının 
ötesinde, çağdaş, yenilikçi ancak bir o kadar da ben-
liğinin bilincinde olan bir millet yaratma isteği, onun 
devrimci ve reformist kişiliği, onu ön plana çıkartıp, 
“uçurumun kenarındaki yıkık bir ülkeyi” “içeride ve 
dışarıda saygıyla tanınan bir devlete” dönüştürme-
sinde etkili olmuştur. Ulusal değerlerin ve dinin top-
lumdaki öneminin bilincindeki Atatürk, halkın dinini 
doğru yaşayabilmesi ve onun gerekliliklerini yerine 
getirebilmesi için bilgilendirilmesini sağlamış ve buna 
yarar sağlayacak yeniliklerde bulunmuştur. Bununla 
beraber toplumdaki yanlış anlaşılmalar ve yorumla-
malar belli ölçülerde yok edilmiş, doğru din anlayışı 
yaygınlaşmıştır.

 Atatürk’ün din alanındaki en önemli kararla-
rından biri Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kurmak olmuş-
tur. Laik, din ve devlet işlerinin birbirinden bağımsız 
olduğu bir yönetimde, din işlerinin ortak bir elden 
yürütülebilmesi ve din istismarcılarına ortam bırak-
mamak amacıyla, resmi bir kurum gerekmiştir. Diya-

net İşleri Başkanlığı, İslam Dininin inançları, ibadet ve 
ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda 
toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmekle 
görevli olup, özellikle hilafetin kaldırılmasına karşı olan 
ve hayatı boyunca laiklik ve demokrasi hakkında fikri 
olmayan halkı bilinçlendirerek, hem hilafet ayaklan-
malarını azaltmış, hem de yönetimin değişmesinin 
insanların inancını ve ibadetlerini asla etkilemeyeceği 
hatta düşünülenin aksine doğru dinin öğretileceği-
nin garantisini vermiştir. Bu sayede Atatürk insanların 
mevcut, değişmiş yönetime de sempati beslemesini 
sağlamıştır.
 Atatürk’ün din adına yaptığı önemli yenilik-
lerden biri de Kur’an’ı Kerim-i Türkçe’ye çevirterek 
halkın sadece anlamadan dinlediği veya okuduğu 
ayetlerin asıl amacına ulaşmasını ve uygulanabilir 
hale getirilmesini sağlamak olmuştur. Her bakımdan 
cahil bırakılmış halkın duygularının çıkar sağlamak is-
teyenler tarafınca sömürülmemesi ve yanlış yönlen-
dirilip kışkırtılmaması bakımından bu çeviri önemli bir 
yer tutmuştur.

Atatürk’ün Cumhuriyet Dönemi’nde 
Din ile İlgili Reformist Kararlarının, 

Toplumun İnanç Hayatında Meydana 
Getirdiği Değişimler
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 Yüzyıllardır yanlış algılanmış ve yorumlanmış 
din, Atatürk zamanında, tüm devrimlerle birleşerek, 
en uygulanabilir ve değerlere sahip çıkan halini almış-
tır. Bunlara en önemli örnekler kadınlara verilen haklar 
ve eğitim reformudur. Eski dönemlere bakıldığında, 
her ne kadar Müslüman bir devlet olsa da, bu iki alan-
da da çok ciddi yanlış anlaşılmalar ve Kur’an’a aykırılık 
anlaşılabilmektedir. Hz. Muhammed (s.a.v.) kadınlara 
verilen değeri defalarca vurgulamışsa da, Osmanlı’da 
sadece görüntüde kalan bir değer biçme görülebil-
mektedir. Kadın toplumun her tarafında ikinci plana 
atılan bir cinsiyet olarak gösterilmiş, hukuki, siyasi 
veya mesleki anlamda kendisini gösterememiştir. Bu-
nun yanında eğitimin de din eğitimi adı altında hura-
feler eğitimine dönüşüp bozulması, İslam’daki bilgiyi 
ve gerçeği öğrenme ilkesinden uzaklaşmasına sebep 
olarak, yarardan çok zarara neden olmuştur. Atatürk 
de İmam Hatiplerin gerekliliğinin farkında olarak nite-
likli dini eğitim veren kurumlar kurarken, yaptığı tüm 
devrimlerle doğru İslam anlayışını (hak, hukuk, adalet) 
topluma yerleştirmeyi başarmıştır.

 Son olarak, Atatürk, gerçekleştirmiş olduğu 
devrimlerle sadece kendi halkında değil fakat tüm 
dünyada emsali görülmemiş bir hayranlık uyandır-
mıştır. Özellikle Batı tarafından barbar görülen ve 
yüzyıllardır Haçlı Seferleri gibi dinler arası çatışmalarla 
yaşamış ve buna alışmış olan bir İslam toplumunu, 
modern, çağdaş fakat yine de dinine ‘’özgürce’’ bağlı 
olan yepyeni bir birlik haline getirerek din farklılıkların-
dan gelen ön yargıların yersiz olduğunu kanıtlamış-
tır. Bununla beraber, kendi ülkesini emperyalistlerin 
elinden kurtararak, diğer sömürgeciliğe maruz kalan 
Müslüman halkları etkilemiş (Cezayir) ve onların da 
bağımsızlığı için mücadele vermelerinde Türk Kurtu-
luş Savaşı önemli bir etmen olmuştur.
 Özetle, Atatürk’ün yeni bir ülke kurarken iz-
lemiş olduğu her yol temelinde, doğru anlaşılmış 
dinle paralel gitmiştir. Doğrudan veya dolaylı olarak 
yapılan her yenilik insanları özgürleştirip, onlara hak-
lar verirken, özellikle din konusundaki zorunlu dayat-
malardan vazgeçilmesi, laikliğin getirilmesi, gerçek 
ve kalpten insanları dinlerine daha da çok bağlarken, 
ulusal ve uluslararası boyutta da farklı dinlere olan ön 
yargıyı azaltıp hoşgörüyü arttırmıştır. Atatürk çeşitli 
devrimlerini faaliyete geçirirken, ve tüm bu yenilikleri 
sağlarken hakkında çokça kitap okuduğu ve hayranlık 
duyduğu Hz. Muhammed’i (s.a.v.) örnek almış, onun 
izinden ilerlemiştir.

Nisan Ay 11/J 102931
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Toplum ile dinin ilişkisi tarih boyunca değişim gös-
termiştir. Bu değişim toplumun içerisindeki sosyal 
değişimlerle doğru orantılıdır. Toplumsal değişim 
toplumun lehine de olabilir alehine de. Ve toplumsal 
değişimin etkisi ile dinin ilişkisi göz ardı edilemeyecek 
kadar bağlıdır. Din ile toplumsal değişimin karşılıklı iliş-
kilerinin temelde iki tipte gerçeklik kazandığı söylene-
bilir: Bunlardan birincisi, dinin etkili olduğu din-top-
lumsal değişim ilişkisi; ikincisi ise toplumsal değişimin 
etkili olduğu toplumsal değişim-din ilişkisidir.

Dinin etkili olduğu toplumsal değişim-din ilişkisi, ken-
di içinde üç tipte ele alınabilir:

• Birincisi, dinin toplumsal değişimi yavaşlatıcı, hat-
ta bazen engelleyici bir etken olarak etkili ve işlev-
sel olduğu din-toplumsal değişim ilişkisi;

• ikincisi, dinin toplumsal değişimi takviye edici bir 
etken olarak işlev gördüğü ilişki biçimi;

• üçüncüsü ise dinin toplumsal değişimin temel 
faktörü olduğu ilişki biçimidir.

 Toplumsal değişimin etkili olduğu toplumsal deği-
şim-din ilişkisi de, kendi içinde aynı şekilde üç tipe 
ayrılabilir:

• Birincisi toplumsal değişimin dini engelleyici ol-
duğu, olumsuz yönde etkilediği toplumsal deği-
şim-din ilişkisi; 

• ikincisi, toplumsal değişimin dinin lehine işlev 
gördüğü ilişki biçimi 

• üçüncüsü ise toplumsal değişimle birlikte dinin 
kendini değiştirmesidir.

Bu ilişkiler tarih boyunca tüm topluluk yapılarında gö-
rülmüştür. Yeni çağın en önemli değişimlerinin ger-
çekleşmiş olduğu Sanayi Devrimi toplum içerisindeki 
değişimleri ele alarak dinin kendi içindeki ve toplum 
içerisindeki değişimleri incelemek için en uygun ör-
neklerden biridir. Sanayi Devrimi dünyasında ortaya 
çıkan değişimler; toplumsal değişimi yavaşlatıcı veya 
engelleyici bir etken olarak din,toplumsal değişimi 
takviye edici bir etken olarak din ve toplumsal deği-
şimle birlikte dinin kendini değiştirmesi başlıkları içe-
risinde ele alınarak açıklanabilir.

1) Toplumsal Değişimi Yavaşlatıcı veya Engel-
leyici Bir Etken Olarak Din

Dinin etkili olduğu toplumsal değişim – din ilişkile-
rinde gözlenebilen hususlardan biri, dinin, toplumsal 
değişimi yavaşlatıcı veya engelleyici bir etken olma-
sıdır. Gerçekten de din, muhafazakar yönünü devreye 
sokarak mevcut sosyal düzen ve düzenlemeleri koru-
yabilmekte ve istikrar unsuru olabilmektedir. Toplum-
sal istikrar faktörü olarak din, istikrarı koruyarak toplum 
hayatında dengeli bir devamlılık temin edilmesinde 
etkili bir rol oynayabilmektedir.

Dinin muhafazakârlık işleviyle mevcut durumu ko-
rumasında önemli etkenlerden biri, insanların öteki 
dünyaya, ahirete inançlarıdır. Peki ahiret inancı sanayi 
devrimi ile dinler arasında nasıl bir değişim göster-
miştir?

Sanayi devrimine uzak kalan ülkelerin –Örnek olarak 
Osmanlı devletini ve Müslüman kesimin büyük bir 
kısmını verebiliriz- liderleri ekonomik kalkınmadan ve 
ticari gelişimden geri kaldığı için dağılma tehlikesine 
girmiş olan ülkelerini daha uzun süre ayakta tutabil-
mek için dini çarpıtmış ve halkı dini dogmalarla mani-
püle etmiştir. Başarılı bir manipülasyon için insanların 
düşünme kapasitelerinin olabildiğince daraltılması 

TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE DİN
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gerekir. Bunun için eğitim ve sanat gibi toplum gelişi-
minin alt yapılarının gelişimleri minimuma indirilmiş-
tir ve din toplumsal değişimin yavaşlatıcı ve engelle-
yici bir etkeni olarak yer almıştır.

Dinin Toplumsal Değişimi yavaşlatıcı ve engelleyi-
ci bir etken olarak yer alması beraberinde toplumsal 
değişimin dini engellemesine ve dini olumsuz yönde 
etkilemesine neden olur. Bu durum da bir kısır dön-
güye neden olur ve çıkması zor bir hale gelir. İnsanla-
rın körü körüne çarpıtılmış bir dine inanmaları devle-
tin duraklamasına ve yıkılmasına sebep olabilir. 

2) Toplumsal değişimi takviye edici bir etken 
olarak din

Din, insanlara yardımlaşma duygusu kazandırarak in-
sanların birbirlerine yardım etmelerinde, sıkıntılı za-
manlarda, hastalık, deprem, sel gibi felaketlerde birbir-
lerine maddi ve manevi yönden destek olmalarında 
da işlev görerek toplumun kaynaşması veya bütün-
leşmesine önemli katkılarda bulunur.

Avrupa’daki Rönesans ve Aydınlanma dönemi bo-
yunca, Yahudi toplumu içinde kayda değer değişim-
ler yaşanmıştır. Avrupa genelindeki Aydınlanma’ya 
paralel olarak Haskala (Yahudi Aydınlanması) hareketi 
de ortaya çıkmış, 18. yüzyılda Yahudiler kendilerini 
kısıtlayan yasalardan kurtulmak ve Avrupa toplumu-
nun geneline entegre olmak için kampanyalara baş-
lamıştır. Öğrencilerin aldığı geleneksel dini öğrenime 
laik ve bilimsel öğretim de eklenmiştir. Yahudi tarihi 
ve İbranice çalışmaları yeniden hayat bulmuş, ulusal 
Yahudi kimliğine olan ilgi büyümeye başlamıştır. 

Haskala, Reform ve Muhafazakar hareketleri doğur-
muş, Siyonizm’in tohumlarını ekerken Yahudilerin 
ikamet ettikleri ülkelere kültürel asimilasyonunu da 
teşvik etmiştir. Hemen hemen aynı zamanda, Has-
kala’nın neredeyse tam zıttını telkin eden Hasidik Ya-
hudilik hareketi doğmuştur. Yahudilerin serbestleşme 
rejimi tarih boyu devam etmiş ve en sonunda sanayi 
devrimi ile birlikte Avrupa’nın her yerine yayılmıştır. 
Yahudiler toplumsal gelişim sürecinde dinlerini iyi bir 
takviye edici etken olarak kullanmışlardır ve günü-
müzde ekonominin büyük bir kısmını elde tutmak-
tadırlar.

3) Toplumsal değişimle birlikte dinin kendini 
değiştirmesi

Arkadaşlarımın da bahsettiği üzere pragmatizm akı-
mı insanların algılarını soyut düşüncelerden somut 
düşüncelere çekmiştir. Osmanlı ve Diğer Müslüman 
devletlerin sanayi devrimi sonrasında ki durumların-
dan bahsettiğim üzere pragmatizm devrimden uzak 
kalan devletleri etkilememiştir. Ancak Sanayi devrimi-
nin öncüleri olan devletler için bunları söyleyemeyiz.

 Sanayi devrimi beraberinde getirdiği pragmatizm 
akımı ilk olarak Birleşik Krallıkta daha sonra Batı Avru-
pa’da ses getirmiştir. Bu kesimde yaşayan insanların 
Orta Çağı –diğer bir ad olarak Karanlık Çağı geride bı-
rakmıştır. Peki bu karanlık çağ döneminde Avrupa nın 
tutumu nasıldı?

Cennetten arsa satın almak, Aydın insanların cadı 
veya büyücü olduğuna inanıp çeşitli işkence yön-
temleriyle öldürmek ve insanları yanlış uğurlar yolun-
da kurban etmek gibi mantıktan uzak olaylar geride 
bırakılmıştır. Aynı zamanda bu insanlar ölümden son-
raki dünyayı daha geri plana atarak şimdi yaşadıkları 
dünyaya önem vermeye başlamıştır. Bu nedenlerden 
ötürü Birleşik Krallık ve Batı Avrupa Halkı ekonomik 
kalkınmaya ve ticari gelişime önem vererek gelişmiş-
tir. Bir bakıma din kendini değiştirmiştir ve ilk çağlar-
daki amacına yani insanları rahatlatmaya ve huzur 
vermeye geri dönmüştür.

Bu örneklerin ve incelemenin sonucunda söyleyebi-
liriz ki, dinin insanların hayatındaki yeri tarih boyun-
ca değişim göstermiş olsa dahi insan hayatındaki 
önemini tarih boyunca asla kaybetmemiştir. İnsan 
geliştikçe ve hayat koşulları değiştikçe yaşadığı top-
lum içerisindeki değişimlere bağlı olarak din ve dine 
verilen önemde değişiklik gösterir. Ancak bu değişi-
min pozitif yada negatif olması toplumun içerisinde 
bulunduğu sosyal, ekonomik ve siyasi değişimlere 
bağlıdır.

Deniz Nasır 11/N 82375
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIM 
ALIŞKANLIKLARININ AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞI 

ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

(48. Tübitak Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ankara Bölge Yarışmasında 
Birincilik Ödülü Alarak Finale Kalan Projeden Yola Çıkılarak Düzenlenmiştir.)
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Yapılması gereken bir işin veya yerine getirilmesi ge-
reken bir sorumluluğun ertelenmesi veya son ana 
bırakılması davranışı, hayatın akışı içerisinde pek çok 
kişide görülen bir durumdur. Bu davranışın başarıyı 
olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Erteleme davra-
nışı sergileyen bir kişi, bundan rahatsız olsa bile bu 
davranışı çoğu kez tekrarlar. Erteleme davranışı ile il-
gili bilimsel çalışmalar 1980’li yılların başından itibaren 
sıklıkla gündeme gelmiştir. Yapılan çalışmalarda bu 
davranışın ırk, inanç ya da etnik kökene göre farklılık 
göstermediği belirtilmiştir (Burka ve Yuen, 1983; Fer-
rari ve Beck, 1998). 

