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Sevgili Kolejliler,

Yaşadığımız çağ, insan üretimi olan 
yapay zekanın insanlığın üstünde bir 
güç odağı olmaya başladığı, doğal 
çevrenin acımasızca tahribata uğra-
dığı, özellikle Ortadoğu ülkelerindeki 
etnik çatışmalar ve iç karışıklıklar so-
nucu yaşanan küresel göçlerin top-
lumsal süreçleri alt üst ettiği, küresel 
problemlerin tüm insanlığı derinle-
mesine etkilediği, insan hakları ve 
özgürlüklerin hükümetler tarafından 
her geçen gün daha da kısıtlandığı, 
işsizliğin arttığı ve buna bağlı olarak 
da ekonomik sorunların büyüdüğü 
bir çağdır. 

Çağımızı şekillendiren bu sorunların 
geleceğin mimarı olan gençler tara-
fından fark edilmesi, bu konularla ilgi-
li sorumluluk duygularının gelişmesi 
ve sorunlara etkili, bilimsel çözüm 
yolları üretilebilmeleri büyük önem 
taşımaktadır. Bu bilinçle TED Ankara 
Koleji Vakfı Özel Lisesi Sosyal Bilim-
ler Zümreleri olarak yürüttüğümüz 
çalışmalarda temel misyonumuz; 

gençlerin eleştirel ve bilimsel bir ba-
kış açısına sahip, araştıran, farklılıklara 
saygılı, hoşgörü kültürünü benimse-
miş, duyarlı ve çözüm odaklı bireyler 
olarak yetiştirilmesidir.

Cumhuriyetimizin mimarı ve kuru-
cusu Ulu Önder Mustafa Kemal ATA-
TÜRK’ün “Herkes ulusal görevini ve 
sorumluluğunu bilmeli, memleket 
meseleleri üzerinde o düşünceyle 
düşünüp, çalışmayı görev edinmeli-
dir.” sözüyle vurgulamış olduğu gibi 
bizler de yerel ve küresel meselelerle 
ilgili üzerimize düşen sorumlulukla-
rınızın farkındayız. 

21.yy’ın hızına yetişmeye çalışırken, 
toplumsal olayların sosyal bilimler 
ışığında değerlendirilmesi zorunlu 
hale gelmiştir. Bu doğrultuda hazır-
lamış olduğumuz bir sosyal bilimler 
yayını olan TED Pusula Dergisinin 5. 
Sayısını yayınlamaktan gurur duyu-
yoruz. Hepinize keyifli okumalar di-
liyoruz. 
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Türkiye’de Coğrafyaya Yön Verenler: 
BESİM DARKOT

Mehmet Besim Darkot (17 Şubat 1903 İstanbul – 1 
Nisan 1990 İstanbul), Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk bü-
yük coğrafyacılarından biridir. 17 Şubat 1903’te Üs-
küdar’da doğdu. İstanbul Erkek Muallim Mektebi’nde 
okudu. 1923’te mezun olduktan sonra ilkokul hoca-
lığı yaparken bir yandan da Dârülfünun’un Coğrafya 
Dârülmesâisi’ne devam etti. 1928’de burayı bitirince 
Fransa’ya gönderildi ve 1928-1932 yıllarını Strasbourg 
Üniversitesi’nde geçirdi. Fransa’daki tahsilinin son yı-
lında Cezayir’de araştırmalar yaptı ve “Cezayir Yüksek 
Ovaları” adlı tezle “yüksek etüt diploması” aldı. 1933’te 
“Kurak Bölgeler Morfolojisi” başlıklı teziyle doktor un-
vanını aldı ve doktoradan sonra tabii coğrafya mü-
derris muavinliğine getirildi. 1940’ta profesörlüğe, 
1956’da da ordinaryüs profesörlüğe 1941 Haziranında 
Ankara’da toplanan ve özellikle coğrafî bölge sınırları-
nın çizilmesi üzerinde duran I. Coğrafya Kongresi’nde 
çok etkili bir rol oynamıştır. İlkokul öğretmeni olarak “ 
tatbikat okulu”nda beş yıl kadar çalıştı. 1935 yılına ka-

dar kendisinin Haydarpaşa lisesinde de (Üniversitenin 
izni ile) ders verdi Edebiyat fakültesinde asıl görev yeri 
olan Coğrafya bölümündeki derslerini sürdürürken 
Siyasal Bilgiler Okulunda da Siyasî ve İktisadî Coğrafya 
dersleri vermiştir.
1925 senesinde arkadaşı Cemal Arif (Prof. Alagöz) ile 
birlikte üç kitaplık bir ilkokul coğrafya serisi hazırladı. 
Bu serinin ilk baskısı harf devriminden önce olduğu 
için eski harflerle basılmış, daha sonraki baskıları yeni 
yazıyla yayınlanmıştır. Ord. Prof. Dr. Besim Darkot elli 
yılı bulan öğreticilik hayatında, öğretim kademelerinin 
hepsinde hocalık yapmış ve çok sayıda öğrenci ye-
tiştirmiş seçkin bir eğitimcidir. Coğrafya bölümünde 
hocalık yaptığı 41 yıl (1932-1973) içerisinde kendisinin 
öğrencisi olan binlerce genç, sonraki yıllarda yurdun 
çeşitli liselerinde öğretmen ve yönetici, millî eğitim 
müdürü olmuş, burada okuttuğu öğrencilerinden 
profesör olanların sayısı 20’yi aşmış ve bu öğrenci-
lerinden bir tanesi de Millî Eğitim Bakanlığı görevinde 
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bulunmuştur. Besim Darkot, batılı modern coğrafya-
nın ülkemize girmesinde büyük katkılar yapmıştır. 

Türkiye’de sıcaklığın ve yağışların dağılışı hakkındaki 
çalışmaları ve yaptığı ilk renkli Türkiye Yağış Harita-
sı önemlidir. Besim Darkot Türkiye’de ilk defa gerçek 
izotermler denemesini yapmıştır. 1941’den sonra Be-
sim Darkot’un Türkiye’nin coğrafi bölgelerini sınır-
landırmak, daha iyi tanıtmak ve bunları alt yörelere 
ayırmak konusunda büyük bir gayret sarf ettiği görü-
lür. 1941 yılının haziran ayında Ankara Üniversitesi, Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde (AÜ-DTCF) 
toplanan ve özellikle coğrafi bölge sınırlarının 
çizilmesi üzerinde duran 1. Coğrafya Kongre-
si’nde çok etkin rol oynamıştır. 
Besim Darkot 1973’te emekli olmuş ve 1 Ni-
san 1990 günü İstanbul’da vefat etmiştir. 
Başlıca Eserleri :
Yurdumuzda iklim tarihinin son safhalarına 
dair bazı görüşler. İkinci Türk Tarih Kongresi, 
İst. 1937.
Türkiye’nin coğrafi bölgeleri arasında Yuka-
rı Fırat Bölgesi. Elazığ Üniversite Haftası. İst. 
Üniv. Yay. No. 196, 1943, s. 255-268
Tunceli üzerinde coğrafi görüşler. Elazığ Üni-
versite Haftası. İst. Üniv. Yay. No. 196, 1943, s. 

114-128
Memleketimizde bazı ziraat problemleri. TCD, No. ¾, 
1943, s. 277-287
Türkiye’de yağışların dağılışı (La distribution des pre-
cipitations en Turquie). T.C.D. No. 2, 1943, s. 137-159.
Türkiye’de sıcaklık derecesinin dağılışı (Distributions 
des temperatues en Turquie), T.C.D. No. 1, 1943, s. 23-
35
Türkiye Coğrafyasının kuruluşuna bir bakış. Coğ. Der. 
No. 1, 1951, s. 59-62
Aksu batısında Antalya traverten taraçaları (Trasses de 
travertin d’Antalya a l’ouest d’Aksu), (S. Erinç ile), Coğ. 
Der. No. 2, 1951, s. 56-65
Türkiye İktisadi Coğrafyası. 5. Baskı, 1972.
Kartografya Dersleri. İst. Üniv. Coğ. Ens. Neş. No. 5, 
Üçüncü Basım, 1957(239+XXXI sayfa).
Katip Çelebi – İbrahim Müteferrika ve Sema Hareket-
leri. Coğrafi Araştırmalar, Cilt II, İst. Üniv. Üniv. Coğ. 
Ens. Neş. No. 21, 1958, s. 5-18.
Sema Hareketleri ve Doğu Alemi. Coğ. Der No. 9, 
1958, s.1-10.
Paris Havzasının Morfolojisi Üzerine Yeni Düşünceler. 
Coğ. Der. No. 10, 1959, s. 52-65
Türkiye Duvar Haritası. 1:800.000 Ölçekli, Fiziki. Millî 
Eğitim Bakanlığı Yayını, 1960
Ekonomik Coğrafya. İst. Yüksek İktisat ve Ticaret Oku-
lu Yay. No. 14, (202 sayfa)
Türkiye’nin İdari Coğrafyası Üzerinde Düşünceler. 
Coğ. Der. No. 12, 1961 s.35-36
Şehir Ayrımında Nüfus Sayısı ve Fonksiyon Kriterleri. 
Coğ. Der. No. 17, 1967, s. 3-8
Türkiye’nin Nüfus Hareketleri Üzerine Yeni Gözlemler. 
Türk Coğ. Dergisi Sayısı: 21. 1961.

Ord. Prof. Dr. Besim Darkot: Hayatı ve Türkiye Coğraf-
yasına Katkıları
Prof. Dr. Metin Tuncel
 http://www.wikiwand.com/tr/Besim_Darkot
https://islamansiklopedisi.org.tr/darkot-mehmet-be-
sim

11-N 92673 ÖYKÜ DORA YAVUZER
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GÜNEŞ ENERJİSİ’NİN KULLANIMINA YÖNELİK 
ÇALIŞMALAR

Dünyamızdaki tüm enerji kaynakları güneşten türe-
miştir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan fosil tü-
revi benzin, motorin gibi yakıtlar, yüzyıllar önce gü-
neşten aldığı enerji sayesinde başkalaşıma uğrayarak 
bugünkü kullanılır hallerine gelmişlerdir. Günümüzde 

artık her yerde kullanılan bu yakıtların, gereklerinden 
fazla kullanılmaları sonucu rezervlerinin çok yakın bir 
tarihte bitmesi söz konusudur. Bu nedenle enerji ih-
tiyacının büyük bir kısmı başka enerji kaynaklarından 
mümkün olduğunca kısa bir sürede karşılanmalıdır. 
Bu fosil yakıtlardan elde edilen enerjilere allternatif 
enerji kaynaklarının birisi de güneş enerjisidir. 
Bu ucuz ve yenilenebilir güneş enerjisinden istifade 

GÜNEŞ ENERİSİ KULLANIMININ 
TARİHSEL GELİŞİMİ VE 
TÜRKİYE’DEKİ YERİ
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edebilmek için insanların yaptığı çalışmalar çok eski 
tarihlere dayanmaktadır. Kaynaklara göre ilk defa Sok-
rates (M.Ö. 400) evlerin güney yönüne fazla pencere 
konularak güneş ışınımının içeri alınmasını ifade et-
miştir. Böylelikle evin sıcaklığı dolağ güneş ışınımları 
sayesinde kolay hale gelecektir. Arşimet (M.Ö. 250) 
içbükey (çukur) aynaları kullanarak güneş ışınımını 
odaklayarak Sirakuza’yı kuşatan gemileri yakmıştır. 
Bu da güneş ışınımının odaklanması sayesinde büyük 
enerji kaynağının sağlanabileceğini göstermektedir. 
Güneş enerjisine yönelik çalışmalar 15 ve 16. yüz-
yıllarda merceğin bulunup kullanılmasıyla diğer top-
lumlara da yayılmasıyla gelişme sürecine devam et-
miştir. İlk olarak 1725 yılında Belidor tarafından güneş 
enerjisi ile çalışan bir su pompası geliştirilmiştir. Fran-
sız bilim adamı Mohuchok ve asistanı Abel Pifre 1880 
yılında parabolik aynaların yardımı ile güneş ışınımını 
odaklayarak küçük bir buhar makinesinin geliştirilme-
si üzerine çalışmış, güneş pompaları ve güneş ocak-
ları üzerinde deney yapmıştı.

Birinci dünya savaşı esnasında petrol enerjisinin 
önem kazanması ile güneş enerjisinin geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar aksamıştır. 1930 yılından itibaren 
ilgili çalışmalar artmışsa da fazla uygulama alanı bu-
lamamıştır, çalışmalar araştırma kurumlarının dışına 
çıkmamıştır. Ancak 1973 yılındaki Enerji Krizi’nin orta-
ya çıkması, insanları ve büyük ülkeleri petrol ve türev-
lerinden enerji elde etmeye bu kadar bağımlı olmanın 
zararları konusunda bilinçlendirmiş, onları alternatif 
enerji kaynaklarını kullanma konusunda çalışmalar 
yapmaya itmiştir. Çalışmalar, temiz ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi üzerine de 
yoğunlaşmıştır.
H. Buchberg ve J.R. Roulet adlı bilim adamları güneş 
kolektörü ve deposu geliştirme üzerine çalışmalar ya-
parak evlerin ısıtılmasında kullanılacak bir sistem yap-
mayı, ısınma konusundaki maliyetleri azaltmayı plan-
lamışlardır. Y. Jalurai ve S.K. Gupta adlı bilim adamları 
ise güneş enerjisini depolama teknikleri üzerinde ça-
lışmalar yapmışlardır. Normal çevre şartları altında de-
poda sirküler(bir döngü içerisinde) olan suyun depo 
içerisinde sıcaklık farkına neden olduğunu bu yüzden 
deponun alt tabakasında daha soğuk, üst tabakasında 
ise daha sıcak su bulunduğunu ifade etmişlerdir. 

Günümüzde kullanmış olduğumuz güneş panelleri-
nin icadı ise 1839 yılına dayanmaktadır. 1839 yılında 
Fransız bilim insanı Antoine-Cesar Becquerel yapmış 
olduğu güneş enerjisinden yararlanan sistemle be-
raber düşük miktarda elektrik akımı elde edebildi. Şu 
an kullanmakta olduğumuz paneller ise Becquerel’in 
öner sürmüş olduğu teknolojinin geliştirilmiş halidir.

TÜRKİYE’DE GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMALARINA 
YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Ülkemizde güneş enerjisi uygulamalarına yönelik ça-
lışmalar da yüksek sıcaklık uygulamaları ve düşük sı-
caklık uygulamalarına yönelik çalışmalar olmak üzere 
iki grupta incelenebilir.
 1- Yüksek Sıcaklık Uygulamaları (Sıcak Su Sistem-
leri):
Sistem iki adet borosilikat camın iç içe geçmesi ile 
oluşur. Camlar tüp şeklindedir ve aralarında vakum 
bulunmaktadır. İç kısımda kalan cam tüpün dışı püs-
kürtme yöntemi ile alüminyum ve azot karışımı ile 
kaplanmıştır. Bu kaplanan yüzey sayesinde tüp üze-
rine gelen ışınlar %93’e kadar emilip ısıya çevrilir. İki 
cam tüpün içindeki hava da alındığı için sıcaklık oldu-
ğu gibi muhafaza edilir. Çünkü hava ile temas eden 

ışınlar soğumaya başlar. Bu noktada temas edecek 
hava bulunmadığı için ısı da olduğu gibi kalır. Kapla-
nan yüzey tarafından emilen güneş ışınları iç kısım-
daki cam tüp içine konulmuş suya geçer. Gelen ışın-
lar ile ısınan suyun yoğunluğu azalacağı için yukarı 
doğru çıkar. Ve temel fizik kanunlarına dayalı doğal bir 
sirkülasyon elde edilir. Bu sayede de sıcak su kullanı-
labilir hale gelmektedir.

2- Düşük Sıcaklık Uygulamaları (Buhar Üretimi):
Güneş enerjili buhar türbini oluşturulan kollektör sis-
temiyle üzerine düşen ışınımı parabolik şekliyle mer-
kez noktasına odaklar. Odaklanan kısımda bulunan 
bakır boru buradaki odaklanılan ışınımı alarak bünye-
sindeki suyu ısıtır. Borunun giriş ve çıkış taraflarında 
bulunan selenoid vanalar boru yüzeyine yapıştırılan 
sıcaklık sensöründeki bilgiye göre kontrol devresiyle 
açılıp kapanıyor. Boru yüzeyi sıcaklığı belli bir değere 
ulaştığında çıkış vanası açılarak konserve kutusundan 
yapılan türbine çarparak elektrik üretimini gerçekleş-
tiriyor. Buhar tamamen boşaldıktan sonra giriş vanası 
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da açılarak besleme tankından su girişi gerçekleşiyor. 
Böylece sistemin döngüsü tamamlanmış oluyor. 

GÜNEŞ EVLERİ VE TÜRKİYE’DE KURULAN 
GÜNEŞ EVLERİ

Güneş, tüm enerjilerin kaynağı. O yüzden, tüm ener-
jisini üretebilme becerisine sahip olan evlere “güneş 
evi” denmektedir. Bu tür evlerde kullanılan güneş pa-
nelleri, gibi cihazlar vasıtasıyla gerek sıcak su gerek ise 
elektrik ihtiyaçları bu tür cihazlardan elde edilen ener-
jiden sağlanmaktadır. Türkiye’de bu tür evlere yönelik 
çalışmalar ODTÜ’nün de desteğiyle 80’li yıllarda ve 
takip eden yıllarda Çukurova ve Ege bölgelerinde ya-
pılan çalışmalara dayanmaktadır. Lakin somut olarak 
ilk evin açılması 2008 yılını bulmuştur. 2008 yılında 
Diyarbakır’da açılan 120 m2 bir alana sahip olan bu ev 
dönemin koşullarında 130 bin YTL’ye mal olmuştur. 
Yılda yaklaşık 3.300 saat güneş ışığı alan bu ev hala 
kendisine yapılacak olan ziyaretleri beklemektedir. 

TÜRKIYE’DE BULUNAN GÜNEŞ ENERJİSİ 
SANTRALLERİ

Türk iye’de 
şu an, çeşit-
li illerde ve 
bölgelerde 
b u l u n m a k 
üzere top-
lam 1644 
Güneş Ener-
jisi Santrali 
bulunmak-
tadır. Bu 
santrallerin 
toplam ku-
rulu gücü 
ise 1.362,60 
MW’dır. 2016 
yılında Gü-

neş Enerji Santralleri ile 1.020.000.000 kilovatsaat 
elektrik üretimi yapılmıştır. 
Güneş Enerji Santralleri temelde iki farklı yapı ile çalı-
şır. Bunlar fotovoltaik sistem ve termal sistemdir. Foto-
voltaik sistemde, güneşten gelen radrasyon, paneller 
vasıtası ile enerjiye çevrilmekte, elde edilen enerji in-
verter cihazı ile kullanıma uygun hale getirilerek kul-
lanılmaktadır. Termal sistemlerde ise özel aynalar va-
sıtası ile güneş ışınları belli bir noktaya iletilmekte, bu 
noktada bulunan yağ, su vb. sıvı ısıtılmakta, ısıtılan bu 
sıvı sayesinde elde edilen ısı direk kullanılabilir veya 
ısıtılan bu sıvı ile termik sistemlerde olduğu gibi buhar 
basıncı vasıtası ile mekanik enerji kinetik enerjiye çev-
riir ve güneş enerjisi bu şekilde kullanılır.
Kayseri’de kurulmuş Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 
Güneş Enerjisi Santrali ülkemizde aktif halde büyük 
santrallerimizden biridir. Kurulu gücü 55 MWe olan bu 
santralin üretmiş olduğu enerji ile 22.054 kişinin gün-
lük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, met-
ro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm 
elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilir. Kayseri OSB 
Güneş Enerjisi Santrali sadece konut elektrik tüketimi 
dikkate alındığında ise 23.175 konutun elektrik enerjisi 
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dır. Ayrıca yıllık 73.000.000 kWh üretim kapasitesine 
sahip olan böyle bir enerji tesisin ürettiği elektrik TEİ-
AŞ tarafından yurtdışından ithal edilmiş olsaydı toptan 
fiyatı ile yaklaşık olarak 12.257.430 TL ödeme yapıla-
caktı. Bu da Kayseri OSB GES gibi projelerin, ülkenin 
dışa bağımlılığına olan olumlu etkilerini göstermek-
tedir.

GÜNEŞ PİLLERİ VE UYGULAMALARI

Türkiye’de bu konudaki çalışmalar 1980’li yıllarda 
başlamıştır. İlk güneş pili ile çalışan ısı pompası Ege 
Üniversitesi Güneş Enerjisi Laboratuarında kurul-
muştur. Elektrik İşleri Etüt İdaresi tarafından da 1983 
yılından itibaren başlatılan çalışmalar sonucunda ilk 
güneş pilleri ile çalışan laboratuvar ölçekli güç santrali 
Didim’deki Araştırma Laboratuarında 1998 yılı Hazi-
ranında tesis edilmiştir. 1990’ların sonuna doğru bu 
yöndeki çalışmalar artarak devam etmiş ve dört adet 
güneş pilleri ile çalışan ve yaklaşık olarak toplam ku-
rulu gücü 50 kWp olan sistemler telekomünikasyon 
amaçlı olarak Afyonkarahisar, Göcek, Uşak ve Kahra-
manmaraş’a kurulmuştur.

TÜRKİYE’NİN GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANIMINA 
YÖNELİK BİLGİLER

2018 yılında toplam güneş kolektör alanı yaklaşık 
20.200.000 m2’ye ve ısı enerjisi üretimi 876.720 TEP 
(Ton Eşdeğer Petrol)’e ulaşmıştır.
2018 yılında işletmedeki güneş enerjisi santral sayı-
sı 5.868 adet, 4.981,2 MW’ı lisanssız, 81,8 MW da li-
sanslı olmak üzere toplamda güneş enerjisi kurulu 
gücümüz 5.063 MW’a ulaşmıştır. Ülkemizdeki toplam 
elektrik üretimi içerisindeki payı da 7.477,3 GWh ile 
%2,5’a yükselmiştir.

Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlasına (GEPA) 
göre, yıllık toplam güneşlenme süresi 2.741 saat (gün-
lük ortalama 7,5 saat), yıllık toplam gelen güneş ener-
jisi 1.527 kWh/m².yıl (günlük ortalama 4,18 kWh/m².
gün) olduğu tespit edilmiştir. Bu da Türkiye’nin güneş 
enerjisinden faydalanma yönünden büyük potansi-
yele sahip olduğunu göstermektedir. 
Türkiye’de güneş enerjisinden faydalanarak sıcak su 
ihtiyacını gideren ev örnekleri, güney sahillerinde bol 
miktarda mevcuttur. Güneş enerjisi ile konut ısıtması, 
konut soğutması, sıcak su temini, sera ısıtması, elekt-
rik enerjisi üretimi, yüzme havuzu ısıtması ve endüst-
rinin sıcak su gereksinimi karşılanabilmektedir.

KAYNAKÇA
• http://ekolojist.net/vakum-tuplu-gunes-enerji-
si-nasil-calisiyor/
• https://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Gunes
• https://www.enerjiatlasi.com/gunes/
• https://www.google.com.tr/imghp?hl=tr
• http://www.gunessistemleri.com/tarihsel.php
• https://www.ilkkimbuldu.com/gunes-enerjisi-
ni-kim-buldu/
• https://muhendistan.com/gunes-enerjili-bu-
har-turbini/
• https://www.ustbilgi.com/tag/gunes-enerjisi-pa-
nellerini-ilk-kim-buldu
• https://www.donanimhaber.com/images/images/
haber/99707/src/Kaliforniyada-yeni-evlere-gunes-e-
nerjisi-paneli-zorunlulugu-getirildi99707_0.jpg
• Alkan, A (2016). Yenilenebilir Hibrit Enerji Kaynak-
larıyla Beslenen Konutlarda Akıllı Enerji Depolama ve 
Yönetim Sistemi. Kocaeli Üniversitesi/Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Kocaeli.
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Palm Yağı Nedir?

Bir yağlık hurma çeşidi olan palm meyvesiyle çekir-
değinden elde edilen palm yağları, kimyasal yapıları 
ve başka birtakım karakteristik nitelikler bakımından 
birbirlerinden çok farklı olduğundan, palm yağla-
rı palm yağı ve palm çekirdeği yağı şeklinde olmak 
üzere iki isim altında ticarete sunulmaktadır. Meyve 
yağının değişik soğukluk derecelerinde bekletilmesiy-
le elde edilen ve yağ piyasalarında özel ticari adları 
olan değişik fazları ticarete sunulmaktadır. Günümüz-
de yıllık 30,4 milyon tona ulaşmış olan dünya palm 
yağı üretiminin, yıllık 120 milyon ton olan dünya yağ 
ihtiyacının bir bölü dördünü karşılamaktadır. Uzman-
larca açıklandığına göre, 1997–2001 yılları arasında 
Palm yağı üretiminin yüzde 31, tüketiminin yüzde 34 
ve ticaretinin de yüzde 43 oranında artacağı belirlen-
miş ve bu artış hızına dayanarak, 2020 yılında palm 
yağı gereksiniminin 40 milyon tonu aşacağı tahmin 
edilmiştir. Uluslararası çevreci bir sivil toplum kurulu-
şu olan Greenpeace, market raflarında gördüğümüz 
ambalajlı ürünlerin neredeyse yarısından fazlasının 
palmiye yağı içerdiğini söylüyor. Bu durumun başlıca 
sebepleri fiyatının diğer yağlara göre ucuz olması ve 
tüketiciler arasında hidrojenasyon- bir kimyasal reak-
siyon sınıfıdır ve organik bileşiklere hidrojen (H2) ek-
lenmesi işlemidir- sırasında oluşan trans yağ asitleri 
ile ilgili kaygıların giderek artmasıdır. Dünya palm yağı 
imalatı gelecek yılın sonunda 32 milyon ton olacağı 

ve bu imalatın toplam yüzde 86’sının Malezya ve En-
donezya tarafından karşılayacağı, ülke bazındaki pay-
larının ise, Malezya için %46 ve Endonezya için %40 
oranında olacağı öngörülmektedir. 

Nerede Üretiliyor? Nasıl Kullanılıyor?

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Doğayı Koruma Vak-
fı’na (WWF) göre bu yağ, gıdalar, temizleyiciler ve 
endüstriyel ürünlerin çoğunda kullanılıyor. Yemeklik 
yağlar, margarinler, dondurma, hazır yemek ve şeker-
lemeler gibi işlenmiş gıdaların çoğunda palmiye yağı 
kullanılıyor. Bu ürünlerden bazıları: Çikolata, pizza ha-
muru, bisküvi ve kurabiyeler, paketlenmiş ekmek. Gıda 
ürünleri dışında; sıvı deterjan, sabun ve şampuanların 
çoğu, ruj, ağda ve cilalar, endüstriyel yağlayıcılar ve 
biyolojik yakıtların içeriğinde bu yağ bulunuyor. Bu-
nun nedeni ise, margarinlere yumuşak bir kıvam ve 
ekmeğe sürüldüğünde pürüzsüz bir yapı kazandır-
ması, ya da üründeki pürüzleri düzelten adeta bir ütü 
işlevi görmesidir. Ayrıca palm yağının vücutta birçok 
fonksiyona sahip olan yağda çözünen tokoferoller 
yönünden zengin olması, üretilen yağların E Vitamin-
lerince zenginleştirilmesi yanında, oksidatif stabilite-
lerinin artırılmasında da yararlanılmaktadır.

Üretimi; ham yağların rafinasyonu, asitlik giderme 
(Nötralizasyon), yapışkan maddelerin giderilmesi 
(Müsilaj), renk açma (Decolorisation) ve koku alma 
(Deodorisation) olmak üzere dört aşamada yapılır.

  İlk aşama olarak yapışkan maddelerinin alın-
masında, asitlik giderme işleminde olduğu gibi ama 
daha seyreltik alkali bazen de organik asit çözeltilerin-
den yararlanılmakta ve ortamdaki yapışkan maddele-
rin kaldığı molekülün pozitif ve negatif yükünün sıfır 
olduğu, elektrik alanında molekülün hareket etmediği 
pH derecesi olan izoelektrik noktası, yağa karıştırılan 
elektrolitlerle bozulup yapışkan maddeler çöktürül-
mektedir. Ardından, çökelti yıkanarak ya da ayırıcılar 

PALM YAĞI ENDÜSTRİSİ VE 
ÇEVRESEL ETKİLERİ
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ile yağdan alınıp atılmaktadır.

Asitlik giderme aşamasındaki yağdaki serbest asitlik, 
alkali olan NaOH çözeltisi ile nötrlenip, oluşan faz sı-
cak su ile yıkanarak yağdan alınmaktadır. Ancak palm 
gibi meyvelerin yağları hasadın gecikmesi halinde, 
meyvedeki lipaz enziminin, yağ sindiriminde etkili 
olan enzim, tesirinde fazlaca hidroliz -suyu oluşturan 
hidrojen ve oksijen elementlerinin birbirinden ayrılma 
olayı- olduğundan, serbest asitlik yağları yani yapısın-
da trigliserit yapıyla bağı bulunmayan yağ asitlerinin 
sayısı çoğalmaktadır. Bunun sonucu olarak yoğun al-
kali ve serbest asitlik giderilirken, bazen yağ ile sabun 
fazı arasında “sarma” adı verilen ve oldukça zor kırı-
lan bir emülsiyon oluşmasından dolayı, kırmak üzere 
genellikle NaCl çözeltisi kullanılabilmektedir. İşlenen 
yağdaki tuz kalıntısının tam olarak giderilebilmesi için 
yağın defalarca sıcak suyla yıkanması çok önemlidir.

Ham yağların renginin açılması işleminde, yürütülme 
işleminde yüksek bir sıcaklıktan yararlanılmamaktadır, 
ayrıca ağartma toprakları adı verilen adsorbantlardan 

kullanılmaktadır. Aslında tipik olarak bir kil oluşturan, 
mikroskobik kristal formüllü mineraller çok yumuşak 
bir fillosilikat grubundan olan montmorillonite kristal-
leri bol olan olan bu kil çeşitleri, topraklama filtrelerin-
de yağdan ayırılmaktadır. Bununla birlikte, yağlı top-
raktan elde edilen koyu renkli yağ, genellikle sabun 
üretiminde kullanılmaktadır.

Son aşama olarak başvurulan koku alma işleminde, 
yağlardaki tat ve koku maddeleri çok sıcak su buharı 
ile birlikte ve vakum altında yağdan giderilirken, işle-
nen yağda fiziksel, kimyasal ve tat, koku, görünüş ve 
renk gibi organoleptik değişiklikler de oluşmaktadır. 
Koku alma işlemi sonucunda yağdaki istenmeyen tat 
ve koku maddelerinin yağdan tamamıyla uzaklaştırıl-
ması mümkün değildir. Ancak, bu maddelerin yağdaki 
miktarları, yağın içerisinde doğal tat ve koku oluşturu-
lacak şekilde düşürülebilmektedir.

Sağlığa Nasıl Bir Etkisi Var?

Birçok ülke gibi Türkiye’de de margarin ve margarin 



12

C
o

ğ
ra

fy
a

içeren ürünlerin etiketlerinde trans yağ asidi seviye-
lerini belirtme zorunluluğu, palm yağı talebinde artışa 
yol açmıştır. Palm yağı ve palm yağı çeşitlerinin en 
yaygın kullanıldığı alanların başında modifiye edilmiş, 
değiştirlmiş, yumuşak ya da katı yağlar gelmektedir. 
Bunun nedeni ise, palm yağı doğal şeklinde trans asit 
içermemektedir. Doymamışlık ölçütü olan iyot mik-
tarının düşük olması ise yağın yumuşak ya da katı 
kıvamda olmasını ve oksidatif kararlılığının artması-
nı sağlamaktadır. Oksidasyon ise yağların kimyasal, 
duyusal ve beslenme özelliklerinde önemli ölçüde 
değişmelere sebep olmaktadır. Bütün yemeklik yağ-
lar -bitkisel, hayvansal vb.- üç değerlikli alkol olan gli-
serinin farklı zincir yapı ve uzunluğundaki yağ asitleri 
ile verdiği esterlerin fiziksel bir karmasıdır. Gliserinin 
gliserit veya trigliserit olarak adlandırılmaktadır. Es-
ter karışımlarında, yemeklik yağlarda, gliserin bulun-
duğundan, farklı kaynaklı yemeklik yağların fiziksel 
ve kimyasal farklılıkları, gliseritlerin yapılarındaki yağ 
asilerine bağlı gerçekleşmektedir. Ancak, yemeklik 
yağların vücuda verdikleri kalori miktarı, 9.3-9.1 cal/g 
aynıdır. Doğal palm yağının yapısı yağ asitleri bakı-
mından incelendiğinde, yapısındaki baskın yağ asitle-
rinin, 16 adet karbon atomu içeren palmitik asit ve 18 
adet karbon atomu içeren, ancak bir adet doymamış 
bağa sahip oleik asit olduğu görülür. Fakat sağlığa za-
rarlı olarak sınıflandırılan palmitik asit, palm yağında 
yüksek oranda belirlenmiş ve düşük oranlarda pek 
çok bitkisel yağın bileşimine katılmaktadır.

