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Sevgili Kolejliler,

Yaşamımızı tümden etkisi altına alan 
ve küresel olarak tüm dünya insanla-
rının ortak problemi haline gelen co-
vid-19 pandemisi, uzunca bir zaman 
sosyal mesafeyi zorunlu kılsa da biz-
ler teknolojinin her türlü nimetinden 
faydalanarak sizler için TED Pusula 
Dergisinin 6. sayısını hazırladık. “Ya-
şamı bilinçle keşfet” sloganımıza pa-
ralel olarak sosyal bilimlerin ışığında 
yaşamı değerlendiren çalışmalarımı-
zı sizlere ulaştırmanın mutluluğu ile 
hepinize yeniden “merhaba” diyoruz.

Her türlü sürecin küresel bir boyut 
kazandığı; ekonomik, sosyal, politik 
ve kültürel alanlarda tüm dünya-
nın etkileşim halinde olduğu günü-
müzde yaşanan sorunların çözümü 
de ortak olmak ve nesnel temellere 
dayandırılmak zorundadır. Bugün 
yaşanan küresel problemler küre-
sel bir değişimi de beraberinde ge-
tirmiştir. Küresel salgın dolayısıyla 
ülke ekonomileri zarar görmüş, ya-
şamsal alışkanlıklar yerini bambaşka 
rutinlere bırakmış ve çalışma, eği-
tim, sosyalleşme alanları teknolo-
ji sayesinde evlere taşınmıştır. Artık 
toplumsal sürece katılımın koşulu 

bilişim teknolojilerine hakim olmayı 
içermektedir. Tüm dünya toplumla-
rı bu hızlı ve radikal bir dönüşümün 
içindeyken sosyal bilimlerin önemi 
perçinleşmiştir. Bizler de disiplinler 
arası işbirliği ile hayata geçirdiğimiz 
sosyal bilimler dergimizde insan ola-
rak karşılaştığımız her süreci sosyal 
bilimlerin ışığında değerlendirerek 
çağın gerekliliklerini nesnel bir bakış-
la kavramayı hedefliyoruz.

Ulu önderimiz Mustafa Kemal ATA-
TÜRK’ün de söylediği gibi “Mede-
niyetin coşkun seli karşısında mu-
kavemet boşunadır. Ve o, gafil ve 
itaatsizler hakkında çok amansızdır.” 
Çağın gerekliliklerinin hızla farkına 
varabilen ve etkin çözümler üretebi-
len nesiller yetiştirmek günümüzün 
en önemli meziyetidir. Bizle de TED 
Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi öğ-
rencilerini geleceği devralan çağdaş 
bireyler olarak yetiştiriyor olmanın 
haklı gururunu taşıyoruz.

Sorgulayan, araştıran, farkındalığı 
yüksek genç yazarlarımızın çalış-
maları ile sizleri baş başa bırakırken 
sağlıkla, huzurla, barışla dolu yarınlar 
diliyoruz. 
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ENERJİ NAKİL HATLARININ ENERJİ NAKİL HATLARININ 
COĞRAFYA İLE İLGİSİCOĞRAFYA İLE İLGİSİ

Enerji dünyanın yaşam kaynağı olmakla birlikte, top-
lumların, ülkelerin, hatta coğrafyaların ekonomik ge-
lişimini ve bireylerin refah seviyesini belirleyen en 
önemli unsurlardan biridir. Enerjinin kullanılması ve 
taşınmasında çevre etkilerinin en az seviyede olması 
dikkate alınmalıdır. Toplumların refah seviyelerini ar-
tırabilmek için üretmeye bu üretimi sağlayabilmeleri 
içinde enerjiye ihtiyaç vardır. Enerjinin en önemli un-
surları sürekliliği, maliyeti ve iklim değişikliğidir. Dün-
yada enerji ticareti ilk olarak fosil yakıtların bulunması 
ve taşınması ile başlamıştır.

Fosil (petrol, doğal gaz) yakıtların keşfi Ortadoğu ve 
Kafkasya coğrafyasında bulunması ile başlamıştır. 
Özellikle petrolün Ortadoğu coğrafyasında çıkması ile 
birlikte dünyanın dikkatini bu bölgeye çekilmiştir.

Bu bölgelerde bulunan petrolün çıkarılması, kullanıla-
bilmesi için işlenmesi ve kullanıcılara taşınması gerek-
mektedir. Çıkarılacak yeraltı zenginliklerinin üretimi ve 
taşınması amacıyla petrol konusunda gelişmiş olan 
ülkelerin büyük şirketleri aracılığıyla ikili ilişkiler ku-
rulmaktadır. Bu başlangıç toplantılarında ikili ilişkilerin 
gelişmesi ile iş birliği teşkilatları, kuruluşları hatta ortak 
şirketler kurulur. Yapılan bu uluslararası anlaşmalar ile 
birlikte ülkelerin coğrafik yapıları, yönetim biçimleri, 
sosyo-ekonomik yapıları korunmakta refah seviyele-
rinin artması sağlanmaktadır. Yapılan uluslararası an-
laşmalar ile eğer ülkelerin sınırlarından geçen transit 
boru hatları var ise bu bölgelerde tarım, çevre, kültür, 
eğitim hatta yeni yerleşim alanları gibi konularda eği-
tim ve çalışma alanları yaratmaktadır.

Uluslararası petrol ve doğal gaz boru hatlarının oluş-
turulması, işletilmesi o ülkenin coğrafik yapısı ile bire 
bir ilişkilidir. Örneğin çok soğuk bir ülkedeki boru hattı 
taşımacılığı ile dağlık bir bölgedeki taşımacılığın birbi-
rinden hem maliyet hem de teknolojik olarak farlılık 
getireceği bilinmelidir. Çoğu petrol/doğal gaz boru 
hattının işletmesinin kendine özgü yöntem ve sıkıntı-
ları da bulunmaktadır. Özellikle söz konusu bu enerji 
hatlarının güvenlik ve çevre etkilerini de yanında ta-
şımaktadır. Güvenlik kriterleri düşük olan bölgelerde 
boru hattına yapılan izinsiz girişler veya saldırılar boru 

hatların geçtiği coğrafyalardaki yaşayan insanların et-
kilenmesini sağlamaktadır.

Coğrafya bazen de Hazar Denizi’nde olduğu gibi 
enerji nakil hatlarının oluşturulmasında sorun teşkil 
etmektedir. Hazar Denizi’ne komşu olan ülkeler Hazar 
Denizi’nin siyasi statüsünde anlaşamadıkları için Ha-
zar Denizi üzerinden enerji nakil hattı kurulamamak-
tadır. Ülkemiz coğrafik konumu itibariyle Asya ile Av-
rupa arasında doğal bir köprü görevini yapmaktadır.



5

C
o

ğ
ra

fy
a

TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ KONUMUNUN 
BORU HATLARINA ETKİSİ

Türkiye sahip olduğu jeostratejik konumu sebebiy-
le küresel enerji piyasasında önemli bir yere sahiptir. 
Önemli petrol ve doğalgaz üreticisi ülkeler ile tüketici 
ülkeler arasında transit durumunda olması, enerji pi-
yasasında Türkiye’nin rolünü giderek artırmaktadır.

Türkiye’nin üzerinden geçen uluslararası petrol ve do-
ğalgaz hatları bulunmaktadır. Bu hatlar ise, Kerkük-Yu-
murtalık Ham Petrol Boru Hattı (Irak-Türkiye), TANAP 
Doğalgaz Boru Hattı (Azerbaycan-Gürcistan- Türki-

ye- Avrupa) ve Bakü- Tiflis- Ceyhan 
Petrol Boru Hattı (Azerbaycan- Gür-
cistan- Türkiye) olarak üç tane ulus-
lararası önemli boru hattına sahiplik 
etmektedir.

Türkiye’yi doğrudan ilgilendirmesi 
üzere, AB ülkelerinin 2017 yılı enerji 
kaynakları kullanım miktarı artmak-
tadır. AB ülkeleri enerjide dışa ba-
ğımlılığı %55 civarında olup, petrolün 
%84’ünü, doğalgazın da %64’ünü it-
hal yolu ile karşılamaktadır. Her ge-
çen yıl bu ithalat oranları da giderek 
artmaktadır. Böylece Ortadoğu da 
bulunan petrol ve doğalgaz rezerv-
lerinin Avrupa’ya ulaştırmaktadır.

Kaynakça:
• https://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Do-

gal-Gaz-Boru-Hatlari-ve-Projeleri
• https://www.botas.gov.tr/Sayfa/dogal-gaz/12
• https://web.itu.edu.tr/~yamanlar/faq_t/

Miray AKTAN 10-V 132089
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Sanayi devriminden beri, fosil yakıtların yakılması, or-
manların yok edilmesi ve sanayi süreçleri gibi çeşitli 
insan etkinlikleri ile atmosfere salınan sera gazlarının 
atmosferde hızlı bir şekilde birikmesi aynı zamanda 
şehirleşmenin de katkısıyla doğal sera etkisi kuvvet-
lenir. Bunun sonucunda, yeryüzündeki ve atmosferin 
alt bölümlerindeki sıcaklık artışına “Küresel Isınma” adı 
verilmektedir. 

Bugün fosil yakıtların çevre ve insan sağlığı açısından 
yarattığı olumsuzluklar her geçen gün artmaktadır. 
Fosil yakıtlar yakıldığında sera gazı açığa çıkmaktadır. 
Bunlardan en belirgin olanları karbondioksit ve me-
tan, diğerleri ise kükürt, partikül madde ve küldür.

KÜRESEL ISINMAYA NASIL ENGEL OLURUZ

Küresel ısınma insan faaliyetlerinin sonucu ya da sa-
nayi devriminin bir ürünüdür. Kömür, petrol ve doğal 
gazın sanayide kullanımına otomobiller de eklenince 
küresel ısınma kaçınılmaz hale gelmektedir.
Kömür, petrol ve doğalgaz kullanımını azaltıp enerjiyi 
verimli kullanılmalıdır.

Bazı ülkelerde ve bölgelerde devlet bina yalıtımı için 
tüm konutlara yardım etmektedir. Bu uygulama dün-
yanın her yanına yayılması gerekmektedir.
Otomobillerin kent içinde kullanılmamaya başlan-
ması ile geriye kalan şehir içi yollar insanların başka 
ihtiyaçları için kullanılmaya başlanılması gerekir. Bisik-
lete, trene ve otobüse binmek daha az karbondioksit 
salımı yapmaktadır
Ayrıca artık elektrik; kömür, petrol ve enerji santralle-
rinden gelmek zorunda değil. Başka yollarda mevcut-
tur. Kendimiz kolayca üretebiliriz, hatta üstelik ihtiya-
cımızdan da fazla. Çatılara güneş panelleri kurulursa 
enerjiyi kendimiz üretebilir ve verimli kullanabiliriz.
Küresel ısınmanın hem çevreye hem de insanlara 
karşı birçok etkisi vardır. Bunlar içerisinde deniz sevi-
yelerinin yükselmesiyle buzdağlarının erimesi önemli 
bir konudur. Deniz seviyesinin yükselmesiyle mevsim 
değişikleriyle karşılaşabilir ya da daha kötü yaşam 
alanlarımızın yok olmasına eden olabilmektedir.
Dünyadaki buzullar erimeye başlamaktadır. Yüzeyde-
ki büyük buz alanlarının kaybı küresel ısınmayı hızlan-
dırabilir. Çünkü öncelikle güneş enerjisinin daha azı 
dünyadan yansıyacaktır yani sera etkisi artacaktır. Bu-
zulların erimesinin hızlı bir sonucu deniz seviyelerinin 
yükselmesi olacaktır. Başlangıçta, deniz seviyesindeki 
artış sadece birkaç santim olacaktır. Ama deniz sevi-
yesindeki küçük bir artış bile deniz seviyesinin altında 
olan kıyı kesimlerdeki şehirlerde su baskını sorunla-
rına yol açabilmektedir. Ancak, Batı Antarktika buz 
örtüsü eriyecek ve denize karışacak olursa, bu deniz 
seviyelerini 10 metreye kadar yükseltebilir ve pek çok 
kıyı bölgesi tamamen okyanusun altında kalarak yok 
olabilir.
Kutuplardaki buzulların eriyerek okyanusların seviye-
sinin yükselmesine neden olması söz konusu olabil-
mektedir.

KÜRESEL ISINMAKÜRESEL ISINMA
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Güney Kutbundaki Antarktika dünyadaki buzun yak-
laşık %90’ını ve tatlı suyun %70’ini barındırmaktadır. 
Eğer Antarktika’daki buzun tamamı erirse, dünyadaki 
deniz seviyesi yaklaşık 61 metre yükselecektir. Ancak, 
Antarktika’daki ortalama sıcaklık -37 °C olduğu için, 
buradaki buzun erime tehlikesi şu anda yoktur. İşin 
aslı, kıtanın pek çok kısmında, sıcaklık hiçbir zaman 
donma derecesinin üstüne çıkmamaktadır.

Kuzey Kutbu’nda buz erirse, deniz seviyelerini 7 met-
re kadar daha yükseltecektir. Bu önemli bir miktar buz 
da Grönland’ı kaplamaktadır. Grönland ekvatora An-
tarktika’dan daha yakın olduğu için, sıcaklıklar bura-
da daha yüksektir, bu nedenle buradaki buzun erime 
olasılığı daha yüksektir.

Ama deniz seviyesinin yükselmesinin kutup buzları-
nın erimesine göre daha az etkileyici başka bir nede-
ni su sıcaklığının yükselmesidir. Bu sıcaklıktan yüksek 

ve alçak sıcaklıklarda, suyun yoğunluğu düşmektedir. 
Bu nedenle, suyun tamamının sıcaklığı arttıkça, doğal 
olarak hacmi artar, genişler ve okyanusların seviyesini 
yükseltir.

-Grönland’daki Buzuldan Kopan Dev Buzdağı Kaygı 
Yaratıyor-
Sıcak dalgaları, kuraklık ve sel felaketleri son haftalarda 
tüm dünyayı etkisi altına aldı. Şimdi de Grönland’daki 
bir buzuldan kopan 250 kilometrekarelik bir buzda-
ğı uzmanlar arasında büyük kaygı yaratıyor. Kimileri 
buzulun parçalanmasını küresel ısınmaya bağlarken 
diğer uzmanlar Kuzey Kutbu’ndaki parçalanmaların 
normal olduğu görüşünü savunuyor.

Grönland’ın Petermann buzulundan kopan buzdağı 
New York’taki Manhattan adasının dört katı büyük-
lüğünde. Amerikan Ulusal Buzul Merkezi’nden Jim 
Scianna, bu tür kırılmalara Kuzey Kutbu’nda sık rast-
landığını söylüyor:
“Kuzey Kutbu bölgesinde yılda 10 bin ila 40 bin buzul 
kırılmasına rastlanıyor. Bu seferki kırılma, buzulun çok 
büyük olması nedeniyle önemli.”
Uzmanlar veri eksikliği nedeniyle Grönland’daki bu-
zulun parçalanmasının küresel ısınmaya bağlı olup ol-
madığını doğrulayamıyor. Buzulun etrafındaki deniz 
suyuna ilişkin veriler 2003 yılından beri toplanıyor.
Okyanus bilimi profesörü Andreas Muenchow, bu 
konu hakkında şöyle konuşuyor:
“Böyle bir gelişme olduğunda herkes paniğe kapılıyor 
ve ‘işte küresel ısınmanın sonucu’ diyor. Bu iddiayı 
destekleyemem.”

https://www.amerikaninsesi.com/

Rojda Lal NAMAL 10/T 80377
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MARSHALL YARDIMI NEDİR?

II. Dünya Savaşı sonrası ekonomik anlamda büyük bir 
buhran dönemi geçiren Avrupalı devletlerde mev-
cut otoriteler savaşın etkilerinden dolayı oldukça güç 
kaybetmişlerdir. Çoğunlukla sağ ve liberal görüşlü 
yönetimlere sahip olan Avrupalı devletler karşısında 
1917 Ekim Devrimi ile birlikte kurulan Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği yani SSCB dünya ekonomi piya-
sasında güç kazanmaktaydı ve Soğuk Savaş’ın başlan-
gıç dönemlerinde ABD karşısında komünizmi temsil 
eden SSCB giderek parlamaktaydı. ABD hızla erimekte 
olan kapitalist devletleri ayakta tutmak ve SSCB kar-
şısında üstünlüğü ele geçirmek amacıyla kapitalizm 
ile yönetilen Avrupa devletlerine “Marshall Planı” adı 
altında bir ekonomik yardım paketi hazırlamıştı. Top-
lamda 16 ülkeye yapılan bu yardım sonucunda ka-
pitalizm Avrupalı devletler arasında pekiştirilmiş ve 
devletlerin bürokrasisi ve ekonomik sistemleri gitgide 
liberalleşmeye başlamıştı. ABD, Marshall Planı ile hem 
komünizm karşısında kapitalizmi yüceltmeyi amaç-
larken hem de Avrupalı devletlerin otorite boşluğun-
dan yararlanıp devletlerin yönetimlerine de müdaha-
le edebilmeyi amaçlamıştı. 

KÜRESELLEŞEN DÜNYA DÜZENİNDE TÜRKİYE 

Türkiye Cumhuriyeti’nin küreselleşme adına attığı en 
büyük adımlar 1945-1955 aralığında atıldı demek çok 

da yan-
lış olmaz. 
1 9 4 5 ’ t e 
B i r leşmiş 
Mil letlere 
kat ı l ımla , 
1 9 4 7 ’ d e 
Truman Doktrini’nin kabul edilmesiyle ve 21 Tem-
muz 1946’da ilk çok partili seçim ile birlikte Türkiye 
Cumhuriyeti’nde mevcut düzen oldukça değişime 
uğramıştır. Küreselleşme o dönem itibariyle Birleş-
miş Milletlere üye olan ülkeler arasında aslında Ame-
rikalılaşma olarak da nitelendirilebilir. 19 Ekim 1948 
tarihinde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü önderliğinde 
imzalanan Marshall Planı ile Türkiye Cumhuriyeti’nde 
liberalleşme tam anlamıyla hız kazanmıştır.

T.C. iç piyasasında üretimin yetersiz kalması ve yeter-
li sermayenin bulunmaması Türkiye Cumhuriyeti’ni 
Marshall Planı’nın kabulüne mecbur bırakmıştı. Bu 
dönem itibariyle ithal edilen malların oranı oldukça 
artış göstermişti, buna örnek gösterilecek olursa 1948 
yılında 1.750 olan traktör sayısı, 1960 yılına gelindiğin-
de 43 bin 747’ye ulaşmıştı. Biçerdöver sayısı 994 iken 
6 bin 72’yi bulmuştu. Thornburg Raporu doğrultu-
sunda tarımda bir dünya devi haline gelmeyi amaçla-
yan T.C. tarıma yoğunlaşırken maalesef sanayileşme 
hareketlerini ihmal etmiştir ve tarımda üretimi arttır-
manın yanı sıra tarımda kullanılan aletleri ithal etmek 
zorunda kalmıştır.

Bütün girişimlere rağmen, istenen sonuca ulaşılama-
mış Türkiye gerekli kalkınmayı sağlayamamıştı. 1954 
yılında Dünya Bankası’nın yaptığı müdahaleler Türki-
ye’yi kızdırınca, Türkiye ile Dünya Bankası arasında-
ki bağlantı koptu. Türkiye, Dünya Bankası’ndan artık 
kredi alamamaya başladı. Bununla birlikte büyüme 
sürecinde beklenenin aksine, tarımda değil sanayi-
leşmede ilerleme düşüncesi belirdi. Bu durum, ta-
rım devi olma konusundaki umutların aslında boş bir 
hayal olduğunu görmede etkili oldu. Tarımsal verim 
düşüktü. Fakat tarımsal nüfus fazlaydı. İthalatın sınır-
landırılmasından sonra sanayileşmenin hız kazanma-
sı, köylü ve tüccar kesimin sanayiye doğru kaymasına 
sebep oldu. Türkiye, özel sektörü teşvik etmesinin ya-
nında ithalatta kısmi serbestliğe de müsaade etmişti. 