Ertelemenin sınıflandırılması
Literatürde farklı erteleme türleri tanımlanmıştır:

• Akademik erteleme: Sınavlara hazırlanma, proje 
hazırlama, ödev yapma vb. akademik görevleri 
son dakikaya bırakma davranışı olarak tanımlan-
mıştır (Slomon ve Rothblum, 1984; Milgram, Mey-
Tal ve Levinson, 1998). 

• Rutin işlerde erteleme: Günlük rutin işleri yapma-
yı programlamada zorlanmak ve bu işleri zama-
nında yapmakta güçlük çekmek olarak tanımlan-
mıştır (Lay, 1986). 

• Kararları erteleme: Çatışma durumlarında veya 
çeşitli seçeneklerle karşılaşıldığında karar verme-
nin geciktirilmesi olarak tanımlanmıştır (Ferrari ve 
Dovidio, 2000); 

Bu erteleme türlerini kapsayan bir diğer bakış açısı 
ise erteleme davranışını iki temel grup altında incele-
mektedir (Ferrari ve Pychyl, 2000):

• Kişilik özelliği olarak erteleme: Bu durum bire-
yin, yaşamın birçok alanında erteleme davranışı-
nı göstermesi olarak tanımlanabilir. (McCown ve 
Johnson 1991). 

• Durumsal erteleme: Bu durum bireyin, sadece 
yaşamının belli bir alanında gösterdiği erteleme 
davranışı olarak tanımlanmaktadır. Bu grupta in-
celenen önemli bir alt başlık “akademik erteleme” 
davranışıdır (Blunt ve Pychyl, 1998; Senecal, La-
voie ve Koestner, 1997; Schouwenburg, 1995).

Akademik erteleme davranışının nedenleri arasında 
depresyon, fobiler, madde kullanımı ve bağımlılığı, 
görevin kişide oluşturduğu kaygı, (başarısızlıktan ka-
çınma stratejisi) vb. durumlar görülmektedir. Akade-

mik erteleme davranışı incelendiğinde de öğrenci-
lerin genelde boş zaman aktivitelerine odaklanarak 
akademik işlerini yapmayı erteledikleri belirlenmiştir 
(Franziska, Manfred ve Stefan, 2007). Bu aktiviteler 
arasında “internet kullanımı” ve bu kapsamda değer-
lendirilen “sosyal medya kullanıcısı” olma durumu 
önemli bir yer tutmaktadır.

 Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 6.-8. sınıf-
larda okuyan öğrencilerde akademik erteleme davra-
nışı ile internet ve sosyal medya kullanım alışkanlıkları 
arasındaki olası ilişkiyi incelemek ve değerlendirmek-
tir. Sonuçlar internet ve sosyal medya kullanım yaşı-
nın düşmekte olduğu ülkemizde, sorunun ilköğretim 
6.-8. sınıflarda okuyan öğrenci seviyesinde de akade-
mik erteleme davranışına sebep olup olmadığını ve 
dolaylı olarak akademik başarıya etkilerini değerlen-
dirmek açısından önem taşımaktadır.
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Çalışma Grubu
 Araştırmanın evrenini, Ankara ili, Çankaya 
ilçesi sınırları içerisinde yer alan özel bir eğitim ku-
rumunun ilköğretim 6.-8. sınıflarında okuyan top-
lam 120 öğrencisi oluşturmaktadır (53 kız, 67 erkek). 
Araştırmaya katılım gönüllülük esasına göre gerçek-
leştirilmiş olup, herhangi bir önkoşul gözetilmemiştir. 
Araştırmaya katılmayı kabul eden öğrencilerin öğre-
nim gördükleri sınıf ve cinsiyetlerine göre dağılımları 
Tablo-1’de verilmiştir.

Tablo-1: Araştırmaya katılan öğrenciler
Devam Ettiği Sınıf Kız Erkek Toplam
6. Sınıf 17 (%14,2) 22 (%18,3) 39 (%32,5)
7. Sınıf 18 (%15,0) 25 (%20,8) 43 (%35,8)
8. Sınıf 18 (%15,0) 20 (%16,7) 38 (%31,7)
Toplam 53 (%44,2) 67 (%55,8) 120

Veri Toplama Aracı
Araştırmada daha önce Çakıcı (2003) tarafından ge-
liştirilmiş, geçerlik ve güvenilirliği gösterilmiş olan 
“Akademik Erteleme Ölçeği” (AEÖ) kullanılmıştır. Bu 
ölçekte:
• 12 olumsuz, 7 olumlu olmak üzere toplam 19 ifa-

de vardır. 
• Alınabilecek en yüksek puan 95, en düşük puan 

19’dur. 
- Ayrıca bir birey bu ölçekten ne kadar yüksek 
puan alıyorsan o bireyin aynı zamanda akademik er-
teleyici olduğu tespit edilmektedir.
Bunun yanı sıra, araştırmaya katılmayı kabul eden öğ-
rencilerin sosyal medya kullanımları ile ilgili alışkan-
lıklarını sorgulamak için kullanılan sorular Gürültü ve 
Deniz (2017) tarafından gerçekleştirilmiş olan çalış-
madan uyarlanmıştır. Bu aşamada öğrencilerin: 
• Cinsiyetleri, 
• Sosyal medya kullanıp kullanmadıkları, 
• Kullanıyorlar ise ne kadar zamandır sosyal medya 

kullandıkları, 
• Haftalık sosyal medya kullanım sıklıkları 
• Günlük ortalama ne kadar zamanlarını sosyal 

medya kullanımı ile geçirdikleri sorgulanmıştır.

Verilerin Analizi

 Her katılımcının AEÖ’ne verdiği cevaplar, er-
teleme içeren bir ifadeye “beni hiç yansıtmıyor” di-
yenler 1, “beni tamamen yansıtıyor” diyenler 5 puan 
alacak biçimde tek yönlü puanlanmıştır. On dokuz 
soruya ayrı ayrı verilen cevaplardan oluşan puanların 
toplamı katılımcının “Akademik Erteleme Puanı” olarak 
kaydedilmiştir. Katılımcıların sınıf, cinsiyet ve internet/
sosyal medya kullanımları ile ilgili bilgileri ise “önceden 
hazırlanmış kod listesi” kullanılarak bilgisayar ortamına 
aktarılmıştır. Elde edilen verilerin analizi SPSS11.0 paket 
programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Çalışmada elde edilen sonuçlar:

1. İnternet ve sosyal medya kullanım yaşının düş-
mekte olduğu ülkemizde, sorunun ilköğretim 6. 
- 8. sınıflarda okuyan ortaokul öğrencileri seviye-
sinde de akademik erteleme davranışına sebep 
olabileceğini,

2. Bu durumun özellikle günlük ortalama 120 dakika 
ve üzerinde sosyal medya kullanan öğrencilerde 
öne çıktığını,

3. Diğer taraftan, genel olarak sosyal medya kulla-
nım oranının ortaokul 6.-8. sınıf öğrencileri ara-
sında da aynı lise öğrencilerinde görüldüğü gibi 
%95 seviyesinde ve oldukça yoğun olduğunu 
göstermiştir.

4. Dolaylı olarak yüksek akademik erteleme davranı-
şı gösteren bu öğrencilerin akademik başarılarının 
da olumsuz etkilenebileceğini değerlendirmek 
önem taşımaktadır.

ÖNERİLER
Günümüzde internetin ve sağladığı olanakların kul-
lanılmadığı bir alanı tarif etmek neredeyse imkânsız 
hale gelmiştir. İnternet bir yandan bilginin yayılımını 
ve kullanımını sağlayan önemli bir kaynak durumun-
da iken, diğer yandan iletişim ve haberleşmenin en 
önemli araçlarından birisi durumundadır. Dolayısıy-

la, eğitim, haberleşme, sanayi, 
üretim, bilişim, ulaşım ve daha 
pek çok alanda internetin çe-
şitli kullanım şekillerine örnek-
ler vermek mümkündür. 
Nasıl ki ateş yakar düşüncesi 
ile ateşten, su boğar düşüncesi 
ile sudan ve elektrik çarpar dü-
şüncesi ile elektrikten vazge-
çemeyeceksek, internet yanlış 
kullanılır düşüncesi ile de inter-
netin yaşantımıza kazandırdığı 
kolaylıklardan ve katma değer-
den vaz geçmemiz mümkün 
gözükmemektedir. Bu nokta-
dan hareket ile özellikle ülke-
mizdeki genç ve okuyan nüfu-
sun internetin doğru ve faydalı 
kullanımı yönünde eğitilmesi 
büyük önem taşımaktadır. Bu 
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konuda farkındalık oluşturacak ulusal stratejilerin ge-
liştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu farkındalığın okul ön-
cesi eğitim döneminden itibaren oluşturulması, inter-
netin olumlu kullanımına yönelik uygulamalara okul 
eğitim programları içerisinde yer verilmesi, gelecekte 

karşılaşılabilecek sorunların önlenmesinde büyük 
önem taşımaktadır.

 Bu proje kapsamında hayatımın her nokta-
sında kullanacağım tecrübeler edindim. Her aşa-
masıyla bir araştırmanın nasıl yapılacağı; konu se-
çimi, literatür tarama, hipotez kurma, örneklem ve 
yöntem seçimi, veri toplama, veri analizi, çözüm 
üretme gibi aşamaları uygulamalı olarak öğrendim. 

 Projem TÜBİTAK Ankara Bölge yarışmasın-
da Psikoloji alanında birinci olmuştur ve Türkiye fi-
nallerine gitmeye hak kazanmıştır. Projemin bölge 
yarışmasında dereceye girmesinin en önemli fak-
törlerinden biri bence, güncel bir konu olan sosyal 
medya kullanım alışkanlıkları ve bu kullanım yaşının 

gün geçtikçe düştüğünün önemini vurgu-
layan bir çalışma olmasıdır. Bu proje yolcu-
luğuna katılmamı teşvik eden öğretmenim 
Demet İZGÜ’ye ve bana her konuda destek 
olan danışman öğretmenim Ayşe Hande 
KUTLU’ya çok teşekkür ederim.

 Başlangıçta nasıl yapsam/başlasam, 
başarabilir miyim gibi soruları kendime yö-
neltsem de başlayınca ve gözünde büyüt-
meyerek sonunda gerçekleşecek başarıları 
düşünerek yapınca ortaya çok güzel işler 
çıkıyor. Lise hayatımın iyilikeri arasında yer 
alan bu süreç içerisinde öğretmenlerim ve 
arkadaşlarımla unutulmaz anılar yaşadım ve 
herkese tavsiye ederim.

Defne TUFAN 11 – Z 123329
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Psikoloji biliminin ilgilendiği pek çok konu olmasına 
karşın bunların en ilgi çekici olanlarının psikolojik fe-
nomenler olduğunu söyleyebiliriz. Plasebo etkisi, şim-
diye kadar keşfedilmiş çeşitli şaşırtıcı fenomenlerden 
birisi olarak karşımıza çıkıyor. Öyleyse bu fenomenin 
ne olduğuna bir bakalım.
Plasebo etkileri, hastalığı tedavi edecek herhangi bir 
etkinliği olmayan farmakolojik olarak etkisiz madde-
lerin veya nedensiz girişimlerin, hastaların şikayetleri-
ni azaltarak kendilerini daha iyi hissetmelerine neden 
olan etkilerdir. Tıp camiasında “ilaç yerini tutan yön-
temler” ya da “hastayı iyileştirmekten çok memnun 
etmeye yarayan tedavi yöntemleri” olarak da bilinen 
plasebo etkisi; herhangi belirleyici bir etkisi olmayan 
vitaminlerin, tuzlu ya da şekerli suyun, ilaç görünümlü 
şeker tabletlerin hastaya ilaç olduğu söylenerek veril-
mesi ve bunun sonucunda hastanın iyileşme yolunda 
gelişme göstermesidir.

Sözcüğün kökenine baktığımızda ise oldukça anlam-
lı olduğunu görüyoruz. Latince olan bu sözcük “Sizi 
hoşnut edeceğim” anlamına geliyor. 14. yüzyılda, 
ölülerin ardından para ile ağlayan kişiler tutulurmuş 
ve bu kişiler ağlamaya “Yaşayanlar aleminde, Tanrı’yı 
hoşnut edeceğim” diye başlarlarmış. Aslında, ölünün 
ardından ağlaması gereken aile üyelerinin yerini tu-
tan ve onlar yerine ağlayarak tanrıyı ve ölen kişinin 
ruhunu “hoşnut tutma” görevini üstlenmiş bu kişilere 
zamanla “Placebo” denmeye başlanmış. Şimdi ise bu 
sözcük; hastaların tedaviden ve doktordan bekledik-
lerini karşılamaya yani memnun etmeye yönelik, as-
lında ilaç olmayan ilaçlar için kullanılıyor.(1)

Her ne kadar altında yatan mekanizmalar tam olarak 
bilinmese de plasebo etkisinin, plasebo ilaçların be-
yindeki endişe hafifletme mekanizmaları gibi nöro-

SİZİ HOŞNUT EDECEĞİM
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kimyasal mekanizmaları tetikleyerek hastalarda algı 
değişikliği yaratmasıyla oluştuğu düşünülüyor. Beyni-
mizde bulunan doğal ödül mekanizmaları, yemek ve 
para gibi uyaranlar sonucunda beynin vücuda dopa-
min salgılanmasını sağlayan bölgesinin uyarılmasına 
neden oluyor. Plasebo uygulanması sonucunda da 
aynı ödül mekanizmaları tetikleniyor. Vücuttaki dopa-
min artışı hastanın kendini çok daha iyi hissetmesini, 
hastalığın özellikle psikolojik semptomlarının azalma-
sını ve buna bağlı olarak hastanın şikayetlerinin geç-
mesini sağlıyor.
Plasebonun yarattığı etkinin ise alınan ilacın sayısına, 
rengine, boyutuna ve hatta markası ve ambalajına 
bağlı olduğu kanıtlandı. İlaç ne kadar büyük ve ne ka-
dar yeniyse etkisi o kadar fazla oluyor. Ayrıca uygula-
nan tedavi ne kadar acılı olursa etkinin o kadar arttığı 
da biliniyor.