Ancak sağlığa zararlı olarak ni-
telenen palmitik asit, palm ya-
ğında yüksek oranda belirlenmiş 
ve düşük oranlarda olmak üzere 
pek çok bitkisel yağın bileşimin-
de yer almıştır. Üstelik doymuş 
yapıda bir asit olması sebebiyle, 
kimyasal açıdan yağların içerdiği 
doymamış yağ asitlerine oranla 
oksitlenme ve diğer katılma tep-
kimelerine karşısında daha rezis-
tan bir karaktere sahiptir. Bunun 
yanısıra bazı araştırmacılar, yük-
sek doymuş yağ oranı sebebiyle 
kolestorol seviyesini yükselterek 
kalp krizi ve felç riskini artırdığını 
belirtmektedir. Isıtılmış palmiye 
yağının kan basıncını yükselttiği 
ve yüksek tansiyona neden oldu-
ğu da ifade etmektedir. Palm ya-
ğının kullanılmasının tehlikeli ve 
zararlı olduğunu ileri süren ikin-
ci görüşe göre, uygulanan ısısal 
işlemler esnasında yapıda karsi-

nojenik, kanser yapıcı, bileşiklerin oluştuğunun iddia 
edilmesidir. Böyle iddialı bir görüşü ileri sürebilmek 
için palm yağının üretim ve işleme teknolojileri hak-
kında kapsamlı bir bilgi birikimine sahip olmak gerek-
mektedir. Bilinmesi gereken ikinci mühim nokta ise, 
palm yağı veya değişik fazlarının üretilmeleri ve işlen-
meleri esnasında bilinen bütün yemeklik sıvı ve katı 
yağların üretim ve işlenmelerinde uygulanan ısısal 
işlemlerin yukarısında bir sıcaklık derecesinin uygu-
lanmadığıdır. Bu arada EFSA, Avrupa Gıda Güvenliği 
Otoritesi, tarafından ifade edildiği gibi, bitkisel yağların 
rafinasyon işlemleri esnasında oluşan glisidil yağ asidi 
esterleri-işlenmiş yağlardaki ana kontaminantlardan 
biri, yenilebilir yağların rafine edilmesi işleminde de-
odorizasyon aşaması sırasında oluşur ve bu nedenle 
hemen hemen tüm rafine edilmiş yenilebilir yağlar-
da meydana gelir- en yüksek düzeyde palm yağında 
bulunmuştur. Aynı şekilde 3-monokloropropanediol 
(3-MCPD)-kloropropanoller olarak bilinen kimyasal 
gıda kirleticilerin en fazla karşılaşılan üyesi olan bir 
organik kimyasal bileşiktir, insanlarda kanserojen ol-
duğundan şüphelenilmektedir- ve 2-monokloropro-
panediol (2-MCPD)- yağ bazlı veya yağ içeren yiye-
ceklerde triasilgliserollerin, fosfolipidlerin veya gliserol 
ve hidroklorik asidin bir reaksiyon ürünü olarak ısıyla 
oluşturulan gıda işleme kitleticileri- ile bunların yağ 
asidi esterleri de, yine en çok palm yağında gözlem-
lenmiştir. Böyle olmasına karşın bu bileşiklerin palm 
yağında mevcudiyeti ve olası sebepleri tartışılmadan 
önce, yağların rafine edilmesi esnasındaki süreçlerin 
hatırlanması, konunun önemi nedeniyle faydalı ola-
caktır. Zira glisidil esterleri için olmasa bile 3-monok-
loropropanediol ve 2-monokloropropanediol isimli 
alkollerin ve bunların yağ asidi esterlerinin işlemler 
esnasında oluşabilmesi için, ortamda muhakkak klor 
(Cl) iyonunun bulunması gerekmektedir. Bu görüşlere 
karşın Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA) palmi-
ye yağının 200 dereceden yüksek ısılarda rafine edil-
mesi durumunda, diğer bitkisel yağlardan daha fazla 
kanserojen madde ortaya çıkarttığını belirtmektedir. 
Palmiye yağı, doğal kırmızı rengini değiştirebilmek 
ve kokudan arındırabilmek için yüksek ısılarda rafine 
edilmektedir diyen EFSA’nın açıklamalarına rağmen 
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zeri kuruluşlar palmiye yağındaki GE olarak bilinen 
kanserojen maddenin ortaya koyduğu tehlikeye dik-
kat çekmekle beraber, palm yağının tüketilmemesi 
tavsiyesinde bulunmamaktadır.

Doğada Nasıl bir Etki Bırakıyor?

Çevreciler, palmiye yağı imalatının iklim değişikliği, 
hava kirliliği ve erozyona etkilerine dikkat çekiyor. 
Greenpeace, son 25 yılda, en büyük imalatçı ülke En-
donezya’da palmiye yağı üretiminin tam altı katına 
çıktığını ifade etmektedir. Çevreciler, üretimin daha 
da artırılması için şirketlerin yağmur ormanlarının ol-
dukça büyük bir bölümünü yağma ederek yerlerine 
palmiye ağacı dikmelerini eleştirmektedir. Ağaç ha-
muru ve palm yağı üretilmesi maksadıyla milyonlarca 
hektar ormanlık ve doğal alan yok edilmektedir. World 
Wildlife Fund, Dünya Doğayı Koruma Vakfı, her saat 
300 futbol sahası büyüklüğündeki yağmur ormanları-
nın palm yağı üretimi için yok edildiğini belirtmekte-
dir. Bu bölgelerdeki turba kömürünün mühim oranda 
karbonu depoladığı, turbalık alanlarının yakılarak ve 
susuz bırakılarak kullanılmasının büyük miktarda sera 
gazı salınımına yol açacağı kaydedilmiştir. Yağmur 
ormanlarının yok olması, başta orangutanlar olmak 
üzere filler ve kaplanlar gibi birçok vahşi hayvanın 
habitatlarından olmasına sebep olmaktadır. Doğal 
yaşam alanlarının palmiye yağı fidanlığına dönüştü-
rülmesi, orangutan gibi büyük maymunların ve diğer 
pek çok türün kaçırılmalarını da kolaylaştırmaktadır. 
Vücudumuzda yol açabildiği sağlık problemleri dışın-
da palmiye yağının üretilebilmesi adına doğaya ciddi 
anlamda zararlar verilmektedir.

Ormansızlaşma

Palm yağının uluslararası alanda talep görmesi, palm 
yağı ekiminin hızla orangutanların yağmur ormanla-
rındaki yaşam alanlarının yerine geçmesine neden 
olmuş ve son 20 yılda habitatlarının %90’ını yok et-
miştir.

Palm yağının üretiminde ormansızlaşmaya karşı çe-
şitli yöntemler var olmasına karşın, proses genellikle 
şöyle işlemektedir; Endonezya veya Malezya hükü-
meti palm yağı şirketlerine sahip zengin yabancılara 
arazileri satarak onlara palm yağı ayrıcalığı tanırlar. Or-
manlar tik, demir ağacı, abanoz, maun, sandal ağacı 
ve 70’in üzerinde değerli türü kapsayan çok değerli 
keresteye sahiptir. Arta kalan ağaç, çalı 
ve talaş daha sonra yakılır. Arazi sıra sıra 
palm yağının ekilmesi için ağır makine-
lerle temizlenip düzlenir. Yerlerinden edi-
len yerliler ise palmiye ağacı ekip yağını 
çıkarmak için çok riskli, tehlikeli koşullar-
da, güvenli olmayan kimyasallar kullan-
dırılarak çok az para karşılığı arazi sahip-
leri tarafından çalıştırılır.

Bu yıkımın genellikle Güney Doğu Asya 
bölgesinde yaşayan orangutanları etki-
lediği ifade edilse de orangutanlar palm 
yağı endüstrisinden etkilenen tek tür de-
ğildir. Sumatra kaplanı, Asya gergedanı, 
Sumatra gergedanı, Sun Bear, Pigme Fil, 
Bulutlu Pars ve Uzun Burunlu Maymun 
gibi pek çok eşsiz hayvan türünün de 
nesli tehlike altındadır.

Endonezya’da her yıl gerçekleşen orman yangınları-
nın sayısı, bu yılın kurak geçmesi ve Endonezya’yı da 
etkileyen El Niño adı verilen hava olayının kuraklığı 
artırmasıyla 117 bini aştı. Yangınların asıl nedeni palm 
yağı ve kâğıt ürünleri üreten şirketlerin ve çiftçilerin 
boş arazi elde etmek için ormanları yakmasından 
sonra bu yangınların kuraklığın etkisiyle kontrolden 
çıkması. Yangınlar ve neden oldukları pus Endonezya 
halkının sağlığını ve bölgedeki diğer canlıların yaşa-
mını tehdit ediyor.

KAYNAKÇA:

https://www.wikipedia.org/

www.gidamo.org.tr/resimler/ekler/b8027832f973fc9_
ek.pdf?dergi=187

www.academicfoodjournal.com/archive/2013/iss2/
Rev-102-109-PErgonul.pdf

https://www.fera.co.uk/food-safety/2-mcpd-analysis.
html

https://tr.wikipedia.org/wiki/Hidrojenasyon

https://www.bbc.co.uk/newsround/39492207

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1541-
4337.12251

https://gida.erciyes.edu.tr/upload/DGBZAJ010.-haf-
ta--serbest-asit-ve-peroksit-sayisi.pdf

 http://www.wikizero.biz/wiki/tr/Montmorillonit

https://www.laboratuvar.com/gida-analizleri/fi-
ziksel-analizler/organoleptik-analizler-tat-ko-
ku-renk-gorunus

https://veganblogg.wordpress.com/2013/05/10/
palm-yagi-yok-edilen-ormanlar-ve-orangutanlar/

https://gaiadergi.com/21-yuzyilin-en-buyuk-cev-
re-felaketi-endonezyada-yangin-ve-pus-dinmiyor/

https://www.forumpalmoel.org/what-is-palm-oil

DOĞA ÖZDEMİR • EKİN REYHAN 10-A
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Tınaztepe Mağarası, Seydişehir Konya’da yer 
alan mağaradır. Dünyanın üçüncü, Türkiye’nin 
en büyük mağarasıdır. Toplam uzunluğu 22 km, 
gezilebilen bölümü 1580 metredir. Mağaradakı 
en yüksek sıcaklık 36.5 derece en düşük sıcaklık 
-18.4 derece olarak ölçülmüştür. Sonundaki 64 

metrelik iniş dışında tamamen yatay özellikte bir 
mağaradır.

1968 yılında Fransız bilim adamı Michel Baka-
lowichz tarafından bulunmuş ve mağaranın tıbbi 
araştırmasını yaparak astım hastalığı için doğal bir 
tedavi ortamı olduğunu belirtmiştir. 1970 yılında 

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK MAĞARASI 
TINAZTEPE MAĞARASI
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başka bir araştırma grubu; kaptan Jacques-Yves 
Cousteau ve ekibi Alman Reinhold Messner ve 
arkadaşları Suğla Gölü ve onu besleyen su altı 
kaynaklarını araştırmak için bölgeye gelmişlerdir. 
Fasıl Boğazı ve Tınaztepe Mağarası’nın irtibatla-
rını keşfetmişler ve buranın yer altı göllerinin 22 
km uzunluğunun olduğunu tespit etmişlerdir. 
Tınaztepe Mağarası şimdiki durumunda yapılan 
araştırmalara göre yaklaşık 230 milyon yıl gibi 
uzun bir süreçte meydana gelmiştir. Mağaranın 
iç kısımlarında ayrıca taban tavan arası yükseklik 
farkının 65 metreye çıktığı yerler görülmektedir. 
Tınaztepe Mağarası; turizmci Hasan Çelmeli ta-
rafından uzun yıllar süren uğraşlar sonucunda 
2001 yılında Orman Bakanlığı’nca Köylere Hiz-
met Götürme Birliğine tahsis edilmiştir. 2004 yı-
lında Mağara Dinlenme Tesisleri olarak hizmete 
açılmıştır.

Tınaztepe Mağarası ve çevresi karışık jeolojik ve 
jeomorfolojik bir değişim geçirmiştir. Oligosen 
ve miyosen dönemine ait alpin dağ oluşumla-
rıyla bugünkü tektonik konumlarına ulaşan böl-
geler genç ve yaşlı birimlerin içi içe olduğu gö-
rülmektedir. Tınaztepe Mağarası’nın bulunduğu 
bölgede üst seviyelerde kil taşı, kum taşı, marn 
ve konglomera ardalanmasından oluşan fliş ile 
birlikte ofiyolitik karakterli kayaçlar da yer almak-
tadır. Tınaztepe Mağarası’nın gelişmesinde eğim 
atımlı normal faylar etkili olmuştur. Bu iki eğim 
atımlı normal fayların arasında kalan alan graben 
durumundadır. Mağaralar oldukça saf kretase ki-
reç taşları içerisinde yer alıp, kapalı havza duru-
mundaki boşalım sahasının geçirdiği morfolojik 
dönem sayısı, mağaranın altında ve üstünde yer 
alan basamak şeklinde düzlükler ve buralardaki 
fosil mağaralardan çıkabilir. 

Mağara içerisinde eski taban seviyesi izleri ta-
raça şeklindedir. Bu taraçalar ile bugünkü taban 
arasında 5-7 metre seviye farkı tespit edilmiştir. 
Eski tabanın çökemediği yerlerde doğal köp-
rüler oluşmuştur. Mağara tabanı; girişte toprak, 
bazı yerlerde blok ve konglomeralar (paleozoik 
ve kretaşe yaşlı) ile kaplıdır. Suların mağara içeri-
sinde hareket ettiği yerlerde kalker tüfleri; tavan 
ve yan taraflardaki çatlaklardan sızan sularla çok 
güzel travertenler, sarkıt ve dikitler oluşmuştur. 
Mağaranın son kısmındaki büyük alan bütünüyle 

ana faya bağlı olarak gelişmiş ve içerisinde göl 
mevcuttur. Üst sistemi fosil bir mağaradır, Altta 
bulunan ve havzanın sularını toplayan düden,-
morfolojik bakımından Tınaztepe Mağarası’nın 
devamıdır. Tavandaki çatlaklardan sızan sular, 
içeride gölcükler oluşturmaktadır. Mağaranın 
sonundaki göl ise büyük boyutludur. Özellikle 
ilkbahar aylarında kar ve yağmur sularıyla besle-
nen dere ve yatakları en alt seviyedeki mağaraya 
ulaşmadan önce sular; şelale ve dev kazanı tip-
leri görülmektedir.

Tınaztepe Mağarası, sarkıt ve dikitlerin yanı sıra 
ziyarete açık bölümünde yaz kış değişmeyen ısı-
sı ile misafirlere farklı bir ortam sunuyor. Mağara-
nın işleteciliğini yapan Hasan Çelmeli, Tınaztepe 
Mağarasına her yıl binlerce turistin geldiğini söy-
ledi:

“Mağarayı kiraladıktan sonra 1580 metresini ışık-
landırarak gezilir hale getirdik. Mağara dışına da 
sosyal tesisler kurduk. Güney Kore, Japonya, 
Polonya, Çin gibi birçok ülkeden gelen ziyaret-
çiler var. Sarkıt ve dikitleri, içinde gölü olan bir 
mağara. Ulaşımın kolaylığı nedeniyle günübirlik 
turların turların düzenlendiği mağara, görenleri 
kendisine hayran bırakıyor. Gerçek uzunluğu 22 
kilometre olan Tınaztepe Türkiye’nin en uzun 
mağaralarından biri. Dünyanın da sayılı üç ma-
ğarasından biri.” (Hasan Çelmeli)

KAYNAKÇA

- https://www.ntv.com.tr/galeri/seyahat/
dunyanin-en-uzun-magaralarindan-tinazte-
pe-magarasi-buyuk-ilgi-goruyor,oqPjOLdfRk6l-
lt1wKRpONQ/KHl8Ah5eiUKlNsFz-tOAhg

- http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR-
0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2k-
vVMSxbmF6dGVwZV9NYcSfYXJhc8Sx

- http://tinaztepemagarasi.com

- http://www.hurriyet.com.tr/seyahat/tinazte-
pe-magarasi-buyuk-ilgi-goruyor-41192500

Zeynep Sermin İŞLER – Begüm BEŞER 10/A
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Sosyal hayattaki tüm etkileşimler, markete git-
mekten milyon dolarlık yatırımlara kadar, para 
sayesinde gerçekleştirilir. Hayatımızın vazgeçil-
mez bir parçası olan paranın ise başlı başına bir 
tarihi ve evrimsel süreci vardır. Peki paranın tarih-
sel gelişimi nasıl olmuştur?

Paradan önce değiş-tokuş veya trampa adı ve-
rilen çok basit bir ekonomik düzen dünyaya ha-
kimdi. Henüz büyük toplumlar yoktu, ve ürün 
çeşitliliği de azdı, bu nedenle ihtiyaçlar temel alı-
narak uygun alıcı ve satıcılar kolaylıkla birbirine 
ulaşıyordu ve alışveriş kolayca gerçekleştiriliyor-
du. Bu sistem genel olarak milattan önceki yıllar-
da kullanılmıştır.

Ekonominin asıl ortaya çıkışı tarımın keşfi ile 
yerleşik hayata geçiş döneminde olmuştur. Ta-
rım ve beraberinde gelen yerleşik sosyal düzen, 

küçük alanlarda yüksek insan yoğunluğuna izin 
vererek ürün ve hizmet çeşitliliğinde büyük bir 
artışa sebep oldu. Bu, değiş-tokuş için alıcı-satı-
cı eşleşmesini çok zor hale getirdi. Bu zorluğun 
üstesinden ilk kez sistemli olarak gelen uygarlık 
ise Lidyalılar olmuştur, buldukları altın para ile 
ekonomistlerin “ikili tesadüfler problemi”ni çöz-
müşlerdir.

İlk başta altın olan para, ilerleyen zamanlarda 
daha sonra diğer madenlerden yapılan paralar 
ile beraber daha karmaşık ekonomik sistemler 
kurulmuş, bu yeni oluşum daha büyük uygarlık-
ların ve gelişmiş toplumların oluşumuna olanak 
sağlamıştır. Bu sistemde değer aktarım aracı olan 
paradan başka yatırım aracı bulunmamaktadır 
ve sigortacılık veya yatırım gibi gelişmiş işlemler 
henüz icat edilmemiştir. Ayrıca, paranın kendisi 

EKONOMİDE PARA TARİHİ
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de toprak ve ürünlerin yanında bir değer kaynağı 
olarak kullanılıyordu.

Bu durum Coğrafi Keşifler ile İspanya ve Porte-
kiz’in altın çılgınlığı nedeniyle oluşan merkantilist 
maden balonunun çöküşü ile son buldu. Keşifler 
birçok ülkeyi maddi açıdan zor duruma düşür-
müş hatta bazılarının fiilen iflası ile sonuçlanmış-
tır. Bu durum daha güvenli bir ekonomi için pa-
ranın kendisinde değer bulundurulmaması fikrini 
doğurarak kağıt paranın oluşumuna yol açtı. Ay-
rıca, sigorta, banka, hisse senedi ve değerli ev-
raklar gibi çeşitli farklı yatırım araçları ile parasal 
karşılığı olan başka ticari araçlar üretildi. Amaç, 
dengeyi korumak için çeşitliliği artırmaktı.

Uzun dönem altın standardı devam ettiyse de 
en sonunda Amerika’nın süper güç olması ile 
1930’lu yıllarda uluslararası dolar standardı kurul-
du ve ilk kez tüm milletler ortak bir para birimine 
endeksle işlem yapmaya başladılar. 1980’de bu 
sistem ABD’nin verdiği krediye denk gelen altı-
nı olmadığı için çöktü ve uluslararası esnek kur 
standardı ortaya çıktı, böylece günümüzün döviz 
borsası doğdu. Aynı zamanda uluslararası fonlar 
ve karmaşık yatırım araçlarının geliştirilmesi ile 
para, çok daha karmaşık bir kavram haline geldi.

1990’lı yılların sonunda ise ilk dijital tabanlı mer-
kezi olmayan para birimleri ortaya çıktı. Amaç, 
Büyük Buhran’da olduğu gibi kriz anlarında bir-
kaç büyük finans şirketinin çökmesi ile tüm eko-
nominin hatta dünya düzeninin yerle bir olması-
nı önlemekti. Bu girişimlerin en başarılısı ise son 
zamanlarda çok bahsedilen Bitcoin olmuştur. 
Bu para çeşidi, daha şeffaf ve bilimsel tabanlı bir 
alışveriş aracıdır ve merkezi olmaması spekülatif 
davranışları zorlaştırmaktadır, bu nedenle güve-
nilir bir alternatif olarak gelecek vaat etmektedir. 

Sonuç olarak, diğer insanlar ile birlikte yaşama 
ihtiyacı, gittikçe gelişen toplumsal yapı ve iler-
leyen teknolojinin basit değiş-tokuşu imkan-
sız hale getirmesi ile ortaya çıkan para, zaman 
içinde ekonomik sistemlerin daha güvenli ve 
dengeli bir hale gelebilmesi için çeşitlenmiş ve 
karmaşıklaşmış, en sonunda ise tamamen ma-
tematiksel temelli dijital-kripto para birimlerine 
dönüşmüştür. Paranın gelişimi zaman ilerledikçe 
de devam edecektir.

TÜRKER UĞUŞ 12/I 101116
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KAPADOKYA GEZİSİ

TED ANKARA Koleji Vakfı Özel Lisesi Gezi 
Kulübünün çalışmalarıyla düzenlenen, 11 
K/L/P/D ve N sınıfı öğrencilerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen, Kapadokya gezisi 03/04 Ka-
sım 2018 tarihinde gerçekleştirildi. 

45 öğrencinin katıldığı geziye, Sidar Çakan, 
Aylin Ergül, Sevil Barlas ve Mustafa Yavuzer 
hocalarımız rehberlik yapmıştır.

 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 yemeği-
ni Güvercinlik Vadisine kuşbakışı görünüme 

COĞRAFYA ZÜMRESİ ETKİNLİKLERİ
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sahip Kaya Otel restoranında yapan grubu-
muz, Dervent Vadisi ve Paşabağları ziyaret 
ederek Ürgüp Ramada Otel’de konaklamıştır. 
2. Gün turunu, Göreme Açık hava müzesi, 
Avanos Uranos Restorant da öğle yemeği 
sonrası Kaymaklı Yeraltı şehri ve çömlek atöl-
yesiyle ile geziyi tamamlayarak neşe içinde 
Ankara’ya dönmüştür.

 Sonbaharın tüm renklerinin görüldüğü, ta-
rihin doğanın içi içe bulunduğu yöre de öğ-
rencilerimiz, tarihi ve coğrafi bilgilerini taze-
lemiş görerek öğrenmenin keyfini yaşamıştır. 

GELENEKSEL KIZILCAHAMAM JEOPARK 
GEZİSİ

13.10.2018 tari-
hinde Coğrafya Züm-
re Başkanı Aylin Ergül 
başkanlığında, Coğrafya 
öğretmenleri Mustafa 
Yavuzer, Caner Dinçer, 
Zerrin Can, Tarih öğ-
retmeni Sevil Barlas ve 

Fizik Öğretmeni Ayşe Erkasap rehberliğinde, 
okulumuz 10.sınıf öğrencilerinden 38 kişilik 

öğrenci grubu, gelenekselleşen 7. Kızılcaha-
mam Jeopark Alanına düzenlenen geziye 
katılmışlardır. 

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

Kızılcahamam merkezi yakınlarında 
bulunan, Abacı Peribacaları, Mahkemeağa-
cin Köyü, Güvem Bazalt Sütunları bu gezi 
esnasında incelenmiştir. Güvem Kasabası 
yakınlarındaki fosil yataklarında, fosil arana-
rak arazi çalışması yapılmıştır. Açık havada, 
tarih ve coğrafya derslerini akademisyenler 
eşliğinde işleyen öğrencilerimiz, deneyler 
yapmış, grup olarak hareket etmek, birlik 
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ve beraberlik ve sosyalleşmenin en güzel 
örneklerini göstermişlerdir. 

Gezinin tadı damağında kalan öğren-
ciler, bir sonraki gezi de buluşmak üzere, An-
kara’ya yorgun bir şekilde dönmüşlerdir.

MTA GEZİSİ

Coğrafya Zümresi tarafından 9-12 
Ekim 2018 ta¬rihlerinde, doğanın ve insan-
lığın milyonlarca yıllık tarihine ev sahipliği 
yapan Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nde 
yer alan Tabiat Tarihi Müzesi’ne gezi düzen-

lenmiştir. Öğretmenlerimizden Aylin Ergül, 
Mustafa Yavuzer, Zerrin Can ve Mustafa Ca-
ner Dinçer rehberlik ettiği geziye 10/A, 10/B, 
10/C, 10/D, 10/E ve sınıfları katılmıştır. Gezide 
reh¬ber eşliğinde jeolojik zamanlar, taşların 
oluşumu, Anadolu’ya ait fauna ve flora dağı-
lışı ile özellikleri incelenmiştir. 

Uluslararası Coğrafya Olimpiyatında  
Ülkemize İlk Kez Madalya Kazandırdık
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Ulusal Coğrafya Milli Takımımız ile 30 
Temmuz-05 Ağustos 2019 tarihleri arasın-
da Hong Hong’da düzenlenen IGEO 2019 
Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları’nda ülke-
mizi ve okulumuzu temsil eden öğrencimiz 
METE HERGÜL multimedya, arazi kullanım 
ve poster sunumu yarışmaları sonucunda 
Bronz madalya alarak bizleri gururlandırdı.

Yaklaşık 40 ülkeden 250 öğrencinin 
katıldığı orta öğretim seviyesinde coğrafya 
alanındaki en önemli yarışma olan IGEO, 
Uluslararası Coğrafya Birliği’nin en önem-
li etkinliklerinden biridir. 2012 yılından beri 
Coğrafya Zümremiz, Türk Coğrafya Kuru-
mu’nun düzenlediği Milli Takım Seçme Ya-
rışmalarına katılarak bu organizasyonda yer 
bulma başarısını elde etmiştir. Öğrencimiz 
Mete Hergül, bu organizasyonda Türkiye’ye 
ve Okulumuza ilk madalya kazandıran öğ-
rencimiz olmuştur.

Bizlere bu gururu yaşatan öğrencimi-
ze, destekleyen ailemize ve öğretmenlerimi-
ze teşekkür ederiz.
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İlk çağlardan beri insanlığın büyük bir bölümü, 
gerçeklik payı olmayan olaylara, korkulan, çare-
siz kalınan durumlara, sorgulamadan kabul et-
tikleri eski geleneklerine ve doğaüstü olduğunu 
düşündükleri şeylere inanmışlardır. Bu İnançlar 
batıl İnanç olarak isimlendirilir. “Batıl” gerçek dışı, 
dayanağı olmayan demektir. Batıl İnanç ise olay-
lar veya objeler arasında doğa bilimleri İle açıklan-
ması mümkün olamayan veya bilimle çelişen her 
türlü inançları ifade eder.

Batıl İnançların kökeni çok eskilere dayanır. İn-
sanlar kötü hava koşulları veya psikolojik hastalık-
lar gibi neden sonuç İlişkisi kuramadıkları şeyleri 
batıl İnançlarla İlişkilendirmişlerdir. Bugün doğa 
bilimleri yardımıyla birçok şeyi açıklayabilmemi-
ze rağmen İnsanların çoğu hala batıl İnançlara 
İnanmaktadır. Bunun nedeni batıl İnançların derin 
kültürel ve geleneksel bağlarıdır. Bu İnancın kay-
nağı kesin olarak bilinmemekle birlikte kökeninin 
‘paganizm’e dayandığı söylenebilir. Paganizm, 
monoteizmden yani tek tanrıcılıktan uzak, kutsal 
sembolizm ilkelerinin hâkim olduğu bir inançtır. 

Batıl İnançlar; yaşanılan coğrafyaya, tarihe, top-
lum yapısına ve kültürüne göre farklılıklar gösterir. 

Örneğin Türk kültüründe ateşe tükürmek, içine 
tırnak atmak veya su ile söndürmek uğursuzluk 
getireceğine inanılırken antik Mısır kültüründe ise 
siyah kedi negatif enerjileri üzerinde topladığına 
inanıldığı için uğursuz sayılırdı. İnsanlar gerçekleş-
tirilen bu davranışların nedenini açıklayamasalar 
bile buluştukları temel nokta bu davranışları ger-
çekleştirdiklerinde veya yapmaktan sakındıkların-
da bir rahatlama hissettiklerini belirtmeleridir. Yani 
yaşadıkları problemleri metafiziksel anlamlar yük-
leyerek çözdüklerine inanırlar. Bu inançların bü-
yük bölümü efsanelere, mitolojilere ve metafizik-
sel sembollere dayanır. Pozitif bilimler insanlığın 
ilk dönemlerinde günümüzdeki kadar gelişmemiş 
olduğu için insanlar açıklayamadıkları problemle-
rini doğaüstü nedenler bularak mantıktan ve bi-
limden uzak cevaplar üretmişlerdir.

Günümüzde inanılmakta olan birçok batıl inanç 
vardır. Bu batıl inançların en çok bilinenlerini şöyle 
sıralayabiliriz. 

1. On üç sayısının uğursuz sayılması. Bu inancın 
eski İskandinavların dinlerindeki bir öyküye da-
yandığı düşünülmektedir. Öyküye göre, düzenbaz 
tanrı Loki, diğer on İki tanrının katıldığı bir şölene 
on üçüncü olarak gitmiş ve eğlenceyi bozmuştur. 
Bu olayın yol açtığı kavga, İskandinavların en göz-
de tanrısı olan Balder’in ölümüyle sonuçlanmıştır. 
Bu inanç Hristiyan dünyasının da kendine özgü 
anlatısı İle dünyada kendini en güçlü şekilde gös-
teren batıl inançlardan biri olmuştur. Günümüzde 
bazı otellerde ve apartmanlarda on üçüncü kat, 
on üçüncü oda bu inançtan dolayı yoktur. 

2. Nazar değmemesi için tahtaya vurmak. İçinde 
bulunduğumuz toplumda da yaygın olarak inanıl-
makta olan bir batıl inançtır. Bu İnancın kökeni de 
çok eski zamanlarda meşe ağacının, yüksekliği ve 
sağlamlığı nedeniyle, bazı güçlere sahip olduğu-
na inanılmasına dayanmaktadır. Dünyada apayrı 
iki yerde birbirinden bağımsız olarak gelişmiştir. 
Önce milattan önce 2000’li yıllarda Kuzey Ameri-
ka yerlilerinde, sonra da Ege’de Helen uygarlığın-

BATIL İNANÇLARLA 

İSLAM DİNİNİN REKABETİ



23

D
.K

.A
.B

.

da... Her iki kültür de meşe ağacına çok sık yıldırım 
düştüğünü gözlemlemişti. Amerika yerlileri me-
şenin, Tanrının yıldırımla yeryüzüne inip üzerin-
de oturduğu yer olduğuna, Helenler ise Yıldırım 
Tanrısı olduğuna inanıyorlardı. Kuzey Amerika 
yerlileri, bu ağacın köküne vurarak, ileride başla-
rına gelebilecek tehlikelere ve şansızlıklara karşı 
Tanrı İle temasa geçtiklerine inanıyorlar ve ondan 
kendilerini korumasını İstiyorlardı. Orta Çağ’da İse 
Hıristiyan din adamları bu inancı kendi devirleri-
ne taşıdılar. Onlara göre bu inanışın temelinde Hz. 
İsa’nın tahta bir çarmıhta öldürülmesi yatıyordu. 

3. Pastalara mum dikilmesi. Herkes tarafından belki 
de batıl İnanç olduğu bilinmeden gerçekleştirilen 
eylemlerden bir tanesidir. İnanışın aslı Antik Yu-
nanlar da doğum günü pastası yapmaları ve üze-
rine pastanın Işık saçarak Ay’a benzemesidir. Bu 
şekilde Yunan Tanrılarından Artemis’in onurlandı-
rılacağına inanılıyordu. Günümüzde İse mumların 
İyi şans getirdiğine inanılıyor.

4. Gece tırnak kesilmek, ıslık çalmak uğursuzluk 
getireceğine ve kötü ruhları çağıracağına inan-
mak.

5. Türbelere renkli beyler bağlayarak dilek dilemek 
ve şans getireceğine inanmak.

6. Türbe ziyaretlerinde adak adayarak dilekte bu-
lunmak.

7. İncir ağacının altında uyuyanları şeytan alıp gö-
türeceğine inanmak.

8. Bir evin başında baykuş öterse, o evde biri öle-
ceğine inanmak.

9. Nazar değmemesi için camdan yapılan mavi ve 
beyaz renkli nesneleri evlere asmak.

Bu örnekleri çoğaltabiliriz…

Bilimi ve aklı önceleyen tüm dinlerin ve felsefi öğ-
retilerin, topluma yerleşmiş olan ve çok az insanın 
mantığını sorguladığı batıl inançlar ile tarihten gü-
nümüze kadar süregelen bir rekabeti vardır. Özel-
liklede İslam dini batıl inançlara karşı sert bir tavır 
almaktadır. Bu tür davranışların yapılmasını, “İslam 
Dinine aykırı olan” anlamına gelen bidat veya hu-
rafe kavramıyla izah etmektedir. İslam Dini bu tür 
inançların akılla ve bilimle çeliştiğini vurgulayarak 
bu inançlara göre hareket etmenin insanlığın za-
rarına olacağını ve insanlığı gerileteceğini söyle-
mektedir. İslam Dini her zaman sorgulamadan 
inanmanın insanlığın onuruna yakışmadığını ve 
insanın doğa bilimlerimle uyumlu hareket etme-
sini öğütlemektedir. Allah, bu tür inançların İslam 
Dinini bozduğunu ve bu inançları İslam Dinine 
sokanların cahil, kendi çıkarlarını düşünen, kötü 
niyetli ve dini istismar etmeye çalışan kişiler oldu-
ğu açıkça belirtilmiştir. 

Kısacası bu rekabetin kazananı İslam Dininin temel 
düşünce yapısı olmalıdır. Çevremizdeki insanların 
İslam Dini ile bir ilgisi olmayan inançları sanki bu 
dine aitmiş gibi anlatmaları ve bu inançları çıkar-
ları uğruna kullanıp, İslam Dinine inanan samimi 
insanları kandırmaları ahlaki bir davranış değildir. 
Bizlerin inanç alanında neyin doğru neyin yanlış 
olduğunu anlayabilmesi için İslam Dininin temel 
kaynaklarını araştırarak, aklımızın, vicdanımız ve 
bilimin gösterdiği yoldan gitmek şartıyla hareket 
etmemiz gereklidir. 

Kaynakça;

https://somuncubaba.net/dergi/58-sayi/hura-
fe-ve-batil-inanclar-karsisinda-musluman/

https://www.islamevim.com/dinimizde-yeri-ol-
mayan-batil-inanclar.html

https://www.sabah.com.tr/galeri/dunya/en-tu-
haf-batil-inanclar/7

11/A - CANSU OĞUZ – 121495



24

D
.K

.A
.B

.