MARSHALL YARDIMI İLE MARSHALL YARDIMI İLE 
DEĞİŞEN DÜNYA DEĞİŞEN DÜNYA 
DÜZENİNDE TÜRKİYEDÜZENİNDE TÜRKİYE
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masraflarını karşılayacak bir ihracat gelirinden uzak 
kalmasına neden olmuştu. Bunun dışında, Türkiye’de 
var olan özel sektör de ferdi teşebbüse dayalıydı. Çok 
fazla ortaklık görünmüyordu. Bunun ana nedeni, söz-
leşme hukukunun gelişmemesi ve Türk iş adamları-
nın birbirine güvenmemesiydi. Ortaya çıkan güven-
sizlik, Türkiye’nin sınai kalkınmadan uzaklaşmasında 
etkili olmuştu.

Türkiye, her şeyden önce ithal ettiği kadar ihraç ede-
memesi, Türk ekonomisini Marshall Planı’ndan gelen 
yardımlara bağlı hale getiriyordu. Paraların geri öden-
mesine gelince, burada da başka bir sıkıntı baş gös-
teriyordu. Türkiye, ABD’den aldığı borç parayla yine 
bu ülkeden malzeme satın alıyordu. Alınan kredilerin 
ödenme zamanı geldiğinde ise döviz sıkıntısının baş 
göstermesi kaçınılmaz olmuştu. Bu da Türkiye açısın-
dan sıkıntılı bir süreci ortaya çıkarmıştı. Türkiye, ticaret 
açığını finanse etmek için, dış kredi bulmakta güçlük 
çekiyordu. Bunun ana nedeni ödemeler dengesindeki 
açık olarak gösterilmiştir. Türkiye borcunu ödeyecek 
kadar ihracat yapamamıştı. İhracatın düşük seviyede 
kalması dış ticarette borçların artmasına neden ol-
muştu. Özellikle 1955’ten sonra daha belirgin olan bu 
sorun Türkiye’yi gün geçtikçe dış borca sürüklemiş-
tir. 1960 yılı dış borç miktarı 1 milyar 138 milyon 600 
bin dolara ulaşmıştı. 1950 yıllarında ödeme sıkıntıları-
nın giderilmesi için Avrupa Tediye Birliği kurulmuştu. 
Ancak, 1958’lere gelindiği zaman Türkiye’nin ödeme 
sorunu daha da artmıştı. 1958 yılında Türkiye’de ilk 
defa, borç yükümlülüklerinin yerine getirilemeyeceği 
söylenmişti. Bu nedenle, OEEC, IMF, ABD ve Türkiye 
arasında, 4 Ağustos 1958’de “İstikrar Programı” konu-
sunda anlaşmaya varılmıştı. Buna göre, borçların bir 
kısmı ertelenecek, bir kısmı da yeni bir ödeme planına 
göre düzenlenecekti. Böylece Türkiye, ekonomide dış 
etkilerin kıskacına iyice girmeye başlamıştı. Marshall 
Planı’ndan aldığı kredilerle Türkiye, istediği ekonomik 
kalkınma hamlesini gerçekleştiremediği gibi yabancı 
müdahalesine de açık hale gelmişti.

Tarımdan sonra Marshall Planı’yla en fazla destek-
lenen alan madencilik olmuştur. Türkiye, plana ka-
tılırken Avrupa’ya gıda satışı ve Avrupa sanayisinin 
gelişmesi için maden ihracı yapması öngörülmüştü. 
Türkiye, aldığı yardımlarla maden çıkarımını arttırmış, 
hammadde olarak madenlerini Avrupa’ya satmıştı. 
Özellikle kromun satışı, Türkiye için önemli bir döviz 
kaynağı haline gelmişti. Türkiye, Maraş ve Hatay’da-
ki krom madenlerinin üretimini ECA idaresine bırak-
mıştı. Marshall Planı doğrultusunda verilen raporlara 
uyuyordu. Madenciliğe sekte vuran Yabancı Serma-
ye Kanunu’nun çıkarılması da raporlar doğrultusun-
da gerçekleştirilmiştir. Bu kanunla Türk madenlerinin 
yabancıların eline geçmesinin yolu açılmıştı. Örneğin, 
1959 yılının sonlarına doğru Türkiye’de, 18 petrol ara-
ma şirketinin 16’sı ABD’li, diğer ikisi ise Alman ve Fe-
lemenk’ti. Planda önemli harcama alanlarından birisi 
de ulaştırma sistemiydi. Önemli bir paya sahip olan 
ulaştırma yatırımları genellikle karayolları yapımına 
yönelikti. Bu durum, Cumhuriyet döneminden beri 

süregelen demiryolu politikasını bir kenara bırakıyor-
du. Karayollarının deniz ve demir yolu ulaşımı ile bağ-
lantılı olmasına önem verilmedi. Karayolu yapımında 
temel amaç kırsal kesimde üretilen ürünlerin en kısa 
sürede pazara çıkarılmasıydı. Kısacası, Türkiye’de üre-
tilen ürünlerin yeniden toparlanmaya çalışan Avru-
pa’ya taşınması hedefleniyordu.

Marshall Planı’nda Türkiye’ye biçilen rol başarıyı ge-
tirmemişti. Zira Bir ülke, tek başına ziraatla gelişemez 
ve ekonomisini güçlü kılamazdı. Bu durumu 4 Nisan 
1953 yılındaki İngiliz Economist gazetesi şöyle ortaya 
koyuyordu:
”Türkiye’nin, kendi ekonomisini ve bilhassa ziraatını 
geliştirip modernleştirmesine ve işlerinde muvaffa-
kiyetler sağlamasına aracı olan enerji ve inisiyatifin, 
ticarette maruz kaldığı güçlükleri artırmış olması, pa-
radoksal büyük bir talihsizlik eseridir. Türklerin, mühim 
miktarda pamuk ve kuru meyveden başka, ellerinde, 
ilk defa olarak, büyük bir hububat fazlalığı mevcuttur. 
Fakat, ziraat ve sanayinin gelişmesini mümkün kılan 
makinelerin çok miktarda ithal edilmesi, ticaret mu-
vazenesini alt üst etmiş ve fazla ziraî mahsullerini sat-
mak suretiyle dahi, bu muvazeneyi düzeltmeye mu-
vaffak olamamıştır.”

Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere makine ithaliy-
le harcanan para, zirai ihraçtan elde edilenden çok 
fazlaydı. Türkiye’de yerli sermaye geç de olsa 1953 
yılından sonra sanayi sektörüne doğru kaymıştı. Eko-
nomik kalkınmanın gerçekleşmesinde sanayinin rolü 
kaçınılmazdı. Türkiye, sanayi sayesinde ihraç ettiği 
hammaddeleri işleyip daha karlı bir şekilde satabilirdi. 
Endüstriyel vasıtaların modernleştirilmesi için sanayi 
tesisleri kurabilirdi. Marshall Yardımı’nın ana sistemi, 
önce verip sonra daha büyük alma olarak özetlene-
bilir. Plan, bir nevi sömürgeleştirme sistemi yaratmıştı. 
ABD yardımları ile Türk sanayisi, sömürgeleşme süre-
cinden geçtikten sonra ABD’nin açık pazarı konumu-
na gelmişti. Marshall Planı Türkiye’de aynı zamanda 
tembellik yaratmıştır. Ekonomik bir sorunun halledil-
mesinde hemen Marshall yardımlarına başvurulması, 
Türk ekonomisini hazırcılığa sürüklemiştir. 1950 yılı 
bütçesinde ortaya çıkan açık, Marshall Planı’ndan elde 
edilen yardımlarla kapatılmıştır. Bu hamle, siyaset-
te eleştirilere neden olmuştur. Zira bütçe açıklarının 
ülkenin ekonomik gücüyle kapatılması, kendi kendi-
ne yetmenin göstergesiydi. Ancak böyle yapılmadı. 
Türkiye, yalnızca bu plandan yararlanarak dolar elde 
etmemiştir. Dünya Bankası’ndan alınan kredilerin de 
rolü büyüktü. Alınan krediler, 1952 yılı dış ticaret açığı-
nın ana faktörlerden birisi olmuştur. Neticede Türkiye 
ekonomisi, kısa süreli ani bir dönüşüm ile bambaş-
ka bir sistemde işlemeye başlamış ve bu ani değişi-
me ayak uyduramayan Türkiye, beklenen gelişmeyi 
yapamayınca, ekonomik sıkıntıları karşılamak için 
borç almaya devam etmiştir. Böylece Marshall Planı 
ile başlayan ekonomik hareketlenme, daha sonraları 
ekonomik bağımlılığa dönüşmüştü.

Yağız Efe ÖZMERİÇ 11/Y 101034



10

C
o

ğ
ra

fy
a

Su canlıların yaşamlarını devam ettirebilmelerini sağ-
layan hayati öneme sahip bir maddedir. İnsanlık için 
yalnızca bir temel ihtiyaç olmakla kalmayıp her dö-
nemde tarım, konut yapımı, sanayi, enerji gibi alan-
larda kullanılmaktadır. Dünyanın yüzde yetmişinin 
sularla kaplı olmasına karşın bu suların yalnızca yüzde 
birlik dilimi içilebilir özelliktedir. Küresel boyutta gide-
rek artan insan nüfusu, çevre kirliliği, küresel ısınma, 
bilinçsiz tüketim gibi temel faktörler sebebiyle Dünya 
suları gittikçe azalmakta, birçok ülke su sıkıntısı ile bo-
ğuşmakta ve yaklaşık 2,1 milyar kişinin temiz su imka-
nından yoksun olduğu bilinmektedir.

SU SORUNUNUN NEDENLERİ VE ETKİLERİ

Dünya’daki sularının azalmasının en temel sebeplerin-
den biri küresel ısınma nedeniyle artan kuraklıktır. Tatlı 
su kaynaklarının yeniden oluşum süreci tüketim sü-
reci ile kıyaslandığında NASA’nın araştırmalarına göre 
oldukça yavaş ilerlemektedir. Dünyanın en büyük 37 
akiferinden (çakıl ve kum dolu yeraltı su havzaları) 21’i 
küçülmekte, Hindistan’daki Ganj Havzası’nda yeraltı 
su seviyesi nüfus artışı ve sulama nedeniyle yılda 6,31 
cm düşüş göstermektedir. Eski göl yatakları üzerinde 
kurulu olan Mexico City şehri ise bazı bölgelerde yılda 
22 cm çökmektedir. Çünkü şehir suyu yeraltındaki su 

havzasından çekilmektedir. Şehir suyunun yüzde 40’ı 
ithal edilmektedir. 

Bu sorunun diğer başlıca sebepleri ise nüfus artışı ve 
bilinçsiz tüketimdir. 18. yüzyılın son çeyreğinde, Sana-
yi Devrimi başlangıcında 1 milyar olan dünya nüfusu, 
1950 yılında 2.5 milyar, 2005 sonunda ise yaklaşık 6.5 
milyara ulaşmıştır. Dünya nüfusunun çok hızlı artışı, 
sanayi ve teknolojinin aşırı gelişmesi, ayrıca çevre 
bilincinin yeterince yerleşememesi veya yaygınlaşa-
maması gibi nedenler dünyada içilebilir su miktarının 
giderek azalmasına sebep olmaktadır. Dünya nüfusu-
nun artışının süreklilik göstereceği göz önünde bu-
lundurulduğunda ülkelerin suya olan talebi giderek 
artacaktır. 2000 ile 2050 yılları arasında suya olan ta-
lebin yüzde 55 artış göstermesi beklenmektedir. Tatlı 
suyun yüzde 70’i tarımda kullanılmaktadır ve bilinçsiz 
kullanım nedeniyle yaklaşık yüzde altmışı israf edil-
mektedir. Artan nüfusu beslemek için gıda üretimi 
2035’e kadar yüzde 69 artması beklenmektedir bu-
nunla birlikte elektrik enerjisi üretiminde soğutucu 
olarak da su kullanılmaktadır ve bu enerjinin yüzde 
20 oranında artması beklenmektedir.

Birçok ülkede bu sorun günümüzde oldukça önemli 
bir hal almıştır, Dünya’da 80 ülkede su sıkıntısı çekil-
mektedir. Verilere göre dünyada 17 ülkede aşırı dü-
zeyde su sıkıntısı yaşanıyor. Bunlar sırasıyla Katar, İsra-
il, Lübnan, İran, Ürdün, Libya, Kuveyt, Suudi Arabistan, 
Eritre, Birleşik Arap Emirlikleri, San Marino, Bahreyn, 
Hindistan, Pakistan, Türkmenistan, Umman ve Bot-
swana’dır. 

TÜRKİYE’NİN KONUMU

Türkiye, kişi başına düşen yıllık yaklaşık bin 519 metre-
küp su miktarıyla “su azlığı çeken ülkeler” kategorisin-
de yer almaktadır. Türkiye İstatistik Kurumunun 2030 
yılı için 100 milyonluk nüfus tahmini göz önünde bu-
lundurulduğunda, mevcut su miktarı ve tüketimi sabit 
kaldığında kişi başı kullanımın yıllık bin 120 metreküp 
civarında olacağı öngörülürken, ülke “su fakiri” olma 
riski taşımaktadır.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün gelecek-
te tarımda su alanında risk yaşayacağını öngördüğü 
ülkeler raporunda Türkiye orta-yüksek risk grubunda 

DÜNYA’DA SU SORUNU VE DÜNYA’DA SU SORUNU VE 
TÜRKİYE’NİN KONUMUTÜRKİYE’NİN KONUMU
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yer alıyor. Tarımda yaşanacak su tehlikesi endeksine 
göre Türkiye, 2024-2050 döneminde en çok risk taşı-
yan ilk 15 ülke arasında gösteriliyor. Ülkemizde kent-
lerin hem sayısının hem de nüfuslarının giderek hızlı 
bir şekilde artması, oluşan kentlerin su ihtiyaçlarının 
sadece kaynak ve yeraltı sularından karşılanmasını 
imkânsız hale getirmektedir. Bu nedenle hızla büyü-
yen kentlerin su ihtiyaçları, kaynak ve yeraltı sularının 
yanı sıra, büyük bir kısmı akarsu, baraj ve göllerden 
arıtma yapılarak temin edilmeye çalışılmaktadır. Ülke-
miz su kaynakları bakımından zengin bir ülke olması-
na rağmen bilinçsiz tüketim ve su kirliliği gibi sorunlar 
nedeniyle su sorunu giderek artmaktadır.

SU SORUNU İLE SAVAŞ

Su sorununun etkilerinin en aza indirilmesi yönünde 
farklı ülkelerde alternatif önlemler alınmaktadır. 1997-
2009 arasında en kurak dönemini yaşayan Avustralya 
bu süreçte su tüketimini yarıya indirmeyi başarmıştır. 
Dünya Bankası Su Uygulamaları programı ekonomisti 
Richard Damania bunun suyun parayla satılması yo-
luyla sağlandığını belirtmektedir.

Bir başka örnek ise suyu ulusal güvenlik meselesi ola-
rak gören İsrail’dir. Tel Aviv yakınlarındaki atık su artı-
ma tesislerinde 140 milyon metre küp su üretiliyor ve 
tarımda bu su kullanılıyor. Bugün sulamada kullanılan 
suyun yüzde 40’ı atık sudan sağlanıyor. Ayrıca ayrış-
tırılan diğer maddelerden elde edilen metan gazı da 
yenilenebilir enerji üretiminde kullanılıyor.

İsrail atık suların yüzde 86’sını arıtarak yeniden kulla-
nıyor. Bu bakımdan dünya birincisi. İkinci sırada ise 
yüzde 19 ile İspanya geliyor. İsrail’de bugün içme su-
yunun yarıdan fazlası deniz suyunu tuzdan arındırma 
yoluyla sağlanıyor. Yağmur sularının saklanması gibi 
yöntemler de ön plana çıkıyor. Manchester’da bir üni-
versitede tuvaletlerde sifon suyu olarak yağmur suyu 
kullanılıyor.

Su sıkıntısını en köklü çözümler ile gidermeye çalışan 
bir ülke olan Singapur’un politikaları ön plana çıkmak-
tadır. Bu politikalar derslerde okutulmakta, halk bu 
konuda bilinçlendirilmektedir. Bir ada ülkesi olan Sin-
gapur’da uygulanan en temel yöntem deniz sularının 
içme suyuna dönüştürülmesidir.

Su sorunu günümüzde Dünya’nın ortak sorunudur ve 
bu duruma küresel boyutta önlemler getirilmesi, in-
sanların bilinçlendirilmesi ve bu sayede bir temel hak 
olan suya erişim hakkının sağlanması gerekmektedir. 
Ülkemiz risk taşıyan ülkeler konumundadır bu neden-
le bu konuda çalışmaların yapılması geleceğimiz açı-
sından oldukça önemlidir. 

Kaynakça:

• Mutluhan Akın-Galip Akın, Suyun Önemi, Türki-
ye’de Su Potansiyeli, Su Havzaları Ve Su Kirliliği, 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül-
tesi Dergisi 47, 2 (2007) 105-118

• https://tr.euronews.com(2011/08/30)

• Tim Smedley BBC Future https://www.bbc.com

•  https://www.gzt.com/jurnalist

• https://www.trthaber.com/haber/yasam (11 Hazi-
ran 2019 )

• https://web.itu.edu.tr/

Renk KAYA 11/Ü 133421
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ÇATALHÖYÜK GEZİSİ

20 Kasım 2019 tarihinde okulumuz lise kıs-
mı Coğrafya zümresi ve Gezi – İnceleme 
kulübü ile ortak olarak Konya Çatalhöyük 
gezisi yapılmıştır. Gezi 9.sınıf düzeyinde 42 
öğrencinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Öğ-
rencilerimize Müdür Yardımcımız Başak 
Yıldız Eyyam, Coğrafya Zümre Başkanımız 
Aylin Ergül, Coğrafya öğretmenlerimizden 
Mustafa Yavuzer, Zerrin Can, Caner Dinçer 
ve Hediye Yalçın rehberlik etmiştir.

İlk defa gerçekleştirilen gezimizde Baran din-
lenme tesislerinde yapılan kahvaltıyla güne 
hazırlanan öğrenciler öğrenmeyi sınıf dışına 
taşıyarak gün boyu verimli zaman geçirmiş-
tir.

Gezimizde ilk durak olarak Konya ili Çumra 
ilçesi yakınlarında yer alan Çatalhöyük Ne-
olitik Kenti ziyaret edilmiştir. Burada en eski 
yerleşim alanlarından bir tanesini inceleye-
rek ilk ev mimarisi, ilk harita ve manzara res-
mi, ana tanrıça kültü gibi özgün buluntuları 
ve inanç eserleri ile insanlık tarihine ışık tutan 
bölge tanıtılmıştır.

Medeniyetin ve ziraatın temellerini anlama-
mızda uluslararası anahtar olarak tanımla-
nan Çatalhöyük kenti ile günümüz yerleşme 
alanları arasında öğrencilerin bağ kurması 
sağlanmıştır.

Cemo restoranda 
verdiğimiz öğle ye-
meği molasından 
sonra, gezide ikinci 
durak olarak Sel-
çuklu taş işçiliği şa-
heserlerinden olan, 
taç kapısı üzerinde 
kabartmalı geomet-
rik ve bitkisel beze-
melerle ünlü İnce 
Minareli Medrese 
gezilmiştir.

Son durak olarak ise 
Mevlâna Müzesi ziyaret edilmiştir. Burada 
Mevlâna Celalettin Rumi’nin kendini bilme-
ye ve hoşgörülü felsefeye dayanan görüşü 
öğrencilerimize anlatılmıştır.

COĞRAFYA ZÜMRESİ ETKİNLİKLERİ
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Tarih, Coğrafya ve Edebiyatın iç içe olduğu 
gezimizde öğrencilerimiz disiplinler arası iliş-
ki kurarak, bilginin bir bütün olduğunu anla-
mış, coğrafi gözlem yapabilme yeteneklerini 
geliştirmişlerdir.