Placebo ilaçların içinde hiçbir etkin madde bulunma-
ması “Bu ilaçlar ne derece etkili olabilir?”, “Plasebo et-
kisi gerçek bir iyileşme midir?” gibi soruları akla getiri-
yor. İlk sorumuzu, kalp damar tıkanıklığını gidermeye 
yönelik olan LIMA ameliyatının (Ligation of Internal 
Mammary Artery – İç Meme Damarı Bağlanması) et-
kinliğinden şüphe duyan bir grup hekim tarafından 
gerçekleştirilen, oldukça çarpıcı bir çalışmayla yanıtla-
yalım. Çalışma çerçevesinde bir gruba LIMA ameliyatı 
yapılmasına rağmen, ikinci gruba ameliyat yapılmadı. 
Ancak hastaların ameliyat olduğunu sanmaları için 
anestezi verildi ve normal LIMA ameliyat yerine denk 
gelecek yerde, cilt üzerine bir kesi yapılıp dikiş atıldı. 
Böylece, uyanan hastalar kendilerinin de LIMA ameli-
yatı geçirdiklerini sandılar. Bu çalışmanın sonucunda, 
ameliyat olan hastalarla olmayan hastalar arasında 
hiçbir fark 
gözlenme-
di, her iki 
grupta da 
göğüs ağ-
rısı şikayeti 
aynı oranda 
aza lm ı ş t ı . 
Benzer bir 
örnek de 
İkinci Dün-
ya Savaşı 
s ı r a s ı n d a 
A m e r i k a l ı 
bir aneste-
zi uzmanı 

olan Henry Beecher’ın morfin stoklarının tükenmesi 
üzerine ameliyat ettiği hastalara morfin yerine morfin 
olduğunu ima ederek tuzlu su enjeksiyonları vermesi 
ve hastaların ağrılarının azaldığını gözlemlemesidir.(2)

Bu güçlü etkisine karşın plasebo ilaçlar günümüzde 
yaygın bir tedavi değil. Genellikle klinik deneylerde ve 
yeni ilaçların test edilmesinde kullanılıyor. Çünkü her 
ne kadar plasebonun gözlemlenebilir ve kısmen öl-
çülebilir bir etkisi olsa da bu etki gerçek ilaçlara göre 
daha kısa süreli. Bunun yanı sıra, her zaman gerçek 
iyileşme de sağlanamıyor, gözlemlenen iyileşme ge-
nelde sübjektif oluyor.
Plasebo ilaçlar, hastaların psikolojik açıdan daha iyi 
hissetmelerini sağlasa da hastalığın ortaya çıkardığı 
fiziksel sorunları çoğu zaman ortadan kaldıramıyor. 
Örneğin, astım hastaları plasebo olarak verilen ilaçtan 
sonra kendilerini daha iyi hissettiklerini belirtseler de 
yapılan solunum testleri plasebo ilacın hastalığı iyileş-
tirmediğini gösteriyor.

Ayrıca plasebonun olumlu etkilerinin aksine, bazen 
etkisiz madde alımı sebebiyle olumsuz etkiler de göz-
lenebiliyor. “Nosebo etkileri” adı verilen bu fenomen, 
“plasebonun kötücül ikiz kardeşi” şeklinde anılıyor. 
Plasebo sözcüğüne zıt olarak “Zarar vereceğim” anla-
mına gelmekte olup bir şeyin kişinin kendisine zarar 
vereceğini düşünüp bu etkilerin gerçekte oluşmadığı 
halde beynin bu durumu simüle ederek oluştuğunu 
düşünmesidir. Bir başka deyişle, hastada ilacın hiçbir 
yan etkisi gözlemlenmemesine rağmen yan etkilerin 
ne olduğunu öğrenince hastanın bunları yaşaması 
durumudur.
Sırlarla dolu insan beyninin düşünce gücüyle kendine 
ilaç olabildiğinin kanıtı olan plasebo etkisi, öyle gö-
rünüyor ki, önümüzdeki yıllarda da bilim insanlarının 
ilgisini çekmeye devam edecek.

Kaynakça: 
(1) http://www.acikbilim.com/2014/04/dosyalar/
plasebo-iyilesmeye-inanmak.html
(2) http://www.karatashastanesi.com.tr/hayat/
plasebo-teselli-ilaci-etkisi-denediniz-mi/

Asude Gültekin 10/B 121731
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Bir düşünce tartışılmadan önce o düşünceyi 
oluşturan tüm aksiyomlar ve tanımlar gözden 
geçirilmelidir. Bu yüzden önce “önem” kelimesi-
nin ne anlama geldiğinden emin olalım. Önem 
bilim insanları için basit bir kavramdır bir deney-
de değişkenin önemli olup olmaması, sonuca 
yaptığı etkinin göz ardı edilebilir olup olmama-
sına bağlıdır.

İnsan için de durum bu kadar basit midir? İn-
san bir değişkense, deney evrenin tamamı mı-
dır? Yoksa insanın kendi hayatı mı? Bu belirsizlik 
bir yana insan önem konusunda bir o kadar da 
iki yüzlü davranır. Evrendeki her şeyin anlam-
sız olduğunu düşünen biri için bile sevgilisi onu 
en yakın arkadaşıyla aldatınca nedense tüm bu 
olanlar anlam kazanır. O yüzden de insan haya-
tının önemi -anlamı da denebilir- tartışılırken in-
san psikolojisini ve evrimden arda kalan hayvani 
yönümüzü göz ardı etmemek gerekir.
Felsefi bir konu tartışılırken katı kavramlardan ola-
bildiğince uzak durulmalıdır çünkü her düşünce 
özeldir, yapılan her sınıflandırma bu özellikten 
taviz verilmesine yol açmaktadır. Ve her düşün-
ce için onu yorumlayan bir aynadır, her ayna 
birbirine ne kadar benzer olsa da farklı yansı-
malar üretirler. Bu yüzden Manly Palmer Hall’un 
“Mikroskop insana önemini gösterdi, teleskop da 
önemsizliğini” sözü üzerine düşünürken de nihi-
lizm, varoluşçuluk ve benzeri kavramlardan uzak 
duracağım.

Önce mikroskoptan bakalım. Aslında mikros-
koptan bakınca insan önemli hissetmez, güçlü 
hisseder. Mikroplar küçüktür, insan onu izleme 
gücüne sahiptir, mikroskop altında her hareketini 
gözlemleyebilir. Bir yönüyle Tanrı’sı gibi hisseder 
onların çünkü Tanrı’yı güçlü yapan görmesidir, 
bilmesidir. Bir varlık diğerinin tüm hareketlerini 
bildiği zaman onu kontrol etme gücüne de ka-
vuşur çünkü. Ama mikroskoptan bakan insanın 
önemli, güçlü, hissetmesi bir illüzyondur çünkü 
o mikroskobik evrenin sadece soyutlanmış çok 
küçük parçasını görür. Psikolojiyi unutmamak la-
zım demiştim, mikroskoptan bakarken hissedilen 
önem illüzyonu da tamamen insanın iç dünyası-
na bağlıdır. Gündelik hayata yeterli önemi hisse-
demeyen Ego’su mikroskoptan bakınca hisseder 
bunu. Mikroplar küçük oldukları için bir anlığına 
onları önemsiz kılar kendince, o minik organiz-
maların zaman zaman tüm insanlığı kırıp geçir-
diğini ve kış geldiğinde onu yatağa hapsettiğini 
unutarak.

ÖNEM İKİLEMİ

(5. Düşün Yaz Deneme Yazma Yarışması 1. Etabı İçin Yazılan Makaleden 
Yola Çıkılarak Düzenlenmiştir.)
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Teleskoptan bakma-
dan önce bir gencin 
hayatından, minik bir 
kesite bakalım. Bu gen-
cin bilgisayarlarla ara-
sı iyidir. Bir yaz, yapay 
zeka kavramı üzerine 
araştırma yapmaya 
ve düşünmeye başlar. 
Sekiz tane basit fonksi-
yon ve bunların çeşitli 
dizilimlerinin bilgisayar 
dünyasında her şeyi 

hesaplayabildiğini ve her şeyi yapabildiğini fark 
eder. Bu sekiz fonksiyonu insanın DNA’sını oluş-
turan nükleotidlere benzetir. Rastgele olarak bu 
fonksiyonları dizer ve evirilmelerini sağlar. Saat 
sabah beşe yaklaşmıştır, güneş camından dürt-
mektedir onu. Dışarı çıkar ve düşünür. Bilgisaya-
rında evrilen kod parçacıklarını düşünürken, ken-
dini de düşünür. Bir anlığına kendinin de üst bir 
varlığın merak uğruna başlattığı bir deney olup 
olmadığını sorgular. Teleskoptan evrene bakmak 
tam olarak böyle hissetmesine yol açar insanın.
Carl Sagan isimli bilim adamı Kozmos belgese-
linde bu durumu şu şekilde ekrana yansıtır: Önce 
insanı gösterir sonra uzaklaşmaya başlar, Dünya 
görülmeye başladığında geriye insanın görün-
tüsü kalmamıştır. Güneş göründüğünde Dünya 
minik mavi bir nokta olur, uzaklaşmaya devam 
eder ve bilinen evren görüldüğünde geriye biz-
den hiçbir şey kalmamıştır. Tüm savaşlarımız, kır-
gınlıklarımız, sevgilerimiz, güzel anlarımız önem-
sizdir bu boyutta. Ama insan bir anlam aramaya 
devam eder yine de hayatında, yoksa ölmek ve 
yaşamak arasında bir fark kalmaz onun için. Bu 
gerçekliğin farkına varmak istemez. Bazıları için 
bu anlam güç olur, bazıları için din, bazıları için 
de sevgi ve sevilmek. Ama Macbeth’de de denil-
diği gibi “Mademki bu dünya bile yok olacak bir 
gün, insan sevgisinin bitmesine niye üzülsün?”

Yaşadığımız hiçbir an kalıcı değildir, bunun için 
günlük tutarız. Ha-
tırlamanın yeniden 
yaşamak olduğunu 
düşündüğümüzden-
dir bu; yaşantımızın 
kalıcı ve önemli ol-
duğunu düşünmek 
isteriz. Herkes yalnız 
olur ve öldüklerinde 
gerçeklik onlar için 
biter. Buna da karşı 

gelmek isteriz. Binalar diker, değer üretiriz, biz 

öldükten sonra onlara bakan insanların bizi var 
kıldıklarına inanmak için. Onlar da yok olacaktır 
bir gün, onlar da bu 13,8 milyar yıllık evrende 
önemsiz değişkenlerdir. Üzülür, aşk acısı çekeriz, 
kırılırız insanlara çünkü bu duyguları negatif ola-
rak adlandırsak da bir yandan da hayatın onlarla 
anlamlı olduğunu düşünürüz.
Tüm bu duygular modern kimyanın eserleriyle 
aynı özelliği taşır. Uyarıcılarla duygular fiziksel 
bağımlılık yapmaz ama pozitif veya negatif ol-
sunlar hepsinin psikolojik bağımlılıkları göz ardı 
edilemez. İnsanlar uyuşturucu maddeleri bir 
kere denedikten sonra onları bırakamazlar çünkü 
verdikleri enerjiyi ve tanrısallık hissini özlerler. İn-
san bir şey hissetmemeye başlayınca da hayatın 
anlamlı olmasını özler. O yüzdendir ki sürekli acı 
çekmek isterler içten içe, çünkü o zaman mutlu-
lukları vücutlarındaki basit bir kimyasal değil de 
bu evrendeki önemli bir şey gibi hissettirir. Duy-
gular fiziksel olarak bağımlılık yapmaz ama her 
hissettikleri an mikroskoptan bakmayla aynı ol-
duğu için psikolojik olarak bağımlı olurlar onlara.
Hayyam hesap vermemizi ister kendimize, bu 

dünyaya getirdiklerimizi ve götürdüklerimizi sor-
gulamamızı. Aslında götürdüğümüz hiçbir şey 
yoktur oysa ki. Ve devam eder: “Şarap içsem ölü-
rüm” diyenlere seslenir, “İçsen de öleceksin iç-
mesen de” der. Yaşayan da ölecektir, yaşamayan 
da. Hayatını deneyimlerle dolduran da ölecektir, 
korkudan hiçbir şey yapmayan da. Sınırları zorla-
yanlar da ölecektir, otoriteye boyun eğenler de. 
Zekiler de ölür aptallar da, iyiler de kötüler de. Ve 
evrene baktığımızda tüm bu kavramlar önemsiz 
olur. Eğer deney evrenin tamamı ise önemsiz 
rastgele oluşmuş toz bulutlarından başka bir şey 
değildir insan. Ama eğer kendi hayatıysa deney, 
o zaman hayatını deneyimlerle dolduran insan 
önemli olur çünkü o yaşamıştır. Kendi hayatına 
kattıkları göz ardı edilemez. 

Doğu Deniz UĞUR 12-A 91018
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İnsan, sosyal bir varlıktır. Var oluşumun temelinde 
diğerleri ile birlikte yaşamak, yaşayabilmek yatar. İlk 
insanlar bile aile, toplum gibi oluşumlarla hayatta kal-
mayı başarmışlardır. Gelişen medeniyet seviyesi ile 
birlikte kurallar oluşmuş, bu kuralların dışına çıkanlar 
cezalara çarptırılmış ve bu sayede toplum düzeninin 
korunması amaçlanmıştır. Verilen cezalar, uyulmayan 
kuralın yani işlenen suçun büyüklüğü ve önemiyle 
doğru orantılıdır ve varyasyon gösterir. Ancak ceza 
verilmeyen bazı durumlar vardır. Bu durumlar akıl 
sağlığının kurallara uymaya el vermediği durumlar 
olarak tanımlanabilir. 

Akıl sağlığının ve iç huzurun oluşumu ikiye ayrılır. Bazı 
içsel sorunlar doğum ile birlikte gelirken, bazıları doğ-
duktan sonra oluşur. Genellikle bebeklik, çocukluk ve 
okul çağında yaşanan normal dışı durumlar, olaylar ve 

oluşumlar nedeniyle ortaya çıkan bu sorunlar bazen 
hayat boyu çözülemez. Aşırılıklar ve eksiklikler, büyük 
sorunlar veya sorunsuzluklar bu kişilik bozuklukları-
na neden olan temel etkenlerdir. Kişilik bozuklukları 
suç olarak ele alınmaz ve kişilik bozukluklarına ve akıl 
hastalıklarına sahip insanların işledikleri suçlar farklı bir 
çerçeve içerisinde incelenmeli ve cezalandırılmalıdır. 
Çünkü bu kişiler normal bir insanın hissedeceğinden 
çok daha yoğun veya az hissedebilir, bambaşka bir 
düşünce sistemine sahiptirler ve genellikle kişilik bo-
zuklukları kişinin kendini çok kötü hissetmesi ile so-
nuçlanır.
Aile yaşamı süresince sevgide abartıya kaçılan veya 
hiç sevilmeyen kişilerde narsistik kişilik bozukluğunun 
ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Modern psikolojide ki-
şinin karşısındakini sevebilmesi için bir miktar kendini 
de sevmesi gerektiği kanısına varılmıştır ancak nar-

sizmi kişilik bozukluğu derecesinde yaşa-
yan kişiler “kendilerine aşıktırlar”. Narsizm 
kelimesinin kökeni Yunan mitolojisine 
dayanır. Narkissos doğduğu gün kahinler 
onun uzun ve mutlu bir ömür sürece-
ğini ancak bunun tek koşulunun hayatı 
boyunca kendini görmemesi olduğunu 
söyler. Narkissos büyüdüğünde her ka-
dının ve perinin aşık olduğu yakışıklı bir 
gence dönüşür. Hiç birinin aşkına karşılık 
vermeyen ve onların acı çekmesine ne-
den olan Narkissos Tanrıları kızdırır. Bir 
gün su içerken kendi yansımasını suda 
görür ve gözlerini alamaz bu yansıma-
dan. Mitolojik bir karakter olan Narkis-
sos’un kendine olan aşkı narsistik kişilik 
bozukluğu yaşayanlarla aynı durumdur. 
Kendine olan aşkından gözü kör olan 

Narsizm
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Narkissos kendi sonunu elleriyle hazırlamıştır. Mü-
kemmellik mertebesine yalnızca kendisini yakıştır-
ması kimseye yüz vermemesine neden olmuş, yal-
nızlaşmış ve en sonunda hayatı son bulmuştur. “Biz” 
kavramı “ben”i besler. Narkissos’un “biz”i kaybedişi 
kendisinin sonunu getirmiştir. 

Narsistik kişilik bozukluğu, kişinin “ben”i “biz”in önü-
ne geçirmesi olarak bilinir ancak derine inildiğinde 
narsistik kişilik bozukluğuna sahip insanların ben ve 
biz kavramlarından nasibini alamamış olduğu ve bu 
nedenle yarasını kapatınca iyileşeceğini sanan küçük 
bir çocuk gibi “ben”i çok beslediği takdirde iyi hissede-
ceğini sanmasından gelir. Genellikle aile yapısı içinde 
yaşadığı topluma uymayan çocuklarda görülen bu 
kişilik bozukluğu çocuk büyüdükçe onunla birlikte 
büyür. Türkçede “özseverlik” olarak bilinen bu hastalık 
kişinin kendini çok sevmesi ve bir fantezi dünyasın-
da yaşaması olarak açıklanabilir. Kişi, başkalarından da 
aynı ilgi ve sevgiyi görmediği takdirde bir çiçek gibi 
solup gidecektir. Etraftan gördüğü beğeni, ilgi ve teb-
rikler onu besler ve egosunu tatmin eder. Dışardan 
yalnızca tebrik ve alkış bekleyen narsist, diğer insanla-
ra ve yaşantılarına değer vermez, onları tebrik etmez. 
Bu durum ilişkilerinin sağlıksız olmasına ve “biz” içe-
risinde kendine sağlam bir yer bulamamasına neden 

olur. Kendi ile baş başa kaldığı vakit yalnızlık ve sevil-
meme duygularını hissetmeye başlar.