Bu sabah yatağınızdan kalktığımızdan beri bir reka-
bet içerisindesiniz. Siz fark etmeseniz bile, üniversite 
sınavı, kariyer, para derken aslında yarışarak geçirme-
diğimiz bir saniye bile olmadı. Doğduğumuzda kim 
ilk sözcüğünü söyleyecek, kim en iyi okuma yazmayı 
sökecek ile başladık ve şu anda da üniversite sınavın-
da istediğimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bu toplum dü-
zeninde asla kaçamayacağınız şey, rekabet.

 1. Sınıftan beri rekabet ve hırs kelimelerini 
duyduğumuzda bunların “kötü” ve yapılmaması ge-
reken bir eylem olduğunu düşünüyoruz. Yarışmanın 
kötü bir şey olduğunu ve bizi sadece kıskançlık duy-
gularına iteceğini düşündüren bir algı var. Bu algı kıs-
men yanlıştır. Çünkü Rekabetin fazlası ne kadar zarar 
olsa da, yerinde yapılan rekabet bizi başarıya iteceği 
de bir gerçektir. Rekabet, ihtiyacımız olan motivas-

yonu gerektiği zaman verme görevini görür. Kısaca 
bizim hedeflediğimiz yerleri başka insanların da he-
defleyeceği ve gerçekten bir şeyi istiyorsak bunun 
uğruna çalışmamız gerektiğini gösterir. Tembelliği 
engeller. Yani rekabet içinde olmaktan aciz olan bir 
toplum, gelişmeyen bir toplumdur.

 Evet, rekabetin ne kadar bize aşıladığı çalış-
kanlık içgüdüsü olsa da, “kötü yanları da yok.” deni-
lemez. Her şey gibi, hırsın da fazlası zarardır. Örnek 
verirsem, biz 9. Sınıfta bu liseye adım attığımızdan 
beri günde en az bir defa üniversite sınavı ve insanları 
geride bırakmak ile ilgili öğütler duyarız. Öğretmenler, 
veliler, arkadaşlarımız… ve eğer her denilen sözü aynı 
önemle algılamaya başlarsak, hayatımızda hissedece-
ğimiz tek şey stres olacak. Sabah akşam, aklımıza tek 
takılan düşüncenin “bir yarışta olduğumuz” düşüncesi 

DOĞRU BİR REKABET NASIL OLMALI?
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olması, yaşayabileceğimiz tek 
duygunun kıskançlık olacağını 
gösterir.

Kısaca rekabetin fazlası, mutlu-
luğumuzu, dolayısıyla da sağlı-
ğımızı engeller.

Peki hem tembelleşmeden, 
hem de etrafımızdakilere ve 
kendimize zarar vermeden 
rekabete girmek mümkün 
müdür? İşte burada konumu-
za ahlak ve empati kavramları 
giriyor. Sağlıklı bir rekabet için 
en önemli faktör, insanları birer 
yarış atı olarak değil, ama in-
san olarak algılamaktan geçi-
yor. Bu kendiniz için de geçer-
li. Bizlerin sadece birer insan 
olduğunu aklımızda tutarsak, 
başarısızlıkların yaşanabilece-
ği, sürekli bir yarışın içinde ol-
mak zorunda olmadığımızı da 
unutmayız. Başkalarının da aynı şeyleri yaşayabilece-
ği gerçeği de bir o kadar da önemli. Dolayısıyla etki-
li bir rekabet için ilk başta kendimize ve başkalarına 
güvenip saygı duyabileceğimiz bir ortam hazırlamak 
gerekli. İnsanları sabote edip başarıya yükselmek yeri-
ne çalışarak ve işbirliği yaparak yükselmek, her zaman 
başarıya en gerçek şekilde ulaşabileceğimiz şekildir. 
Başkaları için değil de kendimiz için yapılan rekabet, 
doğru bir rekabettir.

Kaynakça: 

http://www.kaynakdergisi.net/makaleler.asp?sa-
yi=16&sira=124

https://www.izoder.org.tr/sayfa/22/is-ahlaki-ilkeleri

http://www.ccninsaat.com/TR/icerik/is-ahlaki-kural-
lari-52

10/Ü -DİLANAZ GÜLER -121559
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 Rekabet hayatımızın her alanında ken-
disini gösteren bir durum olduğu için devlet ve 
dini yapıların birçoğu rekabeti uygun görmekte 
ve korunmaktadır. Bireyler, elbette rakipleri ile 
yarışacaklardır, onları yenmeye, geçmeye çalı-
şacaklardır. Ancak rekabette gerçek kazananın 
tespit edilebilmesi için rekabetin meşru olması 
en önemli şarttır. İşte rekabetin meşru olmama 
durumuna haksız rekabet denir.
 Meşru bir rekabetin temel ilkesi dürüst ol-
maktır. Bunun yanında rakibi kandırmamak, onu 
haksız yere kötülememek, aldatmamak, yok et-
meye çalışmamak, rekabet sırasında hukukun ve 
adaletin uygun görmediği davranışlar sergileme-
mek, karşı tarafa iftiralar atmamaktır. Herkes hak-
larını kullanırken ve rekabet esnasında dürüstlük 

kurallarına uymak zorundadır. Rekabet bir haktır 
ve bu hak kullanılırken dürüstlük kurallarına uyul-
madığı sürece, rekabet haksız rekabette dönüşür.

 Haksız rekabete şu davranışları örnek 
verebiliriz. Sınav esnasında kopya çekmek, yarış 
sırasında hile yapmak, belirlenen kuralları ihlal 
etmek, şike yapmak, adam kayırmak, rakibimizin 
arkasından onu kötüleyici iftiralar veya yalanlar 
atmak, rakibi psikolojik olarak tahrik etmek, rakibi 
kötüleyici reklam yapmak, rakibin açıklarını ara-
yıp ifşa etmek gibi bunu örnekleri artırabiliriz. 
 Haksız rekabet sergilemek ahlaki ve dini 
açıdan kınanan kötü bir davranıştır. Çünkü reka-
bet bir insana zarar vermektir, hak etmeden bir 
şeye ulaşmaktır, karşı tarafı yok saymaktır, onu 

Haksız Rekabet Nedir?
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üzmektir. Unutulmamalıdır ki insanlar belirlenen 
kurallara göre hareket ettiği sürece başarılı olabi-
lir. Bu kuralları çiğnemesi veya kendi çıkarları için 
yok sayması kabul edilebilir bir durum değildir. 
Bundan dolayı haksız rekabet yapan bir kişi hu-
kuki açıdan devlete, dini açıdan Allah’a, vicdani 
açıdan kendisine karşı sorumludur. 

 Rekabet kişinin kendi çaba ve emeğine 
dayanmalıdır. İnsan olmak sadece kendi çıkar-
larımızı düşünmek değildir. Çünkü insan olmak 
başka insanlara karşı da sorumluluk sahibi olmayı 
gerektirir. Hak ettiğimiz ve emek verdiğimiz bir 
sonuca ulaşmanın verdiği mutluluk ve sevinç 
tarif edilemez bir güzelliktedir. Aksi davranışları 
sergilemek bizim vicdanımızı rahatsız edecek ve 
hukuki açıdan ceza almamıza neden olacaktır. 
 Haksız rekabetin önüne geçilebilmesi 
için insanlara doğru bir eğitim verilmelidir. “Ama-
ca ulaşmak için her şey yapılabilir.” Algısı yıkılmalı 
yerine kurallara uyarak kazanmanın ne kadar de-
ğerli bir his olduğu anlatılmalıdır. Bunun yanın-
da ahlaki ve 
dini açıdan 
doğru bilgi-
ler öğretil-
meli, hukuki 
açıdan cay-
dırıcı cezalar 
konulmalı ve 
denetiminin 
titizlikle ya-
pılması ge-
rekir. 

 S o -
nuç olarak 
haksız re-
kabet, in-
sanların hak 
etmedikleri 
ve doğru 

yollardan elde etmedikleri kazançları ifade eden 
bir kavramadır. Bu kavrama İslam Dinide kayıtsız 
kalmamıştır. Örneğin Hz. Muhammed bu konu-
da “Bizi aldatan bizden değildir.” diyerek dikkat 
çekmiştir. Aynı şekilde Kur’an’ı kerim, Rahman 
süresi 9. Ayette “Tartıyı adaletle yapın, teraziyi 
eksik tutmayın.” Diyerek haksız rekabetin doğru 
bir davranış olmadığını vurgulamıştır. İyi bir in-
san olarak bize düşen görev her alanda haksızlık 
yapmamak ve başkalarının haklarını ihlal etme-
mektir.

Kaynakça:
http://www.ticaretkanunu.net/haksiz-rekabet/
https://www.proaktifhukuk.com/haksiz-reka-
bet-nedir.html
https://www.muhasebenews.com/ttkya-go-
re-haksiz-rekabet-nedir/

11/A - CEREN TAŞCI - 167145
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ne ters düşen kavramlardır. Bu karşıtlık dünya dinle-
rinde de net bir şekilde görülebilmekle birlikte toplum 
yaşantısında da bu iki kavram arasındaki fark bilin-
mektedir. İyilik, hiçbir karşılık beklemeksizin yapılan 
yardım, iyi olma durumudur. İslam dinine göre iyilik 
Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygam-
berlere inanarak, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yol-
da kalmışlara, dilenenlere ve kölelere yardımcı olmak-
tır. Kötülük ise dini metinlerde doğaüstü bir güç olarak 
tasvir edilmiştir. Zamana, kişiye ve mekâna göre deği-
şen bir yapısı olup, genellikle bencillik, cahillik, men-
faatçilik ve ihmalkârlıkla ilişkilendirilir. Genel ve kısa bir 
tanım yapmak gerekirse “çevreye ve insanlara zarar 
vermekte” denilebilir.

 Bu iki kavram arasındaki çatışma eski zaman-
lardan beri varlığını sürdürmektedir. Din dünyasında 
da iyilik ve kötülük kavramları üzerinde sıkça durul-
muş olup, dini kitaplarda da ana konular içerisinde yer 
almıştır. Özellikle İslam dininde Allah insanlara özgür 
irade vererek iyiliği veya kötülüğü seçme şansı sun-
muştur. Düşünme yeteneği, kutsal kitaplar ve dini yol 
göstericiler ile insanlık iyiliğe yönelme şansı bulmuş-
tur. Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam dininde olmakla 

birlikte diğer dünya dinlerinde de Tanrı insanı doğru 
yol olan iyiliğe karşı yönlendirmiştir. İyi birer insan ol-
mayanların yaptıkları davranışların karşılığını alacakla-
rını da söylemiştir. Tanrı ve kutsal kitaplar bir yana dini 
yol göstericiler yani peygamberler de yaşadıkları dö-
nemlerde insanlara merhametli ve paylaşımcı olmayı 
öğütlemiştir. Kötülüğün insanlara zarar vereceğini ve 
bu kötülüklerin karşılıksız kalmayacaklarını söylemiş-
tir.

 Hayatta insanlar doğru yol olan iyiliği seçerek 
huzura kavuşurlar. İnanç dünyası insanların gösterdik-
leri bu davranışların sonuçlarını alacaklarını ve buna 
göre davranmalarını önermiştir. Kur’an-ı Kerim’de Fur-
kan Suresi 70. Ayetinde de yazdığı gibi “Ancak tövbe 
eden, iman eden ve karşılıksız iyiliklerde bulunanlar 
başka; işte onların günahlarını Allah iyiliklere çevirir. 
Allah, çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.” Veya Baka-
ra Suresi 112. Ayetinde de söylendiği gibi “Kim güzel 
niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah’a teslim 
ederse rabbinin katında onun mükâfatı vardır. Onlara 
korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de.” Hristiyanların 
kutsal kitabı olan İncil’de de insanlar iyiliğe yönlendi-
rilmiştir. “Size ve sizden sonra gelen çocuklarınıza iyi-
lik sağlaması ve Tanrınızın sonsuza dek size vereceği 
bu topraklarda uzun yıllar yaşamanız için bugün size 
bildirdiğim Tanrının kurallarına, buyruklarına uyun.”

 İnsanoğlu tarihin her yönünde iyiliğin yanın-
da kötülüğün de koruyuculuğunu yapmıştır. İnsanlar 
bir yandan iyiliği seçmiş olduğunu söylerken kendi-
sine ve çevresine zarar vererek kötülüğü de körük-
lemiştir. Bunda kuşkusuz insanın, kendi türüyle ara-
sındaki rekabet duygusu, baskın çıkma, kontrolü ele 
alma eğilimi, aç gözlülüğü ve kendi çıkarlarının etkisi 
büyüktür. İyiler, iyiliğin kendilerine getirdiği manevi 
huzuru hissederler ve bunun sonraki hayattaki karşılı-
ğına inanırlar ve hayatları mutluluk içinde geçer. 

 İyiliğin yayılmasının sağlanması için öncelikle 
dinine, kültürüne bağlı iyi nesiller yetiştirmeli ve on-
lara sorumluluk bilinci verilmelidir. Bu noktada, yeni 
nesillere ve bütün yaratılmışlara karşı sevgi ve mer-
hamet göstermenin insani bir görev olduğunu anla-
tılmalıdır. Ayrıca iyi davranışların sonucunda da ne tür 

İyilik Ve Kötülük Arasındaki Rekabet ve 
Bu Rekabetin Doğru Anlaşılması
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güzellikler olacağı anlatarak bu iyileşme süreci hızlan-
dırılmalıdır.

Sonuç olarak, insanda sevgi, merhamet ve güzel 
olana istek duyguları bulundukça hayatımızdaki iyi-
lik ve kötülük arasındaki rekabete iyiliğin kazanması 
kaçınılmazdır. Bu rekabeti iyiliğin kazanması için eli-
mizden geleni yapmak bizim insanlık görevimizdir. 
Bu kötülüğü yok etmeyecektir. Fakat kötülüğün gücü 
azalacaktır. Unutmayalım ki yaşadığımız bu dünyayı 
güzelleştirecek veya mahvedecek olanlarda bizleriz. 
Bizim gayemiz bizden sonrakilere de iyilik açısından 
yaşanabilir bir dünya bırakmaktır.

Kaynakça: 
https://www.edebiyathaber.net/baudrillard-dusunce-
sinde-iyilik-kotuluk-veya-iyilik-gorunumlu-kotuluk-
ler-emek-erez/
http://serbestiyet.com/yazarlar/gurbuz-ozaltinli/yi-
lik-ve-kotuluk-uzerine-848089
http://www.nationalgeographic.com.tr/makale/
ocak_2018/iyilik-ve-kotuluk-bilimi/3927

11/A - DERİN GÖZÜYAŞLI – 121915
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 Din, Allah tarafından insanlara peygamber-
ler aracılığıyla bildirilen kurallar bütünüdür. Bilim ise 
evrenin, evrendeki olguların ve olayların bir bölümü-
nü ele alıp birtakım yöntem ve deney yolları kulla-
narak, gerçekliğe dayanarak birtakım yasalara ulaşan, 
düzenli ve tutarlı bilgi olarak tanımlanabilir. Başka bir 
deyişle bilim, Allah tarafından kâinata konulan ve işle-
tilen sistemin akil, deney ve gözlem metodu ile araştı-
rılması ve bu sistem içindeki sebep-sonuç ilişkilerinin 
keşfedilerek sistematik bir biçimde insanlığın hizmeti-
ne sunulmasıdır.
 Birbirinden tamamen alakasız gibi görülen 
bu iki kavram birbirleriyle çatışma içinde midir yoksa 
birbirlerini destekler nitelikte midir? Şimdi gelin bu du-
rumu değerlendirelim.

 Tarih boyunca bilimin diğer disiplinlerle olan 
ilişkileri ön plana çıkmıştır. Bu İlişkilerden biri olan 
din-bilim ilişkisi hakkında genel olarak üç temel görüş 
öne sürülmektedir.
 İlk görüş “ayrışmacı görüş” olarak adlandırılan 
ve din İle bilim arasında hiçbir ilişkinin bulunmadığını 

çünkü İkisinin tamamen farklı konularla ilgilenen İki 
disiplin olduğudur. Bu farklılıklardan bahsetmek ge-
rekirse, din; İnanç, ahlak ve etik gibi konulan incele-
yen ve kişiden kişiye değişen bir kavramken, bilim işe 
analiz ve kanıtlarla ispatlanmış veya reddedilen bilgi 
toplamıdır ve kişiden kişiye farklılık göstermez. Dinin 
temelinde İnanmak kavramı bulunurken, bilimin te-
melinde İse bilmek kavramı yer almaktadır. 

 İkinci görüş ise, din ve bilim arasında bir uyum 
olduğunu ve her İki alandan bir şeyler öğrenilebilece-
ğidir. Bu görüş bilim ve din her ne kadar birbirlerinden 
farklı olsalar da aralarında bir bağlılık ve ilişki olduğu-
nu savunur. Bu görüş İslam dininin inanç ve ilkelerine 
uyumlu niteliktedir.

 Bu konu hakkındaki son görüş ise din ve bi-
limin sürekli bir rekabet ve çatışma hali içerişinde ol-
duğudur. Bilim olması gerekeni değil, olanı araştırır ve 
gözleme dayanır. Din İse İnsan düşüncesinin ve ey-
lemlerinin değerIendirilmesiyle ilgilenir, olgular hak-
kında konuşmaz ve inanca dayanır.

TARİHTEN GÜNÜMÜZE 
“DİN VE BİLİM REKABET HALİNDEDİR.” 
ALGISININ İSLAM DİNİ ÖZELİNDE 
DOĞRU ANLAŞILMASI
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Bilim ile 
din arasın-
daki ça-
t ı ş m a n ı n 
en yoğun 
ya ş a n d ı -
ğı dönem 
ortaçağdır. 
B i l i n d i ğ i 
üzere Or-
t a ç a ğ d a 
din hâki-
m i ye t i n -
de bir devlet yapısı vardı ve kilise egemen güç ko-
numundaydı. Bu nedenle din adamları da ayrıcalıklı 
bir statüye sahiplerdi. Kilisenin koyduğu kurallar ve 
din adamlarının sözü otorite kabul ediliyordu. Bu dö-
nem İçerisinde yapılan birçok bilimsel çalışma kilise 
tarafından yasaklanmış ve engizisyon mahkemeleri, 
aforoz ve giyotin gibi araçlarla yapılan bilimsel ça-
lışmalar engellenmeye çalışılmıştır. Din adamlarının 
kutsal kitaptaki bütün yargıları mutlak olarak doğru 
kabul etmesi ve bazı din adamlarının kendi çıkarları 
doğrultuşunda yanlış yorumlarda bulunması din ve 
bilimi iki karşıt kutup haline getirir. Bu nedenle de bi-
lim ile din arasındaki çatışma bilim adamlarının kilise 
ile olan mücadelelerine sahne olmuştur. Bilim tarihin-
deki Antonio de Dominius’un öldürülmesi, Giordano 
Bruno’nun yakılması, Galileo Galilei’nin yargılanması 
ve Charles Darwin’in öğretilerine karşı kilisenin savaşı 
bilim ve din arasındaki çatışmayı gösteren en önemli 
olaylardır.

 İslam Dininde ise din ve bilim birbirine ra-
kip değildir aksine birbirlerini destekleyici nitelikte ve 
uyum içerisindedir. Bugün birçok bilimsel tespit ev-
renin içinde çok sayıda denge barındırdığını ve evre-
nin üstün bir aklın ürünü olduğunu ortaya çıkarmıştır. 
Nobel ödüllü fizikçi Arno Penzias evrenin başından 
beri bir plana göre işlediğini şöyle anlatır:

 “Astronomi bizi benzersiz sonuçlara ulaştırır. 
Bu sonuç hayatın oluşabilmesi için sağlanması gere-
ken koşullara en uygun, hassas bir dengeye ve ken-
disine temel oluşturan bir plana sahip olan bir evren 
içinde yaşamamızdır.” Bu bağlamda, evreni ve için-
deki tüm varlıkları incelemenin ve Allah’ın yaratma 

sanatını keşfederek insanlığa açıklamanın yollarından 
biri bilimdir. Dolayısıyla din, bilimi Allah’ın yaratmasın-
daki detaylara ulaşmada bir yol olarak benimser ve 
bu nedenle bilimi teşvik eder. Nitekim Allah Kuran’da 
insanları çevrelerindeki yaratılış delillerini düşünmeye 
ve incelemeye çağırır. 

 İnsan, bilim sayesinde hem içinde yaşadığı 
kâinatı anlama hem de elde ettiği bu bilgileri tekni-
ğe dönüştürerek hayatını kolaylaştırma çabası için-
dedir. İslam dini ise insanın bu çabasına Işık tutarak 
hayata yön verir. İnsanın “anlama” gayretini destekler. 
Kâinatın içindeki fiziksel ve biyolojik yasaları yaratan 
Allah’tır. İslam dininin, insanın bu anlama gayretine 
karşı olması ve Kuran ayetlerinin de bilimle çelişmesi 
düşünülemez. 

  Özetlemek gerekirse, Ortaçağ Hristiyanlığın-
da din ve bilim rekabet halinde olup karanlık çağını 
yaşamasına karşın aynı dönemde İslam dünyası bili-
mi ve aklı kullanarak altın çağını yaşamaktaydı. İslam 
medeniyetinin altın çağını yaşamasının nedeni ise Al-
lah’ın akletmeye verdiği önem ve insanları bilime teş-
vik etmesidir. İslam Dini her zaman bilimi yüceltmiştir. 
Bundan dolayı İslam Dini için din ve bilim rakip değil 
kardeştir.

Kaynakça:
http://dostsozu.com/din-bilim-iliskisi-nasildir
http://blog.milliyet.com.tr/din-ve-bilim-iliskisi/
Blog/?BlogNo=223411
https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/52361/
mod_resource/content/1/Blim%20tan%C4%B1mlar%-
C4%B1%20ve%20teoriler.pdf
11/A - ZEYNEP DURU AVCI – 167143
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 Rusya’da Ortaçağ’ın hala hüküm sürdüğü 16. 
yüzyılda halk ekonomik ve politik yıkımlarla boğuşu-
yordu. Halkın kurtarıcı güç olarak gördüğü lideri ise 
insafsız, entrikalar ve dindarlık arasında gidip gelen 4. 
İvan ya da tarihin onu tanıdığı “Korkunç İvan” adıyla 
bilinen hükümdarıydı. 
 İvan, çocukluğu hastalıklarla ve travmalarla 
geçen bir liderdi. Doğumundan iki yıl sonra babasını 
kaybetmiş annesi de kral vekili olduktan 6 yıl sonra 
ölmüştü. Böylece 8 yaşında daha küçük bir çocukken 
öksüz ve yetim olarak sürekli değişen bir sürü hiz-
metkar ve danışman tarafından yetiştirildi. Genç yaşta 
Rus tahtına çıkmasıyla ve Çarlık Rusya’yı kurmasıyla 
insanların ona baş eğdiğini fark etti, nasıl yüceltildiğini 
gördü. Fakat aynı zamanda ona nasıl saygı duyma-
dıklarını da anladı çünkü o bir çocuktu. Bu tezat hiç 
kimseye güvenmeyen son derece karmaşık bir karak-
teri şekillendirdi. Seneler içinde bilinçaltında saklanan 
işkenceci kişilik kendini göstermeye, bu istek ve arzu 
ile beraber sadece düşmanlarına değil çevresine de 
işkenceler etmeye başladı. Bunun en görünür örnek-
lerinden biri kazandığı askeri başarıların ardından za-
ferinin şerefine yaptırdığı ünlü Aziz Vasili Katedrali’nin 
mimarını, aynısını başka bir yere yapamaması için 
kör etmesiydi. Rusya’yı modernleştirmeyi amaçlayan 
Korkunç İvan, Batı dünyasına yakınlaşıyor ve ülkesine 
itibar kazandırıyordu fakat halkına karşı zorba ve deli 
İvan’dı. Rivayete göre gelininin kıyafetine kızdığından 
oğlunun şakağına sopayla vurarak kendi elleriyle öl-
dürdü. Önceleri ailesine bağlılığıyla bilinen İvan’ın 

ellerinde artık çocuğunun da kanı vardı. Oğlunu öl-
dürdükten sonra yaşadığı dehşeti, yaptığı şeyin kor-
kunçluğunun farkına varmasını İlya Repin “Korkunç 
İvan Oğlunu Öldürüyor” adlı tablosunda resmeder-
ken gözlerindeki şok olmuş ifadeyi mazbahadaki hay-
vanların gözlerindeki ifadeden esinlenerek çizmiştir.

 Başa geçtiğinde dönemine göre ilkel ve fa-
kir olan Rusya, öldüğünde modern, ticaret yapan ve 
topraklarını genişletmiş bir ülke haline nasıl gelmiştir? 
Deliliği, caniliği ve katliamlarıyla anılan bir lider ülkesi-
ni kriz anlarında nasıl kurtarabilmiş ve ülkesinin refah 
düzeyini arttırmıştır?
 Erken yaşlardan itibaren sosyal ve psikolojik 
problemlerle boğuşan insanlar, bu problemlere karşı 
bir direnç ve esneklik kazanırlar. Yani insanlar çocuk-

AKIL SAĞLIĞININ TERS YASASI
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luklarında yaşamaya başladıkları bu problemlere karşı 
zaman içinde “çelikleşme etkisi” göstererek bu sorun-
lara karşı bir savunma sistemi geliştirir, aynı Nietzs-
hce’nin “Seni öldürmeyen şey güçlendirir” sözünde 
anlatmak istediği gibi. Dünya tarihine konu olmuş 
önemli politikacı ve liderlerin bazıları bipolar bozuklu-
ğa sahip olmakla birlikte bu durumu kriz zamanı lider-
liklerinde bir avantaja dönüştürmüşlerdir çünkü yaşa-
dıkları bipolar bozukluklar düşünmeyle ilgili bir etki 
yaratmaz, bu durum onların anormal ruh halleriyle 
ilgilidir. Bipolar bozukluk veya manik depresif hastalık, 
kişinin iki uçlu duygu durum bozukluğu olmasına ve 
bu bozuklukların beyni etkileyerek kişinin enerjisinde, 
gündelik aktiviteleri tamamlama yetisinin bozulması-
na neden olan bir hastalıktır. Bipolar bozukluk kişinin 
kendisini aşırı coşkulu hissettiği manik dönem ve çok 
durgun hissettiği depresif dönemden oluşur. Günlük 
hayatın akışında insanların duygu durumunda olağan 
şekilde değişimler gerçekleşmekteyken, bipolar bo-
zukluk bulunan kişilerde keskin iniş ve çıkışlar kendini 
göstermektedir. Bu değişimler kişinin düşüncelerinde, 
duygularında, davranışlarında ve yaşamında etkiye 
neden olabilecek büyüklüğe sahiptir.

(Winston Churchill)
Dünya tarihinde 
yer edinmiş ünlü 
politikacı ve li-
derlerin bipolar 
bozukluğa ve bu 
gibi ruh hallerine 
yoğun bir şekilde 
maruz kalmaları 
ve bu zorlukla ya-
şamaya alışmaları 
onları çelikleşme 

etkisi ile güçlendirmiş ve yaşadıkları olayları direnç ve 
kararlılıkla ele almalarına sebebiyet vermiştir. Aynı za-
manda bu duygudurum bozukluğunun manik evresi 
liderlerin yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmalarına neden 
olmuş ve depresif evreleri onları daha mantıklı ve ger-
çekçi kararlar vermeye itmiştir. Bu dünya liderlerinden 
biri İngiltere’nin ünlü politikacısı Winston Churchill’dir. 
Churchill’in başarılı siyaset hayatı 1. Dünya Savaşı sı-
rasındaki yenilgisinden sonra düşüşe geçmiş fakat 2. 
Dünya Savaşı’nda Hitler’in Nazi Almanyası’na karşı iz-
lediği başarılı savaş politikası onu başbakan yapmıştır. 
Ancak bu dönemlerde Churchill’in ağır depresif bir 
ruh haline sahip olması onun, Almanya’nın oluştur-
duğu tehdidi gerçekçi biçimde değerlendirmesine ve 
bunun sonucunda izlediği kriz politikasıyla başarılı ol-
masını sağlamıştır. 

(John Fitzgerald 
Kennedy)
Bir başka önemli li-
der ise 1960 yılında 
Amerika’nın en genç 
başkanı olmuş olan 
John Fitzgerald Ken-
nedy’dir. Kennedy 

manik bir ruh haline sahipti ve onun bu kişiliği baş-
kanlık yaptığı sırada da yoğun bir şekilde kendini gös-
termekteydi. 1961 yılında Küba başkanı Fidel Castro’yu 
devirmek amacıyla yapılan Domuzlar Körfezi Çıkat-
ması başarısızlığa uğramıştır. Bu olaydan sonra Sov-
yetler Birliği ile tarihin en büyük nükleer savaş tehli-
kesinin eşiğine gelinmiştir. Ancak bu uzun gerginlik 
sonrasında Sovyetler Birliği’yle anlaşmaya varılmıştır. 
Kennedy sürekli olarak yaşadığı yüksek enerjili ve is-
yankar ruh halinden hayatı boyunca kazandığı çelikli-
ği böyle büyük bir krizin üstesinden gelmekte avantaj 
olarak kullanmış ve başarılı olmuştur.

(Martin Luther King) 
Bir diğer önemli 
lider ise yoğun 
d e p r e s y o n l a r 
yaşamış olan 
Martin Luther 
King’dir. Martin 
Luther’in sürek-
li yürüyüşlere, 
protestolara ka-
tılması ve siyahi 
haklarını kazan-
mak için yaptığı 
konuşmaları kendisini ölüm tehditlerinin hedefi ha-
line getirmiştir. Yakın çevresine kendisini baskı altın-
da hissettiğini söylemiş ve iki kez intihar girişiminde 
bulunmuştur. Bu yoğun baskı ortamı içinde yaşayan 
Martin Luther’in, depresif bir bir kişiliği olmasına karşın 
bu durum onun başarısına ve Amerikan yurttaş hak-
ları önderliği yapmasına doğrudan neden olmuştur. 
  Krizi olmayan tipik lider idealisttir, ülkesi ve 
kendisi hakkında iyimserdir. Acılara duyarsız olduğu 
gibi kendisi de acı çekmez. Genellikle ayrıcalıklı bir 
ortamdan gelir ve güçlüklerle yüzleşmemiştir, kendi-
sinin diğerlerinden daha iyi ve üstün olduğunu dü-
şünür ve bu durum onun kendisini Tanrılaştırmasına 
ve çevresini de kendisine biat etmesine yönlendirir. 
Buna akıl sağlığının ters yasası da denebilir: İyi za-
manlarda, barışın hakim olduğu zamanlarda sağlıklı 
insanlar, lider olarak olarak işlevlerini gayet başarılı bi-
çimde yerine getirirler. Ülke kargaşa ve kaos ortamına 
sürüklendiğinde ise işlevlerini en iyi şekilde yerine ge-
tirenler zihinsel bakımdan hasta olan insanlardır.

Kaynakça: 
http://www.okumedya.com/Nass%C4%B1r%20Gha-
emi%20-%20Birinci%20S%C4%B1n%C4%B1f%20
Delilik,%20Liderlik%20ile%20Ak%C4%B1l%20Has-
tal%C4%B1klar%C4%B1%20Aras%C4%B1ndaki%20
Ba%C4%9Flant%C4%B1lar.pdf
http://turkpsikiyatri.com/Data/UnpublishedArtic-
les/1rh3tr.pdf
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Bir çiçek… Bir tomurcuğun patlamasıyla etrafa yayılan 
o bal gibi, iç bayacak derecede güzel ve insanın bur-
nuna bir kere değdi mi kolay kolay bırakamayacağı, 
doyamayacağı, bağımlılık yapıcı eşsiz kokunun sahibi 
olan bir çiçek. Güneş kadar sıcak sarı ve elmas gibi 
yansıtan yapraklarından üstüne düşen ışıkları, doğal 
bir güzellikle çevrelemiş kendini ve bir kaldırım taşını 
çatlatarak sonunda hiç görmediği bir geleceğin alev 
alev yanan çıkışına (girişine) açılan tünelin mühendisi 
olabilen/olan bir çiçek.

Her insan birer filiz olarak gözlerini açar hayata. İçin-
de kendi kendine (veya başka biri/başka bir şey tara-
fından) kolayca incinebilecek, geri dönüşü olmayan 
hasarlara yol açabilecek ancak bir o kadar da umudun 
kancasına takılmış ve ışığı bulmaya odaklı, renkleri 
beyaz ve sarının arasındaki görünmez çizginin tam 
üstünde ancak iki tarafa da ait olamayan, parıl parıl 
parlayan ve su gibi berrak bir ruh taşır herkes. Her filiz 
kendi potansiyelini ortaya çıkarma dürtüsüyle tutunur 
hayata ve bir tomurcuk olma yolunda ilerler. Ancak 
her tomurcuk patlamak, her potansiyel ortaya çıkmak 
için var olmamıştır, bazı cılız kokular patlayamadan 
yok edilmeye mahkumdur.

Algılar ve yargılar bizim düşüncelerimizin ayak basığı, 
destek aldığı temeldir. Ne kadar aynı çatının altında 
toplaşmış, birbirinin hemen hemen aynısı veya çok 
benzeri gibi görünseler de aldanmayın sakın birbiri-
ne benzedikleri yalanına. Her toplumun, her kültürün, 
her dilin ve her ailenin kendi içlerinde benimsedikleri 
ilkelerin benzemekle uzaktan yakından alakaları yok-

tur. Bunları, yani algılar ve yargılardan (ve düşünceleri-
mizden) oluşan minik grupçukları bir tarlaya benzete-
biliriz. O kadar çok çiçek vardır ki bu tarlada saymanın 
imkanı yoktur… Her biri birbirinden tamamen farklıdır, 
dünyaya gelmiş ve var olmuş hiçbir bireyin aynı ola-
mayacağını kanıtlar gibi… Bu tarlada kimi çiçekler var-
dır ki rüzgar bile dokunmaya kıyamaz onlara, güneş 
gözlerini çekemez üzerlerinden (güneşin ışığını ken-
dilerinde en çok toplayan onlardır) ve çoğunlukla da 
en kötü huylu böcekler böyle çiçeklere dadanmıştır. 
Kalan sıradanlıktaki çiçekler ya rüzgarın şiddetli vuruş-
larıyla savrularak tüm yapraklarını dökmüş ya güne-
şin arada sırada yan gözle bakma şerefine nail olup 
renklerini bir nebze dahi olsa canlandırabilmiş, ya da 
bir veya birden fazla böceğin ufak ufak kemirmelerine 
mahkum bırakmışlardır kendilerini.