KAPADOKYA GEZİSİ

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Gezi Ku-
lübünün çalışmalarıyla düzenlenen, 11 Ü/V/Z 
sınıfı öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştiri-
len, Kapadokya gezisi 02/03 Kasım 2019 ta-
rihinde gerçekleştirildi.37 öğrencinin katıldığı 
geziye, Aylin Ergül, Sidar Çakan, Zerrin Can, 
Mustafa Caner Dinçer ve Çiğdem Özler Ke-
serci hocalarımız rehberlik yapmıştır.

Kapadokya yöresi gezimiz önce Tuz Gölü 
ve çevresi izlenimleri ile başlamış, sabah Has 
Dönerde yapılan kahvaltı sonrası Narlıgöl, 
Selime bölgesi ve Ihlara vadisi gezilmiştir. 

Öğle yemeğini Ha-
nedan Restaurant’ta 
yedikten sonra gru-
bumuz, Dervent Va-
disi ve Güray Sera-
mik Müzesini gezmiş, 
çömlek yapıma dair 
bilgiler almışlardır.
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Ürgüp Ramada Otel’de konaklayan grubu-
muz, 2. Gün turuna, Güvercilik vadisini geze-
rek başlamış, Kaymaklı Yeraltı şehrini gezdik-
ten sonra, Avanos Uranos Restorant da öğle 
yemeği yemiş, sonrasında ise Paşabağı ve 
Göreme Açık hava müzelerini gezerek neşe 
içinde Ankara’ya dönmüştür.

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

GELENEKSEL KIZILCAHAMAM 

JEOPARK GEZİSİ

2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci döne-
minde, 10.sınıf öğrencilerinden oluşan 55 ki-
şilik öğrenci grubu ile okulumuz Lise kısmı 
Coğrafya Zümresi bir anlamda geleneksel-
leşen Kızılcahamam Jeopark gezisini 8. defa 
gerçekleştirmiştir.

Coğrafya zümre başkanı Aylin Ergül önderli-
ğinde, Coğrafya Öğretmenleri Mustafa Yavu-
zer, Zerrin Can, Caner Dinçer, Hediye Yalçın 
ve Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. 
Dr. Salih Şahin eşliğinde arazi gezisi tamam-
lanmıştır.
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Öğrencilerimiz gezi boyunca doğa ile iç içe 
olmuş, gezide yakın çevredeki doğal farklı-
lıkları gözlemleme imkânı bulunmuş, coğrafi 
gözlemlerini çektikleri resimler ile somutlaş-
tırmışlardır.

Gezi süresince önceden tespit edilen Abacı 
Peribacaları, Mahkemeağacın Köyü, Soğuk 
Su Milli Parkı ve Vahşi Yaşam Müzesi, Güvem 
Bazalt sütunları ve Çankırı il sınırında Kuzey 
Anadolu Fay Hattı noktalarında coğrafi göz-
lem yapılmıştır.

Güvem kasabasında yer alan fosil yatakların-
da inceleme yapılarak, öğrencilerin 20 mil-
yon yıl öncesine dayanan Türkiye’nin olu-
şum sürecine şahitlik etmeleri sağlanmıştır.

ULUSLARARASI COĞRAFYA 
OLİMPİYATLARINDA GÖSTERİLEN 
BAŞARI İÇİN OKULUMUZA TEBRİK

Türk Coğrafya Kurumu Başkanı ve İstan-
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sayın Ah-
met Ertek ve Ankara Üniversitesi Dil ve Ta-
rih Coğrafya Fakültesi Dekanı ve Coğrafya 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın İhsan 
Çiçek, Hong Kong’da yapılan, 16.Uluslararası 
Coğrafya Olimpiyatlarında ülkemizi ve oku-
lumuzu başarı ile temsil eden ve Uluslararası 
Coğrafya Olimpiyatlarında ülkemize ilk ma-
dalyayı kazandıran öğrencimiz Mete Her-
gül’ün, başarıları kutlamak üzere okulumuzu 
ziyaret etmişlerdir.

Okul Müdürümüz Sayın Sedef Eryurt’a olim-
piyatlara yapmış oldukları katkı ve destekle-
rinden, öğrencimiz Mete Hergül’e başarıla-
rından dolayı teşekkür ederek, birer plaket ile 
onurlandırmışlardır.

17. Uluslararası 
Coğrafya Olim-
piyatlara katı-
lım için çalış-
ma grubumuz 
oluşturulsa da 
İstanbul’da ya-
pılacak olan 
olimpiyatlar er-
telenmiştir.
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Din ve bilim, insan yaşamını etkileme ve şekillen-
dirme gücüne sahip olgulardır. Bu güce sahip ol-
duklarından dolayı ikisinin de insan hayatında na-
sıl bir yere sahip olduğu büyük bir önem taşır. Din, 
insanların bilinmezliğin yarattığı korkudan sığın-
dığı, ruhunu arındırdığı ve huzuru buldukları bir 
alandır. Bilim ise deney veya gözlem sonucunda 
oluşan kanıtlarıyla sonrasız ve evrensel olan bilgi-
ye ulaştırmaya çalışan bir araçtır. Bu iki olgunun 
insan hayatına kattığı birçok öğreti vardır ve bu 
öğretiler yeri geldiğinde uyuşabilir veya çatışabilir.

“Doğru” nedir? Değişmez olarak düşündüğümüz 
‘doğru’ aslında kişiden kişiye değişebilir. Herkesin 
doğrusu kendinedir ve herkesin bakış açısı farklı-
dır. Doğrunun doğru olabilmesi için sorgulanma-
ya ihtiyacı vardır. İşte, din ve bilimin öğretilerinin 
çakıştığı yerde bu süreç, sorgulama, devreye girer. 
Kaçımız dini bir öğretiyi inandığımız dinin kitap-
larından tamamıyla okuduk veya kaçımız savun-
duğumuz bir bilimsel bilgiyi gerçekten bütün de-
taylarıyla araştırdık? Bu öğretiler sorgulanmalı ve 
hakkında derin bir inceleme yapılmalıdır. Cevapla-
namayacak sorulara elbette karşılaşılabilir. Ancak 
bunlar da düşünce akışının bir parçasıdır. Cevap-
lanabilecek bütün sorulara cevap bulunduğunda 
yeterli bilgiye sahip olunur. Ancak o zaman yo-
rum yapılmalıdır. Peki, herkesin bu sorgulama ve 
araştırma sürecinin sonucunda vardığı yorumu-
nun farklı olabileceği düşünülürse, gerçekten din 
ve bilimin kabul edilen evrensel bir dengesi var 
mıdır? Sorgulamanın ve öğrenmenin sonucunda 
varılan yoruma göre farklı dengeler oluşturulabilir. 

Herkes, kendi doğrusu olarak seçtiği öğretileri ar-
kasını doldurarak savunabiliyorsa kendi dengesini 
oluşturmuş olur. 

“Evrende en büyük ziyan, sorgulama yeteneğini 
yitirmiş bir beyindir.” Albert Einstein

De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? 
Şüphesiz, temiz akıl sahipleri öğüt alıp düşünür-
ler.” [Zümer Suresi (39/9]

Öğretilere karşı tutumumuz sorgulama ve düşün-
me sürecini etkiler. Aşırı şüphecilik ve körü körüne 
inanmanın ortasını bulmak gerekir. Aşırı şüpheci-
liğin zihnimizi yeni öğretilere karşı kapatma riski 
varken, körü körüne inanmanın tehlikesi ise üs-
tünde düşünmeyi engellemektir. Bu ikisinin ortası 
bulunduğunda o öğretinin sorgulama süreci, etki-
li ve faydalı olacak ve sonucunda ulaşılan yorum 
daha güçlü bir hale gelecektir. Dini bir öğretiye ve 
bilimsel bir bilgiye, her öğretiye yaklaşılması ge-
rektiği gibi, eşit tutumla yaklaşılmalıdır. 

Bu konuda ele alınması gereken başka bir konu 
ise, karşımızdaki kişinin sorgulama süzgecinden 
süzerek yarattığı doğruya saygı duymaktır. Baş-
ka insanlar tarafından yaratılan, cehaletin sonucu 
oluşan bir baskının insanın öğretiye olan bakış 
açısını değiştirebilmesiyle birlikte, toplumun bas-
makalıp düşünceleri de, yaşamındaki din ve bilim 
dengesi dahilindeki bütün dengelerin etkilenip 
değişmesine sebep olabilir. Kendi düşüncesini 
saklayarak, paylaşmaya korkmasına sebep olabi-

İNSAN YAŞAMINDA DİN VE BİLİM 
DENGESİ NASIL OLMALIDIR? 
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lir. Bu noktada düşünce özgürlüğü devreye girer. 
Düşünce özgürlüğü, kişinin inançlarını, kanılarını, 
düşüncelerini hiçbir baskıya uğramadan özgür-
ce açıklayıp yayabilmesi hakkı ve özgürlüğüdür. 
Üstünde düşündüğü ve araştırarak sahip olduğu 
bilgiyi veya inancı, çevresindeki insanların yargı-
ları yüzünden değiştirmemeli ve paylaşmamaya 
itilmemelidir. Sorgulama sürecinden geçirdiği bil-
giyle/inançla oluşturduğu doğruya, onun arkasın-
da durabiliyor, onu savunabiliyorsa, güvenmeli ve 
onu paylaşabilmelidir. Yeri geldiğinde de o doğ-
ruyla yarattığı denge hakkında tartışabilmelidir. Bu 
tartışma sırasında üzerinde düşünme ve araştırma 
sonucunda inanılan bütün öğretilere, doğru bu-
lunmuyorsa bile saygı duyulmalı ve yargılanma-
malıdır. Ancak o zaman, insanlar arasındaki bilgi 
akışı doğru bir biçimde gerçekleşebilir ve karşı-
mızdakinin sorguladığı ve araştırdığı düşüncesi 
de önemli hale gelerek bizi başka bir sorgulama 
sürecine de yöneltebilir. Bu yönelmenin sebebi 
olan bilgi de aynı süreçten geçtiği için yararlıdır ve 
insanı açık görüşlü yapmakla birlikte, başka birinin 
doğrusunun sebep olduğu bu yönelimi, öncü ala-
rak yarattığı yeni denge de onu yanıltmayacaktır. 
Herkesin zihninde üstünde düşündüğü ve araştır-
dığı öğretiler hakkında farklı resimler oluşabilir ve 
bu resimlerin insanlar arasında farkı renklere sahip 
olmasının hiçbir zararı yoktur.

İnsan, dinin ve bilimin uyuştuğu veya çakıştığı 
öğretilerle karşılaşabilir. İki olgunun da öğretilerini 
sorgulanmadan sorgulamalı ve cevaplayabilece-
ği bütün sorulara cevap bulduktan sonra yorum 
yapmalı; buna göre kendi doğrusunu yaratmalı-
dır. Ne körü körüne ve sorgulamadan inanmalı ne 
de aşırı şüpheyle ve reddedici bir yaklaşıma sahip 
olmalıdır. İşte bunun ortasını bulduğunda insan, 
yaşamında yalnızca kendi din ve bilim dengesini 
kurmayı başarmakla kalmaz, bakış açısını ve ufku-
nu da genişletmiş olur.

Kaynakça:

• Gözükan, Akın. “Kuran’ın Büyük Farzı”. Din-Fıt-
rat-İrade: Kur’an Işığında Din Evren Tarih Araş-
tırmaları. (2016 Mayıs). (erişim 07.06.2020)

• Russel, Bertrand. Din ile Bilim. Ankara: Yapı 
Kredi Yayınları, 2016.

Aylin Akbal 11R 111207
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Türk Dil Kurumuna göre denge bir nesnenin veya bir 
insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans 
anlamına gelmektedir.

1
 İnsan ve toplum hayatındaki 

denge de sözlük tanımından pek farklı değil. Gün-
lük yaşantımızda yaşadığımız olayların tam kararın-
da olma yani bir balans içinde olma durumu insan 
ve toplum hayatındaki dengenin ne olduğuna açıklık 
getirebilir. Günlük yaşamımızdaki davranışlarımızın bir 
mantık silsilesi içinde ve Aristoteles’in orta yol veya-
hut altın orta olarak adlandırdığı nötr düşünce biçi-
minde olması toplumsal, ekonomik ve sosyal yönden 
avantaj sağlar.
Tarih öncesi dönemlerden bu zamanlara kadar den-
ge tüm canlıların hayatında var olmuştur. Bir aslanın 
hayatını devam ettirebilmesi için bir ceylana ihtiyaç 
duyması, bir ceylanın beslenebilmesi için gerekli ye-
şilliklerle beslenmesi ve bunun gibi birçok örneğin 
oluşturduğu besin zincirleri dengenin doğada var ol-
duğunun bir göstergesidir. Doğanın bir parçası olan 
insanın hayatında da denge kavramı önemli bir yer 
kapsar.

İnsanlığı bir ileri noktaya taşıyacak olan barış ve dost-
luk içinde yaşanılacak dengeli bir dünya ilahi dinlere 
de konu olmuştur. En önde gelen ortak noktası, tanrı-
ya iman ve tanrıyı her şeyden çok sevmek olan Yahu-
dilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet öğretisinde insana in-
san olduğu için değer verme önemli bir husus olarak 
göze çarpar. İnsan, yeryüzündeki en değerli varlıktır. 
Tüm ilahi dinler, insana önem verilmesini, insanların 
birbirini sevmesini istemiştir. Bu sevginin bir göster-

gesi olarak yardımlaşmayı, dayanışmayı, fedakârlığı, 
insanların sıkıntı ve kederlerini giderip, onları mutlu 
etmeyi emretmişlerdir. İlahi dinlerin gayesi, insanın 
dünya ve ahiret mutluluğunu temin etmektir. Bu ise, 
ancak adaletin sağlanıp, barışın temin edilmesiyle 
mümkün olabilir. Onun için bütün büyük dinler, men-
suplarına adaletli olmayı, barışı korumayı ve hayatla-
rında dengeli olmalarını emretmişlerdir.

“Ey insanlar, Rab iyi olanı size bildirdi;
Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden
Ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka
Tanrınız Rab sizden ne istedi?”

2
 

Micah 6:8

İlahi dinlerden biri olan Hristiyanlık’ta da toplumsal 
denge önemli bir yer tutmaktadır. Micah 6:8’e göre 
tanrı insanlardan yardımlaşma ve dayanışma içinde 
bir hayat yaşayarak sadakat etmeyi bilmelerini, kendi 
yollarında alçakgönüllü olmalarını ve insanlara de-
ğer vermelerini, adaleti gözetmeyi kendilerine amaç 
edinmelerini istemiş ve toplumu balans içinde tutma-
ya özen göstermiştir.

İslam dininde de tüm ilahi dinlerde olduğu gibi insa-
nın toplumsal, sosyal ve ekonomik hayatındaki den-

DİNLERDE TOPLUMSAL, 
EKONOMİK VE SOSYAL DENGE
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geye büyük önem verilmiştir. Toplumsal dengenin 
insanı huzura taşıyan bir etken olduğu belirtilmiş ve 
gerek ayetlerle gerek hadislerle toplum dengesi ve 
düzeninin öneminden bahsedilmiştir. İslam’ın beş te-
mel şartından oruç tutmak, zekat vermek ve hacca 
gitmek ile toplumsal, sosyal ve ekonomik denge sağ-
lanmaya çalışılmıştır.

Hac ibadetinde de farklı milletlere, ırklara, sosyo-e-
konomik şartlara sahip dünyanın bütün insanları 
toplanmakta, ayrı bir dinamizm ve canlılıkla sosyal 
bütünleşme sağlanmaktadır. Oruç ibadeti, sosyal açı-
dan aralarında ekonomik farklar bulunan insanların 
bütünleşmesi açısından önemlidir. Özellikle zengin-
lerin fakirlerin durumunu değerlendirmesi ve onlara 
yardım etmesi ikisi arasında bir denge sağlar.

Zekâtın, toplumsal denge açısından önemini düşün-
düğümüzde; çok büyük bir öneminin olduğunu gö-
rürüz. Allah insanların tümünü aynı kabiliyet ve güçte 
yaratmamıştır. Dünyanın çeşitli yörelerinde zengin-
lerin alabildiğine lüks ve israfa dalmaları, sayelerinde 
kazanç sağladıkları fakirleri düşünmemeleri, onlara 
yardım ellerini uzatmamaları sosyal dengenin bozul-
masına yol açmıştır. Bunun neticesi olarak da toplum-
larda sosyal patlamalar, huzursuzluklar ve isyanlar gö-
rülmüştür. İşte zekât, bütün bu olumsuz hadiselerin 
önünde en güzel settir. Toplum içerisindeki fertlerin 
düşecekleri dar durumlarda onları koruyan sosyal bir 
sistemdir. İnsanlar arasındaki dayanışmanın sağlan-
masına yardımcı olur. İnsanlar arasında sevgi ve kar-
deşliği yayar. Böylece toplumun düzen ve huzurunun 
bozulmasına engel olur.

“…Yakınınız dahi olsa söylediğiniz zaman adaletten 
ayrılmayınız…”

(En’am Sûresi, [6:152])
3

İslam dininde adalet; kültür, bilgi, mevki, cinsiyet, ırk, 
dil ve din farkı gözetmeden insanlara insan olmaları 
yönünden eşit davranmak ve haklarını vermek de-
mektir İslamiyet sosyal hayatta dengenin kurulabil-
mesi için iman edenlerden adaleti ve doğruluğu em-
retmiştir. 

Hz. Muhammed döneminde bir gün hırsızlık yapan 
Fatıma adında bir kadın Hz. Muhammed’in huzuruna 
çıkarılıp suçu tespit edildiği için cezalandırılacaktır. Fa-
kat Mekke’nin ileri gelen bir kabilesinden olduğu için 
bazı kişiler bu kadının cezalandırılmaması için istekte 
bulunmuşlardır. Bu duruma kızan ve üzülen Peygam-
ber yüksek bir yere çıkarak :

- Ey insanlar! Geçmiş milletlerin ne yüzden yollarını 
sapıttığını biliyor musunuz? Onların asilzadeleri bir 
şey çalarsa onu cezalandırmazlar, itibarı az olan-
ları çalarsa onu cezalandırırlardır. Allah’a yemin 
ederim ki böylesine adi bir işi o Fatıma değil de 
kızım Fatıma yapmış olsaydı onu da cezalandırır-
dım. (Buhârî, Hudûd, 11; Müslim, Hudûd, 8)

Bu kıssada da görüldüğü üzere sosyal dengenin dü-
zeni ve devamı için adalet çok önemli bir hususiyettir. 
Aksi halde bozulmalar ve dejenereler akıl almaz bo-
yutlarda hızlı bir şekilde olur ve sosyal denge yozlaş-
maya başlar. 

Sonuç olarak denge, bir toplumun başlıca kesimleri-
nin geniş ölçüde uyum içinde bulunmasını sağlayan 
toplumsal-ekonomik bütünleşmeyi ifade eden bir 
kavramdır. Bu kavrama tüm ilahi dinlerde görüldüğü 
üzere İslam dini de kayıtsız kalmamıştır. Uzun süredir 
toplumsal, sosyal ve ekonomik dengenin nasıl sağla-
nabileceği hakkında tartışmalar yapılıp fikirler ortaya 
atılmıştır. İslam dini ne aşırı ne az orta yolu bulmanın 
ne kadar önemli bir davranış olduğunu vurgulamıştır. 
Toplumsal düzenin ve huzurun korunması için insan 
davranışlarında dengeli olmalı, zengin-fakir gözetme-
den adaletli ve doğru olmalı, en önemlisi de insanı 
sadece insan olduğu için sevmelidir. 