Kimsenin onu koşulsuz şartsız sevmeyişini büyük 
bir açlıkla karşılayan narsist, yalan söylemek gibi kü-
çük hatalardan başlayarak suç işlemeye ya da kendi 

hayatına son 
vermeye kadar 
gidebilecek bir 
yola girer. Panik 
ataklar ve sinir 
krizleri de kar-
ş ı laşabi leceği 
durumlar ara-
sındadır; çünkü 
duygularını çok 
yoğun yaşar 
ve kimi zaman 
duygusal du-
rumları fiziksel 
olarak hisseder. 
Yalnız kalmaya 
tahammülü kal-
madıkça davra-
nışları daha da 
garip ve daya-
nılmaz olur bu 
nedenle yalnız-

laşır. 
Narsistik kişilik bozukluğunun çözümü psikolojik des-
tek ve tedavi görmektir. Kişi, hatalarının farkına var-
malı ve kendine karşı aşkından kör olmuş gözlerini 
açmalıdır. Hataları azaldıkça daha sağlıklı insan ilişki-
leri kurmaya başlayacak ve egosu sağlıklı yönde bes-
lenecektir. Çok küçük bir yönlendirme ile başlayacak 
olan bu iyileşme süreci narsistik kişilik bozukluğunun 
suç veya ölüme neden olmasını engellemenin en ko-
lay ve doğru yoludur.

Kaynaklar
https://www.guncelpsikoloji.net/kendine-asik-o-
lan-narkissostan-narsisizme-makale,63.html

Gülşah SAYLAN 11-P 82475
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Belki de hepimizin aklında bu kelimeyi duyduğunda 
suçlu, katil gibi kavramlar canlanıyor. Peki gerçekten 
öyle mi? Çevremizdeki insanların bize uymayan bir 
davranışını gördüğümüzde ağzımıza sıkça aldığımız 
bu sıfat aslında ne anlama geliyor?

Araştırmalara göre psikopatinin kaynağı tam olarak 
bilinmese de %50 oranda biyolojik kökenli bir fonk-
siyon bozukluğu olduğu ve genetik faktörlerin önemi 
ortaya konmuştur. Psikopatinin belirtileri çocuk yaş-
larda görülmeye başlar. “Sonradan”, yaşantısal neden-
lerle veya travmatik olaylarla psikopatik olma ihtimali 
yoktur.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu olarak da bilinen Psiko-
pati, bilimsel olarak yalan söyleme, başkalarını sö-
mürme, başı bozukluk, sorumsuzluk, kibir, rasgele ve 
çoklu cinsel ilişkiler, düşük irade kontrolü, empati ve 
pişmanlık-suçluluk duygularının yoklu-
ğuyla örneklenen, B tipi kişilik bozukluk-
ları arasında en tehlikeli kişilik bozukluğu 
olarak tanımlanmıştır. Toplumumuzda 
teşhis koyulacak derecede olmasa da psi-
kopatinin pek çok özelliğini kişiliğinde ba-
rındıran fakat teşhis konulmamış insanlar 
vardır. Dolayısıyla, her ne kadar psikopat 
denilince akla suç filmlerindeki karakterler 
gelse de çevremizde de bu tür insanlar-
la karşılaşmak nadir de olsa olasıdır. Her 
meslekten, her cinsiyetten, her ırktan, her 
yaştan, her sosyal konumdan ya da ide-
olojiden, azımsanmayacak oranda “gizli” 
psikopat aramızda yaşamaktadır.

Psikopatlar diğer insanlardan çok farklıdır çünkü em-
pati, güven ve af gibi duyguları yoktur. Bu tür insanlar 
yaşamları boyunca hislerden ve suçluluk duygusun-
dan yoksun bir biçimde düşünmeden başkalarına 
zarar verirler. Başkalarının güvenlik açığının nasıl kul-
lanılacağını çok iyi bilirler. Normal kişilerin tersine in-
sanları yarar elde etmek için değil bu süreçten zevk 
aldıkları için manipüle ederler. Genel olarak tutarsız-
lardır. Her zaman haklı olduklarını ve doğruyu yaptık-
larını savunurlar. Kendi hatalarını size yüklerler. Nar-
sistirler ve başkalarını umursamazlar kendilerini çok 
üstün görürler. Hayatın merkezine kendilerini koyar-
lar. Bencillerdir, kendi isteklerini başka her şeyden çok 
daha üstte tutarlar. Yalancılardır, iki yüzlü olmanın da 
ötesinde birçok yüzleri bulunabilir. Tereddüt etmeden 
kolaylıkla yalan söyleyebilirler. En sevdikleri şey insan-
ları kandırmaktır. Psikopatların yaşamlarında sürekli 
bir heyecana ihtiyacı vardır. Çok çabuk sıkılırlar. Bu tür 

PSİKOPAT MI?
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heyecan dolu duyguları ararken diğer insanlara zarar 
verebilir veya çok daha kötü şeyler yapabilirler. Onlar 
için stres çekicidir. Sergiledikleri tavrın aksine “normal 
görünme” yeteneğinin son derece gelişmiş olmasın-
dan ve başarılı şekilde sosyalleşerek kendini gizleye-
bilmelerinden dolayı oldukça tehlikelidirler. Dışarıya 
çok farklı bir kişilik yansıtırlar. 
Sanılanın aksine, psikopatlar diğer insanlara göre suça 
daha fazla eğilimlidir fakat hepsi şiddete meyilli de-
ğildir. 

Psikopati belirtileri;

• Kişisel ve sosyal girişimlerde, ilişkilerde başarısız-
lık, 

• Yasa ve kurallardan kopukluk, yasakları dikkate al-
mamak, 

• Sevgi, şefkat gibi hisleri algılayamamak, anlaya-
mamak, 

• Ahlaki, dini, toplumsal kıstaslara değer vermemek, 
• Otokontrol eksikliği, korku hissinden yoksunluk, 
• Küçük yaşlardan itibaren genellikle hayvanlara iş-

kence yapmak, onların canlarını yakma, öldürme 
girişimlerinde bulunmak,

Psikopatlar sosyal kurallardan muaftır ama bunun 
nedeni kuralları anlamamaları değildir. Tam tersine 
çok net anlarlar, doğruyu ve yanlışı bilirler, özgür ira-
deleriyle seçim yaparlar ancak seçimleri her zaman 
kendi kurallarına göredir. Öyle sanılsa da psikopatlar 
deli değildir. Bilinçli hareket ederler onlarla ilişkide 
olan özellikle de üstlerinde kontrol sağlayabilen kişiler 
“kurban”dır. İnsanlarla ilişkileri sadece “fayda” üzerine 
kuruludur; eğer fayda sağlayamayacaklarını bilirler-
se ya da yeni fayda imkanları buldularsa kurbanlarını 
duygusuzca terk ederler.
Psikopati tedavisi çok da mümkün olan bir ruhsal 
bozukluk değildir. Kişi gözetim altında tutulduğu dö-
nemlerde zararsız görünmeyi düşünebilir ve başara-
bilir. Psikopatların büyük bir kısmı akıl hastası olarak 
kabul edilmez, bilinçleri yerindedir fakat kontrol al-

tında tutulmadığı müddetçe zarar verme eylemine 
devam edecektir. Bu yüzden psikopati teşhisi konan 
kişiler akıl hastanesi, cezaevleri gibi gözetim altında 
tutulabilecekleri yerlerde bulunmalıdırlar. 

Bununla birlikte, psikopatlar aslında yetenekli iseler 
inanılmaz sonuçlar elde edebilirler. Çalışmalar sonu-
cunda, başarılı psikopat olarak nitelendirilen insanla-
rın konuşma sırasında daha yüksek kalp atım hızlarına 
sahip olduklarını, genel olarak sosyal anksiyeteden 
daha çok muzdarip olduklarını ve impülsif davranışları 
daha fazla kontrol edebildiklerini kanıtlamıştır. Kısaca-
sı bir parça sosyal anksiyeteye ve dürtü kontrolüne 
sahip olan psikopatlar hem başarılı olmaya hem de 
suçtan uzak durmaya daha fazla eğilim gösteriyor. 
Tarihte birçok yerde başarıların arkasında psikopat-
ların gizli olduğu ortaya konmuştur. Cesaret, yani fi-
ziksel risk alabilme ve duygusal mukavemet yeteneği, 
bu kişilere kahramanca davranışlar sergileme ve acil 
durumlara müdahale etme becerisi kazandırdığı için, 
cesaret bu insanları başarılı ve ilgi gören kimselere 
dönüştürüyor. Yine aynı kişilik özelliği, liderlik ve yö-
neticilik kabiliyeti gerektiren işlerde de başarılı olmayı 
sağlayabiliyor.

Kaynakça

https://kisiselbasari.com/psikopat-olan-kisile-
rin-10-psikolojik-ozelligi.html 
http://www.gizlipsikopat.com/psikopati-nedir-3/ 
http://www.antalyapsikiyatri.com/psikotera-
pist-emine-filiz-uluhan/antisosyal-kisilik-bozuk-
lugu-ve-psikopati 
http://aftermath-surviving-psychopathy.org/
index.php/psikopati-sosyopati-ve-narsistik-kisi-
lik-bozuklugu-arasindaki-fark-nedir/?lang=tr 
http://www.psikolojik.gen.tr/psikopat.html 
https://onedio.com/haber/oyle-psikopat-de-
yip-gecmeyin-madde-ile-psikopatinin-insa-
ni-basariya-goturebileceginin-kanitlari-715216 
http://www.internethaber.com/tarihin-en-ba-
sarili-psikopatlari-foto-galerisi-1171347.htm?pa-
ge=9 
h t tp : / /www.haber tu rk .com/yasam/ha-
ber/952071-bu-20-isarete-dikkat 

http://www.psikologankara.net/sosyopat-psikopat-a-
rasindaki-fark.html 
http://www.haberself.com/h/1973/ 
https://www.capital.com.tr/capital-dergi/gele-
cek-trendler/takim-elbiseli-psikopatlar 
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lamak amacıyla geliştirdikleri bir araçtır. Tarihte para, 
sırası ile takas, maden, kağıt daha sonra elektronik 
ortamda dijital hale gelmiştir. Gelin beraberce para-
nın tarihsel gelişimine bir yolculuk gerçekleştirelim. 
Bu yolculukta: ‘’Para bulunmadan önce insanlar ticari 
faaliyetlerini nasıl gerçekleştiriyorlardı?’’ ve ‘’Para araç-
tan amaca nasıl dönüşmüştür?’’ gibi soruları cevapla-
maya çalışalım.
 Para bulunmadan önceki jeolojik zamanlar-
da yaşadığımızı varsayalım: İnsanlar, ihtiyaçlarını nasıl 
karşılarlardı? Sosyal ilişkiler nasıl yürütülürdü? Bu dö-
nemde insanlar ihtiyaçlarını ellerindeki malları değiş- 
tokuş yöntemini kullanarak karşılamışlardır. Karşılıklı 
antlaşma ile yapılan bu değiş - tokuşa takas adı verilir. 
Basit bir örnekle açıklayalım: Bahçemizde ürettiğimiz 
elmaları, tavuk etine duyduğumuz ihtiyaç oranında 
takas yoluyla temin edebiliriz. Bu şekilde iki tarafın da 
ihtiyaçları karşılanmış olur.

 Kağıt üs-
tünde gayet iyi 
duran bu sistem 
zamanla bazı 
problemleri be-
raberinde getir-
miştir. Bunlardan 
ilki eldeki mal-
ların sabit fiya-

tının olmamasıdır. Elimizdeki malların değerleri iklim 
ve coğrafi şartlara göre farklılıklar gösterir. Bu durum 
çeşitli sosyal problemlere sebep olur. Bu arada ihtiyaç 
sahipleri arasında iki tarafı da tatmin edecek durum-
lar oluşmayabilir, çünkü takasın gerçekleşebilmesi için 
mallar her iki tarafın da ihtiyaçlarını karşılamak zorun-
dadır. Takas yönteminin beraberinde getirdiği sıkıntı-
lar paranın bulunmasına ortam hazırlamıştır.
 Para tarihte ilk olarak batı Anadolu’ da devlet 
kuran Lidyalılar tarafından icat edilmiş ve kullanılmış-
tır. O dönemlerde batıdaki medeniyetlerle yakın ticari 
ilişkiler kurmuşlardır. Bu madeni paralar Lidyalıların 
başkenti olan Sardes’de altın ve gümüş karıştırılarak 
(MÖ 7.yy) basılmıştır. Paraların üzerinde Lidya Devle-
ti’nin sembolü olan aslan başı figürü bulunur. Yaklaşık 
1500 yıl sonra ilk kağıt para (banknot) MS 806 yılında 
Çin’ de ortaya çıkmıştır. Batı’da ise banknotların basımı 
ve kullanımı 17. yüzyılın sonunda görülür. Önce İngiliz 
Merkez Bankası’nda basılan banknot daha sonra Av-
rupa’da yaygınlaşmıştır. Paranın bulunmasıyla beraber 
ticari ilişkiler kolaylaşmış ve gelişmiştir.
Kapital sözcüğü anlam olarak sermaye anlamına gelir. 
Özellikle Endüstri Devrimi’nin ardından dünyayı etkisi 
altına alan kapitalizm, üretim, dağıtım ve sermaye bi-
riktirme haklarının özel şahıs ve şirketlere ait olduğu 
sosyal sistemdir. Bu sistemde karlılık ve rekabet olgu-
ları öne çıkar. Temel amaç faydadan çok maksimum 
kardır. Kapitalist sisteminin en önemli sonuçlarından 
bir tanesi insana tüketimi aşılamasıdır. Gereken miktar-

PARA PARA PARA
(Paranın Tarihsel Gelişimi)
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da değil, 
daha fazla 
üretim ve 
t ü k e t i m 
söz ko-
nusudur. 
Bir baş-

ka önemli olgu rekabettir. Rekabet, birden fazla kişi-
nin aynı amaca ulaşmak için birbirleriyle yarışmaları 
olarak tanımlanabilir. Kapitalist sistemde arz ve talep 
dengesine göre sistem fiyatları rekabet koşulları için-
de oluşur. Sistemin olumsuz yanlarından biri insan 
sömürüsüne yol açmasıdır. Gelişmiş ve sanayileşme-
sini tamamlamış ülkeler iş gücünün ucuz olduğu yer-
lerde üretim yaparlar. Örneğin hepimizin ayaklarında 
olan Nike ayakkabılar Amerikan markası olmasına 
rağmen işgücünün daha ucuz olduğu Çin ve Tayland 
gibi ülkelerde üretilir. Bu durum adaletsizliğe ve insan 
sömürüsüne yol açar. Kapitalist sistemi Karl Marks’ın 
sözü ile özetlemek isterim: “Kapitalizm gölgesini sata-
madığı ağacı keser.”
Kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle beraber küresel-

leşme süreci 
hız kazanmış-
tır. Küresel-
leşmeyi mil-
letlerin siyasi, 
ekonomik ve 
kültürel yön-
den birbirine 
y a k l a ş m a s ı 
ve dünyanın 
adeta küçük 
bir köy hali-
ne gelmesi 
olarak ifade 
edebiliriz. Mo-

dernleşme, gelişmiş toplumların benimsenmesi ve 
taklit edilmesi esasına dayanır. Küreselleşmeyi kül-
türel, siyasal ve ekonomik küreselleşme olmak üzere 
üç başlık altında inceleyebiliriz. Kültürel küreselleşme 
Batı’nın kültürel değerlerinin tüm dünyada yaygınlaş-
masıdır. Yaşam tarzları, tüketim alışkanlıkları ve eğlen-
ce biçimleri tek bir biçim haline gelmiştir. Kullandığı-
mız Apple akıllı telefonlar, izlediğimiz Disney yapımı 
çizgi filmler ve yemek yediğimiz fast food zincirleri 
kültürel küreselleşmenin hayatımızdaki yerine örnek-
tir. Bir başka küreselleşme çeşidi siyasal küreselleş-
medir. Siyasal küreselleşme ile ‘’ulus devlet’’ kavramı 
tartışılır hale gelmiştir. Kapitalist devletler ulus devlet-
lerin kabul edilebilir olmasını engellemek istemişlerdir. 
Ulus devletler yerini post modern devletler almıştır. 
Uluslararası sivil toplum örgütleri çok güçlenmiş, dev-
letlerin verdiği kararlara meydan okuyabilecek hale 
gelmiştir. Bununla beraber ulus devletler piyasalarını 
denetlemede yetersiz kalmış ve dünya metropolleri 
kurulmuştur. Ekonomik küreselleşme ise ekonomik 
ilişkilerin yaygınlaşması ve yoğunlaşmasını ifade eder. 
Çok uluslu şirketler (Coca Cola, Adidas…vb) dünya 
ekonomisinde önemli hale gelmiştir. Bununla beraber 
çok uluslu şirketler işgücünün ucuz olduğu ülkelere 

yönelmişler ve emek sömürüsüne yol açmışlardır.