34

BAL RENGİ
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Rüzgar, hayatımızda başımıza gelen kötü şans fak-
törünü temsil eder, elimizden onu engellemek için 
bir şey gelmez ve başımıza gelebilecek en kötü fela-
ketler olarak adlandırabileceğimiz olaylarla yüz yüze 
geldiğimizde, bazen bazı insanların hayatlarına ba-
kıp hayatın ne kadar da adaletsiz olduğunu sorgula-
rız. Rüzgar hayat gibidir, yönlendirilemez ama zehirli 
‘bazılarına ayrıcalıklı davranılıyormuş’ hissini yaratır 
zihinde, bazılarına kıyamıyormuş da kıyamadıklarının 
paylarını da diğer kıyabildiklerine yüklüyormuş misa-
li. Güneş ise doğruluğun yakıcı parlaklığını ve iyiliği 
sembolize eder. -Aslında güneşin çiçeklere bakması 
imkansızdır ancak bu çiçekler tarafından böyle algı-
lanmaz, çiçekler asla kusuru kendilerinde bulmazlar, 
ne olursa olsun.- Bahsettiğim yok edici böcekler de 
toplumsal yargılar, algılar ve yobazlıklardır. 

İnsanı içten içe kemirir ve kimi zaman tamamını çü-
rütmese veya her bir parçası ayrı ayrı dikkatle ince-
lenmese bile toptan bakıldığında insanın hafiften yü-
zünü ekşitmesine neden olan bir görüntüye ve/veya 
kokuya sebep olurlar. Yapaylık kokar böyle çiçekler ve 
herkesi kendilerinden uzağa iterler. Kendi benimse-
dikleri, olmayı arzuladıkları şeylere dönüşememişler-
dir ve hastalıklı fikirlerin virüslerini daha da karmaşık 
ve tehlikeli bir hale sokarak kendi saflıklarına sarmaşık 
gibi dolarlar. En tatlı çiçekler en çok göze çarpanlardır. 
En şekerli ve dolayısıyla harcanacak çabaya en çok 
değen özler onlardadır. Doğal güzellikleridir onları 
öne çıkaran. Bal rengidir bu çiçekler. Güneşe ulaşmak 
için yükselmeye ve daima dik durmaya kodlanmışlar-
dır. En çok göze batan onlar olduğundan güzellikleri 
ve içlerinde taşıdıkları parıldayan saflıkla diğer çiçek-
leri etkilemeleri tehlikesi mevcuttur (böceklere göre) 
ve böcekler bu olasılıktan adeta tiksinirler. Büyük bir 
nefret duygusunun kasırgasına kapılarak güzelim 
narin çiçeklere var güçleriyle saldırırlar. Çoğunlukla 
amaçlarında başarılı olurlar ve bu yüzdendir işte asır-
lar içerisinde dünyaya gelen, hayatla mücadele eden 
onlarca soluk beden arasından kendilerini parlatabilen 
zehir gibi aydınlık zihinlerin sayısının bir elin parmak-
larını geçememesinin nedeni. Kendilerini parlatmaları 
için özel bir çabaya ihtiyaç duymazlar aslında, tomur-
cuklarının patlamasıyla ışık saçmaya başlarlar ancak 
bazen çiçekleri kemiren böcekler misali öyle bir ke-
mirir ki toplum onları, içlerindeki ışığı, özü, kaybetme-
ye mahkûm kalırlar, benliklerinin, onları “onlar” yapan 
şeylerin kabuğundan tekmelenerek çıkarılırlar ve yeni 
ve soluk bir hayata atılma mecburiyetine düşerler. 
Parlamaları imkansızdır onların yeniden çünkü mil-
yarlarca insan gibi onlar da birer cesettir artık (özleri 
toplum tarafından emilmiş vampirler) ve tüm amaçla-
rını, yaşama sevinçlerini yitirmiş bir şekilde dolanırlar 
dünya üzerinde. Kimi çok iyi yerlere gelir, zenginliğine 
zenginlik katar ve mutluluğunun hiç kesilmeyen bir 
çeşme misali akıp durduğunu düşünür ancak bu ya-
nılgı yıkılmasını engelleyen en doğal içgüdüden kay-
naklanır: Hayatta kal. Çünkü mutluluk da olmasa, kay-
bolmuşlukla sarmalanmış, bölünmüşlüğün (ruhunun 
birden fazla parçaya bölünmesi, benliğiyle ayrışma-
sı…) dipsizliğinde savrulup duran ruh ölümden başka 

kurtuluş bulamaz. O yüzden de bu kadar boş ve kibrit 
çakılsa tutuşacak kadar kuru duyguları ancak kendini 
gizleyerek varlığını sürdürür. O kadar susuz kalmıştır 
ki aslında ruhu...

Bir çiçek eğer yok olmak isterse çürümeye terk edil-
meyi seçer ancak ebedi varoluşa kavuşmayı arzula-
yan çiçek yanmak ister. Bilgilerin ve sevginin ateşiyle 
kavrularak her seferinde daha diri ve taze bir benliğe 
sahip olmayı hedefler. Çünkü ne olursa olsun hafıza-
larda ve yazılanlarda kendine yer edinebilen değerler 
duygular ve bilgilerdir, kalıcı olan onlardır. Bir dön-
gü oluşturur bu yanış. Küller yeni filizlere sarıldıkça 
ve kendilerinden birer parça taşıdıkça/kaynaştırdıkça 
yeni filizler de yanmaya hasret kalır. Böceklerin bu ka-
dar hırslı ve hızlı bir şekilde yeni, patlama potansiyeli 
yüksek, tomurcukları yok etme (yakarak değil çürüte-
rek) arzusuna şaşmamak gerek…

Tutuşmak değildir zor olan, çoğu insan imrendiği 
şeyler çok fazla gözlerine sokulduğunda yapma he-
vesi ve heyecanıyla tutuşabilir. Zor olan kendi alevini 
üfleyerek etrafındakileri de yakabilmektir…

Kaynakça:
https://www.pinterest.cl/pin/4081455885771764/

Karya HATUNOĞLU 143555 10–K
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Bir çocuk bir şeyden korkmaya zorlanabilir, ko-
şullandırılabilir mi? Yoksa korkularımız doğduğu-
muzda genlerimizde mi kodludur? İki psikolog 
bu sorunun yanıtını ararken psikoloji dünyasında 
çok tartışılan bir deneye imza attılar.
Bebek Albert Deneyi gözlemlenen ve ölçülebilen 
kanıtlar ile klasik koşullanmayı insanlar üzerinde 
gösteren bir deneydir. Sadece klasik koşullan-
manın değil aynı zamanda uyaran genelleme-
si özelliğinin de insanlar üzerindeki bir kanıtıdır. 
Bu deney psikolog John B. Watson ve asistanı 
Rosalie Rayner tarafından 1920’de John Hopkins 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Çocukları bir 
süre gözlemledikten sonra Watson çocukların 
gürültülü seslere verdiği tepkinin koşulsuz (do-
ğuştan gelen) bir tepki olduğu hipotezini kurar. 
Bunu test etmek için ise bir deney planlar.
Watson ve Rayner’ın bu deneydeki amacı duy-
gusal olarak sabit bir çocuğun normalde kork-
mayacağı bir şeyden korkmasını sağlamaktır. Bu 
deneyi uygulamak için kendilerine bir hastane-
den deney boyunca adı “Albert B.” olarak geçecek 
olan dokuz aylık bir çocuk seçerler. Watson’ın bu 
çocukta fobi oluşturmak için kullanacağı yöntem 
Pavlov’un köpekleri üzerinde kullandığı klasik 
koşullanma metodunun aynısıdır aslında. Bu de-
neyi anlayabilmek için önce klasik koşullanmayı 
bilmek gerekir.

Klasik koşullanma önceden aralarında herhangi 
bir bağlantı bulunmayan bir uyaran ile tepki ara-
sında bağ kurulması sonucu oluşur. Koşullanma 

nötr uyaranın, yani organizmaların normalde 
tepki vermediği uyaranın, koşulsuz uyaran yani 
doğrudan tepkiye neden olan uyaran ile eşleş-
mesi sonucu oluşan koşullu (sonradan koşul-
landırılmış) uyarana koşullu tepkinin verilmesi 
ile gerçekleşir. Uyarana karşı duygusal ve fizik-
sel tepkiler öğrenilir. Bu durumla ilgili ilk çalışma 
Ivan Pavlov tarafından 1903 yılında gerçekleştiril-
miştir. Pavlov köpeklerin sindirim sistemiyle ilgili 
çalışma yaptığı sırada et gibi bir uyaranın doğru-
dan salya salgılama refleksine neden olduğunu 
gördü. Ancak et uyranı ortaya çıkmadan önce zil 
sesinin verilmesi ve bunun defalarca tekrar et-
mesi durumunda sadece zil sesini duyan koşul-
lanmış bir köpeğin et görmediği halde zil sesine 
de salya tepkisi verdiğini keşfetti. Bu çalışmayla 
salya salgılama gibi koşulsuz tepkilere neden 
olan uyaranlarla nötr bir uyaranların eşleştirilme-
si sonucu salya refleksinin zil sesiyle de ortaya 
çıkarılabileceği kanıtlandı.

BEBEK ALBERT 
DENEYİ
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Psikolog John B. Watson ve asistanı Rosalie Ray-
ner deneye başlamadan önce Bebek Albert’a 
bazı duygusal testler yaptılar. Bebeğe bir dizi 
nesneler ve canlılar ilk kez ve uzunca bir süre 
gösterildi. Bunların arasında fare, tavşan, köpek, 
maymun, maskeler (kürklü ve kürksüz), pamuk, 
yün, ateş ve başka uyaranlar vardı. Albert bunla-
rın hiçbirine korku göstermedi veya kaçınmadı, 
hatta aksine cisimlerle ilgilenmeye, onlara yak-
laşıp dokunmaya bile çalıştı. Daha sonra Albert 
bir odadaki masanın üstüne yerleştirildi. Bebeğin 
yanına bir fare konuldu ve onunla oynamasına 
izin verildi. Bu noktadan sonra Watson, Albert ne 
zaman fareye dokunursa onun arkasından çelik 
bir plakaya çekiç ile vurarak gürültülü, yüksek bir 
ses çıkardı. Albert bu sese karşılık olarak korktu 
ve ağlamaya başladı. Bu iki uyaran birkaç sefer 
daha birleştirildiğinde Albert’ın fareye olan ilgisi-
nin azaldığını ve ondan korkmaya başladığı göz-
lemlendi. Sonraki aşamada bebeğe sadece fare-
nin gösterilmesi ve ses çıkarılmamasına rağmen, 
fare Albert’a gösterildiğinde bebek huzursuzla-
nıyor, ağlayıp oradan emekleyerek uzaklaşma-
ya çalışıyordu. Sonuç olarak bebek, sesi fare ile 
ilişkilendirmeye başlamıştı. Normalde nötr uya-
ran olan fare, bir koşullu uyarana dönüşmüştü 
ve normalde fareye değil de sese verilecek olan 
huzursuzluk benzeri bir duygusal tepkiyi tetikli-
yordu.

Bundan sonraki deneylerde Albert’ın yanına fare 
gibi kürklü olan hayvanlar ve objeler yeniden ge-
tirildi. Bebek, fareye karşı olan duygusal tepkisini 
genelledi ve bu cisimlere, hatta kürkten yapılmış 
olan bir monta bile, ağlayarak, sürünerek kaç-
maya çalışarak fareye gösterdiği fiziksel tepkileri 
gösterdi. Deneyin sonunda Bebek Albert klasik 
koşullandırma yöntemi ile farelerden korkmaya 
programlanmış oldu. Farenin kürklü olma özel-
liğini diğer kürklü cisimlerde gördüğünde ise bu 
korkusunu genellemiş ve daha önce onlarla bir 
travma yaşamamış olmamasına rağmen diğer 
kürklü cisimlerden de korkmaya başladı.

Bebek Albert deneyi klasik koşullanma ile ilgi-
li çok çarpıcı ve önemli sonuçlara yol açsa da 
etik açıdan bir bebek üzerinde deney yapılması 
kabul edilir bir durum olamaz. Belki Albert büyü-
dükçe korkusu sönüp gidecekti ve kürklü objeler 
ile gürültülü sesler arasındaki zihinsel bağlantıyı 
unutacaktı. Böyle bile olsa insan deneğin belli bir 
yaş sınırının üstünde olması ve deneğe deney 
esnasında ya da sonrasında hiçbir (fiziksel veya 
zihinsel) zarar gelmemesi gerekmektedir. 

KAYNAKÇA
• www.wikipedia.org 
• http://www.psikolojisozlugu.com 
• http://www.kpsskonu.com 
• http://www.egitimpsikolojisi.com 
• https://www.apa.org 
• https://eksisozluk.com 
• https://medium.com 

Mustafa Bora Ulusoy 111498 10-F
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Albert Einstein, Leonardo DiCaprio, Stanley Kubrick, 
Michelangelo. Sizce bu ünlü isimlerin mesleklerinde-
ki başarıları dışında ortak yönleri ne? Hepsinin ortak 
özelliği her birinin OKB’ye sahip olmalarıdır. Şöyle bir 
bakacak olursak bu insanlar kariyerlerinde mükem-
meliyetçilikleri ve titizlikleriyle bilinmektedir. Bu titiz-
likleri takıntılardan kaynaklanmaktadır, yani OKB’den. 
Peki nedir bu OKB? Size şöyle açıklayım. Hiç Jack Ni-
cholson’ın başrölünü oynadığı “As Good As It Gets” 
filmini izlediniz mi? İzlediyseniz biliyorsunuz ki baş 
karakter Melvin Udall’ın OKB’si vardır. Eğer filmi izle-
mediyseniz hemen konusunda bahsedeyim Melvin 
Udall insanlardan pek hoşlanmayan bir aşk romanı 
yazarıdır. Bir gün komşusu Simon bir saldırıya uğrar. 
Melvin, Simon’a yardım etmek zorunda kalır ve bütün 
hayatı değişir. Filmin başında obsesyon olarak göste-
rilen ayırımcı davranışları filmin ilerleyen vakitlerinde 
değişir.

Başka bir film örneği 
ise Leonardo Di Cap-
rio’nun başrolünde 
oynadığı “The Aviator” 
filmidir. Film, Howard 
Huges üzerine bir 
biyografik çalışma-
dır. Filmde Hughes, 
havacılık ve sinema 
alanında parlayan ve 
aşk hayatı da yete-
rince göz kamaştırıcı 
bir kişi olarak yansı-
tılmıştır. İkinci Dünya 
Savaşı’nda uçaklarını 
savaş uçaklarına uyar-

layarak kariyerini yukarılara çıkartmıştır. Ancak görü-
nen bu yönlerin dışında her şey Hughes için bu kadar 
da mükemmel değildir çünkü onun kendi üzerinde 
yarattığı baskı birçok erkeğin asla tahammül edeme-
yeceği türdendir. Kendi üstünde yarattığı bu baskı 
OKB’dir. Yaptığı davranışlar aşırı mükemmeliyetçidir. 
Çocukluğundan bu yana anne baskısını üzerinde his-
seden ve kendine güven 
duygusu olmayan Hu-
ghes, film boyunca bize 
doyumsuzluklarını ve tat-
minsizlerini bazı takıntılı 
davranışlar ile sergileye-
rek göstermiştir.

Bir diğer OKB örneğini 
çoğu tanıdığım insanın 
severek takip ettiği bir 
programdan verebilirim. 
Eminim bu programı siz-
de biliyorsunuzdur. Bah-
settiğim program TLC 
kanalında yayınlanan “Te-
mizlik Bağımlıları” progra-
mıdır. Bu programda temizlik fobisi olan birinin evine 
giden temizlik ekibi bu evi baştan aşağı, zamanla ya-
rışarak temizliyorlar. 

Peki bu kadar çok ünlü insanın sahip olduğu, ödüllü 
filmlere ve çok takip edilen televizyon programlarına 
konu olan OKB nedir? OKB ile yaşamak nasıl bir şey-
dir? Nasıl OKB’ye sahip olduğumuzu anlarız ve nasıl 
başa çıkarız? 
Obsesif Kompulsif bozukluk veya Saplantı-Zorlan-
tı Bozukluğu son dönemlerde psikologlar tarafından 

OBSESİF KOMPULSİF 
BOZUKLUK (OKB)
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çok konuşulan bir konudur. Freud bu bilimsel hipotezi 
ortaya atan ilk kişidir. Obsesyonlar ve kompulsiyon-
lar Freud’dan çok önceleri de tanımlanmıştır. Ancak 
ayrı bir nozografik kategori olmaktan çok mental de-
jenerasyon veya Janet’nin öne sürdüğü gibi, psişik 
zayıflıkla açıklanmaktadır. OKB; obsesyon adı verilen 
takıntılı düşünce, fikir ve dürtüler ile kompulsiyon adı 
verilen yineleyici davranışlar ve zihinsel eylemlerden 
oluşan bir ruhsal hastalıktır. Obsesyon; kişinin zihnine 
girmesine engel olamadığı, zihninden uzaklaştırama-
dığı düşünce, fikir ve dürtülerdir. Kişinin isteği dışında 
gelirler, kişi tarafından mantıkdışı olarak değerlendiri-
lirler ve yoğun sıkıntı ve huzursuzluğa yani anksiye-
teye neden olurlar. Kompulsiyon ise; obsesyonların 
neden olduğu yoğun sıkıntı ve huzursuzluğu azalt-
mak ya da ortadan kaldırmak üzere yapılan yineleyici 
davranış ve zihinsel eylemlerdir.
OKB’ye sahip insanlar şöyle ayrılır; 
1.Yıkayıcı–temizleyiciler 
2.Kontrolcüler 
3.Toplayıcı- biriktiriciler 
4.Düzenleyici-sıralayıcılar 
5.Tekrarlayıcılar 

6. Düşünce takıntıları, saf obsesyonlar ve endişe.

OKB hayatımızın sonuna kadar yaşamak zorunda ol-
duğunuz bir şey değildir. Bir profesyonelin yardımıyla 
bunun üstesinden gelebilirsiniz.
OKB’nin üstesinden gelebilmek için kendinize çoğu 
şeyin sizin kafanızda olduğunu ve onları düşünüp 
düşünmemenin size bağlı olduğunu söyleyin. Emin 
olun bir ilerleme kaydedeceksiniz. Yapabileceğiniz bir 
başka şey ise anı yaşamaktır. Kendi kendinize gelecek 
hakkında kaygılarınızı aklınızda sürekli tekrar etmek 
yerine kendi çevrenizde şu an gerçekleşen pozitif 
olaylara odaklanmalısınız. Mutluluğu ve sevgiyi hak 
ettiğinizi kendinize söyleyin. Bu OKB ile savaşmak için 
çok büyük bir adım. Son olarak durumunuz gerçekten 
çok ciddi ise ve kendiniz üstesinden gelemiyorsanız 
bir doktora yönlenmelisiniz. OKB’den kurtulduğunuz-
da kendinizi yeni bir birey gibi hissedeceksiniz. Evet 
OKB’ye sahip olmak çok zor bir şey ama üstesinden 
gelmek imkansız değil. Kendinize OKB’nizden güçlü 
olduğunuzu ve onu yenebileceğinizi söylemelisiniz 
ve inanmalısınız.
KAYNAKÇA:
https://www.sinemia.com/filmler/benden-bu-kadar
http://www.bilisseldavranisci.org/index.php?option=-
com_content&view=article&id=62%3Aobsesif-kom-
puelsif-bozukluk
http://www.beyazperde.com/filmler/film-48371/
h t t p s : / / w w w. j o u r n a l a g e n t . c o m / k p d / p d f s /
KPD_6_1_46_50.pdf 
http://www.psikiyatri.org.tr/halka-yonelik/29/obse-
sif-kompulsif-bozukluk
https://www.psikologofisi.com/blog/obsesif-kompul-
sif-bozuklugun-inanmanizi-istedigi-10-yalan 
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dan esinlenip bunları dışa vurmak için sanatı tercih 
etmiştir. Zaman, mekân ve koşullar sanatın türünü, 
tarzını, biçimini etkilese de baki kalan gerçek her daim 
sanatın kendini sanatçısı olan toplumla var etmesi ol-
muştur. Müzik, resim, dans, sözlü ve yazılı edebiyat 
gibi bugün güzel sanatlar, sahne sanatları gibi sınıf-
landırmalarla daralttığımız tüm alanlar varoluşsal te-
melde halkın gerçekliği üzerine inşa edilmiştir. Burada 
bahsedilen toplum, tüm üst, orta, orta-alt ve alt sınıf-
ları kapsayan bir kavram olup bu sınıfların her birinin 
kendi içinde sanatını var etmesi söz konusudur. An-
cak sinema, modern hatta belki post modern bir dün-
yada ortaya çıkıp, üretimi için ciddi teknik bilgi, ekip-
man ve finansal kaynak ihtiyacını doğurduğundan 
o; uzun yıllar sadece üst sınıfın üretip orta; orta-üst 
sınıfa pazarladığı, sanat doğasından uzaklaşıp farklı 
amaçlar uğruna endüstriyelleşmiş bir pazar aracına 
dönüşmüştür. Salt ticari amaçlar ve üretim tüketim 
ilişkisi güdülerek yapılan bu sinemaya, Üçüncü Sine-
ma Hareketi’nin öncülerinden sayılan ve “Üçüncü Bir 
Sinemaya Doğru” manifestosunun yazarları F. Sola-
nas ve O. Gettino, 1. Sinema adını vermiştir. 1. Sinema 
bugün Hollywood Sineması ve bu sinema etkisinde 
başka coğrafyalarda üretilen seyircinin gerçekliğinden 
uzak ve onu tüketici obje olarak gören sinema diye 
açıklanabilir. Üçüncü Sinema’nın en temelinde karşı 
olduğu ilkeler Hollywood Sineması’nın doğuş ve yük-
seliş prensipleridir.

Kendisinden önce gelen bir başka akım olarak “2. 
Sinema” ise yine üst ve üst-orta sınıfın üretip kendi 
içinde tükettiği bu noktada alt ve alt-orta sınıfı bir 
çıkara bağlamamış estetik ve sanatsal kaygı duyan 
sinemadır. Esasında bakıldığında her sınıfın kendi sa-
natını üretmesi noktasında, 2. Sinemanın ne toplum 
dinamiklerine ne de sanatın temeline ters düşen bir 
yanı yoktur. Yine de 2. Sinemanın varlığının 3. Sinema 
ihtiyacını daha da keskinleştirdiği açıktır. Gayet yeterli 
prodüksiyon ve teknikle yapılan bu sinema çok basite 
indirgendiğinde “kendi kendine” olarak tanımlanabilir. 
Bu iki temel akım ve beraberinde getirdiği teknikler, 
sanatsal ve sinemaya dair tüm görüşlerin bir açmazı 

3. SİNEMA AKIMI 
NEDİR?

NASIL BİR SOSYOLOJİK ALT YAPIYLA 
VAR OLMUŞTUR?
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var ise o da sinema haricinde daha eski ve daha ko-
lay var edilebilen diğer sanat alanlarının aksine alt ve 
alt-orta sınıf için üretilen bir sinema olmayışı ve bu 
toplumların kendilerini beyaz perdede ifade edemi-
yor olmasıdır.
İşte tam da bu açmaz ve 1968 rüzgârı, dünyanın sos-
yalist bir değişime gitme ihtimali, işçi sınıfı sorunları-
nın günden güne artıp Küba, Vietnam gibi ülkelerde 
yaşanan buna bağlı toplumsal ayaklanmalar, Avrupa 
sömürgeciliğinin çöküp, 3. Dünya Ülkesi gerçeğiyle 
karşılaşılması, 3. Sinema’nın doğru yer ve zamanda 
patlaması için tüm zemini hazırlamıştır. Ayaklanan 
halk, artık kendi düzenini kurmak, kendi gerçeğini ya-
şamak amaçlarında kendi sanatlarını yeniden, kendi 
sinemalarını baştan yapacaktır. En azından günün 
sosyalist görüşlü, umutlu aydınları buna inanmış ve 
süregeleceğine, istikrar sağlayacağına inandıkları sos-
yalist değişimin sineması olarak 3. Sinema’yı bulmuş-
lardır. Önceleri bu sinemanın mevcut sistem içindeki 
imkansızlığından dem vuran entelektüel kesim, yeni 
tarihsel durum çerçevesinde, böyle bir sinemanın 
68’in tüm dünyada ses getirmesi için nasıl bir etki 
sahibi olacağı gibi önce değişimi sonra da değişimin 
doğurduğu, yıllarca beklenen sinemayı kabul etmeye 
başlamışlardır.

3. Sinema seyirciyi aktifleş-
tirmek ilkesine bağlı kalarak, 
anlatımın, biçimin serbest bı-
rakıldığı toplumun gerçeğine, 
sorunlarına dem vuran yapıt-
ların oluşması amacına bağlı 
bir idealdir. Sinematik olarak 
birçok eleştiri ve tartışmaya 
konu olmakla beraber, fel-
sefi ve sosyolojik düzlemde 
de “Sinema ideolojik midir?”, 
“Sinema toplumu nasıl yan-
sıtır?” ve hatta “Sanat sanat 
için midir, sanat toplum için 
midir?” sorularına hem cevap 
hem de taraf görülmüştür.
Bugün, varlığını tam anla-
mıyla koruyamamış ve ger-
çekleştirememiş olsa da 3. 
Sinema çok basitte toplu-
mun, sistemden, sistemin 

toplumdan etkilenişinin resmedilişidir. Bu resmediliş 
ise şüphesiz sanatın toplumdan doğup sistemden 
büyüyüşünü gösterir. 3. Sinema, 68’in ideallerinde bir 
toplumdan doğmuş, bu sistemin gerçekleşememe-
siyle büyüyemeden yaşlanmış ancak bir teori olarak 
varlığını sürdürmüştür. 21. Yüzyılın başlarında, artık 3. 
Sinema’nın da hem pratik hem de teoride değişiminin 
kaçınılmaz olduğu ve ancak bir radikal bir değişimle 
toplumu topluma anlatmaya devam edebileceği sa-
vunulur.

KAYNAKÇA
https://www.academia.edu/7174621/Üçümcü_sine-
ma_ve_üçüncü_dünya_sineması
Fernando Solanas ve Octavio Gettino, “Üçüncü Bir Si-
nemaya Doğru Manifestosu,SineMasal Dergisi

Zeynep Kurt 133375 10/U
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“Feminizm, kadınlara bir şans vermekle alakalıdır, öz-
gürlük, kurtuluş ve eşitlikle alakalıdır” diyor aktivist ve 
oyuncu Emma Watson bir röportajında. Feminizm, 
son zamanlarda her yerde karşımıza çıkabilen, günü-
müzde yaygın kullanılan bir kelime haline geldi. Peki 
net bir anlama sahip olduğu halde insanların çok farklı 
içeriklerle tanımladığı bu kelime nedir aslında? 

Latince kadın anlamına gelen ‘Femina’ sözcüğünden 
türetilmiş ve ilk olarak sosyal filozof Charles Fourier ta-
rafından ortaya atılmıştır. Charles Fourier (1772–1837), 
sosyal olarak gelişmenin tek yolunun kadınlara daha 
fazla özgürlük verilmesinden geçtiğini savunmuştur. 
Bununla beraber, 1940-1950 yıllarında, Simone de Be-
avuoir öncülüğünde kadın bedeni üzerinde kurulan 
erkek egemenliğine karşı bir duruş sergilenmiştir. As-
lında feminizmin kökenlerini Rönesans’a kadar dayan-
dırmak mümkündür. Bazı kadın düşünürler, kadınlara 
eğitim fırsatının verilmesini savunarak ataerkil toplum 
klişesini yok etmeyi hedeflemişlerdir ve bu düşünce 
Feminizm felsefesini doğurmuştur denilebilir.

(Simon de Beavuoir)

Sözlükte Feminizm’den 
‘XVIII. yüzyılda Fransa’da 
filozoflar ve kadın ya-
zarlarca ortaya atılan ve 
savunulan, daha sonraki 
yüzyıllarda her toplum-
da yandaş bulan, kadı-

nın siyasal ve toplumsal haklar bakımından erkekle 
eşit olması gerektiğini öne süren ve bunu gerçekleş-
tirmeye çalışan akım’ olarak bahsedilir.

Feminizm, erkek düşmanlığı veya masküleniteye karşı 
olarak ortaya çıkmış bir akım değildir fakat günümüz-
de çoğunlukla yanlış benimsenmektedir. Feminizm, 
ataerkil yapıya ve cinsiyet ayrımcılığına (seksizm) karşı 
çıkan ve kadınların haklarının savunulmasını hedefle-
yen bir dünya görüşü/felsefesidir. Uzun yıllardır süre-
gelen erkek egemenliği ve kadınların pasif bir konu-
ma yerleştirilip arka plana atılmasına bir son vermek 
amacıyla başlatılmış bir akımdır. Feminizm’in gayesi; 
topluma, kendi ayakları üzerinde durabilen, finansal 
ve manevi açıdan kimseye bağımlı olmayan güçlü 
kadınlar yetiştirmektir.

FEMİNİZM

TOPLUMLARDAKİ 
KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ
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Dünyada dört kadından biri, eşinden ya da aile için-
deki erkeklerden şiddet görüyor. Dünya Sağlık Örgü-
tü’nün verilerine göre, dünyada her üç kadından biri 
hayatlarında en az bir kez dayağa ve cinsel tacize 
maruz kalıyor. Bu durum üzücü olmakla beraber hala 
önü kesilemiyor. Tecavüze uğrayan kadına ‘kurban’ 
değil de ‘suçlu’ dedikçe, giydiği kıyafetten yargıladık-
ça da önü kesileceği pek mümkün görünmüyor ne 
yazık ki.

Kadınlar; iş, siyaset, bilim gibi alanlarda söz sahibi ol-
mayı, oy verebilme hakkını ve sosyal birtakım hakla-
rını da Feministler öncülüğünde elde etti. Çalışmak 
için eşinden izin alması gereken, araba kullanamayan, 
belli bir saatten sonra dışarı çıkması yasak olan, ev 
hanımı olmaktan başka iş seçeneği olmayan ve her 
yönden eşine bağlı olan kadınlar bazı önemli hakla-
rına Feminizm’in öğretileri ve beraberinde getirdiği 
eşitlikçi söylemler sayesinde kavuştular.

Dünya Ekonomik Forumu’nun (DEF) yayımladığı 2017 
cinsiyet ayrımcılığı raporuna göre kadınların siyasal, 
ekonomik ve sosyal bakımdan erkeklerle en çok eşit 
haklara sahip olduğu ülkeler Kuzey Ülkeleri (İzlanda, 
Finlandiya, Norveç) zirvede iken Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika hiçbir gelişme kaydedemeyerek listenin son-
larında yer almıştır. Bununla beraber son yıllarda 60 
ülkede eşitsizlik artarken 82 ülkede azaldı. Eşitsizliğin 
arttığı ülkelerden biri de 144 ülke arasından 131. olan 
Türkiye. Kadınların işgücüne katılım oranı 33%’den 
36%’ya çıkmasına rağmen listedeki gerilemenin se-
bebi, ücret dağılımındaki eşitsizlik, ev işlerini üstlenen 
tarafın hala kadınlar olması ve üst düzey yöneticilerin 
sadece 13% ünün kadın olması gibi faktörlerden kay-
naklıdır.

Cinsiyetçi söylemler her ne kadar hukuk önünde ka-
dın-erkek eşitliği sağlansa da ne yazık ki sona ermiyor. 
Hala meslek grupları cinsiyete göre ayrılıyor, hobiler 
cinsiyete bağlı olarak kısıtlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda; 
kimi markalar ‘Kadınların yapamayacağı şey yoktur!’ 
sloganları ile farkındalık yaratmaya ve insanların ka-
lıplaşmış sözlerinin önüne geçmeye çalıştılar fakat 
hala kızların büyük çoğunluğu futbol oynamıyor, ‘Kız 
gibi davranıyorsun’ veya ‘Biraz erkek adam ol’ sözleri 
akıllara kazınmış, kızların gece dışarı çıkması veya er-
keklerin ağlaması toplumda kabul görülmeyen davra-
nışlar arasında.

Kadın-erkek eşitliği yakın bir gelecekte sağlanabilecek 
bir konu gibi görülmesede; öldürülen, tecavüz edilen, 
sözlü saldırıya maruz kalan ve hayalleri bir takım cin-
siyetçi söylemler tarafından kısıtlanan Dünya’nın her 
yerinden yüz binlerce kadın için Feminizm sesini du-
yurmaya devam edecektir. 

KAYNAKÇA
www.hurrıyet.com
www.anarkismo.net
www.feminist.com
www.everydayfeminism.com

Zeynep Nur Gülsoy 11-K 121661
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İnsan özgürdür. Hayatına kendisinin yön verdiğini 
zannetse de, hayatı önüne konulan seçeneklerle sı-
nırlı olsa da özgürdür hala. İnsan farklıdır. Her sabah 
aynı kelimelerle aynı hayalleri kursa, aynı hayatları 
tekrarlasa bile farklıdır hala. Yüzündeki aynı, boş ve 
derinliksiz gülümsemesiyle.
Tek bir boyuta sıkıştırdığımız hayatlarımızda farklı ol-
duğumuzu sanırız ömrümüz boyunca. Oysa insan 
tüm farklılığını yüzyıllar önce modern insana dönüş-
mesiyle geride bırakmıştır. Kendi zanaatıyla şehirde 
var olan insan gün sonunda elbet ortaya kendinden 
bir şey çıkarır, üretirdi. Ancak zamanın getirdiği gelişim 
insanı sanayi devrimin bir parçası yapmakla kalmayıp 
çalışan kocaman bir makinenin ufak bir dişlisine de 
dönüştürmüştür. Üretimin bir parçasına dönüşen in-
san, tek başına düşünmekten ve karar vermekten aciz 
bir duruma gelmiş, sürü toplumları oluşturmuştur. 