Kaynakça:

• https://sozluk.gov.tr/
• https://newchristianbiblestudy.org/bible/turkish/

micah/6/8
• hhttps:/ / igmg-kuran.com/kuranin-evren-

sel-prensipleri/
• https://www.haksozhaber.net/kurana-tutun-

mak-hayatimizda-dengeyi-kurmak-97988h.htm
• https: / /dergi .d iyanet .gov. t r /makaledetay.

php?ID=2113

Cemre Sare Cansız 11B 177163
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Evrende ve doğada her gün şahit olduğumuz bir 
denge mevcuttur. Allah doğadaki bu mükemmel 
dengeyi yaratmış ve doğadaki canlıların koruma-
sına bırakmıştır. İnsanoğlu her gün bu dengenin 
unsurlarına tanıklık eder. Her gün güneş doğar, 
kuşlar cıvıldar, ağaçlar yeşerir, dallarında meyve-
ler büyür ve çeşit çeşit canlılar bunlarla beslenir, 
büyür. Doğada büyük bir dengenin var olduğu 
yadsınamaz bir gerçektir fakat bu denge ancak 
onu oluşturan unsurlar korunduğunda varlığını 
sürdürebilir. Evrendeki bu denge insanoğlunun 
ve diğer bütün canlıların da yaşamını sağladığın-
dan bunun korunması canlı yaşamı için büyük 
önem taşımaktadır. Oysaki her gün dünyanın 
dört bir yanında bu döngünün bozulmaya baş-

ladığını simgeleyen olaylar yaşanıyor ve eğer in-
saoğlu elini çabuk tutmazsa yaşam kaynağı olan 
bu mükemmel denge geri döndürülemez bir bi-
çimde, barındırdığı yaşamlarla birlikte yok olacak.

 Peki, öyleyse nedir bu düzeni bozan 
olaylar? Dünyadaki denge fiziksel, kimyasal, bi-
yolojik, astronomik ve benzeri birçok bileşen 
üzerine kurulmuştur. Geçmişten günümüze in-
sanlığın yaşamı kolaylaştırmak için attığı adım-
lardan bazıları bu dengeyi bozmaktadır. Bunun 
en önemli örnekleri beşeri aktivitelerin doğa 
üzerinde yarattığı tahribattır. İnsanoğlu bir yan-
dan ateşi bulmuş, yazıyı ve arabayı icat etmiş, 
şehirler inşa etmiş, teknolojiyi geliştirmiştir, fakat 

EVREN ve DOĞADA DENGE: NEDİR, 
NASIL KORUNUR, KORUNMAZSA 
NELER OLUR?
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tüm bunları yaparken ağaçları kesmiş, orman-
ları yok etmiş, doğayı kirletmiş ve terk etmiştir. 
Örneğin Afrika’da küresel ısınmanın yarattığı ku-
raklık 14 milyon insanın hayatını tehdit etmekte, 
Pasifik’te konumlanan ülkeler sıcaklık artışının et-
kisiyle sular altında kalma tehdidiyle yaşamakta 
ve kullanılan kimyasallar ozon tabakasını delip 
dünyayı morötesi ışınlara maruz bırakmaktadır. 
Tüm bu faaliyetlerin ardından doğadaki denge 
bozulmuş ve bozulmaya da devam etmektedir. 
Fakat asıl hata insan yararına icat ve buluşlarda 
bulunmak değil bunu kötüye kullanmak olmuş-
tur ve bu durum ise bir takım insanların bencil ve 
çıkarcı davranışlarından kaynaklanmaktadır. İyilik 
ve cömertlik öngörülerek kurulan bu dengenin 
bahsedilen durumlarda varlığını sürdürebilmesi 
ise olanaksızdır.

 Doğadaki dengenin giderek bozulduğu 
ve bunun da tüm canlıları olumsuz etkilediği 
yadsınamaz bir gerçektir, fakat yine de bu duru-
mun daha da ilerlemesini engellemek mümkün. 
Özellikle insanların yaptıklarının doğa üzerindeki 
etkilerini araştırmaları ve yaptıkları hatalı davra-
nışları bir daha sergilememeleri bu konuda bü-
yük önem taşımaktadır. Yerlere çöp atmamak, 
özel araçların yerine toplu taşıma kullanmak, de-
odorant ve parfüm benzeri ürünlerin havaya sa-
lınımını azaltmak gibi küçük önlemler bile dün-
yanın ve evrenin geleceğini koruma altına almak 
adına faydalı sonuçlar oluşturacaktır. Dünyanın 
bir çok yerinde çevreyi ve doğadaki dengeyi ko-
rumak adına faaliyetler yürütülmekte, bu konuda 
farkındalık geliştirmek için çaba sarf edilmektedir. 
İnsanların bu uyarıları dikkate alıp davranışlarını 
sorgulaması ve daha özenli davranması, hem 

kendi hayatını hem de başka bir çok canlının ha-
yatını kurtaracak, doğadaki mükemmel denge-
nin kendini yenilemesine yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak belirtmek gerekirse, evrende Allah 
tarafından yaratılmış mükemmel bir denge var-
dır ve bu denge insan faaliyetleri sebebiyle her 
geçen gün biraz daha zarar görmektedir. Bilim 
insanları ve çevrebilimciler tarafından yapılan 
açıklamaların çoğu bu durumun devamlılığı ha-
linde dünyada yaratılan zararın geri dönüşünün 
olamayacağı doğrultusundadır. Dünyadaki den-
genin bozulması durumunda karşılaşılacak olan 
sıkıntılara her gün küresel ısınma, kirlilik, susuz-
luk, kıtlık, hastalık ve ölüm formlarında tanıklık 
etmekteyiz. Fakat hala bu mükemmel dengenin 
bozulmasından etkilenecek canlılar arasında yer 
alan bizlerin bu konuda bilinçlenmesi ve hare-
kete geçmesi için geç değil. Alınacak olan kü-
çük önlemlerin bile sayısız yaşam kurtarabileceği 
dünyamızda, doğanın dengesini korumak önce-
lik olmalıdır.

Kaynakça:

• https://tr.euronews.com/2020/01/08/vide-
o-dunya-yi-tehdit-eden-kuresel-isinma-
nin-sebepleri-ve-sonuclari-nedir

• https://www.islamveihsan.com/evrende-
ki-muhtesem-denge.html

• https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ekolo-
jik-dengenin-bozulmasi-felaketleri-berabe-
rinde-getiriyor/1496809

• http://blog.milliyet.com.tr/dogayi-nasil-ko-
ruyabiliriz-/Blog/?BlogNo=216233

Derin Özen 11/B 111185
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Doğru bir tanedir. Bu her şeyde olduğu gibi inanç 
alanında da böyledir. Yaratıcının emirleri, kuralları ve 
insana sundukları açıktır ve belirlidir. Belirli olmayan 
şey ise insanların bu emirlere ve kurallara ne kadar 
riayet edeceği ve Allah’ın nimetlerinden ve rızkından 
ne kadar faydalanabileceğidir. Bunu insanın kendisi ve 
nihayetinde de Allah’ın izni belirler. Her insanın ha-
yatında din ve inanç olgusu önemli bir yere sahiptir, 
inansa da inanmasa da. Ancak her şeyde olduğu gibi, 
insan; inanç ve din mevzularında da kendine ve çev-
resine zarar verecek aşırılık boyutuna geçmemelidir. 
Buradaki aşırılıktan kasıt radikallik ve sapkınlıktır. İnsa-
nın dindar olmasıyla insanın din konusunda sapkın 
duygu ve düşüncelere sahip olması birbiriyle karıştırıl-
mamalıdır. Dindarlık insanın dinine uygun yaşamaya 
özen göstermesi ve dine bağlılık duymasıdır. Ancak 
insan dine bağlı olmak yerine bağımlı olursa, ortaya 
sakıncalı durumlar çıkmaktadır. Bu durum radikal din-
cilik, bağnazlık veya taassup olarak da adlandırılabilir. 
Bu durumların ortadan kaldırılması için; din ve inanç 
doğru anlatılmalı ve doğru anlaşılmalıdır. Bu bağlam-
da çağının koşullarına uygun olacak şekilde inanç 

-akıl-mantık-bilim dengesi gözetilmelidir. İnsanlar 
inanç konusundaki duygu, düşünce ve davranışlarını 
gerçekleştirmeden önce kendini sorgulamalıdır. Yani 
inancın doğru anlaşıldığının sağlanması için insanın 
akla, mantığa ve bilime uygun olması gerekir. İman 
taklidi değil tahkiki olmalıdır. Nitekim inancın doğ-
ru anlaşılamadığı ve tahkiki inancın sağlanamadığı 
toplum ve coğrafyalarda; sosyal, ekonomik, kültürel, 
eğitim gibi alanlarda ve insanlıkla ilgili diğer alanlar-
da birtakım yozlaşmalar ve bozulmalar ortaya çıktığı 
aşikârdır.

Günümüzde maalesef bazı ülkelerde, din ve inanç adı 
altında terörizm devam etmekte; kadın, yaşlı, çocuk 
denmeksizin insanlar katledilmektedir. Şu bir gerçektir 
ki Dünya üzerindeki bütün dinler insan yaşamına son 
vermenin en büyük günahlardan biri olduğunu kut-
sal kitaplarıyla ve temsilcileriyle belirtmiştir. Kur’an-ı 
Kerim’in Nisa suresinin 93. Ayetinde, Allah, kasten bir 
mümini öldüren kimsenin veya kimselerin cezalan-
dırılacağını vurgulamıştır: “Her kim bir mümini kasten 
öldürürse onun cezası, içinde edebî kalmak üzere 

İNANÇ ALANINDA DENGELİ OLMAK
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cehennemdir. Allah, ona gazap etmiş ve onun için 
büyük bir azap hazırlamıştır.”. Radikal dincilikle alakalı 
bir başka sorun ise, insan eşitliğinin hiçe sayılmasıdır. 
Allah her kulu kendi huzurunda eşit yaratmıştır. Ancak 
maalesef bazı ülkelerde insan eşitsizliği had safhada-
dır. Kadınların hakları hiçe sayılmakta, ekonomik duru-
mu yetersiz insanların hakları ihlal edilmekte, milliyet, 
ırk ve din ayrımcılığı yapılmaktadır. Hz. Muhammed’in 
bu konu hakkında birçok hadisi bulunmaktadır: “Ka-
dınların haklarını yerine getirme hususunda Allah’tan 
korkunuz! Zira siz onları Allah’ın bir emaneti olarak 
aldınız.”. 

İnanç alanında dengenin yakalanması gereken diğer 
bir konu ise fizik ve metafiziktir. Fizikte tam anlamıyla 

kanıtlanabilen teorilerin zaten metafizik alanına giren 
ve yaygın destekçileri bulunan din ve inanç sistem-
leriyle uyuştuğu görülmektedir. Ancak bu bağlamda 
tam olarak kanıtlanamayan ve dinlerle-inanç sistem-
leriyle uyuşmayan bilimsel teoriler de bulunmaktadır. 
Bu teoriler tam olarak kanıtlanamadığı müddetçe fizik 
ve metafizik dengesinde bir bozulma olmayacaktır. 
Bu denge, metafiziksel bir gücün, fizik kanunlarının 
belirli bir ölçü ve nizama göre düzenlenmesiyle ve in-
sanların hayatına entegresiyle sağlanmıştır. Dolayısıy-
la insanlık, fizik kanunlarıyla açıklayamadığı olayların 
açıklanmasında kendisinin üst kümesi olan metafizi-
ğe başvurmaktadır. Fizik ve metafizik dengesinin sağ-
lanması da bu şekilde gerçekleşmektedir.

Kaynakça:

• https: / /www.researchgate .net/publ icat i-
on/332866509_Bir_Denge_ve_Itidal_Dini_Ola-
rak_Islam_Islam_as_a_Balance_and_Moderati-
on_Religion

• h t t p s : / / s e k e r i n y e r i . f i l e s . w o r d p r e s s .
com/2016/01/45774-kur-an-siirleri-iki-dun-
ya-kardesleri.jpg?w=660

• https://i1.wp.com/www.peygamberyolu.com/
wp-content/uploads/2019/10/shuttersto-
ck_1038286189.jpg

• https://www.dmy.info/wp-content/uploa-
ds/2016/02/metafizik-680x350.png

Mustafa Kaan TAPLAMACIOĞLU 11-B 111430
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 Her insanın hayatında kalbi ile aklı arasında 
kaldığı anlar vakidir. İnsanlar bu iki unsur arasındaki 
dengeyi kurmakta bazen zorlanırlar. Kişinin aklı ile 
yaptığı muhakeme neticesinde alacağı kararlar ve 
yapacağı hareketler ile kalbinin onu yönlendireceği 
kararlar ve hareketler uyuşmayabilir. Bu, hayatın akışı 
içinde gayet tabii bir haldir ve doğru bir tavır ile idare 
edilmesi mümkündür.

 Akıl, insanın doğru ile yanlışı ayırmasına ya-
rayan melekesidir. İnsanlar dış dünyadan duyuları ile 
elde ettikleri verileri akılları ile işler ve kararlar alırlar. 
Aklın kar-zarar hesabının ardından alınan kararların 
insanlara fayda getirmesi beklenir. Fakat insanların bu 
kararları almalarında hayatlarının o noktasına kadar-
ki tecrübeleri, ön yargıları, ön kabulleri gibi unsurlar 
muhakemelerini tesir altında tutar. Bu tesirlerle bera-
ber aklın aldığı bir karar her zaman beklenen neticeyi 
getirmeyebilir. Aynı zamanda, akıl işletilirken vicdan, 
merhamet, hürmet gibi hissi unsurların devre dışı 
bırakılması da alınan kararların ahlaki boyutunu sor-

gulamaya açık hale getirecek neticeler doğurabilir. 
Bununla beraber insan, aklını kullanarak kalbini dinle-
meyi de seçebilir.

 Kalp, insanın hissiyatından kinaye ile meca-
zi bir ifade olarak da kullanılan bir kelimedir. İnsanın 
kalbi, onu genellikle iç dünyasındaki vaziyete daya-
nan, vicdanî ve hissî kararlar almaya itmekle beraber 
bu kararlar hissî oldukları için yanlış oldukları söylene-
mez. Bununlar beraber, alınan kararların yalnız hissi 
olması insanı sıkıntıya sokabilir. Yerinde olmayan bir 
merhamet, zulme dönüşebilir. Bunun için kişinin akıl 
ve kalp dengesini iyi kurması gerekir. Hayata merha-
met, ihtiram, tahammül gibi hislerden uzak bir bakışla 
bakmak insanlar arasındaki münasebetlerin bozulma-
sına sebebiyet vereceği gibi, mantıklı muhakemeler 
olmadan hareket etmek de insanların şahsi ve içtimaî 
hayatlarında büyük aksamalara sebep olacaktır. Bu 
sebeple, her sahada olduğu gibi akıl ve hisler arasında 
da itidal yolunun seçilmesi insanı çeşitli sıkıntılardan 
kurtaracaktır. İnsan davranışının en temel unsurların-

 AKIL VE KALP DENGESİ
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dan biri olan ahlak ile insanın en temel karar verme 
mekanizması olan akıl arasında sıhhatli bir denge kur-
mak, insanın hayatını doğru kararlar alarak ilerletme-
sinde büyük ehemmiyet taşır.

Kaynakça:

• https://www.123rf.com/photo_121023459_sto-
ck-vector-emotional-brain-lock-securi t-
y-broken-heart-and-brain-with-key-hall-vec-
tor-flat-modern-icon-logo-vect.html

• https://www.pxfuel.com/en/free-photo-jrpew
• https://www.123rf.com/photo_90055800_sto-

ck-vector-brain-and-heart-handshake-vec-
tor-concept-illustration-of-teamwork-betwe-
en-mind-and-feelings-flat-des.html

Mustafa Talha YILDIRIM 10/B 187142
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GERÇEKLİĞİN GERÇEKLİĞİGERÇEKLİĞİN GERÇEKLİĞİ

Evrendeki yaşamın nedeni filozoflardan bilim insan-
larına kadar birçok insanın zihnini kurcalayan bir so-
rudur. Aynı zamanda gerçekliğin de ne olduğuna dair 
bir arayış biçimi olan bu soruna üç farklı yaklaşım ile 
cevap verilebilir: 
1. Evren, hayatın var olması için kesin bir dengeye 

sahiptir. Biraz farklı bir evrende var olamazdık. Bu 
yaklaşım bizi, fizik kanunlarının, rakamlara farklı 
değerler verdiği başka evrenlerin varlığını değer-
lendirmeye zorlar. Onlara ulaşamayız; bu yüzden 
de ilgili soruya doyurucu bir yanıt bulamamış ol-
maya razı olmamız gerekir.

2. Hassas ayarı doğaüstü bir tasarımcının, doğa ka-
nunlarını aşan bir varlığın varlığına bağlarız. Genel 
inanış bu yönde olsa da, bilim insanları için bu 
cevap yeterli değildir.

3. Evren varoluşumuza uygundur; çünkü bizim için 
tasarlanmıştır. Tasarımcıların teknoloji üzerindeki 
kontrolleri bizden çok daha ileridirler.

Gerçekliğin gerçekliğinin sorgulanışı, ilginçliğini ve 
popülaritesini yıllar içinde arttırarak korumaktadır. Bu-
lunduğumuz zaman diliminde ise, teknolojinin geli-
şim hızının önüne geçilememesi, gerçekliğin gerçek-
liğinin sorgulanışının bir alt dalı gibi gözüken yeni bir 
felsefi tartışmayı da beraberinde getirmiştir: Simülas-
yon teorisi. Bilgisayarlar artık bir günün belirli ve uzun 
bir kısmının birlikte geçirildiği bir araçtan farklı olarak; 
işlevinin ve kapasitesinin gün geçtikçe fazlalaşmasıy-
la büyük bir ölçüde adeta insanların bir parçası ol-
muştur. İnsanların bu cihazla etkileşimi her ne kadar 
kuvvetli olsa da, bilgisayarların ne gibi ürünleri ortaya 
koyabileceği günlük hayatta detaylı bir biçimde ir-
delenmemektedir. Söz konusu ürünler sanal ürünler 
olsa da, günlük hayatta ortaya konulan somut ürün-
lerden daha detaylı tasarlanabilmektedir. Sanal ürün-
lerin içeriği çok geniştir. Örneğin son günlerde sıkça 

konuşulan quantum bilgisayarları ‘0-1’ programlama 
dilini aşabilecek özellikleri ve olanakları olduğundan 
dolayı şu an yaşadığımız evrendeki bütün maddelerin 
bilgisini içinde tutabilecek bir hafızaya sahiptir. Aynı 
şekilde oyun firmalarının üretimde hedef aldığı yeni 
sanal gerçeklik gözlüklerinin, insan algısını büyük öl-
çüde manipüle edecek bir potansiyeli olduğu görül-
mektedir. 30 yıl öncesinde Tetris, Snake ve Pong gibi 
atari oyunları mevcutken, şu anki teknoloji bir kişinin 
bir bilgisayar oyununda hiper gerçekçi bir atmosfere 
dahil olmasını çok kolay bir şekilde sağlayabilmekte, 
‘gerçekten bile daha gerçekçi’ gibi benzeri ifadeler ile 
yorumlanabilmektedir. Eğlence ve oyun sektörünün 
yaşadığı dönüşümlerden yola çıkarak bundan otuz yıl 
sonrasında nasıl bir teknolojik düzeye gelineceğinin 
saptanabilmesi, evrendeki bütün varlıkların kaynağına 
ilişkin bir ipucu vermektedir. Bahsedilen ‘otuz yıl son-
rası’ zamanda, muhtemelen simülasyon yardımıy-
la yaratabileceğimiz, içinde kendi bilinci olan yapay 
zekanın bulunduğu sistemler söz konusu olacaktır. 
Bizim gerçekliğimizde payı olmayacak bu varlıklar, 
insanlar tarafından kodlarla düzenlenen kendi ger-
çekliklerine ayak uyduracak ve onlara açık verilmediği 
sürece de sahip oldukları gerçekliğin, bize göre olan 
yapaylığını fark edemeyip sorgulayamayacaklardır. 
Temeli Antik Çağ Yunan felsefesine dayanan, algıla-
nan gerçekliğin yapay olabilirliği konusu; Platon ta-
rafından meşhur mağara alegorisi ile anlaşılabilir bir 
şekilde yansıtılmıştır. 
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Platon’un Mağara Alegorisi

Günümüz örnekleri açısından, film yapımcılarının 
bir başyapıt olarak nitelendirdiği ‘Matrix’ (Film, yapay 
olarak oluşturulan bilinçler, insan beynine gönderi-
len elektromanyetik dalgalar sonucu yaratılan bir ev-
renden bahsediyor. Simule edilip yaratılmış bu evren 
kontrol altında tutuluyor.) ulaşabildiği geniş kitle do-
layısıyla Platon’un gerçeklik argümanından simülas-
yon teorisine geçişte büyük bir katkıda bulunmuştur. 
Simülasyon teorisi kısaca insanoğlunun sahip olduğu 
mutlak gerçekliğin, aslında yeteri seviyede teknolo-
jik gelişmeye ulaşmış bir medeniyet tarafından bir 
ürün olarak ortaya konulmuş olabileceğini ileri sürer. 
Simülasyon Teorisinin argumanlarını ilk kez ortaya 
atan Oxford Üniversitesi’nde çalışan filozof Nick Bost-
rom’dur. 2003 yılında yayınladığı ‘Are you living in a 
computer simulation?’ isimli makalesinde üç tane 
olasılıktan sadece herhangi birinin doğruluk payının 
olması ihtimalinin kesin olduğundan bahsetmiştir. Bu 
durumunda ‘Bir simülasyonda yaşıyoruz.’ önerme-
sinin kesinliğine de ulaşılabileceğinin üzerinde dur-
muştur. Bu olasılıkları şu şekilde açıklayabiliriz:

• Olasılık 1
-Herhangi insan düzeyindeki bir medeniyetin insan 
ötesi bir noktaya ulaşma oranı çok azdır.