Kredi kartlarının hayatımıza girmesi ile beraber para 
dijital hale gelmiştir. İnsanlar, güçlerinin yetmeyeceği 
mal ve hizmetleri taksit taksit ödeyerek elde etmeye 
çalışmışlardır. Hatta bazı insanlar bunu abartmış, büt-
çelerinin yetmeyeceği malları satın almışlardır. Bunun 
sonucunda yüksek miktarlarda faiz ödemek zorunda 
kalmışlardır ve birçok ailenin bütçesi zarar görmüş-
tür. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan Apple Pay, kredi 
kartlarını telefona tanımlıyor. Çoğu insanın birden faz-
la kredi kartı var ve bu durum karmaşaya yol açıyor. 
Apple Pay bu durumu ortadan kaldırıyor. Ne aldığımız, 
nereden aldığımız ve ne kadar ödeyeceğimiz gibi bil-
giler tutulmayacak, kredi kart bilgileri saklanmayacak, 
oldukça inovatif ve güvenlikten ödün vermiyor.

Kısaca özetlememiz ge-
rekirse para bulunmadan 
önceki dönemde insanlar 
takası ihtiyacını karşılamak 
için gerçekleştirirken, özel-
likle kapitalizm ve küresel-
leşme gibi kavramların ha-
yatımıza girmesiyle para bir 

amaca ve bir statü göstergesine dönüşmüştür. Kredi 
kartları ve Apple Pay bunu bir adım yukarıya taşımıştır. 
Kim bilir gelecek ne gösterecek? Bu doğrultuda ge-
lecekte ortaya çıkacak ödeme araçlarını sizin hayal 
gücünüze bırakıyorum.

KAYNAKÇA
http: / /www.tcmb.gov. t r /wps/wcm/connect/
d189b219-fe71-40bf-9754-6a5f7d0a65eb/KagitPara-
Tarihce.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
http://www.ekodialog.com/Konular/kapitalizm_nedir.
html
11.Sınıf MEB Sosyoloji Ders Kitabı
http://www.webtekno.com/apple/apple-pay-h3068.
html
http://www.ilkkimbuldu.com/parayi-kim-buldu/

Berk AYDOĞMUŞ 11-V 101304
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DÜNYA FELSEFE GÜNÜ’NÜ KUTLADIK

Türkiye Felsefe Kurumu’nun önerisiyle UNESCO tara-
fından Kasım ayının üçüncü perşembe günü Dünya 
Felsefe Günü olarak kabul edildi. Bu gün, 1946 yılın-
da resmen yürürlüğe girdi. Öğrencilerimizin her ka-
demede felsefe ile tanıştırılması, felsefi bir bakış açısı 
kazanmaları, yaşamı eleştirel bir pencereden özgür-
ce değerlendirebilmeleri için bu yıl da Dünya Felsefe 
Günü okulumuzda çeşitli etkinliklerle kutlandı.

FELSEFE ZÜMRESİ ETKİNLİKLERİ



20 Kasım’da Lise Kısmı konferans salonunda “Toplum-
ların Gelişmesinde Bilim mi Sanat mı Etkilidir?” konulu 
bir münazara gerçekleştirildi. Felsefe, bilim ve sanat 
arasındaki ilişkiyi vurgulamak amacıyla düzenlenen 
bu gösteri maçında “Toplumların gelişmesinde bilim 
daha etkilidir.” argümanını savunan Hükümet grubu 
gösteri maçını kazandı. Etkinlikte Felsefe Zümresine, 
Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi münazara grubu reh-
ber öğretmenleri öğrencileri ile destek verdi.

Aynı gün konfe-
rans salonunda 
11-B sınıfı öğren-
cilerimizin yazıp 
sahnelediği “Farklı 
Filozoflarla Farklı 
Tanrı Anlayışlarına 
Eleştirel Bir Bakış” 
konulu bir drama 
gerçekleştirildi. İlk-
çağdan günümü-
ze farklı filozofların 
Tanrı anlayışlarını 
karşılıklı diyaloglar 
aracılığıyla sergile-
yen öğrencilerimi-
zin sunumu ilgiyle 
izlendi. 

En temel anlam 
verme çabaların-
dan biri olan Fel-
sefe çocukluk çağ-
larından itibaren 
kavram oluşturma, 
kavramların içeri-
ğini doldurma ve 

yaşamı açıklama sürecinde büyük öneme sahiptir. 
Bu düşünceyle Dünya Felsefe Günü etkinliklerimizin 
ikinci ayağını Anaokulu’muzda gerçekleştirdik.

 21 Kasım’da gerçekleştirilen etkinlikte 11-O ve 11–P 
sınıfı öğrencilerimiz, Anaokulu 6 yaş grubuna “Küçük 
Çocuklar Büyük Sorulara Yanıt Arıyor” başlıklı masal 
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sunumu yaptı-
lar. Çalışmada “iyi 
olmak, sözünde 
durmak, dürüstlük, 
güven, sorumluluk” 
gibi kavramların 
Anaokulu öğren-
cileri tarafından iç-
selleştirilmesi için 
aktarımlarda bulu-
nuldu. Hazırlanmış 
olan broşürde de 
günün anlam ve 
öneminin yanı sıra 
bahsi geçen kav-
ram hikayelerine 
yer verildi.

Etkinliklerle yaşama 
felsefe ile bakabil-
me bilincinin yay-
gınlaşması, sanat-
tan bilime yaşama 
dokunan her alan 
ile ilgili fikir sahibi 
olunması, düşün-
celeri şekillendir-
mek, insan zihninin 
ürünü olan temel 
ilkeleri insanlığa 
yaymak ve böyle-
ce insanlık yoluna 
bir nebze olsun ışık 
tutmak amaçlan-
mıştır.
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İNSAN HAKLARI İÇİN “İLERİ DOĞRU BİR ADIM AT”

“Dünya İnsan Hakları ve Demokrasi Günü” kapsa-
mında Felsefe Kulübü öğrencilerimizden Ahmet Bü-
yükyılmaz (11-J), Yağmur Kökden (11-0) ve Serenay 
Toraman (11-0) tarafından 11 Aralık 2017 tarihinde 
konferans salonunda “İleri Doğru Bir Adım At” adlı et-
kinlik düzenlendi.

İnsanların kendilerine doğuştan verilen, verilmesi ge-
reken haklar konusunda eşit şartlara sahip olup olma-
dıklarını sorgulatan etkinlikte, moderatör öğrencileri-
miz tarafından gönüllü öğrencilere rol kartları dağıtıldı 
ve bazı sorular yöneltildi. Gönüllü öğrencilerden, so-
rularda bahsi geçen haklara sahiplerse ileri doğru bir 

adım atmaları, değillerse yerlerinde kalmaları istendi. 
Kendilerine dağıtılan roller gereğince bireysel, kolektif 
ve yurttaş hakları, sosyal, ekonomik ve kültürel hakla-
rının olup olmamasına göre hareket eden gençlerin 
etkinlik sonundaki dağılımına bakıldığında bazılarının 
hiç hareket edemediği, bazılarının orta bölümde top-
landığı, bazılarının ise açık ara öne geçtiği gözlendi. 
Suriyeli bir mülteci, iş hayatında başarılı bir kadın, bir 
evsiz, bir engelli, özel okulda öğrenim gören bir öğ-
renci gibi farklı toplumsal rollere bürünen öğrencileri-
miz, ortaya çıkan durum ve nedenleri konusunda bir 
süre sohbet ettiler.

Felsefe Zümre Başkanımız Müge DÖLEK ise etkinli-
ğin sonunda yaptığı konuşmada “İnsanca yaşamak 
ve demokrasinin, insan haklarının zafer kazandığı bir 
dünyaya sahip olmak için el ele vermek, sorgulayan 
zihinlerimiz ile topluma katkıda bulunma zorunlu-
luğumuz var” vurgusunda bulundu. Ayrıca Felsefe 
Kulübü öğrencilerimiz kendi tasarımları ile yaptıkları 
insan haklarının yazılı olduğu yaka kartlarını, okul ko-
ridorlarında öğrenci ve öğretmenlerimize dağıttı.
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FELSEFE OLİMPİYATINA KATILDIK

Yaratıcı düşünme ve araştırma ru-
hunu geliştirmek, çağdaş dünyanın 
düşünsel ve etik problemleri üzerine 
fikir yürütme becerisi kazandırmak ve 
gençlerin felsefeye olan ilgisini arttır-
mak amacıyla düzenlenen Felsefe 
Olimpiyatlarının 22.si, 3 Aralık 2017 
tarihinde Ankara Özel Tevfik Fikret 
Lisesi’nde gerçekleştirildi. Okulumuz 
adına zümremiz öğretmenlerinden 
Canan ÖZDEMİR tarafından rehberli-
ği yapılan öğrencimiz 11-B sınıfından 
Mert CEMRİ 22. Felsefe Olimpiyatına 
katıldı.

Öğrencimiz; Hannah ARENDT’in “Kö-
tülüğün Sıradanlığı” eserinden alıntı-
lanan “Belli bir şey yapmadığı halde 
kendisini suçlu hisseden biri, ahlaki 
açıdan, gerçekten yaptığı bir şey yüzünden suçlu olan 
ama kendisini hiç suçlu hissetmeyen birisinden daha 
az hatalı değildir.” ifadesini seçerek çağdaş dünya-

nın düşünsel ve etik problemlerine değinen yazısıyla 
okulumuzu başarıyla temsil etti .

Öğrencimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.

DÜNYA ETİK GÜNÜNÜ KUTLADIK

TED Ankara Koleji Felsefe Zümresi olarak 25 Mayıs 
2018 tarihinde Dünya Etik Günü 11. sınıflarımızda “etik” 
konulu söyleşiler yapılarak ve Felsefe Kulübü öğrenci-
lerinin hazırladıkları 
pano çalışması ile 
kutlanmıştır. Ayrıca 
“etik” konulu kom-
pozisyon yazma 
yarışması düzen-
lenmiştir. Toplu-
mumuzda etik kül-
türünü yerleştirme 
hedefi bağlamında; 
öğrencilerimize ön-
celikle bu günün ne 
anlama geldiği ve 
niçin kutlandığını 
bilmenin gerekliliği 
ve önemi hakkında 
bilgi verilmiştir. 

11. sınıf Felsefe müf-
redatında işlediği-
miz “Ahlak Felsefesi” 
ünitesinin kavram-
ları kullanılarak, sı-
nıflarımızda örnek 
durumlar üzerin-
den söyleşiler ger-

çekleştirilmiştir. Geleceğimizin teminatı olan genç-
lerin topluma, doğaya ve dünya meselelerine karşı 
duyarlı olarak yetişmesi adına bu günün öneminin 
vurgulanmıştır.
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DÜŞÜN-YAZ FELSEFE DENEME YAZMA 

YARIŞMASINDA FİNALE KALDIK

Bu yıl beşincisi düzenlenen Düşün-Yaz Felsefe Dene-
me Yazma Yarışması üç etapta gerçekleşti. Lise öğ-
rencilerinin, felsefenin temel sorunları hakkında tutarlı 
düşünebilmelerini, okuma, anlama ve yorumlayabil-
me becerisi kazanmalarını, düşündüklerini temellen-
direbilmelerini, felsefi bir dille ve felsefe kavramlarını 
kullanarak yazı yazabilmelerini, felsefeyi yaşamı an-
lamlandırma çabasında kullanabilmelerini sağlamayı 
amaçlayan yarışmaya öğrencilerimiz de katıldı. Öğ-
rencilerimizden Mert CEMRİ birinci ve ikinci aşama-
lardan yüksek puan alarak finale katılmaya hak kazan-
dı. 

Finale kalan öğrencimiz Canan Özdemir rehberliğin-
de 1 Haziran 2018 tarihinde İzmir Amerikan Koleji’nde 
düzenlenen final yarışmasına katıldı. Mert Cemri Tür-
kiye 9’uncusu olarak süreci tamamladı.



7 Temmuz 2007 tarihinde Dünya’nın ‘Yedi Harikası’n-
dan biri olarak seçilmiş ve UNESCO tarafından dünya 
mirasları listesine kabul edilmiş olan ‘Çin Seddi’, tari-
hi, mimarisi ve barındırdığı kültür birikimi ile gezege-
nimizin en çok ilgi gören yapılarındandır. Yapımına 
M.Ö 770 yılında başlanmış ve M.S 17. yüzyıla kadar 
devam edilmiş olan Çin Seddi’nin yapılış amacı hak-
kında çeşitli fikirler ortaya atılmaktadır. 21,196.18 km 
uzunluğundaki dünyanın en uzun yapısı ‘Kuzey Çin’in 
Uyuyan Ejderhası’, 2500 yıllık bir tarihe sahiptir. Gü-
nümüzde yüzde otuzluk kısmından fazlası doğal ve 
beşeri tahribat sonucu kaybolmuş olup, 2011 yılı ve-
rilerine göre günde 35.000 kişilik ziyaret almaktadır.

Çin Seddi’nin yapımının temelleri MÖ 770 yılına da-
yanmaktadır. 2500 yıllık inşa sürecine yirmi kadar ha-
nedanlık ve hükümdarlık tanıklık etmiştir. Temellerini, 
Zhou hanedanlığının ‘Savaşan Beylikler Dönemi’nde 
var olan 7 beyliğin sınırlarını çevrelemek amacıyla 
inşa ettiği duvarlar oluşturur. Daha sonra, İmpara-
tor Ch’in (Qin) Shi Huang, diğer altı beyliği yenerek 
bu beylikleri “Ch’in Hanedanlığı” adı altında birleştirir. 
Ch’in Hanedanlığı süresince diğer altı beyliğin inşa et-
tiği duvarlar yıkılarak duvarların kuzeyde ayakta kalan 
kısımları birleştirilir ve Çin Seddi’nin 5.000 km’lik kısmı 
9 yılda bir milyon işçinin çalışmasıyla inşa edilir.