Günümüzde özgür, kendi kararlarını veren ve kendi-
sine toplumda bir yer bulan insan olarak betimlenen 
modern insan bu betimlemenin aksine dönen bir 
çarkın dişlisine dönüşmüştür. Oluşan sürü toplumlar 
sorgulamadan kabul eden toplumları doğurmuştur. 
Tek tipleşen insanın özgürlüğü kitle iletişim araçlarıyla 
bir yanılsamaya dönüşmüştür. Esasında bu yanılsama 
insanı hayata yön verdiğini, kararları olduğunu sanan 
bireylere dönüştürmüştür. Ama Emma Goldman’ın 
de dediği gibi “Oy vermek bir şeyleri değiştirseydi ya-
saklanırdı.” Özgürlüğümüzün sembolüne dönüştür-
düğümüz kararlarımız önümüze önceden konmuş 
seçeneklere karar vermekten, sınırları aşamamaktan 
başka bir şey değildir oysa ki. İnsanın özgürlüğü mo-
dernitesiyle sınırlıdır. Modern insan değerler koyar 
önüne, her değer bir sınırdır, her sınır tek boyutlu in-
sanı doğurur.
En genel tanımıyla tek boyutlu insan, endüstriyel top-
lumun ürettiği insandır. Endüstriyel toplumlarda insan 
tüketir, sersemler ve benliğini kaybeder. Modernleşen 
toplum bireyin tüketilmesine neden olur.

TEK
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Ötesini düşünmeden, tek bir pencereden aynı yöne 
aynı anlamsızlıkla bakar tek boyutlu insan. Aynı kalıp-
ların içinde yaşar, düşünmek ve üretmek makinenin 
dişlisinin göreviyle sınırlıdır. Toplumun belirlediği sı-
nırlara sığabildiğinde ise normal der insan kendisine. 
Normallik, toplumun algısı ve hatta toplumun çizdi-
ği sınırlardır. Bazı insanlar vardır ki normal olmak için 
çaba sarf ederler, çünkü bilirler ki tek boyutlu bir top-
lum farklılık istemez. Her farklılık bir devrimdir çünkü. 
Ve her devrim bir son. 

Tek boyutlu bir toplum sınırları aşmak istemez, tek 
boyutlu bir toplum seni sen olarak bırakmak istemez. 
Tek boyutlu bir toplum normali benimser, insanına 
sınırlar çeker. Çünkü tek boyutlu bir düzende insanın 
sınırı toplumdur. Bu sınırı aşan, kendini tek boyutlu-
luktan çıkaran bireyler toplum tarafından “anormal” ve 
hatta “deli” olarak tanımlanır. Oğuz Atay bu durumu 
şu sözleriyle özetler; “Normal bir insan olmaya zorla-

dılar, bana boş yere vakit kaybettirdiler. Olmayınca da 
anormal dediler.”

Sınırlarını kendi çizen, tek boyutluluğu ve normalliği 
yaratan toplum yine kendi elleriyle farklılığı anormal-
lik ve delilik olarak tanımlar. Ancak bu tür toplumlar-
da “deli” ya da “yönetici” olmak arasında ince bir çizgi 
vardır. Tek boyutluluğundan sıyrılan, düzenin dışına 
çıkan insan ya yönetir, tek boyutlu insanı yaratır ya da 
eleştirir, toplum tarafından ötekileştirilir.

Mükemmel işleyen bir düzende ne tek boyutlu olan 
ne de yöneten göze batar en nihayetinde. Çarkları-
na takılı dişliler, toplumun yücelttiği kadar var olurlar 
kurdukları düzende. Ancak elbette aklın ışığında dü-
şünerek ve sorgulayarak bu tek boyutlu düzenden 
sıyrılmak mümkündür. Çünkü insan ne zaman fark 
ederse kim olduğunu işte o zaman sıyrılır tek boyut-
luluğundan.

KAYNAKÇA
Marcus, Herbert. Tek Boyutlu İnsan: İleri İşleyim Top-
lumun İdeolojisi Üzerine İncelemeler. İstanbul: İdea 
Yayınevi, 2010.
Gülenç, Kurtul, ve Mete Han Arıtürk. “Teknoloji Çağın-
da Rasyonalite, Deneyim ve Bilgi: Sorunlar ve Eleştiri-
ler.” Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Felsefe Dergisi (2014)
www.agiadergi.com 

Asya İnce 121767 10/U
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Kitle iletişim araçlarından en yaygın ve büyük etkiye 
sahip olanı televizyondur. Reklam gelirleriyle ayakta 
durmakta olan televizyonlar, yayın anlayışlarını bu 
çerçevede şekillendirmektedirler. Televizyon yayın-
cılığında eğlence programları arasında sayılan diziler 
(soap operas), bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de vazgeçilmez programlardandır. Televizyonlar, bilgi 
verme, eğitim gibi işlevlerinin yanında eğlence işle-
vine de sahiptir ve bu işlev çoğunlukla diziler üzerin-
den gerçekleşmektedir. Reyting sıralamasında hep en 
üstlerde olan dizilerin seyirci kitlesinin önemli kısmını 
çocuk, genç ve orta yaşlı kesim oluşturmaktadır. Bu 
kesim toplumun şekillenmesinde en önemli rol oy-
nayan aileyi oluşturur.
Aileyi oluşturan bireyler, örnek alma yoluyla dizilerde 
gördükleri karakterleri özümsemekte, onların davranış 
ve yaşayış tarzını, tutum ve değerlerini eleştiri süzge-
cinden geçirmeden benimsemekte, orada gördükleri 
yaşam şeklini “yaşanır olan” olarak idealleştirmektedir. 
Gerçek dünya ile sahte olan dünya arasında kesin bir 
ayrım yapamayan çocuklar ve gençler, televizyonun 
iletilerinden tahmin edilenden daha fazla etkilenmek-
tedir ve bu etkileşim bireyin karakterine, davranışları-
na yansımaktadır.
Dizilerde sunulan aile imgesi bu açıdan büyük önem 
taşımaktadır. Uzun zaman dilimine yayılan bölümler, 
izleyicilerin duygularında değişime yol açan olaylarla 
birbirine çengellenir ve dizinin devamlılığı sağlanır. Ai-
lenin dağılması, anne- baba boşanması, ortada kalan 
çocuklar, ailevi sorunlar sebebiyle toplumsal suçlara 

karışan ya da yanlış yollara sapan çocuklar; dizilerin 
başvurduğu klişelerdendir fakat başvurulan bu karak-
terlerin bireylere dolayısıyla topluma etkisi göz ardı 
edilmektedir. Televizyon yapımcıları, duygusal geri-
limlerden yararlanıp reyting sıralamasında yükselir-
ken, çocukların tutum, değer ve inançlarında yaptık-
ları tahribatı ve bu tahribatın etik aile düzenine olan 
etkisini görmezden gelmektedir. Ulusumuzun gele-
ceği olan gençler ve çocuklar üzerindeki olumsuz et-
kileri bu şekilde topluma da yansımaktadır.

TELEVİZYON DİZİLERİNDE 
AİLE İMGESİNİN DÖNÜŞÜMÜ

(50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştıma Projeleri Yarışması’nda Bölge 2.si olan 
projeden derlenmiştir.)
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Toplumsal dönüşümlerin gerçekleşmesi, kitlelerin 
örgütlenmesi, yaşam tarzı ve alışkanlıkların değişti-
rilmesi, kitle iletişim araçları yoluyla haberdar olunan 
gerçek ya da sanal karakterlerin rol model olarak or-
taya koyduğu etkileme gücü kitle iletişim araçlarının 
tahmin edilenden de öte bir güce sahip olduğunu 
göstermektedir.
Bu bağlamda televizyon programları arasında en çok 
izlenen ve etkileme gücü en fazla olan dizilerin sos-
yolojik açıdan değerlendirilmesi gerekir. Televizyon 
dizilerinin sunduğu sembolik çevre, bireylerin yetiş-
me ve yaşam biçimlerine, bireyler arası ilişkilere, tu-
tum, değer ve davranışlarına etki etmektedir. Dizilerin 
topluma ayna tuttuğu ve toplumu yönlendirme gü-
cünü de elinde bulundurduğu bir gerçektir.

Bu durumu ve televizyonun aile yapısına etkilerini 
saptamak amacıyla izlediğimiz diziler kronolojik sıra 
ile Bizimkiler, Çocuklar Duymasın, Öyle Bir Geçer Za-
man Ki, Yasak Elma ve Çukur ’dur. Dizilerin seçilmesi 
sırasında 1980-2019 yılları arasında aile imgesini en 
belirgin şekilde yansıtan dizilerin tercih edilmesine 
önem verilmiştir. Değişen zaman diliminde aile im-
gesinin yansıtılışının olumsuz yönde seyir aldığı net 
bir şekilde görülmektedir. Değişimin saptanması için 
şema çalışması yapılmıştır. Olumsuz ölçüt olarak nite-
lendirilen cinsiyetçi söylemler, kadın-erkek eşitsizliği, 
gayrimeşru ilişki, şiddet ve taciz, alt-üst gelir grupları 
ayrımı; olumlu ölçüt olarak belirlenen aile içi daya-
nışma ve mahalle kültürü ögelerinin varlığına göre 
diziler incelenmiştir. Şemada gösterilen sayılar RTÜK 
verilerinden yararlanılarak seçilen en çok izlenme 
oranlarına sahip olan bölüm sayılarını, artılar rastlanan 
içerikleri belirtmektedir.

Dizilerin yıllar içindeki gelişimine bakıldığı zaman, 
toplumu etkileyen öykülerin, bu öykülerdeki kahra-
manların yansıtılışının, aile imajının ve aile bağlarına 
verilen değerin, aldatma, şiddet, tecavüz gibi olayların 
toplumda yarattığı imajı ve buna bağlı olarak ailedeki 
etkisinin hızla değiştiğini görürüz. TÜİK verilerine göre 
boşanma oranlarındaki artış grafiğinin ve oluşturulan 
şemanın doğru orantılı oluşu da televizyon dizilerinin 
toplumsal değişime etkisi olduğunun bir göstergesi-
dir. Toplumdaki değişimin mi dizilere yansıdığı, dizi-
lerin mi bu değişimin başlangıcı olduğu kesin olarak 
bilinemez ancak birbirini etkilediği sonucuna ulaşmak 
rasyoneldir.

Renk KAYA 10/S 133421
Yağız Efe ÖZMERİÇ 10/S 101034
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Tablo 1: Vatandaşlık ülkesine göre Türkiye’ye gelen 
ve Türkiye’den giden göçün en fazla olduğu 5 ülke, 
2017

Göç olgusu insanlık tarihi kadar eskidir. Göç, 
birey veya toplulukların siyasal, ekonomik ya da top-
lumsal sebeplerden dolayı yaşadıkları yeri terk edip 
başka bir yere gitmesidir. İnsanlığın ilk zamanlarında 
bu göçler daha çok toplumsal iken son yıllara doğ-
ru siyasal ve ekonomik nedenler ağır bastırmıştır. Bu 
siyasi ve ekonomik nedenler iş olanağı, siyasi görüş 
farklılığı, özgür düşünce hakkı, savaşlar nedeniyle can 
ve mal güvenliğinin sağlanamaması olarak sıralana-
bilir. 

Ülkesini terk etmek zorunda kalarak farklı 
bir ülkede yaşamaya başlayan bireylere sığınmacı 
denir. AFAD’ın tanımına göre sığınmacı, ‘’Ülkesinde 
ırk, din, sosyal konum, siyasal düşünce ya da ulusal 
kimliği nedeniyle kendisini baskı altında hissederek 
devletine güvenini kaybetmiş olan ve bu nedenle 
mülteci olarak uluslararası koruma arayan ancak 
statüleri henüz resmî olarak tanınmamış kişi’’ olarak 
tanımlanır. İnsan Hakları Beyannamesi ile Dünya’daki 
sığınmacılara kimi haklar verilmiş ve bu haklar güven-
ce altına alınmıştır. Sığınmacılar yerli halkla eşittir ve 
kanun önünde aynı haklara sahiptirler. Dünya’daki her 
bireyin hakkı olan yaşama, hürriyet ve emniyet hakları 
da mevcuttur.

Ülkemiz uzun senelerdir farklı ülkelerden göç 

TÜRKİYELİ GENÇLERİN 
SURİYELİ SIĞINMACILARLA

 İLGİLİ TUTUMLARI
(50. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Bölge Finali’ne kalan 

projeden derlenmiştir.)
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almaktadır. Ancak son 7 senedir normal göç sayıların-
dan çok daha fazla sayıda sığınmacı kabul edilmiştir. 
Bunun sebebi Suriye’de yaşanan iç savaşın sonucu 
olarak ülkelerini terk etmek zorunda kalan bireylerin 
Türkiye’ye göç etmesidir. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi 
6 Aralık 2018 itibariyle ülkemizde kayıtlı olan Suriyeli 
sığınmacıların sayısının 3 milyon 611 bin 834 kişi ol-
duğu açıklamıştır. 

Ülkemize gelen sığınmacılar ile birlikte sosyal ya-
şam, siyaset ve güvenlik, ekonomi, turizm, eğitim ve 
sağlık sistemi ile ilgili problemler ortaya çıkmıştır. Bu 
problemler Türkiye vatandaşları için bir tedirginlik ve 
hoşnutsuzluk meselesi haline gelmiştir. Dolayısıyla 
önyargının ve yabancı düşmanlığının gelişmesi ka-
çınılmaz bir durumdur. Bu durumun hangi boyutta 
olduğu konusunda nesnel veriler elde etme ihtiyacım 
da bundan kaynaklanmaktadır. Konu ile ilgili bilimsel 
veriler elde etme amacıyla 18 sorudan oluşan bir tu-
tum ölçeği hazırlayarak TED Ankara Koleji Vakfı Özel 
Lisesi’nden 11.sınıfta okuyan 100 öğrenciye uygulama 
yapılmıştır. Türkiye vatandaşı olan bireylerin Suriyeli 
sığınmacılarla ilgili tutumlarını nesnel bir biçimde de-
ğerlendirmek üzere yapılan uygulamanın sonuçları 
aşağıda verilmiştir.

Lise 11. Sınıf öğrencileri arasında yapılan ankette % 53 
lük kesim Suriyeli ailelerle aynı binada oturmaktan ra-
hatsızlık duyacağını belirtmiştir.

% 23 ‘lük kesim ise Suriyeli ailelerle aynı binada otur-
maktan rahatsızlık duymayacağını bildirmiştir.

Bu konuda kararsız olanlar ise % 24 lük paya sahiptir.

% 39’luk kesim Suriyeli çocuklarla arkadaşlık etmek is-
temediğini belirtmiştir.

% 31‘luk kesim Suriyeli çocuklarla arkadaşlık etmekten 
rahatsızlık duyup duymayacağı konusunda kararsız 
kalmıştır.

% 30’luk kesim Suriyeli çocuklarla arkadaşlık edebile-
ceğini belirtmiştir.

Suriyeli sığınmacılara çalışma izni verilmesi konusun-
da % 29’luk kesim izin verilmelidir diye düşünmekte-
dir.

% 24’lük kesim çalışma izni verilmesi konusunda ka-
rarsız kalmıştır.

% 47’lik kesim Suriyeli sığınmacılara izin verilmesine 
karşı çıkmaktadırlar. 

Aynı işi yapan Suriyeli sığınmacılar ile Türk çalışanlar 
aynı maaşı almalıdır diye düşünenlerin oranı %35’tir.

Aynı işi yapan Suriye çalışan ile Türk çalışan arasında 
maaş farkının olup olmayacağı konusunda kararsız 
kalanların oranı %13 olmuştur.

Aynı işi yapan Suriyeli çalışan ve Türk çalışan aynı 
maaşı almamalıdır diye düşünenlerin oranı yarıdan 
fazla %52’dir.
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Suriyeli sığınmacıların devlet okullarından ve hasta-
nelerinden yararlanmasını isteyen öğrencilerin oranı 
% 65’tir.

Suriyeli sığınmacıların devlet okullarından ve hasta-
nelerinden yararlanması konusunda karasız kalanların 
oranı % 15’tir.

Suriyeli sığınmacıların devlet okullarından ve hastane-
lerinden yararlanmasını istemeyenlerin oranı % 20’dir.

Türkçe bilmeyen 18 yaş altı Suriyeli çocuklara devlet 
eliyle eğitim verilmesini isteyenler % 59’luk bir kesimi 
oluşturmaktadır.

Türkçe bilmeyen 18 yaş altı Suriyeli çocuklara devlet 
eliyle eğitim verilmesi konusunda kararsız kalanların 
oranı % 17’dir. 

Türkçe bilmeyen 18 yaş altı Suriyeli çocuklara devlet 
eliyle eğitim verilmesini istemeyenler % 24’lük bir ke-
simdir.

Suriyeli sığınmacıların sadece sığınma kamplarında 
yaşamalarını isteyenlerin oranı % 44’tür. İlk sorudaki 
Suriyeli ailelerle aynı binada oturmaktan rahatsızlık 
duyacağını belirtenlerin (oranı % 53) oranına yakın bir 
oran çıkmıştır.

Suriyeli sığınmacıların sadece sığınma kampların-
da yaşamaları konusunda kararsız kalanların oranı % 
22’dir. İlk sorudaki Suriyeli ailelerle aynı binada otur-
maktan rahatsızlık duyup duymayacağı konusunda 
kararsız olanların (oranı % 24) oranına yakın bir oran 
çıkmıştır.

Suriyeli sığınmacıların sadece sığınma kamplarında 
yaşamalarına sıcak bakmayan % 34’lük bir öğrenci ke-
sim vardır.

Suriyeli sığınmacıların sığınma kamplarında rahat bir 
yaşam sürdürdüğünü düşünen öğrenciler % 39’luk bir 
kesimdir.

Suriyeli sığınmacıların sığınma kamplarında rahat bir 
yaşam sürdürdüğü konusunda fikri olamayan yani 
kararsız kalanların oranı % 35’tir.

Suriyeli sığınmacıların sığınma kamplarında rahat bir 
yaşam sürmediklerini düşünenler % 26’dır.

Sığınma kampları dışında yaşayan Suriyeli ailelerin zor 
koşullara maruz kaldığını düşünenler % 53’lük bir ora-
nı oluşturmaktadır.

Sığınma kampları dışında yaşayan Suriyeli ailelerin zor 
koşullar altında yaşayıp yaşamadığını bilmeyenlerin 
(kararsızlar) oranı % 15’tir.

Sığınma kampları dışında yaşayan Suriyeli ailelerin zor 
koşullar altında yaşamamaktadır diye düşünen öğ-
rencilerin oranı % 32’dir. Suriyeli sığınmacıların sadece 
sığınma kamplarında yaşamalarına sıcak bakmayan % 
34’lük kesimle yakın bir orandır.

Suriyeli sığınmacı ailelere sivil toplum kuruluşları, 
uluslararası kuruluşlar ve yabancı devletlerin yardım 
etmesini isteyenlerin oranı % 72’dir.

Suriyeli sığınmacı ailelere sivil toplum kuruluşları, 
uluslararası kuruluşlar ve yabancı devletlerin yardım 
etmeleri konusunda kararsız kalanların oranı % 10’dur.

Suriyeli sığınmacı ailelere sivil toplum kuruluşları, 
uluslararası kuruluşlar ve yabancı devletler tarafından 
yardım edilmesini istemeyenlerin oranı % 18’dir.
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Suriyeli sığınmacıların temel ihtiyaçlarını karşılayabil-
meleri için Türkiye Cumhuriyeti’nin yardım etmesini 
isteyenlerin oranı % 32’dir.

Suriyeli sığınmacıların temel ihtiyaçlarını karşılayabil-
meleri için Türkiye Cumhuriyeti’nin yardım etmesi 
konusunda karasız olanların oranı % 27‘dir.

Suriyeli sığınmacıların temel ihtiyaçlarını karşılayabil-
meleri için Türkiye Cumhuriyeti yardım etmesin diye 
düşünenlerin oranı % 41’dir.

Bir önceki soruya verilen yanıtlarla kıyaslama yaptığı-
mızda; Suriyeli sığınmacı ailelere sivil toplum kuruluş-
ları, uluslararası kuruluşlar ve yabancı devletlerin yar-
dım etmesini isteyenlerin (oranı % 72) %32 si Türkiye 
Cumhuriyeti’nin de yardım etmesini isterken % 41‘i 
yardım etmesini istememektedir (oran toplamı % 73).

Öğrencilerin % 86’sı Suriyeli sığınmacılar nedeniyle 
ülke ekonomisinin olumsuz etkilendiği görüşüne 
sahiptir.

Suriyeli sığınmacılar nedeniyle ülke ekonomisinin 
olumsuz etkilendiği konusunda karasız kalanların ora-
nı % 7‘dir.

Suriyeli sığınmacılar nedeniyle ülke ekonomisinin 
olumsuz etkilenmediğini düşünenler % 7’lik bir ke-
simdir.

Suriyeli sığınmacıların yeni iş yerleri açmalarını iste-
meyenlerin oranı % 70’tir.

Suriyeli sığınmacıların yeni iş yerleri açmalarını iste-
yip istemedikleri konusunda fikri olmayanların oranı 
% 12’dir.

Suriyeli sığınmacıların yeni iş yerleri açmalarına olum-
lu bakanların oranı % 18’dir.

Suriyeli sığınmacıların asayiş ve güvenlik sorunu ya-
rattığını düşünenlerin oranı % 87’dir. Yüksek oranda 
öğrenci kesiminde Suriyeli sığınmacılar asayiş ve gü-
venlik konusunda olumsuz bir etki bırakmıştır.

Suriyeli sığınmacıların asayiş ve güvenlik sorunu ya-
ratıp yaratmadığı konusunda fikri olmayanların oranı 
% 6’dır.

Suriyeli sığınmacıların asayiş ve güvenlik sorunu ya-
ratmadığını düşünenler % 7’lik bir orana sahiptir.

Suriyeli sığınmacıların gelmesiyle beraber işsizlik ora-
nının arttığını düşünenlerin oranı % 86’dır.

Suriyeli sığınmacıların gelmesiyle beraber işsizlik ora-
nının arttığı konusunda karasız kalanların oranı % 6’dır.

Suriyeli sığınmacıların gelmesiyle işsizlik oranının art-
madığını savunanların oranı % 8‘dir.

Bu soruya öğrencilerin verdiği yanıtlar ile Suriyeli sı-
ğınmacılar nedeniyle ülke ekonomisinin olumsuz et-
kilendiği sorusuna verilen yanıtlar aynıdır.

Öğrenciler Suriyeli sığınmacıların ülke ekonomisini 
olumsuz etkilediği ve işsizlik oranını artırdığı görüşüne 
sahiptir.

Suriyeli sığınmacıların kriz bittikten sonra ülkelerine 
geri döneceklerini düşünenlerin oranı % 20’dir.

Suriyeli sığınmacıların kriz bittikten sonra ülkelerine 
geri dönüp dönmeyecekleri konusunda karasız ka-
lanların oranı% 14’tür.

Suriyeli sığınmacıların kriz bittikten sonra ülkelerine 
geri dönmeyeceklerini düşünenlerin oranı % 76’dır. 
Öğrencilerin yüksek bir oranı Suriyeli sığınmacıların 
ülkelerine dönmeyi düşünmedikleri konusunda hem-
fikirdirler.

Suriyeli sığınmacılar ile yapılan anketten elde edilen 
sonuçlar değerlendirildiğinde aşağıda belirtilen çıka-
rımlara ulaşılmıştır.

•	 Gençlerimiz büyük çoğunlukla Suriyeli aileler 
ve çocuklardan çekinmektedirler. Bunun se-
bebi de kendilerine yabancı olan bu insanlara 
daha alışmakta zorluk çekmeleridir.
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•	 Sığınmacıların sokaklarda zor hayat-
lar geçirdiklerini düşünüp sığınmacı 
kamplarında yaşamalarını gerektiğini 
düşünmektedirler. Sokaklarda gece-
leri soğuk ve tehlikeli iken kamplarda 
başlarını sokabilecek bir yerleri bile 
olması onların içini rahatlatır.

•	 Aynı zamanda Türk ekonomisinin 
gelen sığınmacılarla birlikte kötüye 
gittiğini aynı zamanda iş kayıplarına, 
hayat pahalılığına sebep olduğunu 
düşünmektedirler bu yüzden yeni iş 
yerleri açmalarına izin verilmemesi 
ve yerli insanların daha göz önünde 
tutulmasını düşünmektedirler.

•	 Suriyeli sığınmacılara Türkiye Cum-
huriyeti’nin direk yardım etmesi üze-
rinde kararsız kalmalarına rağmen 
farklı devlet ve sivil toplum kuruluşla-
rının yardım etmeleri gerektiğini dü-
şünmektedirler. Devletin ayrıca on-
lara devlet hastanelerinde sağlık ve 
devlet okullarında eğitim almalarına 
destek olması gerektiğini düşünmek-
tedirler.

•	 Gelen sığınmacıların şehirlerde asa-
yiş ve güvenlik sorunu yarattığına 
kesin gözüyle bakmaktadırlar.

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.
do?id=30607 

http://turksam.org/turksam-goc-goc-
men-bulteni-4-nisan-2018

Deniz Yüce ÖZHAN 111678 11/C
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BALTIK DENİZİ ÜLKELERİ FELSEFİ DENEME 
YAZMA YARIŞMASINDA BRONZ MADALYA 
KAZANDIK

22 Ekim 2018 ta-
rihinde dünya ça-
pından öğrencilerin 
internet üzerinden 
katıldığı the Fin-
nish Association of 
Philosophy and Et-
hics Teachers (Fin-
landiya Felsefe ve 
Etik Öğretmenleri) 
aracılığıyla düzen-
lenen, Baltic Sea 
Philosophy Essay 
Event 2018 / Baltık 

Denizi Ülkeleri Felsefi Deneme Yazma Yarışmasına iki 
öğrengimizle katılım sağlandı. 12B sınıfı öğrencimiz 

Mert CEMRİ ve 12A sınıfı öğrencimiz Didem ÖZÇAKIR 
İngilizce olarak yazdıkları deneme yazıları ile okulu-
muzu başarı ile temsil ettiler. Öğrencilerimizden Mert 
CEMRİ, Baltic Sea Philosophy Essay komisyonu tara-
fından bronz madalya ile ödüllendirildi.

Felsefe bilgisinin yaşamımız için ne denli önemli ol-
duğunu yazdıkları denemelerle anlatarak, okulumu-
zun adını Türkiye sınırlarının dışında duyuran öğren-
cilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Bronz Madalya Kazanan Mert CEMRİ’nin Yazısı

“Perhaps you have had the thought that nothing real-
ly matters, because in two hundred years we’ll all be 
dead.” Thomas Nagel: What does it all mean? (1987) 
Oxford University Press, p.95

In this citation, Thomas Nagel suggests that the rea-
son and purpose of a man’s life only concerns him-
self. Some may suggest that, in an Epicurean way, 
people should live to get the most of it from their 
lives, as we live only once and the true meaning of 
life is to make ourselves happy while living. However, 
how a profound and justifiable idea is that? Are we 
responsible for leaving a legacy to next generations 
or should we concern ourselves with the effects of 
our actions? What is the real meaning of life if we 
are not going to think about the consequences of 
our actions and do we live a meaningless life? In this 

FELSEFE ZÜMRESİ ETKİNLİKLERİ



essay I will try to portray answers to these questions 
and finally express my view on the matter.

The question of the meaning of life is as old as the 
human history. Since the first Homo Sapiens evolved 
from its closest ancestor in the evolutionary journey, 
it began to do what differentiates itself from its ani-
mal relatives: to investigate its environment and ask 
questions. It was not late when the questions them-
selves had evolved and primitive questions like “How 
do I get more food and hunt easily?” and “How can 
I find a safe shelter?” turned into questions like “Why 
am I here”, “How am I here” and “What is the pur-
pose of life?”. There were various opinions about the 
meaning of life as time progressed.

If we were to be guided by A. Comte’s law of three 
stages, there were exactly three stages of human 
thinking. The most primitive of these stages was the 
theological state, where people related their lives 
meaning to God. As mentioned above, people began 
to ask philosophical questions that are still debated in 
the modern world the moment they began thinking. 
And in their ignorance, those primitive humans found 
the answer of their question with God. God was the 
ultimate creator- he knew everything and created 
everything and the purpose of humans back then 
was to be loyal servants of their deity. As the humani-
ty advanced and the concept of God was not provid-
ing enough answers for their questions, the second 
stage-the metaphysical stage - was adopted, where 
the organized religions were established and the hu-
manity had more complex answers they could use to 
answer their quests for the true meaning of life. It was 
unthinkable that the human life was for no purpose, 
and we must have had a purpose because the God 
created us all and God would not create anything 
meaningless. However, as the humanity progressed 
further, science advanced as well and the new scien-
tific theories and laws we had were not supporting 
the metaphysical stories we had. It was understood 
that the metaphysical stories were made up to deal 
with the humans’ fear of death and a meaningless 
life. And here came the third stage, the positive stage, 
which suggested that only through solid evidence 
we can find answer to our questions and this was the 
way of science.

If we were to accept that through only science can 
humans be certain for the world around them, an-
other problem arises. Science can only deal with the 
material world and cannot help us in our questions 
concerning metaphysics. Provided that the made up 
stories by humans that we have a divine purpose of 
living were not providing a satisfactory ground and 
reasoning behind them are pseudo-solutions, how 
could the humans find an answer to their lives’ mean-
ing? Here came the existentialists, who suggested 
that the people should decide their lives’ meaning 
themselves. There were no divine reason or at least 
there were no necessity to search for a divine insti-
tution nor for a God. As Sartre stated in his book The 
Age Of Reason, “The individual’s duty is to do what he 
wants to do, to think whatever he likes.” It was up to 

an individual to choose why he lives.

However after all, how meaningful is it to insist for 
the meaning of life? Biologically speaking, humans 
are nothing more than an evolved species of King-
dom Animalia and are composed of cells just like 
any other living creatures. One cannot expect a lion 
to have meaning when it is hunting a deer, and one 
cannot expect a plant to question where its place in 
the universe is. Does the fact that Homo Sapiens has 
a much more complex brain and has the ability to 
“philosophize” bring the necessity that our lives must 
have a meaning? To me, the answer is absolutely no! 
Just because we are afraid of death, we do not want 
to think a scenario where we basically disappear after 
we die and that there should be a reason to live our 
lives we cannot make the conclusion that our lives 
are meaningful. Only because we want an opinion 
to be true, the opinion does not become true itself, 
even if billions agreed with that opinion.

If it is meaningless to search for a meaning in our 
life how should we live? Bearing in mind the fact 
that the only justifiable way we can understand the 
world we are living in is through science, it would 
not be misleading to take a scientific approach to this 
question as well. What is the main mission of a crea-
ture, we should as to ourselves. The main mission 
of a living creature is to sustain the continuity of its 
species, to save it from extinction by producing new 
generations. When it comes to humans, what makes 
us more advanced than other living creatures is that 
apart from reproducing, we can teach next genera-
tions the information we have, causing a cumulative 
information concept to which the humanity owe its 
development. In other words, humanity has made all 
of its progress because we are able to teach what we 
achieved to next generations.

The true question to ask in this regard is not “Why do 
we live?” but “How do we live?” It is a no end journey 
to investigate the meaning of live, which ultimate-
ly leads us to nowhere. However the question “How 
should we live?” is important. In my perspective, we 
are responsible for leaving a legacy for the future 
generations. Unlike what Thomas Nagel said, what 
we leave to our children concern us. As individuals of 
the species Homo Sapiens, it is our duty to ensure the 
best for our own kind. Out of coincidence or not, we 
have a life and why should we waste it trying to find 
a purpose to it rather than living it the best possible 
way we can: Just like those before me taught me 
to write this essay and gave me their experiences, I 
need to teach the next generation how to write fur-
ther and better essays and transfer my experiences 
to them.

 Didem ÖZÇAKIR’ın Yazısı

“Perhaps you have had the thought that nothing real-
ly matters, because in two hundred years we’ll all be 
dead.” Thomas Nagel: What does it all mean? (1987)

One of the most fundamental questions of life is: ”For 
what reason am I struggling to achieve something 
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in life? Can’t I just see that everything will be gone 
for me the moment I will stop breathing? What is the 
meaning for all of this?” 

When we were born, there was a path created for us 
to follow, which pretty much included always striving 
to be better and working for the future. We would go 
to school at a certain age, would have to take good 
grades, graduate, go to university, find a job, form a 
family, raise up children, have grandchildren and die 
at a certain age. This path would always consist of 
working for the future, would mean spending whole 
of your life for it. But when you take a step back and 
actually question the rationality of such a life that is 
devoted to future it is easy to see that working for 
future and trying to achieve something actually has 
no value or meaning, for the simple reason that we 
are not immortals. Every endeavor of ours will have 
no importance for us the moment we die as we will 
not be able to perceive anything. Thomas Nagel puts 
this sentiment, or concern, into words in a very brief 
way in this quotation.

The realization that everything in life actually has no 
meaning as there will beliterally nothing left when 
one dies causes a great feeling of emptiness and ab-
surdity. When the idea of absurdity, as put into words 
by Albert Camus, is internalized by a person it affects 
the daily life and functioning of the person. Whatever 
the person does, he or she will be surrounded by this 
sentiment of emptiness; it will come to a point where 
the idea that there is no meaning to life will become 
an inescapable feeling, rather than just an idea. Even-
tually life becomes nothing but ‘’Waiting for Godot’’; 
waiting for a thing that will never come, not knowing 
when or where it will arrive, what you expect from it 
or simply what it is. Everyday becomes repetitive, lost 
in the feeling of absurdity.