Bu olasılığın gerçek olması durumunda insanlar, ken-
di simüle edilmiş evrenlerini yaratabilecek teknolojiye 
asla ulaşamayacaktır. İnsanlık gerçeklik olarak tecrü-
be ettiğimiz şeyi yansıtacak bilgisayar simülasyonları 
yürütebilecek derecede sofistike bir düzeye gelme-
den, tükenip gidecektir. Pratik problemler, nükleer 
savaşlar, zekanın sahip olduğu evrimleşebilirlik sınırı, 
teorik imkansızlıklar gibi çeşitli nedenler buna örnek 
gösterilebilir. Ancak insanlığın, kozmoloji alanında 
pratikte çözülemeyen problemleri açığa kavuşturmak 
için şimdiden simülasyonları kullandığı göz önünde 
bulundurulduğunda; kendilerine zarar verecek dü-
zeydeki problemleri bile kısa bir süre içinde yeniden 
eski haline getirecek bir teknolojiye sahip olduğunu 
söyleyebiliriz.

• Olasılık 2:
-Bir medeniyet insan ötesi bir noktaya ulaştı ise de, 
herhangi bir sebepten ötürü kendi simüle edilmiş ev-
renlerini yaratmaya ilgi duymadılar.
Dünya’da açlık, yoksulluk, katliamlar, terör faaliyetle-

ri, savaşlar gibi durumlar sürekli gözlemlenmektedir. 
İnsan ötesi düzeye ulaşan bir medeniyet, yaratacağı 
simülasyonda bu tarz kötü olayların sorumluluğunu, 
etik bir sebepten ötürü üstlenmeyi istemeyebilir. 

• Olasılık 3: 
-İnsan medeniyeti kesinlikle bir simülasyonun ürünü-
dür.

Eğer diğer iki olasılık doğru değil ise, evrendeki her 
şey yalnızca bir simülasyondan ibaret demektir. Buna 
göre algıladığımız, deneyimlediğimiz ve hissettiğimiz 
her şey bir manipulasyondan meydana gelmektedir. 
Bu olasılık aynı zamanda insanlığı simüle eden me-
deniyetin daha başka milyonlarca simüle evren ve bu 
evrenlerin içinde trilyonlarca bilinçli yapay zekayı da 
yaratabileceğini göstermektedir. Başka bir deyişle ev-
renimiz pek çok benzetimden sadece biri olup sıra-
dan olabilir, hatta bir benzetimin içindeki bilgisayarda 
çalışan “alt-benzetimlerin” birinde yer alıyor bile ola-
biliriz. Böylece üçüncü olasılıktan çıkarılacak sonuç; 
insanlığın ‘gerçekten gerçek’ bir evrende yaşıyor olma 
olasılığı, simülasyonda yaşıyor olma olasılığından mil-
yarlarca kat daha düşüktür.

Tüm bunlar insan ötesi bir medeniyetin yarattığı si-
mülasyonu, insanlığın ‘gerçek’ olarak ifade ettiğini 
gösteriyorsa; aynı zamanda da simülasyonun yarattı-
ğı bu yanılsama gerçekliğin, bizim anlamlandıramadı-
ğımız bir zaman dilimi boyunca da devam ettiği an-
lamına gelmektedir. Sonuç olarak; üçüncü olasılıktan 
yola çıkıldığında insanlığın bu tür simülasyonları yara-
tacak ilk tür olmasının ihtimali, çok daha gelişmiş bir 
türün oluşturduğu simüle edilmiş evrenlerin birinde 
sadece bir kod parçası oluşunun ihtimali yanında çok 
küçük kalmaktadır.

Kaynakça:
• https://www.simulation-argument.com/
• https://www.vulture.com/2019/02/15-irrefutab-

le-reasons-we-might-be-living-in-a-simulation.
html

• https://www.youtube.com/watch?v=tlTKTT-
t47WE

• https://www.matematiksel.org/bir-benzetimin-i-
cinde-miyiz/

V. Alptuğ Polatkan 11-F 70284
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Öğrenme insanlar doğduğu andan itibaren başla-
yan ve hayat boyu süren bir eylemdir. Tüm insanlar 
doğuştan belirli öğrenme biçemlerine yatkınlık ser-
gilemektedir fakat bu özellikler kültürden, kişisel de-
neyimlerden, olgunluk seviyesinden etkilenmektedir. 
Öğrenme biçemleri kişilere hayat boyu etki eder. Öğ-
renme stilleri ilk olarak Rita Dunn tarafından 1960 yı-
lında ortaya atılmıştır. İngilizce’de “learning modality” 
olarak geçen kavram Türkçeye “öğrenme biçemleri” 
olarak aktarılmış daha sonrasında Nurettin Şimşek ta-
rafından anlam karışıklığını önlemek için daha geniş 
bir kapsama sahip olan “öğrenme stilleri” kavramı or-
taya atılmıştır. Rita Dunn ise öğrenme stillerini şöyle 
tanımlamaktır: “Öğrenme stilleri her bir öğrencinin 
yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğre-
nirken ve hatırlarken farklı ve kendilerine özgü yollar 
kullanmasıdır.” Bu yazıda da öğrenme stillerinin alt bir 
alanı olan öğrenme biçemlerinin, liseli öğrencilerin 
okula aidiyet duygularının üzerindeki etkisi üzerinde 
durulacaktır. Öğrenme biçimleri; görsel, işitsel ve ki-
nestetik olmak üzere üç tanedir:

Görsel öğrenenler: Sadece anlatılan bir konuyu yete-
rince anlayamazlar. Bu yüzden öğrenirken görsel ma-
teryallere ihtiyaç duyarlar. Harita, poster, şema, grafik 
gibi görsel araçlarla kolay öğrenirler ve bu araçlarla 
öğrendiklerini kolay hatırlarlar. Öğrendikleri konuları 
gözlerinin önüne getirerek hatırlamaya çalışırlar.

İşitsel öğrenenler: Ses ve müziğe duyarlıdırlar. Daha 
çok konuşarak ve tartışarak öğrenirler. Hatırlamak is-
tediklerini, birisi kendilerine anlatıyor ya da söylüyor-
muş gibi işiterek hatırlarlar.
Kinestetik/Dokunsal öğrenenler: Uzun süre oturur-
larsa derste dikkatlerini kaybederler. Öğrenebilmeleri 
için mutlaka ellerini kullanacakları, yaparak-yaşayarak 
öğrenme dediğimiz öğrenme tekniklerinin uygulan-
ması gerekir.

Bir kişinin hangi öğrenme biçemine sahip olduğu her 
zaman çok net bir şekilde anlaşılamamaktadır. Çünkü 
insanların büyük bir çoğunluğu –bir öğrenme biçimi-
ne yatkın olsalar da- bu öğrenme biçemlerini birlikte 
kullanmaktadırlar.

Okullarda genel olarak öğretmen merkezli bir eğitim 
sistemi kullanılmaktadır. Öğrencilerin sessiz bir sınıf 
ortamında, sadece öğretmenin anlattıklarını dinleye-
rek öğrenmesi beklenir. Hareket içermeyen ve gör-
sel materyaller bulundurmayan bu öğretim stili, tüm 
öğrencilerin eşit düzeyde öğrenebilmesi için uygun 
değildir. Bu eğitim metodu daha çok işitsel öğrenen 
öğrencilere hitap etmektedir.

Ağırlıklı olarak öğretmen merkezli bir eğitim sistemi-
nin uygulanmasının farklı öğrenme biçemlerine sahip 
olan öğrencilerin okula aidiyet süreçlerine etkisini 
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araştırmak üzere bir çalışma yapmaya karar verdik. 
Konu ile ilgili yaptığımız çalışmada, yapılan açıklama-
lar çerçevesinde öğrenme biçemlerinin, okula aidiyet 
duygusuna etkisini araştırmak amacıyla okulumuzun 
farklı sınıf seviyelerine ait öğrencilerine iki farklı anket 
uyguladık. Anketten elde ettiğimiz sonuçlara da bir-
takım güvenilirlik ve istatistik testleri uyguladık. Elde 
edilen sonuçlara göre, okula aidiyet duygusu ile öğ-
renme biçemleri arasında okulumuzdaki öğrencilere 
göre anlamlı bir değişim bulunmamaktadır. 

Yaptığımız araştırma sonucunda okula aidiyet duy-
gusu, öğrenme biçemleri ve cinsiyetler arasında bir 
korelasyon bulunamamıştır. Okula aidiyet duygusu ve 
öğrenme biçemleri arasında istatiksel olarak anlam-
lı bir bağlantı bulunamamasının sebebi okula aidiyet 
duygusu ölçeğinin öğrencilerin derslere olan ilgileri-
ni ölçmek yerine okuldaki sosyal ortama aidiyetlerini 
(etkinliklerde yer alma, arkadaşlık ilişkileri, akranları ta-
rafından kabul görme) ölçmesi olabilir. Ayrıca ölçeğin 
uygulandığı örneklemde verilen eğitim bütün öğren-
me biçemlerine hitap ediyor olabilir. Örneklemin dar 
olması da sonuçların benzer çıkmasına sebep olmuş 
olabilir. Üç öğrenme biçemine ait puanları birbirine 
yakın çıkan öğrencilerin puanları arasında büyük bir 
fark çıkan öğrencilerle aynı şekilde gruplandırılması 
verilerin arasında bağlantı olsa bile bunun bulunması-
nı engellemiş olabilir.

 İstatistikler
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Hepimiz her derste başarılı olmak zorunda deği-
liz ama bazılarımız başaracak potansiyele sahip 
olmalarına rağmen, kötümser düşünceleri nede-
niyle sınavlarından iyi notlar alamıyor. Pozitif psi-
kolojinin babası, eski Amerikan psikoloji derneği 
başkanı Prof. Dr. Martin E. P. Seligman bu durumu 
“çaresizliğin öğrenilmesi” ile açıklamaktadır. Öğ-
renilmiş çaresizlik, insanların veya hayvanların 
kontrol sahibi olmadıkları olaylara olan kötüm-
ser, “yapamam, kazanamam” gibi tutumlarını ve 
bu tutumları sebebiyle durumu kendi yararları-
na çevirme imkânları varken bunları görmezden 
gelme eğilimlerini vurgular. Seligman, 1960’ların 
sonu, 1970’lerin başında yürüttüğü bir dizi de-
neyle bu olgusunu desteklemiştir.

Deney ve Yapılan Diğer Çalışmalar

Yapacakları deney için, Seligman ve ortağı S. F. 
Meier, canlı organizma olarak köpekleri seçtiler. 
Köpekleri grup olarak üçe ayırdılar ve bu üç gru-
bun köpeğini de, ikinci kutu hariç, eş ve saydam 
kutulara kapattılar. Birinci kutunun içindeki köpek 
kontrol grubunu temsil ettiği için üzerine hiçbir 
şey uygulanmadı. İkinci ve üçüncü kutunun için-
deki köpeklere elektrikli tasma takıldı. İkinci kutu-
nun diğer kutulardan farkı, içinde köpeğin teması 

ile Seligman’ın gönderdiği elektrik şokunu hem 
o kutuda, hem de üçüncü kutuda kesebilecek 
görünür bir levhanın bulunmasıydı. Seligman 
ilk elektrik şokunu, kullandığı kumanda aletin-
den, gönderdi ve deneyi başlattı. Birinci kutudaki 
köpeğe elektrikli tasma takılmadığı için bir zarar 
gelmedi ve kutunun kapağı açıldıktan sonra he-
men dışarı fırladı. İkinci kutudaki köpek ise, birinci 
şoktan sonra, gelen şokları levhaya temas ederek 
önleyebileceğini fark etti ve deneyin geri kalan 
kısmında ilk şokun verildiği ana kıyasla daha ra-
hat davranışlar sergiledi. Bunun aksine, üçüncü 
kutudaki köpek, kutusuna gönderilen şokların 
durmasının tamamen ikinci kutudaki köpeğe 
bağlı olması nedeniyle, üçüncü şokun ardın-
dan büzüldü, yere yattı ve acı içinde hırlamaya 
başladı. Buradan şu sonuç çıkartılabilir; üçüncü 
kutudaki köpeğe göre gönderilen elektrik şokla-
rı tamamen rastgele olduğundan köpek onlara 
karşı elinden hiçbir şey gelmediğini düşündü. Bu 
yüzden, pes etti ve durumu kabullendi. Daha da 
ilginci, deneyin ikinci aşamasında Seligman kö-
pekleri sırayla, sol tarafında çalıştırılınca düşük 
düzeylerde elektrik şokları vermeye programlan-
mış bir zemin ve sağ tarafında ise normal, mer-
merden bir zemin olan, ortadan köpeklerin üs-
tünden sıçrayabileceği kadar uzun bir çit ile ikiye 

ÖĞRENİLMİŞ 
ÇARESİZLİK
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ayrılmış bir odanın sol tarafına yerleştirdi. Birinci 
ve ikinci kutulardan çıkmış olan köpekler, elektrik 
şoku verilir verilmez, çiti fark etti ve odanın diğer 
kısmına sıçradı. Üçüncü kutudan çıkarılan köpek 
ise çiti görmesine rağmen elektrik şoku verilince 
rahatsızlık içinde kıvrandı, tekrar yere büzüldü ve 
yatarak acı içinde ulumaya başladı.

Deneyin kanıtladığı öğrenilmiş çaresizlik, hay-
vanların eğitiminde kullanılan birçok yönteminde 
temel prensibidir. Örneğin, Hindistan’da yapılan 
“fil eğitimi” tam bir öğrenilmiş çaresizlik örneği-
dir. Hindistan’da eğitilmek istenen filler daha be-
bekken alıkonur ve ayaklarından, yere saplanmış 
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olan bir kazığa, ince bir iple bağlanır. Daha sonra 
bu filler büyüdüklerinde ve iplerinden kolayca 
kurtulabilecek kadar güçlü olduklarında, küçük-
ken kaçmaya çalışırken yaşadıkları başarısızlıklar 
onlara iplerinden kurtulamayacakları düşüncesi-
ni aşıladığından kaçmaya çalışmayı boşuna çaba 
olarak görürler.

Sonuç

Yukarıdaki deneyden ve fil örneğinden hayvan-
ların kendi kontrollerine tabi olmayan olaylar 
üzerinde zaman geçtikçe pasifleştiği, durumu 
kabullendiği ve hatta en önemlisi, durumu tersi-
ne çevirme şansları varken bile bunu kullanma-
dıkları sonucu çıkarılabilir ve bu durum insanlar 
için de geçerlidir. Gelecekte mühendis olmak is-
teyen bir öğrenci olduğunuzu hayal edin. Bütün 
derslerinizin sınavlarına çok çalışıyorsunuz ama 
aralarından en önemli gördüğünüz ve geleceği-
nize hitap ettiğini düşündüğünüz ders; matema-
tik. Ne var ki, içinizde size matematikte başarılı 
olmadığınızı düşündüren bir düşünce var. Buna 
rağmen, siz bu düşünceye kulak asmamaya çalı-
şıyorsunuz ve yaklaşmakta olan matematik sına-
vına çalışıyorsunuz, belki de bütün arkadaşları-
nızdan daha fazla. Sınav vakti geliyor ve kâğıdınız 
veriliyor ve biraz incelediğinizde kendinizi ça-
resiz hissediyorsunuz. Arkadaşlarınızın tepkisini 

ölçmek için etrafınıza yardım ararcasına bakı-
yorsunuz ve neredeyse bütün arkadaşlarınızın, 
sınıfın en kötülerinin bile, soruları rahat bir yüz 
ifadesiyle çözmekte olduğunu görüyorsunuz. Bu 
kendinizi korkunç hissetmenize neden oluyor ve 
sınavın geri kalanını da bu duyguyla mücadele 
ederek geçiriyorsunuz. Sınav sonuçları açıklan-
dığında, hedefinizin çok daha altında aldığınızı 
görüyorsunuz ve bu sizi tam anlamıyla yıkıyor. 
Bu yaşananlardan sonra içinizdeki sinsi düşünce 
bir çığ gibi büyüyor. Bu düşünce ilerideki sınav-
larınızda etkisini daha da güçlendiriyor ve sizi bir 
başarısızlık döngüsüne sokuyor. Onun yüzün-
den notlarınız düşmeye devam ediyor, notlarınız 
düştükçe de sizin matematikte başarılı olmadığı-
nıza olan inancınız artıyor. Sonuç olarak, siz de 
birçok insan gibi, öğrenilmiş çaresizlik yüzünden 
kendinizi başarılı olamayacağınıza inandırıyorsu-
nuz ve bu da size belki de bir kariyere mal olu-
yor. Bunun gibi örnekleri, eminim ki, siz de gün-
lük hayatınızda görebilirsiniz. Merak etmeyin ki, 
bu durum size özel değil ve insan beyninin bazı 
özelliklerinden kaynaklanıyor. Bilim insanlarına 
göre, hayatta kalma içgüdülerini ayakta tutmak 
için beynimiz, insanlar evrildiğinden beri, kö-
tümserliğini korumaktadır. Buna rağmen, olum-
suz düşüncelerin sizi etkilemesine engel olmak 
için bir yol var, Martin Seligman’ın adını koyduğu 
ve üzerine kitap yazdığı; öğrenilmiş iyimserlik.
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Öğrenilmiş İyimserlik