Ch’in Hanedanlığı, Kuzeydoğu Hunları üzerinde üs-
tünlük sağlarken kuzeybatıdan gelen Moğol akınları 
ile boğuşur. Ch’in Hanedanlığı’nın yıkılışının ardından 
ülkede otoriteyi sağlamakta güçlük çeken Han Ha-
nedanlığı, Hunlara boyun eğmekle birlikte kuzey du-
varlarını güçlendirir ve 8.000 km’ye ulaştırır. Han ha-
nedanlığının da yıkılışının ardından ortaya çıkan kaos 
ortamında ortaya çıkan ‘Yeni Beylikler Dönemi’nde, 
Çin Seddi’nin yapımına devam edilmiş, Kuzey Wei, 
Kuzey Ch’i, Güney Wei, Kuzey Zhou ve Sui beylikle-
ri döneminde ikinci bir savunma seti inşa edilmiştir. 
Bunları takip eden Song hanedanlığında önemini geri 
kazanan ve kontrolü sağlanan Çin seddi, önce Jin, 
sonra da Cengiz Han önderliğindeki Moğol İmpara-
torluğu tarafından ele geçirilerek coğrafyada güç ve 
hâkimiyet dengeleri alt üst olmuştur. Hun döneminde 
korunmasına karşın yapımına devam edilmeyen du-
var, Hunları alaşağı ederek bölgede mutlak hâkimiyet 
sağlayan Ming hanedanlığı döneminde yeni bir hale 
bürünür. 100 yıllık bir proje şeklinde sistematik olarak 
yeniden inşa edilen duvar, neredeyse bugünkü haline 
kavuşur bu dönemde. Çin’in tarihsel kayıtlarında ‘Ming 
Sonrası Dönem’ olarak geçen 1644 yılından günümü-
ze dek duvarın yapımı yavaşlayarak durmuş ve koru-
ma-restorasyon çalışmaları altına girmiştir.

UYUYAN EJDERHA: 
ÇİN SEDDİ
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Peki Çin Seddi, hangi amaçla inşa edilmiştir? Çin 
Seddi’nin yapılışındaki siyasi neden, askeri nedenden 
daha ön plandadır. Temelleri, beyliklerin dış etkenler-
den korunması ve sınırlarının belirlenmesi amacıyla 
atılan duvarda, ilerleyen hanedanlıklarca da aynı me-
saj verilmeye çalışılmıştır. “Bu duvar bizim aramızdaki 
sınırı belirlemektedir. Bu duvarın iç tarafı bize, dış ta-
rafı size aittir. Bu duvarı aşmadığınız ve topraklarımıza 
saldırmadığınız sürece, biz sizin yaptığınıza karışma-
yız.”

Bilinenin aksine, duvarlar hiçbir zaman Hun akınları-
na önlem olarak alınmamıştır, çünkü duvarın yapımı-
nın hızlı olduğu dönemlerde Çin hanedanlığı Hun-
lar üzerinde baskın, yavaşladığı dönemlerde ise Hun 
imparatorluğu egemen durumdadır. Her iki durumda 
da, duvar aracılığıyla yapılan savunma, mücadelenin 
gidişatı açışından anlamsız kalmaktadır. Öte yandan 
kuzeybatıdan gelen göçebe Moğol ve kısa süreli Türk 
akınlarını yavaşlatmak ve gözdağı vermek, seddin bir 
kısmının birincil amacı olmuştur.

Yapılış amaçlarından bahsedilirken, sosyal nedenler-
den bahsetmeden geçmek mümkün değildir. Bede-
nen çalışma yükü göz önüne alındığında, Çin tarihi iyi 
bir geçmişe sahip değildir. Kontrolsüz biçimde artan 
nüfusun farkında olan ve 10 milyonluk bu nüfusun 3 
milyonunu duvarda çalışmaya mahkûm eden Ch’in 
hanedanı döneminde olduğu gibi, duvar yapımının 
devam ettiği her dönemde hemen hemen nüfusun 
üçte biri duvarda bedelsiz çalıştırılmakta, kaçanlara 
ömür boyu duvarda çalışma cezası verilmektedir. Sa-
vaş suçluları, Hanedan ile ters düşen aydın kesim ve 
aşırı nüfus yoğunluğu oluşan bölgelerdeki köylü halk, 
duvarın çalışanları arasındadır. Bu noktada, ağır ceza-
lar altında inşa edilen Çin Seddi’nin yapılış amaçların-
dan biri de, nüfus yönetimi ve başkaldırıların korku ve 
tehdit yoluyla sona erdirilmesidir. Halkın sürekli olarak 
meşgul olmasını sağlamak amacıyla, bedenen çalış-
ma yükümlülüğü artırılmıştır. İnsanlar bir ömür boyu 
çalışmaya mahkum edilmişlerdir.

Hunlar, Chou Hanedanlığı ve Ch’in Hanedanlığı’ndan 
bu yana sürekli olarak Çin için tehlike oluşturan bir 
ulustur. Sürekli mücadele halinde olmalarına karşın 
Hun-Çin ilişkileri oldukça gelişmiştir ve hatta dö-
nemden döneme bu ilişkilerin fazla sıkılaştığı kayıtlara 
geçmiştir. Öyle ki bir dönem, Hun-Çin görüşmelerin-
de seddin yıkımı projesi ortaya atılmış; bununla birlik-
te Hou Ying, Çin Seddi’nin yıkılmasının sakıncalarını 
10 madde halinde anlatmıştır:

1. Büyük Duvar’ın kuzeyi düz bir arazidir. Burada 
ağaçlar ve otlaklar az olup, genelde çöllerle kaplıdır. 
Buralarda sert rüzgarlar eser. Arazilerin düz ve çıplak 
olması nedeniyle, Hunların gizlenmeleri ve ani saldı-
rılar düzenlemeleri mümkün değildir. Büyük Duvar’ın 
güneyinde ise yüksek dağlar ve derin vadiler bulun-
maktadır. Sınır bölgelerinde yaşayanlar; bu bölgeden 
geçen Hunlardan ağlamayanını görmediklerini söy-
lerler. Eğer sınır bölgesindeki askerleri geri çekersek, 
daha önceleri Hunlara ait olan Karanlık Dağlar (Yin 
Shan) yöresini Hunlara geri vermiş oluruz. 

2. Siz Hunları yendiniz. Onları tamamen yok etmeyip, 
yaşamalarına izin verdiniz. Hunlar size müteşekkirdir. 
Size karşı bağlılıklarını ifade ediyorlar. Ancak bilmeniz 
gerekir ki, göçebe uluslar zayıf oldukları zaman ken-
dilerini acındırırlar ve her şeye boyun eğerler. Ama 

güçlendikleri zaman, ellerine fırsat geçerse çok saldır-
gan olurlar. Artık onları kontrol etmek mümkün ola-
maz. Geçmişteki olayları unuturlar. Şu sıralar güvenlik 
içindeyiz ama, gelecekte meydana çıkabilecek tehli-
keyi unutmamamız gerekmektedir. 

3. Bildiğiniz gibi; eğitim görmüş, yasalarla yönetilen, 
sabırlı ve sessiz Çinliler bile suç işlemektedirler. On-
ların suç işlemelerine engel olamıyoruz. Hun halkı 
anlaşmaya uymazsa, Hunların lideri onları nasıl en-
gelleyebilir? Onları durdurması mümkün müdür?

4. Büyük Duvar sadece Hunlar düşünülerek yapıl-
mamıştır. Önceleri derebeylikler arasında yapılan bu 
duvar, derebeylerin birbirlerinin topraklarına saldır-
malarını önlemek amacıyla yapılmıştır. Ayrıca, çeşitli 
nedenlerle kendi topraklarını terk ederek Çin toprak-
larına yerleşmiş olan göçebe halkın, memleketlerini 
özleyerek geri dönmelerini de önlemektedir. 

5. Sınır bölgemizde Batı Ch’iang (Hsi Ch’iang)’lar 
bulunmaktadır. Sınır bölgelerinde görev yapan Çin-
li görevlilerin parayı çok sevmeleri ve sadece kendi 
çıkarlarını düşünmeleri nedeniyle, bu ulus ile Çinli-
ler arasında çatışmalar hiç eksik olmaz. Çinliler, batı 
Ch’iang’ların mallarını, hayvanlarını, kadınlarını ve 
çocuklarını kaçırmaktadırlar. Bu nedenle, araların-
da düşmanlık vardır. Eğer Büyük duvar yıkılırsa, eski 
düşmanlıklar yeniden alevlenir ve çatışmalar büyük 
boyutlara ulaşabilir. 

6. Hunlarla yapılan savaşlar sırasında çok sayıda Çinli 
asker Hunların topraklarına kaçmış ve oralara yerleş-
mişlerdir. Bu askerlerin Çin’de kalan aile bireyleri (ço-
cukları, torunları) yoksul bir yaşam sürmektedirler. Bu 
kişiler atalarını özleyerek, daha iyi bir yaşama kavuş-
mak için Hunlara kaçabilirler. Onlara bu fırsatı vermiş 
oluruz. 

7. Sınır bölgelerinde yaşayan zengin ve soyluların hiz-
metlerine bakan kadın ve erkek hizmetçiler çok zor 
bir yaşam sürmektedirler. Kaçmak isteyenlerin sayısı 
oldukça çoktur. Kendi aralarında şöyle konuşmakta-
dırlar: “Hunların memleketinde yaşam çok güzelmiş. 
Çok rahatmış. Ama elimizden düş kurmaktan başka 
bir şey gelmiyor.” Bütün bu engellemelere karşın, 
yine pek çok kişinin kaçmayı başardığını duyuyoruz. 
Büyük Duvar yıkılırsa, kaçmak isteyen herkese fırsat 
tanımış oluruz. 

8. Çin’de pek çok eşkıya çeteleri bulunmaktadır. Sıkı 
bir takip olduğunda, Büyük Duvar onların kaçmasına 
engel olmaktadır. Böylece onları yakalamamız müm-
kün olabiliyor. Eğer Büyük Duvar’ı ortadan kaldırırsak, 
bu çeteler yakalanmaktan korkmayacakları için çok 
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daha fazla suç işleyecekler ve daha acımasız olacak-
lardır. Yakalamak istediğimiz zaman rahatça kuzeye 
kaçabileceklerdir. 

9. Büyük Duvar yapılalı 100 yıldan fazla oluyor. Çok 
sayıda kişinin yaşamları pahasına, uzun süren çabalar 
sonucunda tamamlanabilmiştir. Bazı bölümleri taştan 
yapılan bu duvar eğer korunmazsa, bir süre sonra ha-
rap olur. Günün birinde bu duvara gereksinme duyar-
sak, eski durumuna getirmek çok uzun zaman alır ve 
işten geçmiş olur. 

10. Büyük Duvar’ı ve sınırı korumakla görevli askerle-
rimizi geri çekerek, kuzey sınırlarımızın korunmasını 
Hunlara teslim edersek, Hun lideri bize iyilik yaptığı 
fikrine kapılacaktır. Biz ise ona borçlanacağız. Hunlar, 
yaptıkları iş için bizden bazı isteklerde bulunacaklardır. 
Onları tatmin edemezsek ne yapacaklarını, nasıl dav-
ranacaklarını şimdiden bilebilir miyiz?...”

Kısacası Çin Seddi’nin siyasi, askeri, ekonomik ve sos-
yal çeşitli nedenlerle inşa edildiği söylenebilmekle 
birlikte, farklı hanedanlıklar döneminde, farklı amaçlar 
hedeflenmiştir. 

Çin Seddi, bünyesinde oldukça ilginç ve çeşitli yapılar 
bulundurur. Sadece taş, toprak, kum ve tuğladan olu-
şan Çin mimarisine özgü; güçlü ve dayanıklı yapısıy-
la Çin Seddi’ne kalifiye bir savunma sistemi entegre 
edilmiştir. Gözlem kuleleri, hisarlar, sinyal ve iletişim 
odaları, okçu kuleleri, yatakhaneler, ahırlar barındıran 
Çin Seddi’nin bir amacı da İpek yolunu çevreleyerek 
korumak ve gözetmek olduğundan, hazine odala-

rında İpek yolundan gelen çeşitli zenginlikler barın-
dırmaktadır. 2300 yıllık yapımında 1 milyon kişinin 
ölümüne şahitlik eden duvarda, mezarlık bölümü de 
bulunmaktadır.

Günümüzde, duvarın surları arasında çeşitli kültür, sa-
nat, spor etkinliklerine yer verilmektedir. Çin ulusal ve 
dünya kültürel mirası açısından büyük önem taşıyan 
set, Çin ulusunun birliğini sembolize etmesinin ya-
nında, Çin Edebiyatı’nı inanılmaz derecede etkilemiş, 
müziğin bir koluna isim vermiş, Çin Ulusal Marşı’nda 
yer almıştır. Konusu olduğu binden fazla hikâye, fıkra 
ve efsane ile ‘Dünya Masalları’na en çok katkı yapan 
uzam olmuş, dünya çapında bilinen lirik ve epik ni-
telikli hikâyelerin ve masalların bir parçası haline gel-
miştir. Kayıt odalarında barındırdığı belgeler ile Asya 
ve Dünya tarihine ışık tutmuştur. Günümüzde de hak 
ettiği turistik ilgiyi görmektedir. 

KAYNAKÇA:
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https://justhistoryposts.wordpress.com/2017/07/16/
ancient-wonders-the-great-wall-of-china/

http://www.kagiz.org/bulent-okay-cin-seddinin-ya-
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history/

Engin Güçlüol 11-B
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Sapiens, Latince’de akıllı, zeki anlamına geliyor. Şu anki 
insan türü olan Sapiens’ler, 100 bin yıl öncesinden gü-
nümüze kalan tek insan türü, yani biziz.
Peki türümüz nasıl bir gelişim süreci izledi? Bu yazıda 
türümüzün Tarih Öncesi Dönem’deki gelişim sürecini 
ana hatlarıyla ele alacağız. 

MÖ 600.000- MÖ 5000 yılları arasında süregelen ve 
“taş devri” olarak da adlandırılan devir, Homo Sapiens’in 
en ilkel dönemi olarak bilinmektedir. Bu dönem, kendi 
içinde Kabataş, Yontmataş ve Cilalıtaş olmak üzere üç 
bölüme ayrılır. 

Kabataş Devri’nin başında insanlar, mantıktan ziyade 
içgüdü ve dürtüleri ile yaşamışlardır. Zihinsel üretim 
süreci henüz gelişmemiştir. Bütün insani ihtiyaçlarını 
dürtüleri ile karşılamışlardır. Bu devirde yaşayan Homo 
Sapiens, beslenme ihtiyacını karşılamak için avcılık ve 
toplayıcılık yapmıştır. Bu dönemde yaşayan insanlar 
topluluktan çok bireysel yaşamı seçmiştir. Etraftaki teh-
likelerden korunmak için ise sık sık yer değiştirmişlerdir. 
Devir, baltanın icadıyla sona ermiş ve ardından yontma 
taş devri başlamıştır.

Kabataş Devrin’e nazaran bu devirde insanlar bireysel 
yaşam yerine aile yaşantısına geçmişler; soy birliğine 
dayalı klanlar şeklinde yaşamışlardır. Bu devirde, araç 

gereç teknolojisinde görülen ilerleme, insanın aklının 
gelişimini göstermesi bakımından önemlidir. Yontma-
taş Devri’nde cinsiyete dayalı iş bölümü ve göçebe ya-
şam devam etmiştir. Fiziksel açıdan, erkekler kadınlara 
göre avcılığa daha yatkın olduklarından avcılık erkek-
lerin sorumluluk alanını oluşurmuş; doğada kendili-
ğinden bulunan meyve ve bitkiler, kadınlar tarafından 
toplanmıştır.

Kadınların doğurganlığı nedeniyle klanlar, anaerkil aile 
yapısına sahiptir. Aynı zamanda en ilkel inançlar bu de-
virde oluşmaya başlamıştır. İnsanlar kendilerinden daha 
güçlü olan, kontrol edemedikleri sel, yıldırım, deprem 
gibi doğa olaylarını adlandırmaya ihtiyaç duymuşlar-
dır. Zaman içinde bu kuvvetlere tapmaya başlamışlar-
dır. Devrin sonuna doğru ateşin kontrolü, çiğ tüketilen 

HOMO SAPİENS’İN EVRİMİ
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besinlerin pişirilerek yenmesine; dolayısıyla evrimsel 
olarak beynin gelişimine neden olmuştur. Aklını doğa-
yı kontrol etmek için kullanmaya başlayan insanın bu 
yöndeki eylemleri, bir sonraki dönemi, Cilalıtaş Devri’ni 
ortaya çıkarmıştır.