It should not be a hard thing to see that such a life is 
not the most pleasant one that a person could ever 
imagine. Such a perception of life could (and possibly 
would) end up in a desperate attempt of suicide with 
no apparent reason, just like the case of Veronika in 
‘’Veronika Wants to Die’’ by Paulo Coelho. Once a 
person realizes that there has to be something more 
to life than just embracing the absurdity of it and go-
ing through a life that consists of waiting, he or she 
will be facing another question: ’’What will make me 
say that my life was worth living when I will be laying 
on the deathbed in a hospital room? What should I 
do to give a meaning to my life, what kind of a philos-
ophy should I adopt, how should I behave?’’

When left alone with this question, one can adopt 
two viewpoints. The first one is the belief that the 
feelings we have, the experiences, and memories are 
the things that give meaning to our existence. It is 
because of the feeling of love, belonging, excitement, 
freedom and many more feelings that one would be 
able to say to him/herself that ‘’it was worth going 
through everything, I am so glad that I lived’’ at the 
end of life. In this philosophy of ‘’Carpe Diem’’, a per-
sonal meaning is created by each individual based on 

their personality and freewill. The person would be 
aware that every sentiment, memory and experience 
would still have no meaning in the end with this phi-
losophy, but this fact would not constitute a problem 
for the individual since he or she would still have had 
a good life. Life will become a ‘’time period that has to 
be gone through beautifully while still breathing’’ in 
which the person escapes from the feeling of being 
lost and absurdity via sentiments.

The second point of view to the former problem de-
pends on considering certain questions: ‘’Who are 
the people whose lives still matter, although they 
have been dead for 200 years? What are the com-
mon points of these people whose lives had an im-
pact on the world, whose existence mattered in the 
end?’’ These kind of people are the ones who de-
voted themselves to a bigger cause, who triggered 
the improvement of the humanity in general or a 
certain group of people. Political leaders whose im-
pact was beneficial for the countries and societies 
such as the founder of the Turkish Republic, Musta-
fa Kemal Atatürk, or Mahatma Gandhi; philosophers 
whose ideas are used to shape the society or sci-
entists whose discoveries increased the standards of 
living could be examples for such people. Another 
examples from the daily life that are not utopic could 
be teachers, whose life are meaningful because they 
shape the future of hundreds of children; the NGO 
workers and doctors who devote themselves to hav-
ing a positive impact on the life of many people as 
they could. These people can easily understand that 
the thing that they devote themselves to will indeed 
matter even after they are dead, so they can not sub-
stantiate the feeling of absurdity in their life. Knowing 
that the things that they had done will make the life 
of future generations better, they will not have the 
chance of saying “nothing will serve a purpose when 
I will be dead”.

Personally, I believe that adopting both of these 
viewpoints, actually blending them creates the most 
beneficial philosophy of life. I believe that every indi-
vidual has a unique capacity and unique talents, and 
one can obtain the situation in which he or she is 
the most beneficial to society is when he or she uses 
the aforementioned talents, or in other words follows 
the passion he or she has. Serving to a purpose that 
is bigger than yourself which you also love, would 
mean the person would both understand that every-
thing he does will be beneficial to someone when 
he dies and also would also be satisfied spiritually, 
would find meaning through emotions being able 
to perceive life as “time period that has to be gone 
through beautifully while still breathing”. To conclude, 
accepting the idea that nothing in life actually mat-
ters since we will be dead means one will ruin his just 
one life, and there are many ways in which we can 
give meaning to our lives.
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DÜNYA FELSEFE GÜNÜ’NDE FELSEFE TARİHİNE

 YOLCULUK YAPTIK

20 Kasım Dünya Felsefe Günü’nde Lise Kısmı Felse-
fe Zümremiz tarafından yaşama ve insana dair me-
selelere felsefi bir bakış açısı ile yaklaşmak, felsefenin 
gündeme gelmesini sağlamak amacıyla 11. sınıf öğ-
rencilerimize yönelik olarak Hi-tech sınıfta gün boyu 
süren film gösterimi yapıldı. İçeriği Felsefe Zümremiz 
tarafından hazırlanan “Felsefe Tarihine Yolculuk” adlı 
7D filmde, ilk çağlardan günümüze filozofların yanı 
sıra empirizm, idealizm, rasyonalizm ve materyalizm 
gibi felsefi akımlara yer verildi.

Felsefe Zümremizce Okul Radyosundan Dünya Fel-
sefe Gününe özel bir kutlama mesajı da yayınlandı. 

2018 DÜNYA FELSEFE GÜNÜ KUTLAMA MESAJI

Felsefe; bilgeliğe duyulan aşk anlamındadır. Bilmedi-
ğimizi kabul ettiğimizde sorgulamak, cevaplar aramak 
hakikate doğru adımlar atmak mümkün.

Bilime ihtiyacımızı karşılamak adına başvuruyoruz 
tüm bilimlerin ve sanatların ana toprağı olan felsefeye. 
Tarihe baktığımızda felsefenin yükselişinin, uygarlıkla-
rın yükselişini de beraberinde getirdiğini gözlemleriz. 
Felsefe ile ilgilenmek, bu günümüzü en etkin, en adil, 
en mutlu bir şekilde düzenlememize imkân verdiği 
gibi daha aydınlık yarınlar inşa etme fırsatı da sunar.

Yarınları inşa edecek olan siz sevgili gençler işte bu 
nedenledir ki felsefenin gündeme gelmesi önemlidir; 
çünkü gerek dünyada gerekse ülkemizde felsefeye 
duyulan ihtiyacın arttığını görüyoruz. Küreselleşme, 
yeni teknolojilerin hızlı gelişimi ve biyo-teknolojiler; 
toplumsal, insani ve doğal düzen arasındaki sınırları 
bulanıklaştırdı. İnsanlığın karşı karşıya olduğu prob-
lemler kadar, ülkemizin kendine özgü problemleri de, 
olaylara felsefenin ışığında bakabilmeyi gerekli kıl-
maktadır. Savaşların ve çatışmaların bitmek bilmediği, 
günümüz dünyasında barış, özgürlük, insan hakları, 
insanın onuru ve değerlerin savunulmasında felse-
fenin temellendiriciliği ve aydınlatıcılığı büyük önem 
taşımaktadır.

İşte bu nedenledir ki; bizler felsefe ile ilgili görüşleri 
sizlere aktarmak ve felsefe ile uğraşmanın önemini bir 
kez daha vurgulamak için her yıl okulumuzda gerçek-
leştirdiğimiz etkinliklerimiz ile felsefe gününü kutlu-
yoruz. Bu yıl bizim için daha bir özel, daha bir güzel. 
Okulumuz 12-B sınıfı öğrencilerinden Mert CEMRİ 
uluslararası platformda sesimizi duyurdu. Felsefece 
düşünerek yazdığı deneme yazısı ile TED Ankara Ko-
leji Vakfı Özel Lisesine “bronz medal” kazandırdı. Ken-
disine bu günümüzü daha anlamlı kıldığı için teşekkür 
ediyor siz sevgili öğrencilerimizin de alanımıza yöne-
lik çalışmalarda sesinizi daha çok duyurmanız arzu-
sunda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz.

Yaşadığımız dünyayı daha iyi, daha insancıl bir dün-
yaya dönüştürmek için hep birlikte okuyalım, sor-
gulayalım, araştıralım, anlamlandıralım, sorumluluk 
sahibi, bilinçli ve üretken bireyler olarak durmadan, 
yılmadan, çalışmaya devam edelim.

Dünya Felsefe Günümüz Kutlu Olsun…
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ÖĞRENCİMİZ TAN ELÇIN’IN 
(11B) TÜRKIYE FELSEFE 
OLIMPIYATLARINDAKI 
BAŞARISI

02.12.2018 tarihinde 23.sü düzen-
lenen Türkiye Felsefe Olimpiyat-
ları’na okulumuzu temsilen 11B 
sınıfı öğrencisi Tan ELÇİN katılım 
sağladı. 

Tan ELÇİN, “Bana her şeyi açıkla-
yan öğretilerin aynı zamanda beni 
zayıflatmalarının nedenini şimdi 
anlıyorum. Kendi yaşamımın ağır-
lığından kurtarıyorlar beni; oysa 
onu yalnız başıma taşımam ge-
rek.” Camus, Sisifos Söyleni (Çev. 
Tahsin Yücel, Can Yayınları, İstan-
bul 1998, 6. Basım, s. 62.) alıntısı 
hakkında görüşlerini aktaran bir 
felsefe deneme yazısı yazarak 484 
öğrencinin katıldığı Türkiye Felse-
fe Olimpiyatları’nda ilk 50 içinde yer almayı başardı.

Kendisine ve öğrencimize rehberlik eden Felsefe 
Zümre öğretmenimiz Özge AZAPÇI’ya teşekkür edi-
yor, başarılarının devamını diliyoruz. 

ETİK HAFTASINI “ÇEVRE ETİĞİ” ÜZERİ-
NE BİR ÇALIŞMA İLE KUTLADIK

Etik ilkelere ilişkin farkındalık yaratmak, etik 
kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek ama-
cıyla, ülkemizde 25 Mayıs tarihi “Etik Günü”, 
25 Mayıs’ı kapsayan hafta ise “Etik haftası” ola-
rak kabul edilmiştir. 
29 Mart 2019’da Türk Eğitim Derneği’ne bağlı 
38 okulun 31 bin öğrencisi, eş zamanlı ger-
çekleştirdikleri “İklim İçin Okul Grevi” ile ses 
getiren bir farkındalık projesine imza atmış, 
çevre sorunlarına dikkat çekmiştir.
Etik haftası sebebiyle Felsefe ve Fütüristlik Ku-
lübü öğrencilerimizden 10-K sınıfı öğrencisi 
Karya HATUNOĞLU ve 10-B sınıfı öğrencisi 
Defne ERKAN bir pano hazırlayarak, çalışma-
larını “çevre etiği” üzerinde yoğunlaştırmış, 
arkadaşlarının dikkatini yeniden bu konuya 
çekmeyi amaçlamışlardır. Kolej Sokağı’nda 
sergilenen panoda; çevre etiği, bu konudaki 
etik ihlaller, ulusal ve uluslararası basında yer 
almış haberler ve çözüm önerileri yer almak-
tadır. Felsefe zümresi olarak öğrencilerimizi 
duyarlılıkları ve başarılı çalışmaları için tebrik 
ederiz. 
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DÜŞÜN-YAZ FELSEFİ DENEME YAZMA  
YARIŞMASINA KATILIM SAĞLADIK

Lise öğrencilerinin, felsefenin temel sorunları hakkın-
da düşünebilmeleri, okuma, anlama ve yorumlayabil-
me becerisi kazanmalarını, tutarlı düşünebilmelerini, 
düşündüklerini temellendirebilmelerini, felsefi bir dil-
le, felsefe kavramlarını kullanarak yazı yazabilmelerini, 
felsefeyi yaşamı anlamlandırma çabasında kullanabil-
melerini sağlama amacıyla düzenlenen Düşün-Yaz 
Felsedi Deneme Yazma Yarışması’na bu yıl da ka-
tıldık. İzmir Felsefeciler Derneği ve İzmir Amerikan 
Koleji birlikteliği ile gerçekleştirilen Düşün Yaz Felsefi 
Deneme Yazma Yarışması 2019’da öğrencimiz Mert 
Ata UZBİLEK (11-K) final yarışmasına katılmaya hak 
kazanarak okulumuzu temsil etti. Mert Ata UZBİLEK 
995 öğrencinin katılım sağladığı bu etkinlikte Türkiye 
6. olarak gururumuz olmuştur. Öğrencimize Felsefe 
Zümre Başkanımız Müge Dölek rehberlik etmiştir.

Öğrencimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyo-
ruz.

Mert Ata UZBİLEK’in Türkiye 6.sı olan 
yazısı

KAPALI BİR KUTUDA FARE, AĞA MI 
SOLA MI DÖNECEĞİNİ SEÇEBİLECE-
ĞİNDEN, KENDİNİ ÖZGÜR SAYAR

MERT ATA UZBİLEK

Tarihin her basamağında; gerek zayıf bir 
irade, gerekse sorumluluk hissinden ka-
çınma gereksinimi sonucu insanlar, kala-
balık kitleler halinde yönetilmiştirler. Göz-
lemlenebileceği üzere, yönetim alanında 
muhtelif fikirler öne atılmış, yüzlerce farklı 
egemenlik tanımına, aynı miktarda teori 
öne sürülmüştür. Bunun sonucunda olu-
şan yönetim biçimleri, yöntem bakımın-
dan farklılık göstermiş, araç olarak kul-
landıkları farklılaşmış ancak temelde aynı 
şeyi hedeflemiştir: Güçsüzün, güçlüye 
itaati. Bu düşünceye karşı sunulabilecek 
bir karşı-argüman, Jean Jacques Rousse-
au gibi halkın iradesini ön plana çıkarma 
amacına sahip düşünürler olabilir. Burada 
amaç aslında farklı değildir. Yalnız -Rous-
seau’nun “Toplum Sözleşmesinde” belirt-
tiği gibi- güç, ilkel hayatın zorunlu kıldığı 
içtepi veya iç dürtüler değil, “Egemen aklı” 
vücuda getiren, medeni insanın sağdu-
yusu ve mantığıdır. Bu noktada dil ile ilgili 
çalışmalarıyla öne çıkan Amerikalı düşü-
nür Noam Chomsky’den verilen alıntının 
ilk cümlesinde görüldüğü gibi, özellikle 
monarşik, oligarşik, teokratik hatta bazı 
meşruti yapılarda (örnek olarak 1876’da 
Osmanlı İmparatorluğu’nda ilan olunun I. 
ve II. Meşrutiyet dönemleri), bu sağduyu 
ve mantıkın aksi yöne çevirilerek, halkın 
kendini değil, hükmedenin halkı yönet-
mesi maksadıyla kullanıldığı söylenebilir. 
Bu çevirme hareketinden kasıt, bu kav-
ramları yok ederek, insanların düşünme-

lerine sınır koymaktır ki bu, esasen “düşünmek” fiilinin 
özüne ters düştüğünden, bilfiil, düşünmeyi engelle-
mektedir.

Düşünmek; bir alışkanlık haline gelen, bilgilerin, öz-
gün fikirler ile harmanlanması sonucu meydana ge-
len, aslında insan varlığının birincil kaynağıdır. Descar-
tes’in “Düşünüyorum, öyleyse varım” saptaması buna 
bir örnektir. İnsan; yetiştiği koşullar altında, iletişime 
geçtiği, canlı cansız her türlü varlıkların etkisi altında 
düşünsel faaliyetini yetiştirir ve geliştirir. Fakat, dü-
şünmek eyleminin birincil temeli dildir. İnsan dili ile 
düşünür, -Chomsky’nin dil ve zihin kuramı ile paralel- 
zihninde yeşillenen düşünceleri dili ile ifade eder.(i) 
Bu noktada Antik Yunan Felsefesinin en önemli isim-
lerinden (Whitehead’in bütün batı felsefesinin ona 
düşülmüş bir dipnot olduğunu ifade ettiği) Platon, 
doğudaki ismiyle Eflatun, “Düşünmek, sessiz konuş-
maktır” diyerek dil ile düşünce arasındaki ezeli ilişkide 
dil mefhumunu bir adım öne koymuştur. Verilen alın-
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tının son cümlesi ile aynı çizgide olmak üzere Alman 
Analitik Felsefeci Ludwig Wittgenstein’ın “dilimin sınır-
ları dünyamın sınırlarıdır” cümlesini ile dil işe yaşam 
arasındaki zorunlu bağı gözler önüne sermektedir.

Alıntıda geçen, “(...) ama o alan içinde ‘canlı’ tartış-
maların yapılmasını sağlamak, hatta insanları o alan 
içinde kalmak koşuluyla daha ‘muhalif’ ve ‘eleştirel’ 
olmaya cesaretlendirmektir.” kısmı, tüm distopya 
ve hayata geçmiş distopik yönetim biçimlerinin or-
tak paydasıdır. Buna verilebilecek en açıklayıcı ör-
nek, İngiliz Edebiyatının usta kalemlerinden George 
Orwell’in “1984” adlı yapıtındaki sistemdir. Bu sistem-
de öncelikle ‘edilgen kılınmak istenen’ halk, iki sınıfa 
bölünmüştür. Kendilerine daha üst olduğu lanse edi-
len sınıfın, ‘proles’ olarak adlandırılan ve aşağı görülen 
sınıfa yukardan bakası sağlanmıştır. Halbuki, insanının 
mutluluk ve neşesine hizmet edecek her gereç, aşağı 
tabakada mevcuttur ancak ‘itaatkar kılınmak istenen’ 
sınıf üst tabaka olduğundan, bu gereçler onlara kötü 
olarak tanıtılmış, düşünme açıları açıkça daraltılmıştır. 
Öte yandan, dil ile ilgili yapılan çalışmalar, tamamen 
alıntıyla paraleldir. Yeni bir lisan oluşturan hükümet, 
insanların biricik düşünme mekanizmalarını, dillerini, 
kısıtlayarak onları silahsızlaştırmış ve tektipleştirmiştir. 
“Çirkin” kelimesi yerine “güzel değil”, “çok iyi” yerine 
“artı iyi”, “muhteşem” yerine “çift artı iyi” gibi kelime ka-
lıpları öngörülmüştür.Böylece kişiler, kelime dağarcı-
ğını, yani düşündüğü en temel hazineyi kaybederek, 
düşünme işlevi ve özgürlüğünden mahrum kalırlar.

Özgürlük kavramı her birey için farklı anlamlar ifade 
etmesinin yanı sıra, önüne getirilen kelime ile oluş-
turduğu bağ da farklı olabilir. Fakat, özgürlük kavramı 
altında bulundurduğu her türlü kelimeye bir “irade” 
eklemesiyle tanımlanabilir. Seyahat özgürlüğü, baskı 
altında kalmadan konum değiştirme manasına ge-
lirken, düşünme özgürlüğü, tamamen bireysel fikir 
üretme manasına gelir. Tüm bunlar uzaktan insanlara 
cazip gözükse de, yaklaşan özgürlük yani irade kavra-
mı beraberinde sorumluluk denilen bir kavram getirir 
ki, bu kavram geniş kitlelerce uzak durulan bir kav-
ramdır. Sorumluluk, kısa vadede insanın mutluluğuna 
ket vururken, uzun vadede her insana fayda sağlaya-
cağı düşünülür. Yani insanlar sorumlulukları sınırınca 
özgür olabilirler ve özgür oldukları boyutta sorumlu-
luk sırtlarına yüklenilir. Felsefe tarihinde, bilhassa ah-
lak konu başlığı altında oluşan ihtilafların kaynağı bu 
ilişkiden öne gelmiştir. Bu noktada bir takım insanlar; 
özgürlüğü altın tepside sunulmuş, kolay ulaşılabilir ve 
istenilen ölçüde sahip olunabilir bir kavram olarak ele 
alırken; bir grup bunun anlamsız olduğunu, insanın 
belirli bir öze sahip olmadığından bu özü kendisi inşa 
etmesi gerektiğini ve bunu içinde sürekli karar ver-
me ve eylem yapma zorunluluğunda olduğunu sa-
vunur. Bir grup ise; özgürlüğün var olmadığını, bizim 
yerimize birinin veya bir şeyin karar verdiğini savunur. 
Bu noktada Chomsky’nin “(...) özgürlüğün var olduğu 
hissini verirken tartışmalara sistemin koyduğu sınırla-
rı dayatır.” cümlesinde konulması öngörülen sınırlar 

düşünceyi - böylece iradeyi- yok etmeyeceğinden 
‘determinizm’ olarak değerlendirilemez. Öte yandan 
tamamen bireysel bir yapı olmaması ‘indeterminizm 
veya oto-determinizm’ fikirleriyle de tam anlamıyla 
örtüşmez. Burada yapılan kontrol, yanılsalamalarla 
kurulmalı ve ustalıkla yönlendirilmelidir.

“Hür olmadıkları halde, kendilerini hür sananlar kadar 
hiç kimse esir olamaz” cümlesini, Alman filozof Jo-
hann Wolfgang Von Goethe sarf etmiştir. Bu cümle ile 
aslında, düpedüz bir dikta rejiminin, bir hürriyet sanrısı 
yaratmak şartıyla, esaret düzeninin uygulanmasından 
daha az vahim olduğunu belirtir. Bunun sebebi, birey-
sel özgürlüğün varlığa inanan bir beynin, zincirlerini 
sorgulamamasıdır. Daha önce de belirtildiği gibi, “sor-
gulama”, halkını edilgen kılmak isteyen bir yöneticinin 
baş düşmanıdır. Bu bağlamda, bu tür bir yöneticinin 
isteyeceği tek şey “indeterminizm veya oto- deter-
minizmin” olduğunu fikrine, sarsılmaz köklerle bağlı, 
hatta bu uğurda tartışmalara girebilecek bir kitlenin, 
“determinizm” düşüncesini, başka dünyalara ait bir 
kavram olarak görmesidir. Böylece ‘eleştirel’ olabile-
ceğini zanneden insan, hapsolduğu sınırların farkına 
varamaz. Tüm bu manipülasyon ve kontrol mekaniz-
masının oturtulmasında en önemli etkenlerden biri-
nin, alıntının sahibi Chomsky, bizatihi olarak medya 
olduğunu söylemiştir. Ona göre medya vasıtası ile bil-
ginin kirletilmesi veya istenen doğrultuda yontulması 
ve bu bilgi kirliliğin evlere servis edilmesiyle sınırların 
çizgileri kesinleştirilir. Yine Chomsky’e ait “Nasıl oluyor 
da ortalıkta dolaşan bu kadar çok bilgi olmasına rağ-
men çok az şey biliyoruz?” soru cümlesi, kitle iletişim 
araçlarınının kullanım gayesini açıkça anlatır.(ii)

Sonuç olarak, bir bütün halinde idare edilmek iste-
nen toplumların egemenlik altına alınması, apaçık bir 
ceza veya şiddet kullanımıyla değil, insanların akıl er-
direbileceği düzeyde mevcut olan düşünce alanlarını 
mümkün olabildiğince azaltmak- ki burada en önemli 
araç dildir- böylece insanları inandıkları ideallere bağlı 
tutarak, bunların bir özgürlük ortamı neticesinde var 
olduğuna inandırmak ile olur. Bu kutu içinde yaşam-
larını sürdüren insanlar, yaratılmış bir yanılsama sonu-
cunda, otoriteye başkaldırı olarak eleştirel bir takınabi-
lirler fakat bu tavır yine iktidar sahiplerinin isteyeceği, 
bu suni ortama “canlılık” katacak bir olaydır. Bu sayede 
sistem hem inşa ettiği duvarları güçlendirecek hem 
de onları görünmez kılacaktır. Bu anlatılanların akisle-
ri dünyanın her bucağında görülebilir ve tarih içinde, 
getirdiği hezeyanlar ile kendine yer bulmuştur. İşte 
bu sebeptendir ki Türkiye Cumhuriyeti’ni inşa eder-
ken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, hayranı oldu-
ğu Tevfik Fikret’ten ilham alarak, öğretmenlere hitap 
ederken onlardan, “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür ne-
siller” istemiştir.
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FELSEFE KULÜBÜMÜZÜN İNSAN HAKLARI 

HAFTASI ETKİNLİKLERİ

11 Aralık 2018 tarihinde Lise Kısmı Felsefe Kulü-
bü öğrencilerimiz Yağmur KÖKDEN (12-İ), Karya 
HATUNOĞLU (10-K), Melisa DERTLİ, Aras ÜNSAL, 
(11-K), İdil RONA, Can Umur AKMAN (11-L) Felsefe 
Zümresi rehber öğretmeni Müge DÖLEK ile birlikte 
İnsan Hakları Günü Kutlaması nedeniyle bir etkinlik 
gerçekleştirdiler.

Etkinlikte iki ayrı temayı ele alan öğrencilerimiz; 

“Yoksulluğun Yıldız Falı” ve “Servet ve İktidar” baş-
lıklı konularında insanın insan olma haysiyeti ile 
sahip olması gereken hakların ne denli önemli ol-
duğunun vurgusu yapılarak, mevcut hak ihlallerine 

“bana ne” denmemesi, Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 
de dediği gibi “böyle bir rahatsızlık varsa tıpkı kendi 
işimizde olduğu gibi onunla ilgilenilmesi” gerek-
liliğinin vurgusu yapılmıştır. Bu mücadelede birlik 
olunmalı, eğitimden, sağlığa, hizmetten, sosyal 
hayata kadar her alanda yapılan olumlu çalışmalar 
ile demokratik bilincin ve insan haklarına saygının 
yaygınlaşmasını, değerlerin geliştirilmesini sağla-
manın ne denli önemli olduğu öğrenci aktarımları 
ile desteklenmiştir. Hep beraber çalışmanın öne-
mini vurgulamak için de etkinlik sınıfların bire bir 
katılımı ile şekillendirilmiştir. 

İnsan Hakları konusunda en önemli adımlar genç-
ler tarafından atılacaktır. Bu adımların okulumuz-
da bu tarz etkinlikler ile atıldığını görmek bizleri 
umutlandırıyor. İnanıyoruz ki gençlerimiz sayesin-
de insan haklarının zafer kazandığı daha duyarlı bir 
dünya içinde varoluşumuzu devem ettireceğiz.



Güneşin ülkesi Japonya… Birçoğumuz için onur-
lu insanlar, farklı bir mutfak kültürü, samuray kılıçları 
ve teknoloji anlamına gelen bir ülke. İki yüz yirmi yıl 
boyunca dış etkilerden uzak kalmasına rağmen bu 
küçük Asya ülkesi sanayi devrimini Uzak Asya böl-
gesinde en erken kucaklayan, gelişimini en erken 
tamamlayıp kendi kültürüyle harmanlayan, özgün 
kültürünü dünyada benimsetebilen nadir ülkelerden 
bir tanesi. Ancak Uzakdoğu’nun kalbi olan bu mistik 

ülkenin gizemli halkı hakkında dünya çapında adın-
dan hiç bahsedilmeyen, kapalı bir kutu içerisinde tu-
tulmaya çalışılmış bir konu var: Burakumin problemi.

Problemin kökeninde dinsel inançlar yatmaktadır. 
İnançlar zaman içerisinde toplumsal sınıfları ortaya 
çıkarmıştır. Japonya’ya Budizm inancının yayılıp yerel 
Şinto inancının binbir tanrısı ve doğa ruhları ile birleş-

BURAKUMİNLER VE 
JAPONYA
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mesi 6. Yy’da başlar. Baekje kralı Sejong, günümüzde 
Kore yarımadasının kuzeyi olarak tanımladığımız yer-
den 6. yüzyılın ortalarında Japonya’ya birkaç Budist 
misyoner ile birlikte Buda heykelcikleri, resimleri ve 
sutralar, yani atasözleri ve bilge kabul edilen sözle-
ri içeren metinler gönderir. Yıllar içerisinde Budist 
inancı Japonların kültürleri ile harmanlanarak Japon 
toplumun ayrılmaz bir parçası hâline gelir ve Japon 
kültürü üzerinde hem olumlu hem de olumsuz kabul 
edilebilecek kalıcı etkiler bırakır.

Budist inancının bu kültür üzerinde bıraktığı derin et-
kilerden bir tanesi ise “ruhsal saflık” kavramıdır. Ruhsal 
saflık birçok Doğu Asya dininde de var olduğu gibi bir 
insanda beden temizliği olmadan ruhsal bir arınma 
gerçekleşemeyeceğini ortaya koyar. Budistlere göre 
de bedenin temizliğine ve dolayısıyla dini ritüellere 
engel olan bir nitelik de din tarafından “kirli” sayılabi-
lecek işleri yapmaktır. Japon Budizmi’nde bu kirli iş-
ler insanların veya hayvanların ölü vücutlarına temas 
etmek gibi toplumda birileri tarafından yapılmazsa 
büyük sorunlar yaratabilecek işlerdir. Özellikle kasap-
lar, cenazeciler ve hayvan derilerini kurutma işinde 
çalışanlar her ne kadar topluma yararlı olsalar da dış-
lanmışlar ve hor görülmüşlerdir. Toplumun bir par-
çası olarak asla kabul görememişlerdir. Hatta âdeta 
sistemli bir şekilde sınıf ayrımına uğramış, “köy insanı” 
olarak anılmışlardır. İşte Japonya’da hâlen süregelen 
Burakumin, yani “köylü insanlar” probleminin kökeni 
bu şekilde başlamıştır. 

Japonya’da sanat ve kültür gelişiminin hakim olduğu, 
savaşların uzun bir süre boyunca yapılmayacağı Edo 
döneminde, feodal Japonya’nın kast sistemi içerisin-
de “eta,” yani “kir fazlalığı” olarak anılan Burakumin’ler, 
bir etnik grubun dışında aslında katı sınırları olan bir 
ekonomik grubu temsil etmiştir. Birçoğu izole ve top-
lumdan uzak bir şekilde yaşamışlardır. Hatta, Bura-
kumin grubundan üstün olarak kabul edilen “gerçek” 
Japonlarla bir arada yaşamalarına izin verilmemesine 
rağmen bu “üstün halklarla” karşılaştıklarında şapka 
çıkarma gibi kendilerinden itaatkâr biçimlerde selam-
lamalar beklenmiştir. İnsanlardan bir eta’ya dokun-
duklarında temizlenmek için yıkanmaları istenmiş, 
samuraylar tarafından gerek görüldüğü takdirde kat-
ledilmeleri serbest hâle getirilmiştir. Adeta insan dışı 
varlıklar olarak görülen Burakumin insanları hakkında 
bir Japon sulh hakiminin şu hüküm, durumu özetler 
niteliktedir: “Bir eta normal bir insanın yedide biri ka-
dar değerlidir.”

1869’da başlayan Meiji Reformu’yla beraber kaldırılan 
bu sosyal sınıflandırma, günümüzde bu kadar katı ol-
masa bile etkilerini devam ettirebilmektedir. 1871’de 
Japon toplumunu ve devlet yapısını batılılaştırmak 
amacıyla et tüketimi yasağının kaldırılması sonucun-
da Burakumin ailelerinden birçoğu kasaplarda çalış-
maya başlamıştır ve bugün de Japonya’da kasapçılık 
geleneği olan ailelerin büyük bir kısmının Burakumin 
kökenleri olduğu söylenebilir. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Japonya 20. yüzyılın 
sonlarına doğru Bura-
kumin grubunu “enteg-
rasyon” politikası altında 
toplumla birleştirme-
ye çalışmış olsa bile bu 
problem günümüzde de 
sürmektedir. Hâlâ aktif 
olan Buraku Özgürlük 
Derneği (BLL) Buraku 
haklarını savunmaya ve 
Japon toplumunu konu 
hakkında bilinçlendir-
meye kendini atamış 
olan organizasyonlar-
dan bir tanesi olarak bu 
sorunun ne kadar derin 
kökleri olduğunun bize 
hatırlatıcısıdır ve Japon 
toplumunda bir zaman-
lar ölüme layık görülen 
bir sınıfın Japon bilincin-
de nasıl bir yer ettiğinin 
bir kanıtıdır.

ATA GÖLOĞLU 133476, 
10/S
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Genç Çanakkale Şehitleri

Galatasaray Lisesi 1916’da Çanakkale 
Muharebesinde gönüllü katılan tale-
belerin hiç birinin geri dönmemesi 
nedeniyle hiç mezun veremedi. Keza 
Balıkesir Lisesi, 1917’de Çanakkale’de 
94 şehit verdi. Balıkesir Erkek Muallim 
Mektebi’nde 1914-1918 yılları arasında 
sadece iki mezun verebildi. 1915 yılında 
kara tahtalara “Hocam biz Çanakkale’ye 
gidiyoruz. Hakkınızı helal edin.” yazan 
17 yaşındaki Sivas Lisesi öğrencilerinin 
geri dönmemesiyle maalesef hiç me-
zun verilemedi. Edirne Lisesi ve Kasta-
monu Abdurrahman Paşa Lisesi de hiç 
mezun veremedi.

Kayseri Şehitlerinin Yaş Dağılımı
En küçük şehit 14 yaşındadır. En yaşlı şehit 48 
yaşındadır. En fazla şehit veren yaş grubu 23 
yaştır ve 110 şehittir. Şehitlerin % 51’i 14-29 yaş, 
% 44’ü 30-39 yaş % 5’i 40-48 yaş arasıdır. En 
küçük şehit ise 14 yaşındadır.

“Biz Çanakkale’de bir dar-ül fünün 
(üniversite) gömdük”

Mustafa Kemal ATATÜRK



65

T
a

ri
h

Hicri 1315 doğumlu Tokatlı Halil evin 
en küçüğüdür. Yasa gereği her evde bir 
erkek, ailesinin güvenliğini ve geçimini 
sağlamak için askere alınmayabiliyordu. 
Ama Halil, gönüllü olarak Çanakkale’ye 
gitti. Geride bıraktığı annesi Rum çete-
ciler tarafından öldürülür, sözlüsü Hedi-
ye’de kaçırılır. Hediye’nin bu andan iti-
baren hayatı kararır. Hediye’yi uzun bir 
aradan sonra serbest bırakırlar. Halil’de 
köyüne döner. Hediye’nin başından ge-
çenleri yanlış anlar. Ve kavuşmak ahire-
te kalır. Türkü bir ağızdan değil Halil ve 
Hediye´nin karşılıklı konuşması şeklinde 
söyleniyor.

ASLIHAN BILIKÇI 60165, 11/E

“İnsan gücüne olan ihtiyaç eğitime olan 
ihtiyacın belki de daha önündeydi.” 