Öğrenilmiş iyimserliğin, kötümser düşüncelerin 
bilinçli bir şekilde bastırılarak, kendinizi iyimserli-
ğe zorlamak olduğu söylenebilir. İyimser olmayı 
öğrenmek için önce, iyimserler ve kötümserler 
arasındaki farklar bilinmelidir. Bu iki zıt kutbu bir-
birinden ayıran birinci özellik kişiselleştirmedir. 
İki tarafın da olayları kişiselleştirme yolları fark-
lıdır. İyimserler başlarına gelen kötü olaylar için 
dış etmenleri suçlarken, kötümserler suçu kendi-
lerinde bulurlar. İyi olaylarda ise tam tersi geçer-
lidir; iyimserler o olayı içselleştirir ve kendisini bu 
iyi olayın tetikleyicisi olarak görür. Kötümserler 
ise bu olayı şansa bağlar ve kendileri yaptıklarıyla 
bu olayı bağdaştırmazlar. Mesela, iyi bir üniver-
site kazandığında bir kötümserin tepkisi böyle 
olur; “Sadece kontenjan açığı vardı ve birilerini 
almaları gerekiyordu, çok şanslıydım.” (dışsal). 
İkinci özellik ise kalıcılıktır. İyimserler yaşadıkları 
kötü olayları sadece o olayla sınırlı tutar ve bir 
genellemeye gitmez. Bunun aksine, kötümser-
ler bu olayları geneller. Örnek olarak; sınıf için-
de bir sunum yaparken ona gülündüğü zaman 
bir iyimserin tepkisi böyle olur; “Dün gece pek 
uyuyamadım ve bu yorgunluk sebebiyle birkaç 
kelimenin yerini karıştırınca sınıf arkadaşlarım 
bana güldüler. Eğer yorgun olmasaydım bu ba-
şıma gelmezdi.” (geçici). Son ama belki de en 
önemli özellik ise genellemedir. İyimserler yaşa-
dıkları kötü olayların etkilerini tek bir seferle sı-
nırlı tutarken, kötümserler bu olaylardan aldıkları 
etkiyi genellerler. Kötü oynadıkları bir basketbol 
maçının ardından bir kötümserin tepkisi şöyle 
olur; “Hiçbir zaman iyi basketbol oynayamadım 
zaten.” (genel). Kötümserlik ve iyimserlik arasın-
daki farklar artık belirginleştiğine göre, iyimser 
olmayı öğrenmenin vakti geldi. Seligman, Dr. 
Albert Ellis’in Akılcı Duygusal Davranışçı Terapisi 
(REBT-İnsanların kötücül düşüncelerini eleyerek 
yerlerine daha mantıklı, akılsal olanlarını koyma-
sını sağlayan tedavi) için geliştirdiği “ABC” mo-
deline iki adım daha ekleyerek, iyimserliğin öğ-

renilmesi için kendi “ABCDE” modelini geliştirdi. 
Bu model 5 aşamadan oluşmaktadır ve negatif 
bir olay yaşadığınızda siz bu modeli kendi üstü-
nüzde uygulayarak gereksiz düşüncelerinizden 
kurtulup mutlu olabilirsiniz. Bu modele internet 
üzerinden veya Seligman’ın “Öğrenilmiş İyimser-
lik” üzerine olan kitapları üzerinden erişebilirsiniz 
Özetleyecek olursak bu modelde, Ellis’in mode-
linden farklı olarak, vurgulanan anahtar nokta, ya-
şanan kötü olayın arkasından ürettiğiniz mantıklı 
açıklamadan gurur duyup, ondan aldığınız enerji 
ile motive olmanızdır. Bu motivasyon sayesinde 
de ileride yaşayacağınız kötü olaylara mantıklı 
açıklamalar getirme isteğiniz katlanarak artar.
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• https://www.verywellmind.com/learned-op-
timism-4174101

• https://positivepsychology.com/learned-op-
timism/

• https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aH-
R0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3d-
pa2kvTWFydGluX1NlbGlnbWFu

• https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aH-
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 Ortaçağ’dan itibaren sesinin tüm dünyaya 
yayıldığı sanat, çeşitli toplumların tecrübe edindiği 
duygusal deneyimlerin özgün bir şekilde dışavurumu 
sonucunda ortaya çıkan bir “benlik” dalıdır. Sadece 
insanlığın yaratıcılığıyla sınırlı kalmayan sanat, özünü 
doğanın kusursuz varlığına ve dengesine borçludur. 
Tüm güzelliklerin ve estetiğin kaynağı olan doğada 
saf sanat ürünlerine rastlamak mümkün olsa da sanat 
eseri denilen yaratıcılığın ve özgünlüğün ortaya çıkı-
şında insanlığın ve duygusal yaşantıların vazgeçilmez 
bir rolü vardır. Sanat eseri olarak adlandırılan duygusal 
dışavurum sadece çevresel faktörlere bağımlı kalma-
makla birlikte insanın deneyimlerine, duygu duru-
muna ve iç dünyasına yönelik, psikolojik ve ruhsal bir 
aynanın yansıması işlevini görür. Yansımanın ardında 
görülen izler ise hem bireyin hem de içinde bulundu-
ğu toplumun kültürel, sanatsal ve dini değerlerine ışık 
tutar.

 Sözcüklere dökülemeyen soyut duygu ve 
düşünceler sanat yoluyla yeniden doğar ve gerçek-
liğini sanatsal yansıtmalar aracılığıyla dile getirilir. 
Karmaşık ve bir o kadar da hassas olan iç dünyanın 
somutlaşmasında arabulucu görevini üstlenen sa-
natçı, meydana getirdiği sanat eseriyle kendi ruhsal 
durumundan taviz verir. Sanatçının özüyle bir bütün 
haline gelen sanatsal eser yaratıcısının niteliklerini ta-
şır. Dolayısıyla da her sanat eserinde aşikar olan ori-
jinallik, üslup farklılıklarını oluşturur. Sanatsal yansıt-
manın izlerinin ilk görüldüğü ilkel dönemde natüralist 
anlayışın -doğanın bütün güzelliklerin kaynağı oldu-
ğu kabul edilen anlayışın- üstünlüğüne, resmedilen 
antik eserlerde rastlanmıştır. İspanya’nın Santander 
şehrinde yer alan Altamira Mağarası’nın duvarlarında 
gözlemlenmiş olan pek çok büyükbaş hayvan çizim-

lerinde, o dönemde yaşamış ilkel insanların toplum-
sal değerlerine ait çıkarımlarının yanı sıra, ilkel insanlar 
hakkında psikolojik çıkarımlar da yapılmıştır. Dönemin 
insanları, duvarlara yansıttıkları hayvan figürlerinde 
soyut olan korkularını sanatsal yansıtmalar ile öz-
deşleştirme fırsatı bulmuştur. Özellikle ilkel dönemde 
rastlanan bir başka sanatsal yansıtma ise kabilelerin 
varlığını sürdürdüğü tarihlerde üretilen sembolik un-
surlarla, insanların psikolojik yollarla korunmasını ve 
rahatlatmasını sağlamaktadır. Yine ilkel dönemde ka-
bilelerde yapılan geleneksel maskelerde ve totemler-
de de animistik düşüncenin, çeşitli sanatsal objelerin 
kutsallaştırılmasının izlerine rastlanmıştır. Buna benzer 
sanatsal yansıtmalar aracılığı ile tarihsel ve psikolojik 
gerçeklerin yüzeye çıkışı sanatın ve sanatsal temsilin 
ufkunu açmıştır.

 Sanat eserlerinin birçoğunda bir milletin, bir 
topluluğun ya da bir bireyin duyguları ortak bir şe-
kilde sezgilense ve benzerlik gösterse de deneyim-
ler seçici bir rol üstlenir. Farklı tecrübelerin aktarıldığı 
sanat eserlerinde seçilebilir gibi görünen duygular ve 
ifadeler, düzensiz şekiller ve istikrarsız çizgilerden olu-

SANAT ve
PSİKOLOJİ
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şan basit bir karmaşa yuvasından meydana gelebilir. 
Bireyin içinde gelişimini tamamladığı toplumdan ve 
dış dünyadan elde edindiği bilgiler, iç dünyanın ve 
psikolojinin algılanmasında kolaylık sağlar. Bilinç altı-
na bastırılmış duygu ve düşüncelerin en etkili şekilde 
idrak edilmesi özellikle belirli psikolojik tedaviler gören 
hastalar tarafından temin edilmiştir. Sadece tedavi gö-
ren hastalarda değil, sanatçıların büyük bir kesiminde 
de gözlenebilen ruhsal yansıtmalar, bilinç altında izo-
le edilmiş yaşantılar, hoş anılar veya travmatik darbe-
lerin tek bir rafta toz tuttuğu kolektif bir bulmacadır. 
Psikolojik birtakım sorunlara maruz kalmış sanatçılar-
dan biri olan Vincent Van Gogh, ruhsal bozuklukların 
sanat yoluyla dışavurumunun önemli temsilcilerin-
dendir. Şizofreni, duygu durumu bozukluğu ve alkol 
alışkanlıklarına sahip olan Van Gogh, depresif ruh ha-
lini “Sigara İçen Kafatası” gibi ortaya çıkarmış olduğu 
pek çok sanat eserlerinde faydalandığı sönük renk 
paleti ile sergilemiştir. Sanat eserlerindeki depresyon 
belirtileri ve ruhsal bozukluklar en çok da semboller 
ve renkler aracılığıyla ifade edilir. Van Gogh gibi bir sa-
natçı ele alındığında ise çizimlerinde karşı karşıya ge-
linen boş iskemleler ve eski eşyalar yalnızlık, çaresiz-
lik ve ölüm gibi temalara dikkat çekmektedir. Ruhsal 
boşalmaya katkıda bulunan bu olumsuz düşüncelerin 
dışavurumu, bilinçaltına yerleşmiş olan saklı duygula-
rın ve ruhsal bozuklukların temelinde yatan korkuların 
belirlenmesine olanak tanımıştır. 

 Psikolojinin, deneyimlerin ve sanatsal ruhun 
bir karması olan yaratıcılıkta çevresel faktör tek bir 
boyutu temsil etse de adeta bir yapboz parçaları gibi 
birbirini tamamlayan motivasyon ve yetenek, psiko-
loji ve sanatın önemli bir çıkış noktasıdır. Bilinçli olarak 
meydana getirilen yaratıcılık, bireyin kendisini en öz-
gür şekilde ifade ettiği bir aktivite olarak tanımlanabi-
lir. Sanatçılarda ve psikolojik tedavi gören hastalarda 
oldukça sık görülen özgürlük arayışının tablolardaki 
yankısı, yetenek farkından dolayı her ne kadar farklı 
üsluplara ve estetiğe sahip olsa da sahip olunan or-
tak motivasyon duygusu ile ortaya çıkarılan bu özgün 
eserlerin hepsinde ruhsal temizlenmenin ve arınma-
nın izlerine rastlanılır. Bireyin yetenek sahibi olup ya 
da olmaksızın tüm potansiyelini kullanarak sergilediği 
yaratıcılık, bireysel olgunlaşmaya ve yabancı yenilikle-
re ev sahipliği yapmaktadır. Sanatsal iç dünyanın yan-
sıtılmasının bireyden bireye farklılaştığı bu dışavurum, 
yeni bir olguyu ve biçimi ortaya çıkarma arzusu ile 

çeşitli sanatsal formlar ile ifade edilebilir. Müziği tüm 
iliklerinde hisseden bir birey bedensel hareketler-
le kendisini ifade edebilirken görsellikten ilham alan 
başka bir birey fikirlerini kelimelerle somut eserlere 
dökebilir ya da bembeyaz bir tuval üstünde kendi-
sine bir renk şöleni yapabilir. Psikolojik travma ya da 
fiziksel sakatlık geçirmiş hastalarda tedavi amaçlı kul-
lanılan bu farklı sanat dalları, ruhun rahatlatılmasında 
ve hastaların sanatsal yaratıcılığa yönelmelerinde bü-
yük katkılarda bulunmuştur. Buna, Güney Asya’da yer 
alan Nepal’de 2015 yıllında görme engelli çocuklar-
da yapılan araştırmalar sonucunda; çocuklara sunu-
lan dans terapisinden alınan olumlu sonuçlar örnek 
olarak verilebilir. Müzikli bir ortamda uygulanan dans 
terapisinde çocuk, genç ve yetişkin olmak üzere oluş-
turulan grupların üçünde de hastalar bir vakit sonra 
birbirlerini teşvik edici ve cesaretlendirici tutumlarıyla 
sözel ve hareketli iletişimde gelişme göstermişlerdir. 
Kişisel farkındalık yaratan ve özgüven aşılayan bu sa-
natsal terapiler, bilinç altının ardına itilmiş psikolojik 
tereddütlerin ifade edilmesinde destek olmuştur ve 
depresif, karamsar hislerle başa çıkabilme kabiliyetini 
aşılamıştır.

 Hayatın hemen her köşesinde filizlenmiş 
olan sanat, çeşitli toplumlarda hislerin, tarihsel biriki-
min, yaratıcılığın, özgünlüğün ve psikolojinin berrak 
bir aynası görevini üstlenmiştir. Sanat eseri ortaya 
çıkaran bireyler sergiledikleri üslup farklılıkları ile için-
de doğup büyümüş oldukları toplumun manevi de-
ğerlerini yansıtmakla kalmamış, kendi iç dünyalarına 
açılan, hayalleri ve korkuları barındıran ruhsal durum-
larını somut bir varlık olarak sunmuşlardır. Ruhun en 
şiddetli duygusal anlardan geçtiği dönemin bir ürünü 
olarak ortaya çıkan zihinsel form, yüzyıllardır sanat-
sal dışavurumun aracılığı ile insanın farklı kimlik ara-
yışlarında bir yol gösterici olmuştur. Sadece güzelliği 
ve estetiği içinde bulundurmayan sanat, ruhsal bu-
nalımlara sebep olan ve bilinç altına itilmiş korku ve 
travmaların da yansıtıldığı bir ayna olarak bireylerin 
en derin duygularına tanıklık etmiş ve özgün ruhun 
dışavurumunda psikolojik yaşantıların varlığından 
geri kalmamıştır.

Kaynakça:

• https://digitalcommons.slc.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1007&context=dmt_etd

• Sanat & Psikiyatri - Prof. Dr. Melike Güney 

Lara Şener 11/S – 121499
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baskıcı monarşisine karşı daha önce görülmemiş bir 
biçimde ayaklanarak yönetimi devirip cumhuriyetin 
kurulmasını sağladığı döneme verilen addır. Fransa’da 
yaşanan ve yeniçağı sona erdirip yakınçağı başlatan 
bu olay sonucunda sadece Fransa’nın yönetim biçimi 
değişmemiş, birçok sosyal reform da Fransız Devri-
mi’nin öncülüğünde yapılmıştır. Ne var ki bu devrim 
aniden gerçekleşmemiştir. Bu kadar büyük çaplı bir 
olayın tetiklenebilmesi için özgürlük, eşitlik ve adalet 
kavramlarının kendilerine halkın zihninde güçlü bir 
temel edinmeleri gerekmiştir ki bu da aydınlanma 
çağı düşünürlerinin sayesinde olmuştur.

John Locke

Fransız Devrimi’nin gerçekleşmesinde ve bu ola-
yı takiben insan haklarını evrensel boyutlara taşı-
yan İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’nin yürürlüğe 
konulmasında dönemin belli başlı bazı filozofları ve 
düşünürleri yadsınamaz etkiye sahip olmuştur. Bun-
lardan birisi İngiltere doğumlu John Locke’dur. Locke, 
insanların “doğal durumda” yani bir iktidar veya devlet 
tarafından idare edilmedikleri zamanlarda, içlerinde-
ki doğuştan gelen iyilik yapma isteği yüzünden bir-
birleriyle iyi ilişkiler içerisinde olduklarını Hükümet 
Üzerine İkinci İnceleme adlı yapıtında aktarmıştır. İşte 
bu yüzden de J. Locke’a göre devlet insanların bu iyi 
ilişkileri arttırma ve koruma isteklerinden dolayı ilk 
olarak bir araç olarak ortaya çıkmıştır. Eğer devlet bu 
düşüncenin amacına ters düşer ve halka karşı baskı-
cı ya da zorba olmaya başlarsa Locke; halkın, Fransız 
halkının yaptığı gibi, devlete başkaldırma ve onu de-
virme hakkı kazanacağını savunmuştur. Bu yüzden de 
Fransız halkının isyankâr tutumunu temellendiren J. 
Locke’un bu düşüncelerinin yayılmasının halkı isyan 
etmeye teşvik eden ögelerden biri olduğunu öne sür-
mek yanlış olmaz. 

(Montesquieu)

Locke gibi baskıcı devlet rejimine karşı çıkan bir baş-
ka filozof ise Montesquieu’dür. Montesquieu, devle-

AYDINLANMA ÇAĞI FİLOZOFLARININ FRANSIZ 
DEVRİMİ’NE VE İNSAN HAKLARININ GÜVENCE 

ALTINA ALINMASINA OLAN KATKILARI
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tin gücünün sınırlandırılması gerektiği düşüncesini 
yayan önemli isimlerden birisi olmuştur. Montesqu-
ieu’nün, devletin otoritesinin kısıtlanması gerektiğini 
oldukça pratik ve hatta günümüzde de etkileri gö-
rülen bir çözüm yolu sunarak anlattığı için en etkili 
eserlerinden biri olarak kabul gören, Kanunların Ruhu 
Üzerine adlı yapıtında bahsettiği “kuvvetler ayrılığı” 
kavramı Fransız halkının zorba monarşinin gücünün 
azaltılması yolunda harekete geçmesini tetiklemiştir. 
Montesquieu; yasama, yürütme ve yargı güçlerinin 
üçünün de tek bir iktidarın elinde toplanmasının o ik-
tidarı mutlak ve yenilemez yapacağını vurgulamıştır 
ve bunun düzgün bir devlet yapılanmasının özelliği 
olmadığının altını çizmiştir. Bu nedenle de “kuvvetler 
ayrılığı” fikrini öne süren Montesquieu’nün üç kuvveti 
de elinde bulunduran dönemin Fransa Kralı XVI. Lou-
is’nin devrilmesinde sarsıcı etkileri olmuştur. 

(Voltaire)

Montesquieu gibi, kralın gücünün kısıtlanması gerek-
tiğini iddia edip döneme damgasını vurmuş başka bir 
filozof, François-Marie Arouet, ya da kalem adıyla Vol-
taire, bireylere her alanda özgürlük tanınmasında çok 
önemli bir rol oynamıştır. Voltaire; feodalitenin, bas-
kıcılığın, sansürcülüğün ve monarşinin, yani kısacası 
hiçbir iktidarın bireyin özgür düşünce gücünü kısıtla-
maması gerektiğine kanaat getirmiş ve çoğu eserin-
de bu düşünceyi temele almıştır. Voltaire’e göre; bilim, 
resim, müzik gibi faaliyetler herhangi bir kontrolden 
ve baskıdan uzak, hür olmalıdır. Onun bu düşünce-
sinin yayılması ile Aydınlanma Çağı’nda zaten ivme-
lenmiş olan düşünsel ve bilimsel gelişmeler daha 
da hızlanmıştır ki bu da bireylerin okumalarına, sor-
gulamalarına ve entelektüel olarak geliştiklerinde ise 
hükûmetten özgürlük talep etmelerine neden olmuş-
tur. Bu nedenle de Avrupa’da bireylerin özgürlüğüne 
verilen önem Voltaire’in eserleri sayesinde katlanarak 
artmıştır. Hatta öyle ki, Voltaire’in fikirlerinin etkileri 
kendilerini İnsan Hakları Bildirgesi’nin bazı maddele-
rinde de göstermektedirler. 

(Jean-Jacques Rousseau)

Ancak şurası da var ki Voltaire’in çalışmaları Fransız 
Devrimi’nin gerçekleşmesinde ateşleyici güçlerden 
biri niteliği taşımış özgürlükçü bir anlayışın benimsen-
mesine neden olmuşken İnsan Hakları Bildirgesi’nin 
üzerine kurulu olduğu temeli yani “eşitlik” kavramını 
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ve ona verilen önemi başka filozoflar yaymıştır. Bu 
filozoflardan bir tanesi Jean-Jacques Rousseau’dur. 
Fransa’ya olan seyahatlerinde onu yakından tanıma 
fırsatı bulan ve eseri Toplum Sözleşmesi’nden etki-
lenen halk ve burjuvazi, Rousseau’nun savunduğu 
eşitlikçi yaklaşımı benimsemiştir. Toplum Sözleşmesi 
adlı eserinde Rousseau, tarımla birlikte yerleşik haya-
tın başlaması sebebiyle insanların doğa durumunda-
ki eşitliğinin ve dolayısıyla da birbirleriyle olan ilişki-
lerinin bozulduğunun altını çizmiştir. Ona göre, bu 
eşitsizlik durumu beraberinde adaletsizliği getirmiştir. 
Hatta gelir adaletsizliği, ezen-ezilen çatışması gibi 
köklü sorunların da yerleşik hayata geçiş ile başladı-
ğını iddia etmiştir. 