Cilalıtaş Devri’ndeki yenilikler, günümüz yaşantısının 
temelini oluşturmaktadır. Şöyle ki, ateşin kontrolü ile 
soğuk hava ya da vahşi hayvanlardan korunmak zo-
runda kalmayarak “yerleşik” yaşama geçen insan, bu-
lunduğu bölgede üretim üzerinde de kontrol sahibi 
olmuş, tarımsal üretime geçerek, yarınlarını garanti altı-
na almıştır. Yerleşik yaşama geçilmesiyle birlikte, köyler 
oluşmaya başlamış, insan nüfusu artış göstermiştir.

Bununla birlikte aynı dönem, insan hayatını geri dö-
nüşü olmayacak şekilde değiştirmiştir. Üretimle birlikte 
sahip olma duygusunun öne çıkması, özel mülkiyetin 
oluşumuna sebep olmuş; toplum, daha fazlasına sahip 
olanlarla, daha azına ya da hiçbir şeye sahip olmayanlar 
olmak üzere sınıflara ayrılmaya başlamıştır. Bu durum, 
toplumsal gelir adaletsizliğini ortaya çıkarırken; ayrım-
cılığı da beraberinde getirmiş; “biz” ve “onlar” ayrımı, 
günümüzün en büyük problemlerinden olan düşman-
lıkları, çatışmaları ve savaşları tetiklemiştir.

KAYNAKÇA:
h t t p s : / / w w w . p i n t e r e s t . c o m . m x / 
pin/342977327843767298/
https://cografyahocasi.com/10-sinif/gecmisten-gunu-

muze-ekonomik-faaliyetler.html
h t t p : / / t 24 .c o m . t r / k 24 / ya z i / h o -
mo-deus,1048
http://alphahistory.com/frenchrevolu-
tion/third-estate/

Melike Eylül BAŞAKINCI 10-P
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P ro p a g a n -
da, çok sa-
yıda insanın 
düşünce ve 
davranışları-
nı etkilemek 
amacını ta-
şıyan, önce-
den planlan-
mış mesajlar 
bütünüdür. 
Hedef kitleyi 
etki leyecek 
bilgiyi sun-
mayı amaç-
layan pro-
pagandalar, 
yönlü ve 
kapalı bir an-
latıma sahip 
olan söylem-

lerdir. Her türlü medya aracılığıyla yapılan propagan-
daların amacı, toplumu düşünceyi yayan grubun ta-
rafına çekmektir. Böylece sunulan görüş için toplu bir 
destek elde edilmiş olur. 
İnsanların topluluklar halinde yaşamaya başlamala-
rından itibaren kullanılan propagandalar, kişileri belli 
bir fikir altında toplamayı amaçlayarak, belli şekilde 
davranmaya yönlendirir. Bunları yaparken kişilerin bir 
topluma, düşünceye ait olma duygusuna hitap eder-
ken bu eylemi yapmamaları durumunda onların bu 
topluluğun bir parçası olmayacaklarını hissettirir. Bu 
gibi propagandalar 1. ve 2. Dünya savaşında insan-
ların askere gönüllü olarak katılması ve ailelerin gö-
nüllü olarak yaşamlarında kısıtlama yapmasını sağla-
mak amacıyla kullanılmıştır. Savaş gibi insanlara zarar 
veren bir olgu, devletlerin uyguladığı propagandalar 
sayesinde insanların birinci önceliği olmuştur. Öyle 
ki, devletlerine destek vermezlerse vatan haini olarak 
toplumdan dışlanacaklarını düşünen pek çok insan, 
bu nedenle savaşa destek vermişlerdir. 
Propagandanın, Soğuk Savaş1 döneminde de devlet-
ler tarafından yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. 
Komünist2 SSCB ile kapitalist3 ABD arasındaki siyasal, 
ekonomik ve ideolojik mücadele sürecinde propa-
ganda, her iki ülkenin kendi ideolojisini yaymak ve di-
ğerini çevrelemek için uyguladığı bir yöntem olmuş-
tur. Bu noktada çizgi filmler, çocuklar üzerindeki uzun 
dönemli etkileriyle özellikle başvurulan bir propagan-
da kaynağı olmuştur.
Örneğin, 1963 yılı Rus yapımı “Milyoner” çizgi filmi, 
kapitalizm karşıtı öğelerle çocuklara Amerika gibi ka-
pitalist ülkelerden uzaklaşarak, kapitalizmin yanlışlık-

larını göstermeyi 
amaçlar. Çizgi 
film, bir kadının 
tüm mal varlığını 
köpeğine miras 
bırakmasının ar-
dından, köpeğin 
zengin ve güç-
lü bir kapitalis-
te dönüşmesi-
ni konu alır. Bir 
uşağa, limuzine, 
lüks bir eve ve 
rahat bir hayata 
sahip olan ana 
karakterin köpek 
olarak seçilmesi 
rastlantı değildir. 
Rekabetçi kapita-
list sistem içinde 
varolmaya çaba-
layan, bununla birlikte özgür olduğuna inandırılan in-
sanla; etrafı çitlerle örülü bir bahçenin içinde, daracık 
bir alanda özgür olduğuna inandırılan ve kendisine 
verilen talimatlarla hareket eden bir köpek arasında 
ilişki kurulmakta, kapitalizmin sanal bir özgürlük ve 
mutluluk yarattığı vurgulanmaktadır.
Bir başka Sovyet Rusya yapımı animasyon ise 1949 
yapımı Ivanov Vano Soyuzmult’un “Bir Başkasının Se-
si”’dir. Animasyon, ormandaki kuşların şarkı söyleyen 
bir bülbülü dinlemesiyle başlar. Animasyonun başın-
da herkes huzurlu bir şekilde şarkıcı kuşu dinlerken, 
süslü ve diğer kuşlardan farklı giyinen bir saksağan 
gelir. Kendini beğenmiş olan bu kuş, bülbülün söy-
lediği şarkıyı eski moda ve sade olarak değerlendirir. 
Yurtdışında müziğin daha güzel olduğunu belirten 
saksağan, bülbüle giderek müziğinin eski moda ol-
duğunu söyler ve ona ‘Sana nasıl şarkı söyleneceğini 
öğreteyim.’ der. Kibar bülbülün bu teklifi kabul etmesi 
üzerine diğer kuşlar bu karara tepki gösterirler. Saksa-
ğan, önemli olanın şarkının nasıl söylendiğinden öte 
insanların üzerinde uyandırdığı etki olduğunu öne 

PROPAGANDA VE ÇİZGİ FİLMLER

Bir Başkasının Sesi çizgi filmi

1916 tarihli ABD afişi

Milyoner çizgi film afişi (1963)
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sürerek süslenir ve sahneye çıkar. Karga ve bazı kuş-
lar, kuşun sesi kötü olmasına karşın farklı olduğu için 
takdir ederken, bülbülün eski dinleyicileri olan kuşlar 
saksağanı ıslıklarıyla protesto eder ve üzerindeki bü-
tün süsleri koparırlar. Böylece aynı türden olan kuşlar, 
kötü sesli “kapitalist” saksağandan ve yandaşlarından 
hep birlikte kurtularak bülbülün sesiyle eski huzurları-
na kavuşurlar. Bu çizgi filmle, kapitalizmin başarısızlı-
ğını ve çirkinliğini eleştiren Sovyet propagandası, Rus 
halkına da birlik olunduğu takdirde başarılı olunacağı-
nın mesajını vermektedir.

ABD’de bu dönemde yayınlanmış olan çizgi filmler 
incelendiğinde, benzer biçimde komünizm karşıtı 
öğelere rastlanmaktadır. Örneğin 1940’larda yapılan 
“Make Mine Freedom” isimli çizgi film, kapitalizmin 
serbest market anlayışını göstermektedir. Özgürlüğün 
anlamının vurgulandığı çizgi filmde, çalışma, konuş-
ma, mülk edinme özgürlüğüne değinilerek, ABD’nin 
özgürlükler ülkesi olduğundan bahsedilmektedir. Çiz-
gi filmin ana karakteri Joe Doakes, tembel ama ahı-
rın etrafında düşünmeyi seven sıradan bir insandır. 
Bir gün aklına bir fikir gelir ve arabayı icat eder çünkü 
düşünme ve hayal kurma özgürlüğüne sahiptir. Daha 
fazla araba yapmak için paraya ihtiyacı olduğundan, 
toplumdaki insanlardan para alarak onları ‘kapitalist’ 
yapar. Parayla işsiz arkadaşı Willie’yi işe alır ve Willie 

yetenekli bir araba us-
tası olur. Joe’nun fikri 
büyüyerek, çevresi-
ne binlerce iş imkanı 
sunan bir şirket hali-
ne gelir. Böylece ka-
pitalizmde, bireysel 
etkinliklerin topluma 
da katkı sağlayacağı 
vurgulanmakta, kapi-
talizm propagandası 
yapılmaktadır.
Bu amaçla yayınlanan 
bir başka çizgi film Ric-
hie Rich’tir. Çizgi filmin 
ana karakteri, ailenin 
tek çocuğu ve dünya-
nın en zengin çocu-
ğudur. Her şeye sahip 
olan çocuk, sempatik 
bir kapitalisti canlandı-
rır. Çok zengin olan ana karakter zenginliğini ‘iyilik’ ya-
parak, insanlara yardım için kullanır. Böylece bir özen-
dirme yaratılırken, kapitalizmin bir öcü değil insanlara 
yarar ve fayda sağlayan bir düzen olduğu gösterilir. 
 Görüldüğü gibi, toplumları yönlendirmede 
çok etkili bir araç olarak kullanılan propaganda faali-
yetleri, tarihin pek çok döneminde olduğu gibi, Soğuk 
Savaş döneminde de uygulanmıştır. Gelecek nesli 
oluşturacak çocukları etkilemenin önemini çözen yö-
netimler, bu amaçla, çizgi filmlerden yararlanmışlardır.

Kaynakça
https://www.rasitgokhansucu.com/lys/soguk-sa-
vas-donemi/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kapitalizm
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%BCnizm
https://tr.wikipedia.org/wiki/Propaganda
https://hakanyildiz1.wordpress.com/2017/03/03/ciz-
gi-filmlerde-ideolojik-propaganda-ve-siyasi-me-
saj-1/
ht tp: / /www.tar ih iolay lar.com/tar ih i-olay lar /
ekim-devrimi-bolsevik-ihtilali-169
https://www.youtube.com/watch?v=obFU_EM20k4
http://reason.com/blog/2014/06/26/1940s-capita-
lism-cartoon-makes-a-comebac
https://animation-stories.com/2017/02/24/anima-
ted-propaganda-the-millionaire-1963/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:I_want_
you_for_U.S._Army_3b48465u_original.jpg
https://www.archives.gov/exhibits/powers_of_persu-
asion/warning/images_html/shadow.html

Gönül Kozan 11-B 157137

Make Mine Freedom çizgi filminden bir görsel 

Make Mine Freedom çizgi filminden bir kare

Richie Rich (1980) çizgi film afişi

1 Soğuk Savaş(1947-1991), 2. Dünya Savaşı’ndan SSCB’nin yıkılmasına kadar geçen sürede ABD ve SSCB liderliğindeki Doğu ve Batı Blokları arasında 
görülen sürekli gerginlik, siyasi, psikolojik, ekonomik, bilimsel ve teknolojik alanlarda görülen çatışma durumudur. Komünist ve kapitalist sistemi 
benimseyen bu iki devlet kendi ideolojilerini yaymak için çeşitli yöntemler kullanmışlardır, bunlardan biri propagandalardır. 
2 Komünizm, üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine kurulu sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplumsal düzen ve bu düzenin kurulmasını amaçlayan 
ideolojidir. 
3 Kapitalizm, üretim araçlarının özel mülkiyetine ve bunların kâr amacıyla işletilmesine dayanan ekonomik sistemdir.
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Cumhuriyet Müzesi olarak da bilinen ve Ankara’nın 
Ulus semtinde bulunan II. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Atatürk’ün “En büyük eserimdir.” dediği Cumhuriyet’in 
ülke üzerindeki etkilerini en somut haliyle görebile-
ceğimiz yerdir. Burası, Atatürk tarafından kurulan Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin çağdaş anlamda temelden dö-
nüşüp şekillendiği, önemli kararların alındığı tarihi bir 
mekandır. Türkiye Cumhuriyeti’nde ilklerin ve teklerin 
müzesidir. II. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1924-1960 

yıllarında Atatürk ilke ve devrimlerinin gerçekleşti-
rildiği, Cumhuriyetimizin gelişmesi için çok önemli 
kararların alındığı, çağdaş yasaların çıkarıldığı, uluslar 
arası alanda Türkiye’nin etkinliğini ve saygınlığını artı-
ran antlaşmaların yapıldığı, çok partili sisteme geçişin 
sağlandığı önemli bir yapıdır. Atatürk 15-27 Ekim 1927 
tarihleri arasında 6 gün süre ile 36 saat 33 dakika süren 
“Büyük Nutuk”u da burada okumuştur.

Cumhuriyet’in İlk ve Teklerinin 
Gizli Kalmış Müzesi:

II. TBMM Cumhuriyet Müzesi
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 Binanın mimarı, saray baş mimarlığı yapmış, 
Gazi Köşkü’nü düzenlemiş ve Ankara Palas’ın planın-
da katkısı olan ilk Türk öğretim görevlisi Vedat Tek’tir. 
Binanın inşaatına Halk Partisi Merkezi olarak başlan-
mıştır. Ancak ilk TBMM binasının yetersiz kalmasıyla 
burası, Atatürk’ün talimatıyla ikinci TBMM binasına 
dönüştürülmüştür. 1926 yılında bu bina da yetersiz 
kalınca bir tadilat yapılmış; bu tadilatla birlikte binaya 
Milletvekili Kulübü ile sera eklenmiş ve İzmir suikas-
tı1 gibi olaylar yaşanmaması için binada güvenlik için 
ekstra tedbirler alınmıştır.

 Bina, bodrum üzerine iki kat olarak kesme 
taştan inşa edilmiştir. Pencerelerde görülen kemerler, 
cephelerdeki çini panolar, geniş saçaklar, Osmanlı ve 
Selçuklu motiflerinin kullanıldığı kalem işi süslemeli 
ahşap tavanlar “Cumhuriyet Dönemi” mimarisini yan-
sıtmaktadır. 

 Türk siyasi tarihinde önemli bir yeri olan II. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi binası işlevini, 27 Ma-
yıs 1960 tarihine kadar 36 yıllık bir dönem boyunca 
sürdürmüştür. 1961 yılında meclisin yeni modern bi-
naya taşınmasıyla önce CENTO2’ya, ardından Kültür 
Bakanlığı’na tahsis edilmiştir. 1981 yılında “Cumhuri-
yet Müzesi” olarak ziyarete açılmıştır. Dört yıl sonra 
ziyarete kapatılmış; yedi yıl boyunca düzenlemeler 
yapıldıktan sonra tekrar açılmıştır. 2001 yılında tekrar 
kapatılıp 29 Ekim 2008 tarihinde çağdaş bir teşhir an-
layışıyla ziyarete açılmıştır. 

 Bu anlayışa uygun olarak Milli Eğitim Bakan-
lığı ile birlikte Çocuk Dostu Müze Programı yürütül-
mektedir. Müzeye gelen öğrenciler dönüşümlü olarak 
gezmekte ve UNESCO tarafından soyut kültür miras-
ları listesine alınan ebru sanatı gibi kültür miraslarımızı 
öğrenerek birebir deneyimlemektedirler. Ayrıca mü-
zede bu proje kapsamında hazırlanan Atatürk’e mek-
tup yazıyorum köşesi de bulunmaktadır. Yine çağdaş 
müzecilik anlayışına uygun olarak, toplantı salonunda 
Atatürk’ün kendi sesinden 1 Kasım 1936 “Meclis Açılış 
Konuşması” verilmektedir.