Kemal Kafadar (İstanbul Erkek Liseliler 
Eğitim Vakfı Başkanı)

HEY ON BEŞLİ

Hey Onbeşli Onbeşli
Tokat Yolları Taşlı
Onbeşliler Gidiyor
Kızların Gözü Yaşlı

 Aslan Yârim Kız Senin Adın Hediye
 Ben Dolandım Sen De Dolan Gel Gediye

 Fistan Aldım Endazesi On Yediye

Giderim Elinizden
Kurtulam Dilinizden

Yeşil Baş Ördek Olsam
Su İçmem Gölünüzden

 Aslan Yârim Kız Senin Adın Hediye
 Ben Dolandım Sen De Dolan Gel Gediye

 Fistan Aldım Endazesi On Yediye

Gidiyom Gidemiyom
Sevdim Terkedemiyom
Sevdiğim Pek Gönüllü
Gönlünü Edemiyom

 Aslan Yârim Kız Senin Adın Hediye
 Ben Dolandım Sen De Dolan Gel Gediye

 Fistan Aldım Endazesi On Yediye 

“Çekildik... Çanakkale’yi geçemedik ama Türk milletinin genç neslini, eğitimli neslini, çiçe-
ğini yok ettik. Dolayısıyla geleceğini yok ettik. Bellerini zor doğrulturlar’. Bu görüş, İngiliz 
kastının bir yansımasıdır. 

İngiliz Generali Aspinal Oglendar
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Sivastopol - Tolstoy
 Tolstoy’un Sivastopol adlı kitabı, yazarın kendi-
sinin Kırım Savaşı sırasında Sivastopol’da bir topçu ast-
subayı iken yaşadıklarını ve gözlemlerini öykü şeklinde 
anlattığı bir eserdir. Kitap 3 öyküden oluşur. Bu öyküler-
de bize savaşı ve savaşın insan üzerindeki etkisini anlat-
mıştır usta yazar Tolstoy. Bölümler “Aralıkta Sivastopol”, 
“Mayısta Sivastopol”, “Ağustosta Sivastopol” olarak ayrıl-
mıştır.

Aralık’ta Sivastopol: Kitabın bu bölümünde Tolstoy 
olayları kendi gözünden yazarak bizi, yani okuru Sivas-
topol’da bir gezintiye çıkarır. Önce okuru şehir civarın-
da, askerler ve insanlar arasında gezdirir, toplumdaki 

savaş psikolojisini gösterir. Sonra yavaşça askerlerin 
yanına ve siperlere, savaşın olduğu yerlere götüren ka-
yıklara bindirir. Kayıkta savaşa giden askerlerin korkusu-
nu hissettirir. Savaşın gerçekleştiği yere doğru ilerletir. 
Savaşın kaotik yanını gösterir Tolstoy, cephenin her iki 
tarafını da görebiliriz. Böylece Sivastopol’da Kırım Sava-
şı’nın devam ettiği günlerde bir gün geçirmişizdir artık.

Mayıs’ta Sivastopol: Tolstoy kitabın bu bölümünde bir-
den fazla karakter seçmiştir, bu karakterlerin hepsi bi-
rer yetkili askerdir. Benzerliklerinin yanı sıra farklılıkları 
da ortaya çıkar. Çünkü sonuçta hepsi birer insandır ve 
hepsinin istediği aşağı yukarı aynı şeydir; hepsi birer ni-
şan kazanmak, kahraman olmak ister.

KIRIM SAVAŞI VE SİVASTOPOL 

KUŞATMASI
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Ağustos’ta Sivastopol: Tolstoy bu bölümde, iki karak-
teri ele alır. Bu karakterler kardeştir. Büyük kardeş Mi-
hail Kozeltsov ve küçük kardeş Vladimir Kozeltsov. Bu 
kardeşler tamamen rastlantı ile karşılaşırlar savaşın uzak 
saflarında. Bölümün sonunda Sivastopol yenik düşer. 
Tolstoy bu bölümde savaşın insanlar üzerindeki psiko-
lojik etkisini, insanların savaşa verdikleri tepkiyi, savaş 
karşısında neler yaptıklarını ve savaşın sonucunun in-
sanlar üzerindeki derin etkilerini anlatır.

Tolstoy’un sözleriyle: 
“…Köprüyü geçen her asker şapkasını başından alıp haç 
çıkarıyordu. Ama bu duygunun arkasında başka, ağır, 
hayal kırıklığına, utanca ve öfkeye benzeyen bir duy-
guydu bu. Hemen her asker, Kuzey istihkâmlarından, 
geride bıraktıkları Sivastopol’a bakarken yüreğinde da-
yanılmaz bir sızıyla içini çekiyor ve düşmana gözdağı 
veriyordu.”

Tarihte Kırım Savaşı ve Sivastopol Kuşatması:
Kırım Savaşı: 4 Ekim 1853 ve 30 Mart 1856 tarihleri ara-
sında Osmanlı Devleti ve Rusya arasında yaşanmıştır. 
Osmanlı Devleti’nin yanında Birleşik Krallık, Fransa ve 
Piyemonte (Sardinya) savaşa katılmıştır. Bu ittifakın ne-
deni ise Rusları Avrupa ve Akdeniz’in dışında tutmaktır.
Birleşik Krallık’tan Osmanlı Devleti’ni paylaşma konu-
sunda destek alamayan Rusya, Osmanlı Devleti’ne it-
tifak teklifinde bulundu. Osmanlı Devleti bu teklifi Birle-
şik Krallık’ın desteğiyle reddetti. Büyüyen Osmanlı-Rus 
gerginliği Avrupalı devletlerin ilgisini çekti. Birleşik Kral-
lık Osmanlı Devleti’ni desteklemeye karar verdi; çün-
kü Rusya son zamanlarda Avrupa’da büyüyen bir güç 
haline gelmişti ve Birleşik Krallık da bu konudan büyük 
rahatsızlık duymaktaydı. Fransa ise Katolik-Ortodoks 
çatışmasında Ortodoksların savunucusu Rusya oldu-
ğundan Rusya’yı kendine tehdit olarak görüyordu. Bu-
nun yanı sıra Prusya bölgesinde de gözü vardı ama bu 
bölge Rusya’ya aitti, bu nedenlerle Fransa da Osmanlı 
Devleti’nin yanında oldu.
Rusya’nın İstanbul’da görevli elçisi Aleksandr Mençi-
kof’un talepleri reddedilir ve Mençikof 19 Mayıs 1853’te 

İstanbul’dan ayrılır. Bu-
nun ardından 22 Haziran 
1853’de Rusya, Eflak ve 
Boğdan’a asker yığmaya 
başlar. Çar I. Nikolay, bu 
hareketinin savaş başlan-
gıcı kabul edilmemesi ge-
rektiğini ve tedbir amaçlı 
olduğunu söyler. Bunların 
sonucunda İstanbul’da halk 
devlete savaş açması konu-
sunda baskı yapar ve Os-
manlı Devleti, Rusya’ya bir 
nota verir. Eflak ile Boğdan’ı 
15 günde boşaltmasını is-
ter. Rusya’nın bu notaya 
kayıtsız kalması sonucunda 
Osmanlı Devleti, Rusya’ya 
savaş açar.

Savaşın başında Osmanlı 
Devleti Balkanlar’da başarılı 
oldu ama Batum’a yardım 
götüren Osmanlı donan-
masının 30 Kasım 1853 
tarihinde Rus donanması 

tarafından batırılması sonucu Karadeniz hâkimiyeti ve 
İstanbul Boğazı’nın güvenliği tehlikeye girdi. Bu durum 
Avrupa devletlerini endişelendirdi. Fransa ve Birleşik 
Krallıkr iki devlete de birer ültimatom verdi. İki taraftan 
da istenilen şudur; Rusya için: Eflak ve Boğdan’dan çe-
kilmesi, Osmanlı Devleti’nin ülke bütünlüğüne saygı 
göstermesi ve Ortodoksların himayeciliği iddiasından 
vazgeçmesi; Osmanlı için; vatandaşlarına eşit haklar ta-
nıması, Hıristiyanlara olumsuz muamelede bulunulma-
ması, karma mahkemeler kurulması, Hıristiyan halktan 
vergi talep etmemesidir. Bu teklifleri reddeden Çar, Rus 
ordusuna Tuna Nehri’ni geçme ve ilerleme emri verir, 
bu emri takiben Birleşik Krallık ve Fransa 12 Mart 1854’te 
Rusya’ya savaş ilan ederler.
Bu bloklaşmalar sonucu savaşlar kaçınılmazdı. Osmanlı 
Devleti savaşı kazansa da büyük maddi kayıplar vermiş-
ti.
Sivastopol Kuşatması ise; Kırım Savaşı sırasında 17 Ekim 
1854 ile 11 Eylül 1855 tarihleri arasında Birleşik Krallık ve 
Fransa kuvvetlerinin, Osmanlı ve Sardinya desteğini de 
alarak Sivastopol’daki Rus kuvvetlerine gerçekleştirdik-
leri saldırıdır.
Ekim ayının başlarında Balıklava’dan harekete geçen 
Birleşik Krallık ve Fransa birlikleri Sivastopol’un güneyin-
de bulunan Hersones tepesi boyunca kuşatma gerçek-
leştirdiler.

Kaynakça
• Tolstoy, Lev Nikolayeviç (2016), Sivastopol Öyküleri 
(İstanbul: İletişim Yayıncılık)

• https://tr.wikipedia.org/wiki/Kırım_Savaşı

Gökay TOGA 111724, 11/N
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Leonardo di ser Piero Da Vinci, bir ressam, filozof, ast-
ronom, mimar, mühendis, matematikçi, heykeltıraş, 
müzisyen, kartograf ve yazar; tarihin gelmiş geçmiş 
en büyük dehalarından sadece biri…

15 Nisan 1452 tarihinde dünyaya gözlerini açan büyük 
isim, avukat bir babanın (Ser Piero di Vinci) ve onun 
kölesi olarak çalışan bir annenin (Caterina di Meo 
Lippi) gayrimeşru çocuğu olarak dünyaya geldi. Aile 
tarafından kabul edilmeyen Da Vinci uzun bir süre 
annesiyle beraber Vinci köyünde yaşadı. Küçüklüğün-
den beri sanata olan yeteneği ve bilime olan yatkın-
lığı ile dikkat çeken Da Vinci, Floransa ziyaretlerinde 
babasının da ilgisini çekti. O dönemlerde gayrimeşru 
çocukların yükseköğretim görme hakları olmadığın-
dan babası bu yeteneğin bir usta tarafından eğitilmesi 
gerektiği kanısına vardı. Leonardo Da Vinci, zamanın 
ressamlarından Andrea del Verrocchio’nun yanına çı-
rak olarak verildi. Burada eğitim görürken birçok ünlü 
ressam ile de tanışma fırsatına sahip oldu. Aradan bir-
kaç yıl geçtikten sonra Milano Dükü Sforza için ça-
lışmaya başladı. 17 yıl boyunca dük için çalışan Leo-
nardo, makine ve silah tasarımları yapıyor, festival ve 
organizasyonlar hazırlıyor, bunların yanında resim ve 

heykeller yapıyordu. Leonardo Da Vinci’nin 
birçok alana olan ilgisi yıllar içerisinde onun 
yaptığı birçok eseri yarım bırakmasına da 
sebebiyet vermişti. 1490’lı yılların sonunda 
tasarımlarını bir defterde muhafaza etmeye 
başlamıştı. Günümüzde Leonardo’nun aldığı 
bu notlardan oluşan defter sayfaları, kolek-
siyon halinde toplanmıştır. Sanatın yanında 
mühendislikle de uğraşan Leonardo’nun 
tuttuğu defterlerde ilk denizaltı, bisiklet ve 
helikopter tasarımları da gözlemlenmekte-
dir. Hidrolik alanındaki çalışmalarını not al-
dığı el yazmaları ise, Bill Gates’te bulunmak-
tadır.

Milano dükü için çalışmalarına nokta koy-
duğunda, 16 yıllık İtalya turu da başlamış 
oldu. Bu süre zarfında kendinden asırlarca 
söz ettirecek yapıtına imza attı. Ünlü Mona 
Lisa tablosu günümüzde hala gizemini ko-
rurken, portrenin kime ait olduğu tartışma 
konusudur. Hakkında birçok rivayet bulu-
nan tablonun genel anlamda en çok kabul 
edilen görüşü, portrenin Fransız bir tüccarın 
karsına ait olduğu yönündedir. Lourve Mü-
zesinde sergilenen eserin yanı sıra Da Vinci, 
Hz. İsa’nın ‘Son Akşam Yemeği’ (Il Cenacolo 
or L’Ultima Cena) adlı çalışması ile de bilin-
mektedir. Milano dükünün isteği üzerine ya-
pılan büyük eser içinde bulundurduğu bir-

çok motif ile de adından söz ettirmektedir. Hz. İsa’nın 
Romalı askerler tarafından yakalanıp, çarmıha geril-
meden önceki gün, 12 havariyle birlikte yediği akşam 
yemeğini konu alan tablo, bilim insanları tarafından 
hala içerdiği gizli imgeler dolayısıyla deşifre edilmeye 
çalışılmaktadır.

Bir Rönesans dönemi dehası olan Da Vinci tüm bu 
özelliklerinin yanı sıra, insan anatomisine de büyük 
hayranlık duyuyordu. Ona göre insan vücudu uta-
nılacak bir şey değildi ve sanatta gerçekliği tüm çıp-
laklığıyla yansıtmalıydı. Rönesans’ın kalbi Floransa’da 
yaşayan deha, orta çağın skolastik düşüncesinden ol-
dukça farklı bir bakış açısına sahipti. Mezardan çıkardı-
ğı kadavralar üstünde bilimsel incelemeler bile yapan 
Da Vinci, Roma’dan gelen papalık emri ile bu çalışma-
larına son vermek durumunda kalsa bile tarihin aşina 
olduğu bir çalışmaya imza atabildi: Vitruvius Adamı 
(Le proporzioni del corpo umano secondo Vitruvio). 
Yaptığı bu çalışmada insan vücudunun oranlarını ön 
plana çıkarmıştır. Kolları ve bacakları açık, çıplak bir er-
kek figürünün bulunduğu çizimde, iç içe geçmiş bir 
daire ve kare bulunmaktadır. Tam merkezde bulunan 

LEONARDO DA VINCI
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çıplak erkek figürü ve geometrik şe-
killerle birlikte, insan ve doğanın bü-
tünleşmesi anlatılmıştır. 1492 yılında 
yapıldığı tahmin edilen çalışma, Ve-
nedik’teki Gallerie dell’Accademia’da 
yer almaktadır. 

Orta Çağ’da yapabildiği bunca çalış-
ma ve eser, belki de yaşadığı döne-
min Floransa’sını yöneten Lorenzo 
de Medici sayesinde hayat bulmuş-
tur denilebilir. Floransa’nın I. Cosimo 
de Medici ile beraber Medici ailesi 
tarafından yönetilmeye başlanma-
sı sonucu kent, büyük zenginliklere 
sahip olmuştur. Lorenzo de Medici 
ise ekonomik anlamda zengin olan 
kenti sanatla süslemiştir. Lorenzo de 
Medici’nin sanata olan düşkünlü-
ğü, İtalya’da Rönesans adına atılan 
önemli adımlarda etkili olmuştur.

Leonardo Da Vinci’yi danışmanı ve 
dostu olarak tanıtan De Medici, onun 
ve daha birçok Rönesans sanatçısının 
çalışmalarına sponsor olmuş, onları 
teşvik etmiştir. Fakat De Medici, Leo-
nardo Da Vinci’ye çok ayrı bir hayran-
lık duymaktaydı. Leonardo’nun birçok 
farklı alanlara olan ilgisini biliyordu. 
Bu yüzden onu bilim ve mühendislik 
alanlarında da teşvik etti. Roma mer-
kezli Papalık ve Katolik kilisesinin hü-
küm sürdüğü toprakların çok yakının-
da bir Rönesans tohumu ekilmiş oldu. 
Leonardo Da Vinci’nin, Orta Çağ’ın 
Katolik kilisesinin baskıları içinde bun-
ca değerli ve tartışmalı eser yapabil-
mesi ve onları muhafaza edebilmesi 
büyük oranda Lorenzo de Medici sa-
yesindedir. Fakat Lorenzo, sanata düş-
künlüğünün yanı sıra Floransa’yı ade-
ta bir ‘şirket’ gibi yönetiyor ve halkın 
sosyal hayatına dahi müdahil oluyor-
du. Bu yönetim şekliyle kısa zamanda 
daha da zenginleşen Floransa, ne ya-
zık ki yanlış siyasi hareketler, komşu-
larla kötü ilişkiler, rant, tehdit, stratejik 
evlilikler, kent konseyleri üzerine bas-
kılar ve diktatörce yönetim ile beraber 
yavaş yavaş ekonomik gücünü kay-
betmeye başladı ve Medici ailesinin 
sonu oldu. Leonardo Da Vinci, despot 
bir yönetici olan Lorenzo için, daha 
sonraki zamanlarda “önce kendisini 
var eden bu adamın, daha sonra onu 
yok ettiğini söyleyecekti.”

TUĞÇE YEŞİM TÜRDÜ 143639, 10/S
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MARY STUART
 “Benim başlangıcım, bitişimde saklıdır.”
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V. James’in, Mary of Guise’dan olan kızı Mary Stuart’ın 
hayata gözlerini yummadan önceki nefes kesen son 
sözleri!

Çoğu kişinin “Reign” ve “Queen of Scots Mary” gibi dizi 
ve filmlerde şahit olduğu üzere Mary’nin hayatı ma-
cera ve heyecan doludur. 1547-1587 yılları arasında 
yaşayan Mary, babasının ölümü üzerine dokuz aylık-
ken çoğu kadının hayalini kurduğu ve kıskandığı kra-
liçe tacını giydi. İleride İskoçya ve İngiltere’yi birleştir-
meyi planlayan VIII. Henry, oğlu Edward ile Mary’nin 
evliliğini istese de Rahip David Beaton bu fikri onay-
lamamış ve İskoçya’nın geleceği için Mary’nin, Fran-
sa kraliçesi olmasının daha iyi sonuçlar doğuracağını 
düşünmüştür. Mary altı yaşında Fransa’ya eğitim için 
gönderilir ve Fransızca, Latince, İtalyanca, Yunanca ve 
İspanyolca öğrenir. On altı yaşına bastığında herkesin 
dizilerde görüp hayran kaldığı Fransa veliahtı Fransis 
ile evlenmiştir. Masal tadındaki evliliğin üzerinden 
iki yıl geçtikten sonra Francis tahta geçmiş ve Mary 
İskoçya kraliçeliğinin yanında Fransa kraliçesi de ol-
muştur. Her masaldaki gibi mutlu son beklenirken, 
Francis gittiği bir av sırasında yakalandığı kulak iltihabı 
dolayısıyla ölmüştür. Fransa’nın siyasi ortamının karış-
ması, dul kalan Mary’nin söz hakkının bu ülkede azal-
ması ve Mary’nin ülkesine olan sorumluluklarının ön 
plana çıkması İskoçya’ya dönmesine neden olmuştur.
İskoçya’nın son Katolik Kraliçesi olan Mary, İskoçya’ya 
döndüğünde Protestanların gücünün ve sayının art-
tığını görmüş, bu durumu değiştirmek için çabalamış 
ancak çabaları sonuç vermemiş ve bir süre sonra du-
ruma ayak uydurmak zorunda kalmıştır. Protestanla-
ra karşı zamanla hoşgörülü bir politika uygulamıştır. 
Hala savaşın etkisi altında olan İskoçya iç savaş riskiy-
le karşı karşıyadır. Durumu kurtarmak için protestan 
olan üvey kardeşi James Stuart’ın tavsiyeleri üzerine 
başka bir hükümet ile iş birliği yapar. Tek başına işleri 
idare etmekte zorluk çeken Mary, kuzeni Henry Stuart 
ile evlenir. Ne yazık ki müstakbel kocası Henry’nin tek 
amacı tahta ortak olabilmektir. Sinsi Henry ve üvey 
kardeş James, Mary’e suikast girişiminde bulunur ve 
bu girişim başarısız sonuçlanır. Mary ise bu planların 
arkasında eşi Henry’nin olduğunun farkında değildir. 
Ayrıca James protestanlarla bir olur ve Mary’e karşı 
ayaklanırlar. Suikast girişimi ve ayaklanmaların üzerine 
hayatının risk altında olduğunu fark eden Mary, eşiyle 
beraber Bothwell Dükü olan James Hepburn’ün evi-

ne yerleşirler. Bir süre sonra Mary VI. James’i, İngiltere 
için dünyaya getirir. Bazı tarihçilere göre Mary Stuart 
ve Bothwell Dükü birbirilerine aşık olur ve Mary’nin 
eşi, Lord Darnley’e suikast girişiminde bulunur; diğer 
tarihçilere göreyse Lord Darnley bir patlama sonucu 
hayatını kaybeder.

Bothwell Dükü ve Mary için Lord Darnley’nin ölme-
si aşklarını ilan etmeleri için bir fırsattır ve evlenirler. 
Ancak evlenmeleri İskoç soylularını rahatsız eder ve 
isyan başlar. Bothwell Dükü Norveç’e kaçar ve Mary 
tahttan indirilip Loch Leven adlı bir adaya hapsedilir. 
Bu sırada tahta VI. James geçer. Uğraşlarının sonunda 
bu adadan kaçar yaklaşık altı yüz bin kişilik ordusuy-
la isyan çıkarır fakat ordunun disiplinsizliği yüzünden 
hemen bastırılır ve susturulurlar. Bunun üzerine ku-
zeni I. Elizabeth’ten sığınma talep eder. Mary’yi bir 
tehdit olarak gören Elizabeth bunu fırsat bilip Mary’i 
hapse atar. Bu sırada Mary uşağı ile mektuplaşır ancak 
bu mektuplar incelenmektedir. Uşağı Anthony Ba-
bington ile Elizabeth’e bir suikast düzenlemeye karar 
verirler. Ancak mektupların şifresi çözülür ve suikast 
başarısız olur. Bu suikast girişiminde Mary’nin parma-
ğı olduğunu öğrenen Elizabeth, Mary için idam kararı 
alır. Ölümüne saniyeler kala Mary oğlu için dua et-
mektedir. Kendisinden af dileyen cellatlara ise cevabı 
şudur: “Sizleri bütün kalbimle bağışlıyorum; çünkü ar-
tık, bütün sıkıntılarıma bir son vereceğinizi umut edi-
yorum.” Yıllardır kurduğu hayali oğlu gerçekleştirir ve 
İngiltere’yi yöneten ilk Stuart üyesi olur. 

Mary, bu çalkantılı hayatında önüne engeller çıksa da 
vazgeçmemiş, savaşmaya devam etmiş ve amacına 
geç de olsa kavuşmuştur.

Kaynakça: 
http://www.atmosferdergisi.com/son-katolik-krali-
ce-mary-stuart/ 
https://onedio.com/haber/i-elizabeth-in-kuzeni-is-
kocya-kralicesi-mary-stuart-in-pek-bilinmeyen-ta-
lihsiz-yasami-724213 
https://www.biyografi.info/kisi/mary-stuart 
https://www.biyograficim.com/i-mary-stuart.html 
https://w2.i0123movies.com/mary-queen-of-scot-
s/?sv=1&ep=0

GÖKÇE ÇETİN 153705, 9/D
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Top sesleri geliyordu. Karl-Gerat, Schwerer Gustav, 
MG42, V-1, V-2… Birçok Alman askerinin âşık olduğu, 
mühendislik abidesi silahlardı. Almanlar yaptıklarıyla 
öylesine gurur duyuyorlardı ki, bir sanatçının eserine 
baktığı hayranlıkla bakıyorlardı. Ülkeleri parçalayan, 
insanları öldüren, hayatları bir bir yok eden bu silahla-
rın bizim dilimizde yalnız bir adı vardı: ölüm makinesi.
Daha II. Dünya Savaşı’nın korkunç sesleri yankı yap-
madan, Hitler başa geçip müthiş bir vahşete elini sür-
meden, çocukların masumiyeti çalınmadan tam 2 yıl 
önce… Anne ve baba olacaklarını bilmeden Alman-
ya’dan kaçıp İngiltere’nin savaş kokmayan toprakları-
na sığınabilmişlerdi. Böylece tarih, müthiş bir denk-
lemle bir kurtarıcıya, Nicholas Winton’a, gebe kalmıştı. 
Dünyanın bir ucundan diğer ucuna kaçan o Yahudi 
ailenin biricik oğlu, savaşın merkezine geri dönecek-
ti. Kim bilir, kitaplara sayfa sayfa yazılacak bir mucize 
olacak mıydı gittiği yerde?
Savaşın bir cinayet olduğu hususunu kabul ettiğimize 
göre devletlerin bu kanlı mücadeleyi yapmaları için 
elle tutulur nedenleri olması lazım. Vatan savunması 
olabilir. Özgürlüğe hasret kalmış bir ülkenin tepkisi de 
kabul görülebilir. Hatta esaret altında yaşamak iste-
meyen halkın sesi de olasıdır. Oysa II. Dünya Savaşı 
bir yalanla başlamıştı. Küçük bir kıvılcım, büsbütün bir 
yangın oluvermişti. 1 Ekim 1939, Almanlar Polonya’nın 
kendi topraklarına girip ateş açtığını iddia ettiler. Oysa 
Alman askerleri Polonya’nın sınırını geçmişlerdi. Savaş 

isteyen bir milletin karşısında adalet ve hukuğun dik 
durması mümkün değildi, söz konusu bile olamazdı. 
Böylece tarihin en kanlı savaşı başlamış oldu.
 Nicholas Winton, arkadaşının Prag’da kalarak 
oradaki insanlara yardım edeceğini öğrendi. Savaş 
vardı, bunu biliyordu elbette. İngilizler’in yaptığı gibi 
çay vakitlerinde gazetelerden okuduğu ve radyodan 
duyumsadığı şeyler vardı. Ama kilometrelerce öte-
sindeki vahşetin dondurucu görüntüsünü hayal bile 
edemediği ortadaydı. Fakat hayal etmeye başlayacak-
tı. Bu müthiş adamın aklında türlü fikirler vardı. Onu 
asıl harekete geçiren şey “Yahudi Soykırımı” denilen 
olaydı. Sahi, neydi bu? Naziler’in milyonların ölümüne 
imza attıkları bu kelime!
 Yıl 1938, Almanların savaşı çıkarmadan bir 
müddet önce. Nicholas’ın Çekoslovakya’ya gitme ne-
deni oradaki insanların hayata biraz olsun tutunma-
larını sağlamaktı. Böylesine yüce, böylesine hayati bir 
görevde yer alan kahramanımız istemeden daha bü-
yük bir şeyin içine sürüklenmişti. Soğuk kıştan saklan-
dığı oteline birçok insan gelip gidiyordu. Onun ellerini 
tutuyorlar, bir deri bir kemik kalmış bedenleriyle ısrar-
la başında bekliyorlardı. Mırıltılar bağırışlara, bağırışlar 
haykırışlara, onlar da büyüyüp Winton’un kalbine ula-
şıyordu. Ondan tek istedikleri çocuklarıydı. Ne ben-
cilce düşünüp kendi hayatlarının peşindeydiler ne de 
başka bir şeyin. Ellerinden tutup yürüttükleri, karne-
lerindeki yüz gramlık ekmeği gözleri kapalı verdikleri 

VAAT EDİLEN 669 HAYAT



73

T
a

ri
h

yavrularıydı. Adamın ne yapıp edip bu çocukları kur-
tarması gerekiyordu. Aslında kurtarılması gereken bir 
şey yoktu ortada. Evet, evet, bu kurtarma planı falan 
değildi. Her çocuğun sonuna kadar hak ettiği yaşama 
güvencesiydi.
 Bütün yardım çağrılarına yalnızca İngiltere 
kulak astı. 17 yaşından küçük bütün çocukları kabul 
ettiğini söyledi. Böylelikle Nicholas otele gelen ailele-
rin verdiği bilgilere göre her bir çocuğun kaydını tuttu. 
Tek tek belgelerini hazırladı ve ailelere geri dönüşü ol-
mayan kucak dolusu bir umut vaat etmiş oldu. Bütün 
hazırlıklar yapıldı. Sekiz tren ayarlanarak çocukların 
Almanya üzerinden Britanya’ya kaçırılmasını sağlana-
caktı. Sekiz tren, mermilerin arasından, içindeki mini-
cik canları kurtaracaktı.
 Yazılanları okumak daima kolaydır. İngilte-
re’yle iş birliği yapıldı, belgeler hazırlandı, sekiz tren 
bulundu. Basit gözüken cümlelerin içindeki derin an-
lamlar. Ne var ki savaşın, çoğu tarihçinin veya araş-
tırmacının unuttuğu bir boyutu var. Götürülen ço-
cukların kimisi daha doğru düzgün konuşamazken, 
kimisinin minik yüreği ana babasızlığı kaldıramazken 
onları ailelerinden koparmak… Buna tanıklık etmek 
Winton’un cesaretine bile gölge düşürüyordu. Sonra 
geride kalanlar… Nasıl olur da bir annenin çocuğunu 
bir daha dokunamamak, sesini duymamak, onu kok-
layamamak üzere bir yabancıya emanet ettiği bir ça-
resizlik söz konusu olabilir? Savaşın harap ettiği şeyler 
sadece ülkeler veya binalar değildir. Bu bahsettiklerim 
savaşın düzenbaz psikolojisi, insanların duyguları ve 
sevdikleri şeyler üzerine oynanan bir tür bahistir. Öl-
dürülen sen. Öldürülen ben. Öldürülen biz. Bu savaş 
kazanılamaz.
 Nicholas tek tek tuttu ellerinden. Avcunun 
yarısını geçmeyen, kömürle kaplı pamuk pamuk eller 
vardı. Kimse ona o sekiz trenin sağ salim Britanya’ya 
ulaşacağını temin edemezdi, etmemişti de. Çoğu kişi 

de inanmamıştı zaten. Operasyonun adı Czech Kin-
dertransport’du. Ve 29 yaşındaki İngiliz bir hayırsever, 
o çocukları Hollanda’dan kalkacak feribotlarla İngilte-
re’ye ulaştıracaktı.

 Yedi tren oldukça dikkatli bir şekilde sınırdan 
geçirildi ve İngiltere’ye ulaştırıldı. 1 Eylül 1939, 250 ço-
cuğun olduğu son seferin planlandığı tarih. Kanlı bir 
savaşın eşiğinden hiç zarar almadan kaçmak imkân-
sızdı. Nicholas Winton’un inancı bile bu imkânsızlığın 
lanetini kıramamıştı. Hitler aynı gün Polonya’yı işgal 
ederek resmen II. Dünya Savaşı’nı kayıtlara geçirdi. 
Böylece trendeki 248 çocuğun hayatı bombalarla 
sona erdirildi. 2 çocuk sağ kalabilmişti. Nicholas’ın son 
trende verdiği kayıplarla çektiği vicdan azabı ebedi-
yen dinmeyecekti. Vaat ettiği 248 hayat ve umut ül-
kelerin çıkarları uğruna bir hiç oluvermişti.

 Kocaman yürekli kahramanımız 669 çocu-
ğu savaştan kurtarmakla kalmadı. Hepsini müthiş bir 
titizlikle yeni ailelerinin yanına yerleştirdi. Ardından 
çocukların kayıtlarını ve yüreğini sızlatan hikâyelerini 
bir sandıkta tavan arasına kaldırdı. Sanki kendi çocuk-
larıymış gibi sakladı onları. 50 yıl boyunca kurtardığı 
hayatlardan başka kimsenin haberi olmadı. Ta ki eşi, 
Winton’un kendi hayatına eklediği yaşamları tavan 
arasında bulana kadar. ‘Savaş kazanılmaz.’ demiştim, 
yanılmışım. Nicholas Winton kulağıma fısıldadıyor. Bu 
savaşı yalnız çocuklar kazandı diyor.

Doğa Bozbıyık 143561, 9/D
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“Var mı dünyada günah işlemeyen, söyle;
Yaşanır mı hiç günah işlemeden, söyle;
Bana kötü deyip kötülük edeceksen,
Yüce Tanrı, ne farkın kalır benden, söyle.”

18 Mayıs 1048, Nişabur. Tarihte bazı kişiler ve olaylar, 
yaşadığı veya yaşandığı zamanı çok derinden etki-
lemekle kalmayıp, asırlar ilerisinin de kaderini yazar. 
Bu gün ise, tarihin bu dönüm noktalarından biridir. 
Kimisinin filozof, kimisinin matematikçi, kimisinin ise 
elinde şarabı yıldızlarla başbaşa yaşayan bir şair olarak 
tanıdığı Ömer Hayyam’ın doğduğu gündür bu gün. 
Selçuklu Devleti’nin Horasan’a hakim olduğu dönem-
de yaşayan; kaçınılmaz bir şekilde hayatımızın tatlı bir 
baş belası olan ‘şey’ kelimesinden türeyen cebirdeki 
‘x’in kurucusu, rubai türünün babası, günümüzde kul-
landığımız 3300’de 1 gün hata payı içeren Gregoryan 
Takvimi’nden bile hassas ölçen 5000’de 1 hata payı 

içeren Celalî Takvimi’nin sahibi ve daha birçok çağının 
ilerisinde olduğunu kanıtlayan eserin yaratıcısı Ömer 
Hayyam…

Hayyam’ın yaşadığı olaylar bir yılbaşı ağacının altın-
daki hediyeler gibidir; hangisinden ne çıkacağı belli 

olmaz fakat açıldığında da unutulmaz. İzninizle en 
büyük hediyeyi açalım o zaman. Ömer Hayyam, dö-
nemin en önde gelen bilgini olmanın verdiği azimle, 
Horasan bölgesindeki birçok bilim merkezini gezip, 
öğrendiklerini sırtında bir çanta gibi taşımıştır. Belki de 
tarihi bu kadar derinden etkileyen onun bu tecrübe-
leriydi. Orta Asya’nın göz bebeği ve Karahanlıların baş 
tacı olan Semerkant’ta başlamıştı her şey. Hayyam; 
şarabına düşkün, iğneleyici rubaileri ile tanınan biriydi 
ve tabi ki bu niteliği bazı zihinlere tehditti. 

Şiirsel bir çatışmadan fiziksele geçen bir anlaşmazlı-
ğın sonucunda Semerkant kadısı Ebu Tahir ile tanış-
mıştı Ömer ve yeni bir yola sürüklenmişti. Ebu Tahir 
ile derin, saatlerce süren fikir alışverişinden kaynaklı 
sağlam bir dostluk oluşmuştu. Bu dostluk sonucu Ebu 
Tahir, bir daha tatsız bir çatışmaya girmemesi için, her 
aklına bir şiir geldiğinde diline dökmek yerine yazıya 
dökmesi uğruna Hayyam’a bir defter hediye etmişti. 