(Thomas Paine)

Rousseau gibi, eşitliğin yeniden sağlanması gerektiği-
ni savunan bir başka filozof Thomas Paine’dir. Ame-
rikan Devrimi’nin en büyük destekçilerinden olarak 
gösterilen Paine, Fransa’daki devrimcileri yapıtlarında 
sonuna kadar desteklemiş, Fransız Devrimi’ni eleşti-
ren Edmund Burke gibi filozoflara da karşı çıkmıştır. 
Paine, Sağduyu adlı eserinde de belirttiği gibi, her bi-
reyin eşit yaratıldığını ve dolayısıyla da eşit haklara ve 
gelire sahip olması gerektiğini savunarak yönetimin 
babadan oğula geçtiği saltanatı kınamıştır. Ona göre 
saltanat, gayrimeşru yönetimin çok iyi bir örneği ve 
halkın haklarının gasp edilmesidir çünkü halk; onu ki-
min yöneteceği konusunda söz sahibi olamamakta, 
bu nedenle de devletin başındaki kişi halkın gelirine 
kendi çıkarları için el koymaktadır. Bu durum ciddi 
boyutlarda gelir adaletsizliğine sebebiyet vermekte 
ve devrim öncesi Fransa’sında olduğu gibi kralın, yani 
XVI. Louis’nin, bereket içinde yaşarken halkın açlık 
içinde kıvranmasına neden olmaktadır. Gelir adalet-
sizliğine dikkat çeken bu iki filozofun fikirleri Fransa’da 
yaşayan yoksul halka ve işçi sınıfına esin kaynağı ol-
muştur. Sefil halinden kurtulabilmek ve eşitliği tekrar-

dan sağlayabilmek için halk, harekete geçmiş ve üze-
rindeki baskıcı monarşiyi devirmek için ayaklanmıştır. 
Yıllar içinde Fransız Devrimi ile doruklarına ulaşan 
özgürlükçü ve eşitlikçi anlayış Avrupa’ya ve dünyanın 
bütün devletlerine yayılmıştır. Aynı zamanda, ortaya 
çıkan Milliyetçilik akımı siyasi bir nitelik kazanmış ve 
her milletin bir devlete sahip olması gerektiği benim-
senmiştir. Dolayısıyla da azınlıklar daha fazla hak ta-
lep etmeye başlamışlar; eşitliğe, özgürlüğe ve adalete 
olan talep toplumlar arasında ciddi boyutlara ulaşmış-
tır. Eşitlik ve hak kavramlarına verilen değerin artması 
sebebiyle Fransa’da, hümanizm olgusu ortaya çıkmış 
ve bireylerin doğuştan gelen haklarını korumak için 
halk seferber olmuştur. İki yıllık çalışmanın ardından 
hiçbir ayrıcalık gözetmeksizin insanların sırf insan ol-
dukları için haklara sahip olduklarını savunan İnsan ve 
Yurttaş Hakları Bildirgesi, 1791’de kabul edilen Fransız 
Anayasası’na da ön söz olarak eklenmiştir. Hala günü-
müzde, bu bildirge Avrupa’daki toplumların ciddi zor-
luklar içerisinde olduğu bir dönemde insan haklarını 
güvence altına almak için atılan en büyük adım olarak 
kabul görmektedir.

Sözü geçen bildirge bu önsöz 17 maddeden oluş-
maktadır. Bunlar, insanların hakları ve ulus üzerinde 
varılan temel hükümleri içermektedir. Bu hükümler 
özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya karşı koyma 
gibi doğal ve devredilemez hakların vatandaşlara ve-
rilmesi gerektiğini ifade ederler.
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İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi aşağıdaki gi-
bidir:

Madde I İnsanlar, haklar yönünden özgür ve eşit do-
ğarlar ve yaşarlar. Sosyal farklılıklar ancak ortak yarara 
dayanabilir.
Madde II Her siyasal toplumun amacı, insanın doğal 
ve zamanaşımı ile kaybedilmeyen haklarını korumak-
tır. Bu haklar; özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya 
karşı direnmedir.
Madde III Egemenliğin özü esas olarak ulustadır. Hiç-
bir kuruluş, hiçbir kimse açıkça ulustan kaynaklanma-
yan bir iktidarı kullanamaz.
Madde IV Özgürlük, başkasına zarar vermeyecek her 
şeyi yapabilmektir. Böylece her insanın doğal hakla-
rının kullanımı, toplumun diğer üyelerinin aynı hak-
lardan yararlanmalarını sağlayan sınırlarla belirlidir. Bu 
sınırlar ise ancak yasa ile belirlenebilir.
Madde V Yasa ancak toplum için zararlı fiilleri yasak-
layabilir. Yasanın yasaklamadığı bir şey engellenemez 
ve hiç kimse yasanın emretmediği bir şeyi yapmaya 
zorlanamaz.
Madde VI Yasa, genel iradenin ifadesidir. Tüm yurttaş-
ların, bizzat ya da temsilcileri aracılığı ile yasanın ya-
pılmasına katılma hakları vardır. Yasa ister koruyucu, 
ister cezalandırıcı olsun herkes için aynıdır. Tüm yurt-
taşlar yasa önünde eşit olduklarından, yeteneklerine 
göre her türlü kamu görevi, rütbe ve mevkiine eşit 
olarak kabul edilirler, bu konuda yurttaşlar arasında er-
dem ve yeteneklerinden başka bir ayırım gözetilmez.
Madde VII Bir kimse, ancak yasanın belirlediği hal-
lerde ve yasanın öngördüğü şekillere uyularak suç-
lanabilir, yakalanabilir ve tutuklanabilir. Keyfi emirler 
verilmesini isteyenler, keyfi emirler verenler, bunları 
uygulayanlar ya da uygulatanlar cezalandırılır. Ancak 
yasaya uygun olarak yakalanan, yasaya uymaya çağ-
rılan her yurttaş anında itaat etmelidir, direnirse suçlu 
olur.
Madde VIII Yasa ancak açık ve zorunlu olarak gerekli-
liği beliren cezaları koymalıdır ve bir kimse ancak su-
çun işlenmesinden önce kabul ve ilan edilmiş olan ve 
usulüne göre uygulanan bir yasa gereğince cezalan-
dırılabilir.
Madde IX Her insan suçlu olduğuna karar verilinceye 
kadar masum sayılacağından, tutuklanmasının zo-
runlu olduğuna karar verildiğinde, yakalanması için 
zorunlu olmayan her türlü sert davranış yasa tarafın-
dan ağır biçimde cezalandırılmalıdır.
Madde X Hiç kimse inançları nedeniyle, bunlar dini 
nitelikteki inançlar olsa bile, tedirgin edilmemelidir; bu 
inançların açıklanması, yasayla kurulan kamu düzeni-
ni bozmuş olsun.
Madde XI Düşüncelerin ve inançların serbest ileti-
mi insanın en değerli haklarındandır. Bu nedenle her 
yurttaş serbestçe konuşabilir, yazabilir ve yayınlaya-

bilir, ancak bu özgürlüğün yasada belirlenen kötüye 
kullanılması hallerinden sorumlu olur.
Madde XII İnsan ve yurttaş haklarının güvenliği bir 
kamu gücünü gerektirir, bu nedenle bu güç herkesin 
yararı için kurulmuştur, yoksa bu gücün emanet edil-
diği kişilerin özel çıkarları için değil.
Madde XIII Kamu gücünün devamını sağlamak ve 
idarenin masraflarını karşılamak için herkesin bir vergi 
vermesi kaçınılmazdır. Vergi tüm yurttaşlar arasından 
olanakları oranında eşit olarak dağıtılır.
Madde XIV Tüm yurttaşların bizzat ya da temsilcileri 
aracılığı ile verginin gerekliliğini belirlemeye, vergile-
meyi serbestçe kabul etmeye, vergi gelirlerinin kulla-
nılmasını gözlemeye ve verginin miktarını, bu miktarı 
belirlemek için temel alınan değeri, tahakkuk biçim ve 
süresini belirlemeye hakkı vardır.
Madde XV Toplumun tüm kamu görevlilerinden, gö-
revleriyle ilgili olarak hesap sormak hakkı vardır.
Madde XVI Hakların güven altına alınmadığı kuvvetler 
ayrılığının yapılmadığı bir toplumda Anayasa yoktur.
Madde XVII Mülkiyet dokunulmaz ve kutsal bir hak 
olması nedeniyle, yasa ile belirlenen kamu ihtiyacı 
açıkça gerekmedikçe ve adil ve peşin bir tazminat 
ödenmedikçe, kimse bu haktan yoksun bırakılamaz.

Kaynakça:
• https://tr.wikisource.org/wiki/%C4%B0nsan_ve_

Yurtta%C5%9F_Haklar%C4%B1_Bildirisi
• https://www.wikizero.com/tr/%C4%B0nsan_ve_

Yurtta%C5%9F_Haklar%C4%B1_Bildirisi
• http://chnm.gmu.edu/revolution/exhibits/

show/liberty--equality--fraternity/enlighten-
ment-and-human-rights

• https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR-
0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2k-
vxLBuc2FuX2hha2xhcsSx

• https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR-
0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvR-
GVjbGFyYXRpb25fb2ZfdGhlX1JpZ2h0c19vZl9N-
YW5fYW5kX29mX3RoZV9DaXRpemVu

• https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aHR-
0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvR-
nJlbmNoX1Jldm9sdXRpb24jT3V0c2lkZV9Gcm-
FuY2U

• https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aH-
R0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3d-
pa2kvxLBuc2FuX3ZlX1l1cnR0YcWfX0hha2xhcs-
SxX0JpbGRpcmlzaQ

• https://www.wikizeroo.org/index.php?q=aH-
R0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3d-
pa2kvRnJhbnPEsXpfRGV2cmltaSNEZXZyaW1pb-
l9kw7zFn8O8bnNlbF9uZWRlbmxlcmk
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BİR “LATTE”NİN KIRK YILLIK HATIRI VARDIR 
(ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)

(TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması’nda 
Sosyoloji dalında bölge ikincisi olan proje)
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Türk kültürünün geleneksel bir mirası olan Türk kah-
vesi, uzun yıllardır sıkça tercih edilen bir kültürel mi-
ras ve tüketim materyali olmuştur. Sağlığa olan yararı, 
lezzeti, sunumu gibi ögelerin yanı sıra Türk kültürü-
nün gelecek nesillere aktarılmasındaki rolü yadsına-
maz. Aynı zamanda sosyalleşmek için idealdir; bazen 
bir fincan kahve sohbet için bir bahanedir. Kökeni 16. 
yy’a dayanan bu mirasımız, yaşayan bir değer olarak 
sürdürülmelidir. 1990 sonrasında ivme kazanan küre-
selleşme, toplumsal bir dönüşüme neden olmuş ve 
tüketim alışkanlıklarımızı da etkilemiştir. Bu çalışmada 
küreselleşen dünya düzeni ile beraber kültürel mira-
sımıza olan bakış açısı ve dünya ile olan etkileşimin, 
kahve üzerinden ele alınması amaçlanmıştır. 

Kültür ve kültürel etkileşim gibi olgular araştırılarak 
bunların zaten mevcut olduğu fakat modern dün-
yanın değişen alışkanlıkları ile farklılaşma sürecine 
girdiği sonucuna varılmıştır. Dünya çapında kahve 
tüketimi gelenekleri bakımından oluşan değişimlerin 
toplumumuzu ve özellikle gençleri (Z kuşağı) Türk 
kahvesinden uzaklaştırdığı kanısına varılmıştır. Sos-
yal medya, al-götür sistemi yani hızlı yaşam ritüelleri, 
sosyalleşme tanımının değişmesi, popülarite, fark-
lı kahve pişirme ve sunum teknikleri gibi faktörler 2. 
nesil kahve mekânlarının popülaritesinin artışını tetik-
lemiştir. Bu çalışmada X ve Z kuşaklarının Türk kah-
vesi kültürüne dair düşünceleri ve tercihleri 23 soru-
luk bir anket aracılığıyla incelenmiştir. Yaş grupları ele 
alınarak sonuçlar SPSS programı ile analiz edilmiştir. 
Literatür taraması yapıldığında Türk kahvesi tüketimi 
ve mutfak kültürü ile ilgili bilgi sunan çalışmalara rast-
lanmasına rağmen son 5 yılda artış gösteren 2. nesil 

kahve mekânları ve sosyal medyanın Türk kahvesi tü-
ketimine etkisi konusunda araştırma ve çözüm öne-
risi etkisi göze çarpmamıştır. Zaman içinde yaşanan 
sosyo-kültürel dönüşümün kaçınılmaz olduğu ancak 
bunun özümüze olan bağlılığı yitirmek anlamına gel-
mediğinin üzerinde durulmuştur.

Kökenleri Orta Asya’ya dayanan ve İslamiyet ile be-
raber dini mecrada Doğu’nun da izlerini taşıyan Türk 
kültürü, birçok unsurda kendini var etmektedir. Bu un-
surlar milli değerlerlerimizi oluşturmakta ve sınıf veya 
sosyo-kültürel altyapı ayırmaksızın toplumumuzu bir 
ve özgün kılmaktadır. Yüzyıllardır “Türk kültürü” öge-
sini gerek tarihsel gerekse günlük hayatta oluşturan 
ve toplumun tüm kesimlerinin tüketim alışkanlıkla-
rı içine giren yegâne unsur kahvedir. Kahve kelimesi 
Arapça’da “qahwa” terminolojisinden gelmiş, üretimi 
ilk defa Yemen’de gerçekleşmiştir. Afrika’da başlayan 
kahvenin tarihi çeşitli kültürel etkileşimler (savaşlar, 
ticaret, seyahatler) ile I. Selim döneminden itibaren 
Osmanlı topraklarında boy göstermiştir. Yetiştiriciliği 
sınırlı yerlerde yapılmakla beraber yapılışı, çekim tek-
nikleri ve sunuluşu ile damakta “Türk kahvesi” adı veri-
len ve bu coğrafyaya has bir etki bırakmaktadır.

 “Petrolden sonra en büyük ticaret payına sahip olan 
ikinci üründür ve dünya üzerinde ciddi boyutlarda 
tüketici kitlesine sahiptir.” diye ifade edilen kahve su-
dan sonra en çok tüketilen içecek olma özelliğini taşı-
maktadır. Türk kültüründe ise yalnızca damak tadı ile 
değil birleştiriciliği ve ortak vakit geçirme kültürü ile 
de bilinmektedir. Kahve kültürünü temellendiren bu 
kuruluşlara “kahvehane” adı verilmektedir. 1555’den 



42

S
o

sy
o

lo
ji

itibaren hizmet sunmaya başlayan ve tüm gün açık 
bulunan kahvehaneler bir eğlence ve sosyalleşme 
merkezidir. Kahveye “kırk yıl hatır” ifadesini yerleştiren 
de bu çok insanlı yapısıdır, yarattığı toplumsal gelişim 
ve bütünlüktür. Nitekim Türklerin misafirperver olarak 
genellenen kültürel yapısı da bunu desteklemekte ve 
kahve tüketimini arttırmaktadır. Bu yüzden Türk kahve 
kültürü, kültür tarihçileri tarafından “sohbet ile bezen-
miş bir sosyalleşme pratiği” olarak nitelendirilmekte-
dir. Ayrıca kahvaltı ya da kahverengi gibi terimler de 
“kahve” sözcüğünden türetilmiş olup, bu durum kah-
venin günlük hayatımızın ne denli içinde olduğunu 
göstermektedir. Türk kahvesi de kendine haslığı ve 
Türk kültürü ve değerlerini yansıtması ile 2013 yılında 
UNESCO tarafından, “İnsanlığın Somut Olmayan Kül-
türel Mirası Temsili” listesinde yerini almıştır. Böylece 
Türk kahvesinin bir tüketim materyali olmasının yanı 
sıra aynı zamanda milli değerlerimizin de bir sembolü 
olduğu tescillenmiştir.

Her tüketim alışkanlığında olduğu gibi kahve de bire-
yin sosyo-kültürel sınıfı, gelir düzeyi, yaşı ve alışkanlık-
ları gibi bazı değişkenlere göre farklılık göstermekte-
dir. Örneğin 2000’lerden önce kahve açık bir biçimde 
orta yaşlı veya yaşlı olarak sınıflandıracağımız, toplu-
mun nispeten daha “olgun” tabakasının tükettiği bir 
üründür. “Kaymak tabaka” olarak ifade edebileceğimiz 
orta hâl ve üzeri ekonomik refah seviyesindeki nü-
fus, kahveyi daha çok tercih etmekle beraber nüfusun 
daha düşük gelir düzeyli kısmı “zevk” kahvesi ifadesine 
erişmekte zorlanmakta, daha ucuz ve daha az kaliteli 
kahveler tercih etmektedir. 

2000’li yıllardan itibaren gelişen teknoloji çağı ve tek 
tipleşen dünyanın gereklilikleri ile beraber yozlaşma-
ya başlayan kültürel değerlerden biri kahve alışkanlığı 
ve ürünleridir. Kahvenin getirdiği hazzın anlam değiş-
tirmesi ile konfor, yerini hızlı yaşamak ve hızlı tüket-
meye bırakmıştır. Beş yüz yıllık bir gelenek olan Türk 
kahvesi tüketimi böylece yerini son yıllarda hızla ço-
ğalan batılı ve “marka” kahve dükkanlarına bırakmak-
tadır. Ülkemizdeki en yaygın 10 kahve zincirinin 4’ü 
Türk kahvesini öne çıkartan yerli firmalar, geri kalanı 
Amerikan, İtalyan, Fin ve İngiliz olmak üzere yaban-
cı firmalardır. Toplumsal iletişimi destekleyen sistem, 
“take away” olarak ifade edilen ve kahve dükkânın-
da zaman geçirme gereksinimi duymayan bir kah-
ve sistemine bırakmaktadır. Kahvehane sistemi hızla 
yok olurken sosyal medyanın yarattığı etkileşim ile 
kahvenin şahsi zevkler gibi kişisel bir mecradan çıkıp 
sürü psikolojisi ile tercih edilen bir içecek olduğu gö-
rülmektedir. Araştırmalara göre kahve, kendi özgün 
zevklerimizdense son zamanlarda popüleritesi ve 
bizde yarattığı çağrışımlar dolayısıyla tercih edilmek-
tedir. Kahve üretimi, sunumun önemli olduğu elden 
yapımındansa, daha pratik olarak nitelendirebilece-
ğimiz mutfak robotları tarafından da sağlanabilir ko-
numa gelmiştir. Kahvenin getirdiği fal kültürü için de 
kalabalık bir nüfustan ziyade internet üzerinden olan 
platformlar yeterli olmaktadır. Kabuk değiştiren kahve 
alışkanlıkları ile yeni alışkanlıklar ya da davranış biçim-
leri ortaya çıkmaktadır. 
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Bu “yeni alışkanlıkların” somutlaştırılması adına pro-
jede nesnel, sistematik ve planlı bir çalışma sistemi 
yürütülmüştür. Kahve tüketim görüşleri hakkında bilgi 
sahibi olmayı amaçlayan 23 soruluk bir anket uygu-
lanmıştır. Çalışma grubu kuşak farkının belirginliğinin 
doğru bir biçimde gözlemlenmesi için 15-20 ve 40-
55 yaş arası olarak seçilmiştir. Anket “Evet,hayır” şek-
linde kapalı uçlu sorular ve derecelendirme sorula-
rını içermektedir. Sorular spesifik bulgulara ulaşmak 
amacıyla seçilmiştir. Gençlerin hangi koşullarda 2. 
Nesil kahve seçtiği, neden seçtiği, fiyatına önem verip 
vermediği veya dikkat edip etmediği araştırılmıştır. X 
kuşağı yani 40-55 yaş aralığı için ulaşılması beklenen 
sonuç ise Türk kahvesini daha çok tercih etmeleridir. 
Soruların genel amacı ise Z kuşağının X kuşağı kadar 
Türk kültür bilincine sahip olmaması ve özellikle so-
yut miraslarına sahip çıkma konusunda eksik olma-
ları sonucuna ulaşmaktır. Bu eksikliğin nedenleri ile 
araştırılan faktörlerin (sosyal medyanın etkisi- al-gö-
tür sistemi – lezzet farklılıkları vb.) arasındaki ilişki-
nin gözlemlenmesi hedeflenmiştir. Nicel araştırma 
örneklerinden ilişkisel tarama kullanılmıştır. Anketler 
sonucunda farklı kuşakların farklı ekonomik, sosyal ve 
mekansal sebeplerden kahve tüketim alışkanlıkları ve 
bilinçlerindeki farklılaşma görülmüştür. Kahve tüke-
tim süreçlerinde 15-25 yaş aralığı çoğunlukla yabancı 
menşeili kahveleri, 40-55 yaş aralığı çoğunlukla Türk 
kahvesini tercih etmiştir.