 Bununla birlikte müzenin ciddi eksikleri de 
bulunmaktadır. Temelde bu eksiklikler, eserlerin yete-
rince tanıtılmaması ve çalışanların, hem yabancı dil 
bilgisi hem de eserler ve ait oldukları dönem bilgisi 
bakımından yetersiz kalmasından kaynaklanmak-
tadır. Müze antropoloğuyla görüşülmediği takdirde, 
eserlerin anlamlarını, önemlerini ve öykülerini öğren-
mek mümkün değildir. Müzedeki eserlere ait öyküler, 
müze broşürü, internet sitesi gibi yerlerde dahi yer 
almamaktadır. Oysa müzedeki ilk basmayı gören kişi, 
Atatürk’ün Nazilli Bez Fabrikasının açılışında yakaları-
na pamuk dalı takmış kişiler tarafından karşılandığını, 
makine sesleri için “İşte halka refah verecek sesler” di-
yerek tarıma dayalı sanayinin önemini vurguladığını 
öğrenebilmelidir. Aynı şekilde müzedeki ilk yerli bank-
notu gören kişi, Avrupa’da üretilip Türkiye’ye getirilen 
paraları taşıyan geminin, 2. Dünya Savaşı sırasında 
yanlışlıkla batırıldığını ve kıyıya vuran paraların halkın 
eline geçmesi nedeniyle piyasadan çekildiği bilgisine 
ulaşabilmelidir. 

 Müze deposunda muhafaza edilen ve sergi-
lenmeyen eserler, bir diğer sorun olarak öne çıkmak-
tadır. Bu eserlerin gün yüzüne çıkarılması ve kültürel 
mirasın paylaşılması gerekirken, yer olmadığı gerek-
çesiyle depoda tutulması, ciddi bir eksikliktir.

 Bir diğer sorun ise binanın sürekli bir onarım 
döngüsü içinde bulunmasından dolayı, muhakkak bir 
bölümünün kapalı olmasıdır. Bu durum, özellikle An-
kara’ya kısa süreli turistik ziyarette bulunanlar açısın-
dan sorun yaratmaktadır.

 Cumhuriyet tarihimizin ilklerine tanıklık etmiş 
olan II. TBMM Cumhuriyet Müzesi’nin eksikliklerinin 
giderilmesi ve çağdaş müzecilik anlayışına uygun 
hale getirilmesi, tarihsel bir sorumluluktur.

Ezgi BİÇEN 10-B

1 1926 yılında, Mustafa Kemal’in İzmir’e yapacağı ziyaret sırasında gerçekleştirilmesi tasarlanan suikasttir. İhbar sonucu 
başarısız olmuştur.
2 CENTO, Soğuk Savaş Dönemi’nde Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve Birleşik Krallık arasında, Sovyetler Birliği’nin Ortadoğu’da 
nüfuz kurmasını önlemeye yönelik olarak kurulan eski karşılıklı güvenlik ve savunma örgütüdür.
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TARİH ZÜMRESİ ETKİNLİKLERİ

VI. SOSYAL BİLİMLER GÜNLERİ
“DEĞİŞİM”

1 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen geleneksel VI. 
Sosyal Bilimler Günleri’nin bu yılki teması “Değişim” 
oldu. Panel, stant sunumları ve öğrencilerin dönem 
ve konu bağlantısı ile kostümlü sunumlarını içeren 
canlı tarih şeridi etkinliğiyle zenginleşen Sosyal Bilim-
ler Günleri’nde, Tarih zümresi olarak alana ilgi duyan 
öğrencilerimizin çalışmalarına destek verdik.

İki oturum şeklinde 
gerçekleşen “Değişim” 
konulu panelde öğren-
cilerimiz, “Sanayi Devri-
mi’nin insan hayatında 
oluşturduğu değişim” 
konusunda bilgi ve dü-
şüncelerini paylaştılar. 
Sınav salonunda gün 
boyu devam eden stant 
sunumlarında ise öğren-
cilerimiz, “Konvansiyo-
nel silahlardan modern 
silahlara geçiş ve savaş 
taktiklerindeki değişim” 
,“Bir Kıvılcım İnsanlığı 

Değiştirdi”, “Tarihten günümüze üretim araçların-
da değişim”, “Osmanlı Tarihinden günümüze mutfak 
kültüründeki değişim” konuları üzerinde bilgi paylaşı-
mında bulundular.

Yine Sınav Salonunda tüm gün devam eden canlı ta-
rih şeridi etkinliğinde ise, görev alan öğrencilerimiz, 
dönem ve konu bağlantısı ile kostümlü sunumlar ger-
çekleştirdiler.
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ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE VE TÜRK TARİH 
TOPLULUĞU’NUN 2. TBMM CUMHURİYET 

MÜZESİ GEZİSİ

Atatürkçü Düşünce ve Türk Tarih Topluluğu öğrenci-
leri 2 Ocak Salı günü Tarih öğretmeni Pınar Türkecan 
Koç ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Şule Kaynar 
eşliğinde 2. TBMM Cumhuriyet Müzesi’ne gezi dü-
zenlediler. Topluluk üyelerinden Ezgi Biçen ve Mert 
Cemri, arkadaşlarına rehberlik ederek müzedeki ob-
jelerin hikayelerini anlattılar. Cumhuriyet Dönemi’nin 
ilklerine yerinde tanıklık eden öğrencilerimiz, müzeyi 
gezerek ziyaretlerini noktaladılar.

TED TARAFSIZ TOPLULUĞU 
İNSAN HAKLARINI ANLATTI

Lise Kısmı TED Tarafsız Topluluğu, 10 Aralık Dünya İn-
san Hakları Günü nedeniyle, 8 Aralık Cuma günü Lise 
Kısmı konferans salonunda bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumda konuşan öğrencilerimiz, insan hakları ko-
nusunda yayınlanan beyanname ve bildirgeler, temel 
haklar, insan haklarının sınıflandırılması ve eğitimde 
insan hakları konularında arkadaşlarına bilgi aktardılar.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE TOPLULUĞU VE TÜRK 
TARİH KULÜBÜMÜZÜN “ATATÜRK’ÜN SON 

GÜNLERİ VE ÖLÜMÜNÜN BASINA YANSIMALARI”
 KONULU SUNUMU

Lise Kısmı Atatürkçü Düşünce Topluluğu ve Türk Tarih 
Kulübümüz tarafından 10 Kasım 2017 tarihinde Lise 
Kısmı Konferans Salonu’nda “Atatürk’ün Son Günleri 
ve Ölümünün Basına Yansımaları” konulu bir sunum 
gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz, Büyük Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ölümünden önceki son günlerini 
yakın tanıkların ağzından anılarla aktardılar. Cenazesi 
ve Anıtkabir’e nakledilmesi ile ilgili detayları paylaştılar. 
Ölümünün Türk ve dünya basınına yansımalarını ve 
dünya liderlerinin Atatürk ile ilgili sözlerini aktardılar.
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CADDE VE MAHALLELERİYLE KÜLTÜR 

BAŞKENTİ ANKARA Ankara’nın başkent oluşunun 94. yılını, 13 Ekim 2017 
tarihinde kutladık. 10-C sınıfı öğrencilerimiz, konfe-
rans salonunda 
Ankara’nın tarihi, 
coğrafi ve kültü-
rel özelliklerini, 
ilçe ve semtlerin, 
cadde ve sokak-
larının isimlerinin 
nereden geldiğini 
anlatan bir su-
num yaptılar.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE VE TÜRK TARİH 
TOPLULUĞUMUZUN 18 MART

 ÇANAKKALE ZAFERİ VE ŞEHİTLERİ 
ANMA GÜNÜ ETKİNLİĞİ

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü ne-
deniyle Atatürkçü Düşünce ve Türk Tarih Topluluğu-
muz, 16 Mart 2018 tarihinde konferans salonunda bir 
sunum gerçekleştirdi. Çanakkale Savaşı’nın bilinme-
yen yönlerini şiirler ve öykülere yer vererek anlatan 
öğrencilerimiz, Çanakkale Zaferi’nin bu toprakların in-
sanlarının aklı, yüreği ve cesaretiyle kazanıldığını ifade 
ettiler.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE TOPLULUĞU VE TÜRK 
TARİH KULÜBÜNÜN ANKARA KALESİ, RAHMİ KOÇ 

MÜZESİ VE ERİMTAN MÜZESİ GEZİLERİ Atatürkçü Düşünce Topluluğu ve Türk Tarih Kulü-
bü öğrencileri, 23 Mayıs 2018 tarihinde Tarih öğret-
menleri Süheyla Dinekli, Pınar Türkecan Koç ve Rabia 
Göymen rehberliğinde, Ankara Kalesi ile Rahmi Koç 
ve Erimtan Müzelerine bir gezi düzenlediler. Bu gezi 
sayesinde öğrenciler, eski Ankara semtlerini ve mima-
risini yakından gözlemleme olanağı buldular. Gezi ile 
öğrenciler, Anadolu’nun kültürel mirasının bir kısmına 
tanıklık ederek, eski çağlardan bugüne kalmış mirası 
güncel yaşamla ilişkilendirme olanağı bulurken, geç-
mişten günümüze endüstri ve mühendislik ile ilgili 
objeler ve belgeler hakkında da bilgi sahibi olma fırsatı 
yakaladılar.
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MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE 
TEKNOLOJİ MÜZESİ GEZİLERİMİZ

Tarih öğretiminde müze eğitiminin önemli yer tuttu-
ğu yeni eğitim yaklaşımı doğrultusunda zümre olarak 
her yıl, öğrencilerimizi Ankara’daki çeşitli müzelere 
götürerek derslerde öğrendiklerini pekiştirmelerini, 
geçmiş kültürlere ilişkin duyarlılık kazanmalarını ve 
yaşadıkları şehri kültürel boyutlarıyla tanıyarak sahip-
lenmelerini amaçlıyoruz. 

Bu doğrultuda, Makine ve Kimya Endüstrisi Sanayi ve 
Teknoloji Müzesi’ne farklı tarihlerde iki gezi düzenle-
dik. 10/I ve 10/S sınıfı öğrencileri, 15 Mayıs 2018 ta-
rihinde, Tarih öğretmenlerimiz Pınar Şener ve Rabia 
Göymen rehberliğinde; 10/B ve 10/C sınıfı öğrencileri 
ise, 22 Mayıs 2018 tarihinde, Tarih öğretmenlerimiz 
Süheyla Dinekli ve Muazzez İlhan rehberliğinde MKE 
Müzesi gezisine katıldılar.

19.yy. sonunda II. Abdülhamit döneminde Süvari Kış-
lası olarak yapılan bina, Kurtuluş savaşı sırasında ordu-
nun ihtiyacı olan silah ve diğer malzemeyi üretmek 
için kullanılmıştır. 

20 Kasım 1922 yılında lokomotif bacasından çıkan bir 
kıvılcımla tamamen yanan bina, kısa sürede yeniden 
inşa edilmiş; 22 Mayıs 2013 tarihinde müze olarak 
hizmet vermeye başlamıştır. Başta Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu olmak üzere ülkemizin sanayisine 
yön vermiş kurumlara ve kişilere ait eserler ile endüst-
ri ve mühendislikle ilgili objelerin sergilendiği müze-
de, ağır ve hafif silahların yanı sıra, üretim tezgahları, 
ölçü aletleri, mühendislikle ilgili objeler ve çeşitli sa-
nayi objeleri sergilenmektedir.



PEMBE KÖŞK MÜZESİ

11/B ve 11/J sınıfı öğrencilerimiz 
Tarih öğretmenleri Pınar Türkecan 
Koç ve Rabia Göymen rehberli-
ğinde 23 Kasım Perşembe Günü 
Pembe Köşk olarak bilinen İsmet 
İnönü’nün evindeki “Cumhuriyet 
ve Kurtuluş Savaşı Dönemi” konu-
lu sergiyi ziyaret ettiler. İnönü Vakfı 
tarafından Müze-Ev olarak kullanı-
lan Pembe Köşk’te öğrencilerimize 
rehberlik eden İsmet İnönü’nün kızı 
Özden Toker, öğrencilerimize Mus-
tafa Kemal Atatürk ile ilgili anılarını 
anlattı.

Sergide öğrenciler, Kurtuluş Sava-
şı dönemine ait belge ve objeleri 
yakından inceleme fırsatı bulurken, 
tarih araştırmaları konusunda da 
bilgi ve deneyim sahibi oldular.
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CUMHURİYET’İN YAŞATTIĞI ŞEHİRLER

Zümremiz tarafından 26 Ekim 2017 tarihinde kon-
ferans salonunda “Cumhuriyet’in Yaşattığı Şehirler” 
konulu panel düzenlendi. Panelde söz alan öğren-
ciler, Türkiye’nin yedi bölgesinde yer alan önemli 
şehirlerin ekonomi, sanayi, eğitim, sağlık, ulaşım 
gibi alanlarda Cumhuriyet öncesinde ve sonrasın-
daki durumlarını ve yaşadıkları değişimleri anlat-
tılar.
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1 Mart 2018 tarihinde altıncısını 
gerçekleştirdiğimiz Sosyal Bilimler 
Günleri’nin teması “Değişim” oldu. 
Panel, stant sunumları ve öğrenci-
lerin dönem ve konu bağlantısı ile 
kostümlü sunumlarını içeren canlı 
tarih şeridi etkinliğiyle zenginleşen 
Sosyal Bilimler Günleri’nde, Felse-
fe, Tarih, Coğrafya ve Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi Zümrelerinin des-
teğiyle öğrencilerimiz, değişim te-
masını farklı etkinliklerle incelediler. 
Etkinliğin açılışında gençlere sesle-
nen Lise Müdürümüz Sedef Eryurt, 
“Geçmişte bir icat birkaç kuşakta 
eskitilir, yenisi için uzun zaman di-
limlerinin geçmesi gerekirken bu-
gün, dün çıkan bir şey birkaç yılda 
hatta ayda gözden düşebilmekte-
dir. Biz eğitimcilere düşen görev 
ise bu duruma ayak uydurabilmek 
için bugünü ve dünü hesaba kata-
rak asıl geleceğe bakabilmektir.” di-
yerek değişimin hızına ve bu hıza 
ayak uydurmanın önemine vurgu 
yaptı. 

Sabah gerçekleştirilen panel etkin-
liğinde konuşmacı olarak yer alan 
öğrencilerimiz, Sosyoloji alanında; 
“Değişimin Topluma Yansıması”, 
Tarih alanında; “Sanayi Devrimi’nin 
İnsan Hayatında Oluşturduğu De-
ğişim”, Coğrafya alanında; “Sanayi 

Devrimi ve Ulaşım”, Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi alanında; “Sanayi 
Devrimi’nin Ortaya Çıkardığı Prag-
matist Düşünceler”, “Sanayi Devri-
mi Sonrası Rasyonalist Düşünce”, 
“Sanayi Devrimi ve İnsan Hakları” 
konularında başarılı içerikler sun-
dular.

Çok Amaçlı Salonda yer alan stant 
sunumlarında ise öğrencilerimiz, 
seçtikleri konularla ilgili renkli su-
numlar yaptılar. 

Gün boyu stantları ziyaret eden 
farklı sınıflardan öğrencilerimiz, 
yarışmalar, ödüller ve renkli su-
numlarla zenginleştirilmiş etkinliği 
beğeniyle takip ettiler.

VI. SOSYAL BİLİMLER GÜNLERİ’NİN 
BU YILKİ TEMASI 

“DEĞİŞİM”

Mİ LL Eİ RB  GL
A ÜY NS ÜOS değişimi

Paranın

Mİ LL Eİ RB  GL
A ÜY NS ÜOS

BİR KIVILCIM İNSANLIĞI DEĞİŞTİRDİ
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Geçmişten günümüze insanlığın 
kaydettiği aşamaların canlandırıl-
dığı “Canlı Tarih Şeridi” etkinliğinde 
ise öğrencilerimiz, canlandırdıkları 
dönemin koşullarını, kostümler ve 
döneme ait çeşitli materyallerle 
arkadaşlarına sundular. Böylece 
inceledikleri dönemi, drama yön-
temiyle etkili bir şekilde aktararak 
altıncısı gerçekleştirilen Sosyal Bi-
limler Günleri’ne renk kattılar.
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