Ebu Tahir aslında o anda dostunu koru-
mayı hedefliyordu fakat farkında olmadan 
tarihin en önemli eserlerinden birinin ara-
cıydı.

Alparslan, Selçuklu Devleti’nin yüce hü-
kümdarı, ölmüştü. Bütün dünyayı derin-
den etkileyen olayların çağ açtığı düşü-
nüldüğünde aslında bu ölüm de bir çağ 
açmıştı. Ebu Tahir ve Hayyam, o dönemin 
hükümdarı Nasır Han tarafından Alpars-
lan’ın oğlu Melikşah’a saygılarını bildirmek 
üzere düzenlenen heyete katılmaları üze-
re çağrılmıştı. Melikşah 17 yaşındaydı ve 
‘Ata’ diye hitap ettiği Nizamülmülk ile be-
raberdi. Nizamülmülk; üstün zekası ile Sel-
çuklu Devleti’ne uzun süre hizmet etmiş, 
bana göre ise devletin asıl hükümdarı olan 
kişiydi. Ömer Hayyam, o zamanlar bütün 
Horasan bölgesinde adı saygıyla anılan bir 

insandı. Nizamülmülk’ün bile ilgi alanına girmişti, hat-
ta kendisinin anladığı dilden konuşan, zeki, düzgün bir 
insan olan Ömer’e ihtiyacı vardı. O ihtiyacı bildirmek 
için onu tam bir sene sonra, aynı zamanda, İsfahan’da 
istemişti. Ömer de meraklı ya, koyulmuştu yola. Bü-

X
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yük yolculuğun küçük bir parçası olan bu yolun bir 
durağı da Kâşan’dı. Burası İpek Yolu’nun üstünde bir 
vahaydı. Hayyam buraya akşam saatinde ulaşmış, 
konaklayacak yer ararken bir kervansaray bulmuştu 
fakat tek bir boş oda kalmamıştı, bu sebepten ötürü 
Hasan bin Ali Sabbah adında birinin odasına konuk 
olmuştu. Hasan Sabbah, Rey’liydi ve onun da hedefi 
İsfahan’dı. Amacı şimdilik masum fakat aslen Selçuklu 
Devleti’ni yok etmekti. Ömer, Hasan’ın derin bilgile-
rinden etkilenmiş bir vaziyetle, bir arkadaş edinerek 
İsfahan’a olan yolculuğunu sürdürmüştü. Bu dostluk 
ileride nelere yol açacaktı bir bilseydi. 

İsfahan’a gelmişlerdi. Geldiklerinin ertesi günü Ni-
zam’ın huzuruna çıkmıştı Hayyam. Nizam, Ömer’e 
hayranlık duyuyordu, “Senin gibi adamları bırak Se-
merkant’tan getirtmeyi, böyle adamları bulmak için 
Semerkant’a kadar bizzat yürüyerek gitmeye razıyım.” 
sözü bunun kanıtıydı. Vezir, kurmak istediği istihbarat 
ağının başında istiyordu onu. Ömer de saray haya-
tından olabildiğince uzak olmak istiyordu ama dostu-
nu kırmamak için bir fikri vardı, yolda tanıştığı o zeki 
Rey’liyi tanıştırdı tecrübeli vezirle. Nizam da uzun bir 
tartışmanın ardından hayran kalmıştı o zekaya ve onu 
bu göreve uygun görmüştü. Koskoca Nizamülmülk, 
hata yapmıştı. Hayyam ilk zamanlarda çok başarılı bir 
şekilde hem vezire hem de Melikşah’a hizmet ediyor, 
devlete ihanet eden herkesi saptıyordu. Zamanla, asıl 
hedefine uygun davranmaya başlamıştı ve Nizam’ın 
konumuna göz koymuştu. Uzun bir mücadele sonu-
cunda ise kaybetmiş ve sonunda da Ömer’in bağış-
lama isteği ile öldürülmek yerine Melikşah tarafından 
sürgün edilmişti. Hasan bunu unutmamıştı.

 Hasan Sabbah, dünyadaki belki en güvenli, 
izole yer olan Alamut Kalesi’ni feth etmişti ve kurdu-
ğu Haşşaşiyûnler tarikatının merkezi yapmıştı. Haş-
şaşiyûnler tarihin ilk terör örgütü olarak anılır. Onla-
rın her yerde kulakları vardı. Alamut’tan kalma bazı 
metinlere göre Hasan, müritlerine dinin ‘esasları’na 
bağlı kalanlar manasında Esasiyun dermiş, bu kelime 

zamanla Avrupa’ya ‘assassians’ (katil) kelimesi olarak 
geçmiştir. Peki, bu iki ucun ne istediğini biliyoruz, ara-
larında kalan Hayyam ne istiyordu? Ona göre yaşam 
siyasetten ibaret değildi, o sakin bir nehir gibi olan 
düşlerinin içinde kendini akıntıya bırakmak istiyor-
du. O, bu isteğine rağmen tarihin iki en hırslı insanın 
çatışması arasında kalmıştı. Her ne kadar politikadan 
tiksinen biride olsa, o ister istemez kendini dalgalı de-
nizlerin içinde buluyordu. 

Hayyam demişti ki:
“Her gün biri çıkar, başlar, benim ben demeye,
Altınları, gümüşleriyle övünmeye.
Tam işleri dilediği düzene girer,
Ecel çıkıverir pusudan: Benim ben, diye.”

Bunu Alparslan tam anlamıyla güç kazandığında bir 
esir tarafından öldürüldüğü gün yazmıştı. Tarihin en 
başarılı devlet adamlarından biri olan Nizam’a da uy-
gun, tarihin ilk terör örgütünün zihni Hasan’a da uy-
gun, evren dediğimiz koca bir sonsuzluk içerisinde 
yer alan her sonlu ‘lider’e de uygun… Tarih öyle bir 
şeydir ki, kendini tekrarlayıp durur. O kendini tekrar-
layıp durur ama insanoğlu bir durmaz. Yapar. Düşer. 
Akıllanmaz. Tekrar yapar. Ömer’in hayatında yaşadığı 
her şey, iyisiyle kötüsüyle, hepsi bugünün temelidir 
bana göre. Akıllara sığabilecek her şey onun yaşadı-
ğı o 83 yılda olmuştur. Dilerim biraz daha dalın onun 
dünyasına ve düşünün, şimdiki her yaptığımız ‘şey’ bir 
şekilde o zamanlara dönmüyor mu? Pekâla söyleyin 
o zaman şimdi, x eşittir kaç?

KAAN BÖREKÇİ 70102, 10/Y
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20 Nisan 1889 
tarihinde Avus-
turya’da doğan 
Adolf Hitler bi-
linenin aksine 
Alman değil, 
A v u s t u r y a l ı -
dır. Eğitim gör-
düğü yaşlarda 
derslerinde ol-
dukça başarısız 
olan Adolf res-
sam olabilmek 
amacıyla Güzel 
Sanatlar Aka-
demisi sınavı-
na girer ancak 

burada da oldukça başarısız olur. 1. Dünya Savaşı’nda 
gönüllü olarak orduya yazılmasıyla başlayan askerlik 
hayatı, Alman İşçi Partisi’ni kurmasıyla siyasi olarak 
devam eder. Daha sonra yine Adolf’un kararıyla Nas-
yonel Sosyalist Alman İşçi Partisi adını alan bu parti-
nin üyelerine ise “Nazi” denilir ve kendisi de lider ola-
rak “Führer” lakabını alır. Bu parti içinde aldığı kararlar 
neticesinde hükümete ve devlete yaptığı darbe so-
nucu başarısız olunca tutuklanan Hitler, 10 ay hapse 
mahkûm edilir. Cezasını tamamladıktan sonra yapılan 
seçimler sonucu Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Par-
tisi’nin başına geçer. Almanya’da yaptığı gelişmeler-
le ve ekonomik kalkınmayla halkın gönlünü kazanan 
Hitler 1932 yılında Şansölye yani Cumhurbaşkanı ko-
numuna gelir.

 1933 yılının haziran ayında ya-
pılan nüfus sayımına göre Almanya’nın 
Yahudi nüfusu yaklaşık olarak 500.000’di. 
Yahudiler Alman nüfusun neredeyse yüz-
de birinden daha az bir kısmını oluşturu-
yordu. Almanya‘da yaşayan Yahudilerin 
%80’i Alman vatandaşı geri kalanlar ise 
Almanya’da doğan ve daimi ikamet iznine 
sahip Polanyalı Yahudilerdi. Almanya’da 
yaşayan Yahudilerin %70’i kentsel bölge-
lerde, tüm Yahudilerin %50’si ise en büyük 

10 Alman şehrinde yaşıyorlardı. Fırtına Birlikleri (SA) 
ve SS (Nazi devleti üst düzey muhafızları) sahiplerinin 
Yahudi olduklarını herkese söylemek için dükkanların 
camlarına, kapılarına Almanca da Yahudi anlamına 
gelen “Jude” kelimesini yazıyorlar ve Davut Yıldızı’nı 
çiziyorlardı. Bazı yerlerde Yahudilere şarkılar ve yü-
rüyüşler ile bir tür şiddet uygulanırken, ülkenin bazı 
kısımlarında ise Yahudilere olan tepkiler ölümler ile 
sonuçlanıyordu.
 Naziler yıllık parti mitinglerinde yaptıkları tar-
tışmalar sonucu, Yahudi halkı ikinci sınıf tabaka ha-
line getirdi ve siyasi hakların birçoğunu onların elle-
rinden aldı. Yahudilere ciddi anlamda kin duyan Nazi 
topluluğu. Yahudilerin Alman kanından ya da Alman 
kanıyla ilişkili insanlarla evlenmesi ve cinsel ilişki de 
bulunmasını yasakladı. ”Irksal alçaklık” olarak bilinen 

YAHUDİLER VE 
NAZİLER
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bu durum suç haline gelirken Nazilere göre büyükan-
neleri/büyükbabaları Yahudi olan, Musevilikten başka 
bir dine geçmiş, aralarında Katolik papazların ve rahi-
belerin olduğu çok sayıda insan Yahudilik dini altında 
toplandı.

 Alman diplomat Ernst Vom Rath’ın Paris’te 
genç yaşlarda ki Yahudi tarafından öldürülmesiyle 
Alman propaganda bakanı Joseph Goebbels, 1923’te 
Adolf Hitler tarafından başarısızca sonuçlanan Birha-
ne Darbesi’nin anma töreninde Nazi partisi yandaş-
larına yönelik ağır bir konuşma yaptı. Yahudilere karşı 
şiddet 10 Kasım sabahına kadar sürdü ve “Kristallna-
cht” (Kristal Gece) adı ile bilindi. 91 Yahudi ölüme terk 
edilirken 30.000’e yakın Yahudi yakalanarak toplama 
kamplarına hapsedildi.

 Naziler iktidara geldiğinde Yahudiler Avru-
pa’nın dört bir yanına yayılmışlardı bile. Daha çok 
Doğu Avrupa’da hayat süren Yahudiler azınlık olarak 
ayrı bir hayat sürüyorlar ve kendi dillerini kullanıyor-
lardı. Almanca ve İbranice dillerinin karışımı şeklinde 
olan Yiddiş adındaki bu dille konuşuyorlardı. Büyük 

şehirlerde yaşayan Yahudi halkı her ne kadar oradaki 
yaşama kaynaşmış olsa da yaşlı olan Yahudiler çoğu 
zaman geleneksel kıyafetler giyiniyor, erkekler şapka 
ve takke takıyor, kadınlar ise peruk ya da başörtü ile 
başlarını kapatıyorlardı.

 1935 yıllarında Nazi kamp rejimi özellikle Ya-
hudiler üzerinde olmak üzere ırkı nedeniyle biyolojik 
olarak farklı olan her türlü insan üzerinde uygulanma-
ya başladı. Nazi kamp teşkilatı ve kapsamı genişledi. 
Artık hapis olmaktan çıkıp, zorunlu çalıştırma yeri ve 
katliam yerine dönüştü.

 Alman işgali ile başa çıkmaya çalışan Avru-
pa’da, Almanlar kendi egemenlikleri için direnenleri ve 
ikinci sınıf olarak değerlendirdikleri kişileri tutukladılar 
ve bu kişileri kampa gönderdiler. Savaş boyunca top-
lama kamplarında eşi benzeri görülmemiş bir sayıya 
erişildi. Savaştan önce 25.000 olan bu sayı Mart ayın-
da 100.000’e ulaştı.

 Bu artış kamplarda yerin kalmamasına ne-
den oluyordu. Buna bir çare arayan Almanlar 7 Aralık 
1941 tarihinde Alman Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı 
Wilhelm Keitel, Adolf Hitler’in talimatıyla “Gece ve Sis” 
kararnamesini yayınladılar. Bu kararnameye göre tu-
tuklanan insanlar gece ve sis içinde kayıplara karışıve-
recek ve akrabalarına haber verilmeyecekti.

 Yahudiler hayatları boyunca birçok 
eziyete maruz kalmışlardır ancak en çok 
işkence gördüğü topluluğun başını Hitle-
rin çektiği Naziler olmuştur. Nazi toplu-
luğu Yahudileri ister yakarak, ister silahla, 
isterse bıçakla veya çeşitli işkencelerle 
öldürmüştür. Sadece bunlarla da kalma-
dan Yahudiler ayrıca birçok topraktan da 
sürülmüşlerdir. Aslında hala karşımıza 
birçok Yahudi insanın çıkması veya her 
büyük şirketin arkasında bir Yahudi’nin 
bulunmasının da sebebi budur. Yahudi-
lerin zeki özellikleri, çalışkanlıkları en çok 
göze çarpan özellik olduğu için hep ön 
plandadırlar. Belki de Yahudilerin bu kıv-
rak zekâsının, Almanlar gibi diğer bir zeki 

toplum ile bir araya geldiğinde ortaya tam bir kargaşa 
durumunun çıktığı da söylenebilir bir tezdir.

ASLI DENİZ ETHEMOĞLU 153717, 9/D
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TARİH ZÜMRESİ ETKİNLİKLERİ

GORDİON ANTİK KENT GEZİMİZ

18 Ekim Perşembe günü okulumuz 9/A ve 10/D sınıf-
larıyla Tarih ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin iş-
birliğiyle Polatlı’da bulunan Gordion Antik Kent Müze-
si’ne gezi düzenlendi. Müzede Eski Tunç Devri eserleri, 
Kral Midas ve Erken Frig Çağı eserleri yer almaktadır. 
Bu dönemlerden kalma el yapımı çanak çömlekler, 
demir aletler, tekstil üretim aletleri sergilenmektedir. 
Gordion’da ele geçen mühür ve sikke örneklerinin 
yanı sıra M.Ö. 6- M.S. 4. yüzyıla ait ithal edilmiş Yunan 
seramiği, Helenistik Çağ ve Roma Dönemi malze-
meleri bulunmaktadır. Müzeyi gezen öğrencilerimiz, 
yaratıcı drama yöntemiyle atölye çalışması yaptılar. 
Her bir öğrenci müzeyi bir nesne belirleyerek gezdi. 
Daha sonra müzenin bahçesinde belirledikleri nesne-
leri heykel biçiminde sunarak arkadaşlarının seçtikleri 
nesneleri bulmalarını sağladılar. Canlandırma bölü-
münde kendilerine verilen yönergeye göre gündelik 
yaşam, dini inanışlar ve savaş konulu doğaçlamalar 
yaptılar. Öğrencilerimiz yaratıcı drama yöntemiyle 
müzede yaşayarak öğrenme sürecini gerçekleştirdiler.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE 
TOPLULUĞUMUZDAN CUMHURİYET 
SUNUMU

Atatürkçü Düşünce Topluluğumuz (ADT) Cumhu-
riyetimizin kuruluşunun 95. yılı nedeniyle 26 Ekim 
2018 tarihinde Lise Kısmı Konferans Salonunda bir 
sunum gerçekleştirdi. Cumhuriyet’in ilanından önce-
ki süreçte Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet ile 
ilgili düşüncelerinin nasıl şekillendiğini gösteren bir 
canlandırma ile başlayan sunumda ADT üyelerimiz 
tek tek söz alarak yönetim biçimi ve kavram olarak 
Cumhuriyeti, başka ülkelerde uygulanış biçimini, 1924 
Anayasasını, Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte Atatürk’ün 
çağdaş toplum fikrini gerçeğe dönüştürmek amacıyla 
sanat, bilim ve eğitim gibi pek çok alanda yaptığı dev-
rimleri, toplumda yaratılan düşünce ve kültür birliğini 
anlattılar.
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ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE TOPLULUĞU 
VE TÜRK TARİH TOPLULUĞUMUZ 
GELENEKSEL ANITKABİR GEZİSİNİ 
DÜZENLEDİLER

Atatürkçü Düşünce ve Türk Tarih Topluluğu Kulüp 
öğrencileri, tarih öğretmenleri Süheyla Dinekli ve Ra-
bia Göymen rehberliğinde Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ü anmak için O’nu ebedi istirahatgahında 20 
Kasım 2018 günü ziyaret ettiler. Atamızın mozolesi 
önünde saygı duruşunda bulunan öğrenciler, Ata-
türk’ün kişisel eşyalarının sergilendiği ve İstiklal mü-
cadelesinin anlatıldığı müzeyi gezdiler. Ankara’dan ve 
farklı illerden gelen ziyaretçileri ve düzenlenen resmi 
töreni gözlemleme olanağı bulan öğrenciler, Atamıza 
olan bağlılıklarını bir kez daha ifade ettiler.

100. YILINDA PARİS BARIŞ KONFERANSI

Lise kısmı Atatürkçü Düşünce Topluluğu ve Türk Ta-
rih Kulübü öğrencileri tarafından 11 Ocak 2019 Cuma 
günü “100. Yılında Paris Barış Konferansı” konulu bir 
konferans düzenlenmiştir. Konferansta öğrencilerimiz 
Paris Barış Konferansının önemine değinmiş ve bu 
konferansın öncesinde ve sonrasında yaşanan Dünya 
Savaşları ve bu savaşlardan sonra ortaya çıkan yeni 
ülkelerden ve ülkelerin ekonomik durumlarından 
bahsettiler.

TARİH ZÜMRESİ MÜZE GEZİLERİ “
İNSANLIĞIN İLK İZLERİ”

9. sınıf öğrencilerimizden üç grup 19, 22 ve 
26 Mart 2019 tarihlerinde Anadolu Medeni-
yetleri Müzesi’ne inceleme gezisine katıldılar. 
Tarih zümresinden Sevil Barlas, Süheyle Di-
nekli, Rabia Göymen, Seyide Eroğlu, Muazzez 
İlhan, Nagihan Ebru Cambaz rehberliğinde 
düzenlenen gezide 9. Sınıf “Uygarlık Tarihi” 
konularının dönem görselleriyle pekiştirilme-
si amaçlandı.

Gezi kapsamında Anadolu’da yaşamış çeşitli uygar-
lıklardan günümüze miras kalan eserleri yakından 
görme ve inceleme fırsatı buldular. Öğrencilerimizin 
Tarih derslerinde öğrendikleri Yontma Taş Devri, Cilalı 
Taş, Bakır-Taş Çağı, Maden Çağı, Asur Ticaret Kolo-
nileri, Hitit, Frig, Urartu ve Geç Hitit dönemlerine ait 
bilgileri somutlaştırmaları amaçlandı.
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ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 
104. YILDÖNÜMÜ

“18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehit-
leri Anma Günü”nü, okulumuz lise 
kısmında düzenlenen etkinliklerle 
kutladık. Türk tarihinin bir asırlık 
destanı Çanakkale Savaşlarını, sa-
vaşın kaderini değiştiren büyük 
komutan Mustafa Kemal Atatürk’ü 
ve vatanımız uğruna can veren 
isimsiz kahramanları saygı, minnet 
ve şükranla andık. 

Lise Kısmı Konferans Salonunda Atatürkçü 
Düşünce Topluluğumuz tarafından gerçek-
leştirilen sunumda yüzyılın en centilmen sa-
vaşı olarak anılan Çanakkale Savaşının bilin-
meyen yönleri anlatıldı.

ADTTT GENEL KÜLTÜR VE 
TARİH BİLGİ YARIŞMASI

Lise Kısmı Atatürkçü Düşünce Top-
luluğu ve Türk Tarih Topluluğu-
muz tarafından 26 Nisan 2019 ta-
rihinde Genel Kültür ve Tarih Bilgi 
Yarışması düzenlendi. Konferans 
Salonunda yapılan etkinlikte yarış-
macılar ikili gruplar halinde çağ-
rıldı. Yarışma kurallarına göre ken-
dilerine yöneltilen soruları verilen 
süre içinde cevaplamak için uğraş 
veren öğrencilerimiz, zorlandıkları 

anlarda yarı yarıya joker hakkının yanı sıra seyirciye 
sorma jokerini de kullandılar. Eleme usulü ile yapılan 
yarışmanın finali, en çok doğru cevabı veren öğren-
ciler arasında yapıldı. Yarışmanın sonucunda 11-C sı-
nıfından Doğukan Ozan Koç-Ayhan Yiğit Özel ve Işık 
Sönmez-Doruk Kılıçoğlu ikilisi birinciliği paylaştı.
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ULUSAL EGEMENLİĞE DOĞRU

11/F sınıfı öğrencileri 30 Nisan 2019’da, tarih öğret-
menleri Muazzez İlhan ve Nagihan Ebru Cambaz 
rehberliğinde Kuruluş Savaşı Müzesi (I. TBMM) ve 
Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM) gezilerini gerçekleştir-
diler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
etkinliklerinin devamı kapsamında düzenlenen ge-
zide, ulusal egemenliğin ilk kez hayata geçirildiği bu 
binalarda, cumhuriyetin kuruluş yıllarında yaşanan 
mücadeleler bir kez daha hatırlandı. Cumhuriyete 
giden süreçte, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da 
başlattığı Türk Kurtuluş Savaşı’nın yalnızca emperya-
lizme değil, aynı zamanda halkın egemenlik hakkını 
kullanmasına yönelik olduğu ve bu süreçte yaşanan 
tüm hak mücadeleleri yerinde anlatılarak öğrenciler 
açısından bilgiler somut hale getirildi. 

I. TBMM binasında ilk meclis hakkında bilgi verile-
rek, özellikle kurucu meclis olması üzerinde duruldu. 
Cumhuriyet’in İlanı başta olmak üzere yeni Türki-
ye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerinin bu mecliste 
atıldığı, savaş ve barış kararlarının bu mecliste alındı-
ğı konuşuldu. II. TBMM Binası aynı zamanda Cum-
huriyet Müzesi olduğundan, hem II. Meclis dönemi 
çalışmaları değerlendirildi, hem de burada sergilenen 
Atatürk’e ve diğer milletvekillerine ait kişisel eşyalar 
üzerine konuşularak dönemin sosyal yapısı üzerine 
de çıkarımlar yapıldı.
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Lise Kısmı Sosyal Bilimler Zümre-
leri olarak disiplinler arası işbirliği 
anlayışla düzenlediğimiz Sosyal 
Bilimler Günleri’nin bu yılki teması 
“Rekabet” oldu. Lise öğrencilerinin 
perspektifinden üstünlük sağlama, 
daha iyi işler yapma ve daha iyi 
sonuçlar almak için yarışma an-
lamına gelen rekabet kavramı ele 
alındı.

Bu kapsamda Tarih zümremizce; 
Konferans salonunda “II. Dünya 
Savaşı Uzun Metrajlı Propaganda 
Filmleri” gösterimi yapıldı. Ardın-

dan “Spor ve Müzikte Rekabet” ko-
nulu sunum yapıldı. Hi-tech sınıfta 
“Tanrıların Rekabeti”, “Tarih Boyun-
ca Olimpiyatlar” ve “Eurovizyon 
Şarkı Yarışmasının Uluslararası İliş-
kilere Etkisi” konulu sunumlar gün 
boyunca gerçekleştirildi. “Dünya 
Liderleri Arasında Rekabet” adıyla 
gönüllü öğrencilerimiz tarafından 
çekilen kısa film konferans salo-
nunda gösterildi. Ayrıca rekabet 
teması bağlamında ülkemizi geç-
mişten bugüne Eurovizyon şarkı 
yarışmasında temsil eden şarkılar-
dan oluşan bir konser düzenlendi.

Felsefe zümremizce düzenle-
nen sunumda ise öğrencilerimiz 
“Reklam ve Rekabet” konusunu 
ele aldılar. Sunumda pazarlama 
dünyasının en önemliaracı olan 
reklamlar ele alındı; tarihsel süreç 
içinde değilen reklam stratejileri, 
reklamların ikna gücü ve reklam 
etiği konuları tartışıldı. İzlenen rek-
lam videolarından yola çıkarak rek-
lamların tüketici üzerindeki etkisi 
gözler önüne serildi.

Coğrafya Zümremizin Hi-tech sı-
nıfta gerçekleştirilen etkinliğinde 
“Ekosistemde Türler Arası Mücade-

“REKABET” TEMALI 7. SOSYAL 
BİLİMLER GÜNÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİK
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le” başlıklı Kahoot yarışması yapıldı. 
Sosyal Bilimler Günleri’nin konuk 
konuşmacısı olarak Devlet Opera 
ve Balesi Sanatçısı Arda AKTAR, 
konferans salonunda öğrencileri-
mizle “Sanat ve Rekabet” üzerine 
bir söyleşi gerçekleştirdi. 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümre-
mizce “Tarihten Günümüze Din ve 
Bilimin Rekabet Algısı” adlı öğrenci 
sunumu düzenlendi.
Sosyal Bilimler Günleri kapsamın-

da ayrıca Lise Kısmı Çok Amaçlı 
Salonda kurulan stantlarda öğren-
cilerimiz, rekabetle ilgili seçtikleri 
konuları ele aldıkları poster su-
numlarını sergilediler. 
Tarih Zümresi rehberliğindeki 
stantlarda “Alman İkiliği”, “İngiliz 
Kraliyeti’nde Kadın Rekabeti”, “Kapi-
talizmin İki Babası”, “Rekabet Uzaya 
Taşınırsa” ve Soğuk Savaş Döne-
mi’nde Nükleer Silah Rekabeti” ko-
nuları işlendi.

Felsefe Zümresi rehberliğinde; 
“Ebeveynlerle Rekabet”, “Kuşaklar 
ve Rekabet”, “Rekabet / İşbirliği ve 
Kapitalizm / Sosyalizm” ve “Sosyal 
Bilimlerde Rekabet” temalı çalış-
malar stantlarda sergilendi.

Coğrafya Zümresi 
rehberliğinde “Ta-
rımsal Rekabet”, 
“Eğitimde Rekabet”, 

“Ekonomik Rekabet”, “Kentleşmede 
Rekabet” konuları ele alındı. 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zümre-
si rehberliğinde ise “Türk Kültürün-
de Şamanizm”, “Rekabetin Değerler 
Açısından İnsan İlişkilerine Etkileri” 
ve “Rekabetin Ahlaki Kuralları ve 
Yardımlaşmanın Önemi” başlıklı 
çalışmalar sunuldu. 

Gün boyu öğrenciler tarafından 
gezilen stantlar ilgiyle karşılandı.
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Bu yıl 50.si düzenlenen TÜBİTAK Liseler Arası Proje 
Yarışması’na Sosyal Bilimler alanında 15 proje ile ka-
tılım sağlandı. Yarışmaya katılan projelerden iki sos-
yoloji projesi Bölge Sergisi’ne katılmaya hak kazandı. 
Öğrencilerimiz Yağız Efe ÖZMERİÇ ve Renk KAYA’nın 
“Televizyon Dizilerinde Aile İmgesinin Dönüşümü” 
temalı projesi Bölge Finalleri’nde sosyoloji alanında 
ikincilik kazandı.

Sosyal Bilimler alanında hazılanan diğer TÜBİTAK 
projeleri aşağıda belirtilmiştir. 

SOSYOLOJİ ALANINDA;

11-C sınıfından 111678 numaralı Deniz Yüce ÖZHAN 
isimli öğrencimizin “Türkiyeli Gençlerin Suriyeli Sığın-
macılar İle İlgili Tutumları” konulu TÜBİTAK projesine 
öğretmenimiz Derya ORĞUN rehberlik etmiştir. (Böl-
ge Finaline kaldı)

11-B sınıfından 121761 numaralı Ezgi KARAPINAR ve 
11710 numaralı Emre ATAK isimli öğrencilerimizin “Yıl-

başı, Sevgililer Günü, Cadılar Bayramı, Anneler Günü, 
Babalar Günü Gibi Özel Günlerde Gençleri Tüketim 
Tercihleri ve Tüketim Alışkanlıklarında Değişim” konu-
lu TÜBİTAK projesine öğretmenimiz Sibel ÜNTUNA 
rehberlik etmiştir.

11-A sınıfından 167143 numaralı Zeynep Duru AVCI 
ve 11-P sınıfından Berk KURTİŞ isimli öğrencilerimizin 
“Devlet Liseleri İle Özel Liselerde Okuyan Öğrencile-
rin Okula İlişkin Aidiyet Duygularının Karşılaştırılma-
sı” konulu TÜBİTAK projesine öğretmenimiz Hande 
KUTLU rehberlik etmiştir.

10-S sınıfından 101034 numaralı Yağız Efe ÖZMERİÇ 
ve 133421 numaralı Renk KAYA isimli öğrencilerimi-
zin “Televizyon Dizilerinde Aile İmgesinin Dönüşü-
mü” konulu TÜBİTAK projesine öğretmenimiz Özge 
AZAPCI rehberlik etmiştir. (bölge ikincisi oldu)

10-S sınıfından 143639 numaralı Tuğçe Yeşim TÜRDÜ 
isimli öğrencimiz “Sosyal Medya Platformundaki Vi-
deoların Çocuklar Üstündeki Etkisi” konulu TÜBİTAK 

50. TÜBİTAK LİSELER ARASI PROJE 
YARIŞMASINA KATILDIK
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projesine öğretmenimiz Özge AZAPCI rehberlik et-
miştir.

DEĞERLER EĞİTİMİ ALANINDA;

11-C sınıfından 111281 numaralı Zeynep Naz YILDI-
RIM ve 11-B sınıfından 133389 numaralı Başak ÖZDEN 
isimli öğrencilerimizin “Sosyal Medyanın Sosyal Görü-
nüş ve Beden Algısına Etkisi” konulu TÜBİTAK projesi-
ne öğretmenimiz Esma ÇUBUKÇU rehberlik etmiştir.

11-C sınıfından 111548 numaralı Doruk KILIÇOĞLU ve 
111552 numaralı Doğukan Ozan KOÇ isimli öğrenci-
lerimizin “Değerlere Kuşaktan Kuşağa Sahip Çıkılması” 
konulu TÜBİTAK projesine öğretmenimiz İsmet DU-
YAR rehberlik etmiştir.

11-C sınıfından 111608 numaralı Deniz Berke SAĞLAM 
isimli öğrencimizin “Kadın ve Kadın Hakları” konulu 
TÜBİTAK projesine öğretmenimiz İsmet DUYAR reh-
berlik etmiştir.

11-C sınıfından 143669 numaralı Ezgi BİÇEN isimli 
öğrencimizin “Cumhuriyetten Günümüze Ders Kitap-
larında Değerler Eğitimi” konulu TÜBİTAK projesine 
öğretmenimiz Esma ÇUBUKÇU rehberlik etmiştir.

11-C sınıfından 167118 numaralı Alp Ege AKKAYA 

isimli öğrenci-
mizin “Mevlana 
Türbesi Ziya-
retçi Portresi” 
konulu TÜBİ-
TAK projesine 
öğretmenimiz 
Esma ÇUBUK-
ÇU rehberlik 
etmiştir.

TARİH 
ALANINDA;

11-D sınıfından 
133504 numa-
ralı Sefa ARZU 
ve 167106 
numaralı Me-
tehan DORA 
isimli öğrenci-
lerimizin, “Ta-
rihteki Siyasi 
Suikastler” ko-
nulu TÜBİTAK 
projesine öğ-
r e t m e n i m i z 
Tamer ATA-
CAN rehberlik 
etmiştir.

12-J sınıfından 
101025 numa-
ralı İpek AYBAR 
isimli öğren-
cimizin, “1914-
1918 Yılları Ara-
sında Büyük 
Savaşta Taraf-
sız Kalan Nor-

veç İsveç ve Danimarka Üzerinden İskandinav Coğ-
rafyasının Sosyo Ekonomik Durumun İncelenmesi 
(İsveç Basını Üzerinden)” konulu TÜBİTAK projesine 
öğretmenimiz Tümay TİMUÇİN rehberlik etmiştir. 

10-S sınıfından 133476 numaralı Ata GÖLOĞLU ve 
133396 numaralı Emre ATİLLA isimli öğrencilerimizin, 
“Hitit Kültürünün Günümüz Türkiye Kültürü Üzerin-
deki Etkilerinin İncelenmesi” konulu TÜBİTAK proje-
sine öğretmenimiz Rabia Göymen rehberlik etmiştir. 

11-B sınıfından 167110 numaralı Batuhan ÖZTİRYAKİ 
isimli öğrencimizin, “Türkiye’nin Nato’ya Girişinin Ba-
sına Yansımaları” konulu TÜBİTAK projesine öğretme-
nimiz Muazzez İLHAN rehberlik etmiştir. 

11-B sınıfından 121892 numaralı Metin Doruk SO-
MUNCU ve 60166 numaralı Mehmet AKGÜN isimli 
öğrencilerimizin, “I. Meşrutiyet ve İstibdat Dönem-
lerinde Eğitim Faaliyetleri ve Bu Faaliyetlerin Siyasal 
ve Sosyal Yapı İle İlişkilendirilmesi” konulu TÜBİTAK 
projesine öğretmenimiz Muazzez İLHAN rehberlik 
etmiştir.
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TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI
Taşpınar Mah. 2800.Cadde No: 5 İncek 06830 Ankara

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

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