Küreselleşen dünya sisteminin tüketim alışkanlıkları-
mız ve dolayısıyla kültürümüz üzerindeki etkisi açıktır. 
Ancak Türk kahvesinin küreselleşme sürecine yenil-
memesi adına çeşitli çözüm önerileri getirilmelidir. İlk 
örnek fiyatlarda yapılabilecek indirim veya kampan-
yalardır. Dışarıda çalışma kültürünün artış gösterdiği 
günümüzde, çeşitli çalışma kafelerinde öğrencilere 
özel indirimler veya ilk sefer için ikramlar yapılabilir. 
Kâr amacı güden bu kuruluşların bunu uygulama se-
bebi ise hem kültürel mirasın korunması hem de za-
man içinde tüketimin uygun fiyatlar dolayısıyla arta-
cağı kanısıdır. Bunun yanında Türkiye’nin iklim şartları 
izin vermediği için Atatürk döneminde Türkiye’de ya-
pılması konusunda çalışmalar başlatılan lakin olum-
suz sonuç veren seracılık ile kahve üretimi üzerinde 
yeni inovasyonlara gidilebilir. Böylece uzun vadede 
kahvede dışa bağımlılığı önleyici ve ülke ekonomisine 

katkıda bulunacak çalışmalar gerçekleştirilebilir. Bu da 
iç ticareti olumlu yönde etkileyecektir. Bunun yanın-
da bilindiği üzere dünyada mevcut olarak iki dönence 
arasında kahve üretilir. Bunların içinde şarapta olduğu 
gibi üst düzey özellik taşıyan ve standartı daha yüksek 
olanlar vardır. Bunlara “soylu çekirdek” adı verilmekte-
dir. Soylu çekirdek ile üretilen kahvelere erişim daha 
zor olsa bile bu çeşitliliğin artması açısından önem-
lidir ve mutlaka belli bir ekonomik gelir seviyesine 
hitap edecektir. Bunun yanında çeşitli festivaller, ya-
rışmalar ve etkinlikler ile uluslararası ve ulusal olarak 
Türk kahvesi temsil edilebilir. Böylece kahve sadece 
deyişlerimiz ya da tarihimizde yaşayan bir öge değil, 
Türk kültürünü derinden etkilemiş ve gelecek nesille-
re aktaran bir sembol, yaşam tarzı ve günlük hayatı-
mıza aksettirebildiğimiz bir geleneğimiz olmuş olur.
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bevi Yayınları.

Ayşe Deniz Karabey 70119 12/M 
Deniz Pektaş 101625 12/M



44

S
o

sy
o

lo
ji

Cinsiyetçilik, bir cinsiyete ait bireyin diğer cinsiyete 
karşı üstünlük kurmak istemesi sonucu oluşmaktadır. 
Türkiye’de bu sorun erkeklerin kadınlara karşı gös-
terdiği fiziksel güç, psikolojik baskı ve hakaret içeren 
ifadelerle kendini göstermektedir. Türkiye’de cinsiyet-
çi tutumların sebep olduğu problemler gün geçtikçe 
artış göstermektedir. Dünya Ekonomik Forumu’nun 
kadınların ekonomiye katılımı, fırsat eşitliği, eğitim 
imkanlarından yararlanma ve siyasi katılım oranlarını 
dikkate alarak oluşturduğu 2020 Cinsiyet Eşitliği Ra-
poru’nda Türkiye 153 ülkeden 130. sırada bulunuyor. 
Ayrıca son yıllarda kadına yönelik şiddet olayları daha 
da yaygınlaşmıştır. Kadın Cinayetlerini Durduracağız 
Platformu raporunun verilerine göre, 2020 Ocak ve 
Şubat aylarında 49, 2018 yılında 440, 2019 yılında 474 
kadın, erkekler tarafından öldürüldü. Bundan dolayı, 
cinsiyetçilikle ilgili sorunun kaynaklarının tespit edil-
mesi ve önlemler alınması günümüzün en önemli 
gerekliliklerinden biri haline gelmiştir. 

Cinsiyetçi tutumlar bireysel bakış tarzından kaynakla-
nabilse de bireyin içinde yaşadığı toplumun kültürel 
süreçleriyle doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda kültürel 
aktarımın en önemli araçlarından birinin de “dil” ol-
duğunu söyleyebiliriz. Dil insanlar arasında anlaşmayı 
sağlayan temel kurucu ögedir. İnsan öncelikle ken-
di dilinin içine doğar ve böylece kendi varlık alanını 
oluşturur. Dil, kişinin varlık alanının ses, yazı ve beden 
diline dönüşmüş halidir. Her millet ve onu oluştu-
ran bireyler, kendi dil evreninde kimlik kazanır. (Oruç, 
2016:312). Diller, kendi başlarına ve özgür olarak doğ-
mazlar. Bir topluluk içerisinde doğarlar ve bağlı olduk-
ları kültür çevrelerinin özelliklerine göre şekillenerek, o 
özelliklerle birlikte gelişirler. Ulusla birbirine kaynaşmış 
olan dil, her topluma özgü özellikleri tanımak için en 
iyi kaynak olarak kabul edilmiştir. (Bozgöz, 2004:282). 
Toplumsal hayattan etkilendiği ölçüde dil hayatı da 
etkilemektedir. Bu bağlamda günlük diyaloglarda kul-
lanılan cinsiyetçi ifadeler toplumdaki cinsiyetçi tutum 
ve davranışların temsilcisi niteliğindedir. Kullanılan 
bu ifadeler cinsiyetler arası ayrımcılığı körükleyerek 
toplumda bir cinsiyete ait bireylerin diğerine karşı üs-
tünlük kurmak amacıyla gerçekleştirdikleri eylemleri 
sıklaştırmaktadır. 

Toplumda kadınların karşı karşıya kaldığı bu olumsuz 
koşullar, Türk diline yerleşmiş cinsiyetçi ifadeler nede-
niyle kanıksanmış ve yaşanılan sorunlar günlük haya-
tın bir parçası kabul edilmiştir. Bu ifadelere konuşma 
dilinde özellikle atasözleri ve deyimlerde sıkça rast-
lanırken yazım dilinde de ders kitaplarına girebilecek 
kadar yaygınlaşmışlardır.

CİNSİYETÇİ TUTUM
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Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini vurgulamak amacıyla 
ilkokul Türkçe ders kitaplarındaki cinsiyetçi söylemler 
Balcı ve Sel (2017)’in “İlkokul Türkçe Ders Kitapların-
da Yer Alan Çocuk Edebiyatı Ürünlerinde Toplumsal 
Cinsiyet Eşitsizliğine İlişkin Bir Araştırma” çalışması ile 
1, 2, 3 ve 4. sınıf düzeyindeki ders kitapları incelene-
rek “devlet adamı, insanoğlu, koca karı, ev erkeği” gibi 
ifadeler belirlenmiş ve eşitsizliğin desteklenmesi eleş-
tirilmiştir.

Türk Dilindeki atasözü ve deyimlerde de sıklıkla cinsi-
yetçi ifadelere rastlanmaktadır. Yiğitoğlu ve Yalçınka-
ya’nın (2016) atasözleri ve deyimlerin birkaçının anla-
mının araştırıldığı “Türkçedeki Cinsiyetçi Atasözleri ve 
Deyimler Üzerine Bir İnceleme” adlı çalışmada “Oğlan 
doğuran övünsün, kız doğuran dövünsün.” atasözü-
nün erkek çocuk doğurmanın, doğuran kişinin kadın 
olacağının bilincinde, ailenin övüneceği ve gururla-
nacağı bir durum gibi gösterilirken kız çocuğun ise 
aileye bir ceza gibi aktarılmasından bahsedilmektedir.

“Sözünün eri, adamakıllı, adam gibi, insanoğlu” gibi 
günlük yaşamda kalıplaşmış olarak her gün defalar-
ca duyduğumuz çoğu ifade cinsiyetçi anlamlar içer-
mektedir. İnsanoğlu yerine insanlık kelimesinin bile 
kullanılması kulağa yabancı gelmekte ancak insanoğ-
lu kelimesi bireylere farklı ve alışık olmadıkları bir du-
rum gibi görünmemektedir. 

“Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu”na göre 
2019 yılında Türkiye’de 474 kadın cinayet sonucu öl-
dürülmüştür. Bu sayı kadın cinayeti olgusu bağlamın-
da son 10 yılın en yüksek düzeyi olarak tespit edil-
miştir. Kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz vb. fiziksel 

ve psikolojik baskıların artması toplumsal anlamdaki 
en önemli problemdir. Bu probleme toplumumuzda 
cinsiyetçi tutumların yaygın olması da neden olmak-
tadır. Toplumsal cinsiyetçiliğin temel sebeplerinden 
bir diğeri ise kadının gerek aile yapısındaki rolü ge-
rekse eğitim bakımından erkeklerden geri konumda 
kalmasıdır.

“2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması” verilerine 
göre; hanehalklarında erkeklerin %86’sı ilkokul veya 
üzerini tamamlamışken bu oran kadınlarda %75’tir. Er-
kek nüfusun ortanca tamamlanmış eğitim süresi (7,1 
yıl) kadın nüfusun ortanca değerinden (4,8 yıl) 2 yıldan 
biraz fazladır. Eğitim konusunda kadınların geri plana 
atıldığı ve kız çocukların eğitimlerine yeterince destek 
olunmadığı görülmektedir. Bu durum üzerine 11 Ekim 
Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında farkındalık ya-
ratacak etkinlikler düzenlenip duyurular yapılmış, 23 
Nisan 2005 tarihi itibariyle “Baba Beni Okula Gönder” 
kampanyası kız çocuklarının eğitim olanaklarından 
tam olarak yararlanabilmesi için düzenlenmiştir.

Toplumsal adaletin sağlanması ancak ve ancak cin-
siyet eşitliğinin kurulması ile mümkün olabilir. Bunun 
için her türlü cinsiyet ayrımcılığından uzaklaşılmalı 
ve cinsiyetçiliğin yarattığı her türlü sorunu gidermek 
üzere sistemli adımlar atılmalıdır. Bu adımların sağ-
lam temellerinin olması sistemli bir biçimde proble-
min çözümüne yönelik devletlerin adımlar atmasıyla 
mümkündür. Yasalarda düzenlemelere gidilmeli ve 
cinsiyet eşitliği ilkesi eğitimin temel vurgularından biri 
haline getirilmelidir. Çünkü bu meselenin çözümü 
kuşaktan kuşağa aktarılan cinsiyetçi tutum ve alışkan-
lıkların ortadan kaldırılması ile olanaklı olacaktır. 

Kaynakça:
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Eko feminizm; dünyanın küresel sorunların-
dan biri olan çevre sorunu ile “ekolojik adalet 
ve kadın özgürlüğü” arasında bir bağ kurar. 
Ekolojik adalet ve kadın özgürlüğünü temel 
alan tek felsefe bu değildir elbette. Bu eko-
felsefeyi diğer diğer etik yaklaşımlardan farklı 
kılan özelliği, hem kadına, hem de doğaya 
önem veren bir yaklaşım olarak benimseme-
sidir. Ekofeministlerin temel aldığı en önemli 
görev, erkek egemenliğinin yaratmış olduğu 
yıkıcı dünyayı başka bir dünyaya dönüştüre-
bilmektir. 

Feminizminin 1960’lı yıllarda yoğunlaşan 
ekoloji hareketleri ile buluşması, zamanlama 
açısından bir örtüşme yaratmış ve bu duru-
mun sonucunda siyasal ekoloji ve feminizm 
arasında başlayan etkileşimin yayılması çok 
zaman almamıştır. Feminizm ile ekoloji ha-
reketinin birbirini besleyen iki akım olarak 
birleşmesiyle yeni bir akımı, “ekofeminizm”i 
ortaya çıkarmıştır. Ekofeminizm cinsiyetçilik, 
ırkçılık, homofobi ve kimlik üzerine şekillenen 
her türlü ayrımcılığa karşı çıkmakla birlikte bu 
durumlara neden karşı çıktığını doğa-insan 
bağları üzerinden temellendirmeye çalışır.

İnsan var olduğu günden itibaren, sürekli 
doğa ile etkileşim içinde bulunmuş, doğal 
ortamları değiştirerek yaşamıştır. Modern 
toplumlarda sürekli tartışma konusu haline 
gelmiş olan bu etkileşim, insanın doğaya ha-
kim olma uğraşısının her geçen yüzyıl daha 
da kuvvetlenmesine neden olmuş ve birçok 

EKOFEMİNİZM
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filozof ve düşünürün temellendirmeye çalıştığı odak 
konu haline gelmiştir. “Toprak Ana” gibi sözcük kalıp-
ları, doğanın dişil olarak nitelendirilmesinin sembolik 
bir örneğidir. 

Filozof ve ekofeminist, aynı zamanda “Feminizm Ve 
Doğaya Hükmetmek” isimli kitabın yazarı olan Val 
Plumwood’a göre, insanın doğadan ontolojik olarak 
ayrılması Yunan Felsefesine kadar uzanır. Örneğin 
Platon, insanlığı “ilahi” bir varlık olarak tanımlıyordu. 
Plumwood’a göre Platon, kadınları “ilkel, kaotik ve 
hayvan benzeri” varlıklar olarak görüyordu. Platon, 
gerçek hayvanların ve bitkilerin “doğaüstü bir dünya-
da yaşayan ideal formların sadece basit birer kopyası” 
olduğu düşüncesini savunuyordu. Platon’un idealar 
ve nesneler olarak birbirinden ayırdığı “İdealar Kura-
mı”, insanı doğadan ayrıştırıyor ve üstünlük hissi ve-
riyordu.

Aristoteles’in bu konuda Platon’un görüşüne ben-
zer bir görüşe sahip olduğu söylenebilir. Aristoteles, 
ruhu “içinde potansiyel hayat taşıyan doğal cismin 
ilk gerçeklik gerekçesi” olarak tanımlamıştır. Aristo-
teles’e göre tüm canlılar, beslenmeyi sağlayan bir 
ruha sahiplerdir. Hayvanlarda, hissetmeyi sağlayan 
bir ruh da mevcuttur. İnsan da ise, tüm bunlara ek 
olarak akıl sağlayan bir ruh vardır. Aristoteles’in sınıf-
landırmış olduğu “doğa ölçeği”nde, ruhları basitten 
karmaşığa doğru ölçeklendiren bir hiyerarşi şeklinde 
sıralamıştır. Ölçek, en üstte memeliler ve en tepede 
insan olacak şekilde son bulmaktadır. Bu dizide yer 
alan canlılar arasında bir uyum bulunmaktadır. Aris-
toteles, Platon’un fikirlerinin az da olsa yumuşamasını 
sağlamıştır. Aristoteles, madde ve ruh konseptlerini 
birleştirerek insanın da doğayı incelemesi gerektiği 
düşüncesini ortaya atmıştır. 

XVII. yy Fransız filozof ve düşünürü Rene Descartes, 
“aklı” doğanın zıddı olarak görmüştür. Hayvanların 
“akıllı” varlıklar olduğu fikrini tamamıyla reddeden 
Descartes, hayvanları “kontrol edilmesi gereken canlı 
ruhsuz makineler” olarak tanımlamıştır. Descartes’ın 
savunduğu mekanist doğa anlayışı, “bugünün insan-
larının doğa ile kıyasla üstün bir varlık olduğu” anla-
yışının temelini oluşturdu. Doğa, organik ve güçlü 
bir bütün olarak görülüyorken, insanın düşünmeden 
zorbalık edebileceği mekanik bir sistem haline gel-
meye başlamıştır.

Ekofeminist hareketinin temelinde, “kadının ezilmesi” 
ve “doğanın sömürülmesi” durumlarında aynı hük-
metme arzusunun taşındığı düşüncesi yatmaktadır. 
Ekofeminizm terim olarak ilk kez, 1974’te Françoise 
d’Eaubonne tarafından kullanılmıştır. Ekofeminizim’in 
tam anlamıyla bir hareket olarak ele alınması,1980’de 
Masschusetts’te gerçekleştirilen “Dünyada Yaşam Ve 
Kadın” adlı konferansta gerçekleşmiştir. Ekofeminizm 
kendi içinde 4 farklı dalda ayrılsa da ( kültürel ekofemi-
nizm, radikal ekofeminizm, toplumsal ekofeminizm 
ve sosyolist ekofeminizm) en yaygın durumda bulu-
nan radikal ekofeminizm ve kültürel ekofeminizm’dir. 
Yaklaşımların ikisi de kadınlar ve doğanın arasındaki 
bağın ve algıların varlarını kabul etse de aralarında kü-
çük farklılıklar bulunmaktadır. Radikal görüş bu bağın 
“ataerkil egemen düzen” tarafından sömürüldüğünü 
ve bu nedenle bu bağın kadınlar için aşağılayıcı oldu-
ğu görüşündedir. Kültürel ekofeminizm doğa ve ka-
dınlar arasındaki bağın güçlendirici olduğunu söyler, 

kadınların doğaya doğum gibi doğal süreçlerle eşsiz 
bir şekilde bağlı olduğunu belirtir. Bu perspektife göre 
çevresel zararın etkilerini hissetmek ve bununla ilgili 
bir şey yapmak söz konusu olduğunda, harekete geç-
me konusunda kadınlar daha iyi konumdadır. 

Günümüzde ekofeministlerin karşılaştığı en büyük 
eleştiri, “doğa sömürüsünün cinsiyete indirgeneme-
yeceği” görüşüdür. Ekofeministler, doğanın ve kadın-
ların bağlantılı olarak karşılaştığı sorunları feminist bir 
bakış açısı ile çözüm getirmeye çalışmaktadır. Eko-
feminizm, kadının doğa ile arasında bulunan güçlü 
bağa vurgu yapmaktadır ve hem doğayı, hem de ka-
dını zorbalık ve sömürüden kurtarmaya çalışmaktadır. 

Kaynakça:

• Plumwood, Val (2017) Feminizm Ve Doğaya Hük-
metmek (1993); (Topkapı,İstanbul):Metis Yayınları

• h t tp : / /derg ipark .org . t r / t r /pub/sosder / i s-
sue/40999/495422 (KADIN VE DOĞA İLİŞKİSİ: 
EKOFEMİNİZM)
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c48239eed195_ek.pdf?dergi=HABER%20B%DCL-
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san- Doğa İlişkisinin Düşünsel Dayanakları Ve 
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Melisa Ece Özduran 11/U 111471
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FELSEFE ZÜMRESİ ETKİNLİKLERİ

“AHIMSA: TAGORE VE 
GANDHI” FELSEFI  
DENEME YAZMA  
YARIŞMASI’NDA GÜMÜŞ 
MADALYA

Okulumuz öğrencilerinden 
İpek İşcan, Sırbistan’da dü-
zenlenen Ahimsa: Tagore 
ve Gandhi Uluslararası Lise 
Öğrencileri Felsefe Deneme 

Yazma Yarışması’nda çevrimiçi olarak yapılan yazılı 
ve Skype üzerinden gerçekleştirilen sözlü aşamaları 
geçerek “A Man of Himself, A Man of Ahimsa: Gand-
hi” başlıklı denemesiyle ikinci oldu ve gümüş madalya 
kazandı.

PROFESÖR DOKTOR 
ÖRSAN KUNTER  
ÖYMEN’DEN SÖYLEŞİ

Işık Üniversitesi Fen Ede-
biyat Fakültesi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Örsan 
Kunter Öymen ile Mile-
tos’tan 21. Yüzyıla kadar 

felsefenin gelişimi hakkında konuştuk. 10 Ocak 2020 
tarihinde Hi-tech sınıfta bizlerle bir araya gelen Prof. 
Dr. Öymen, ilk ve ortaöğrenimini TED Ankara Koleji’n-
de tamamladığından bahsederek konuşmasına baş-
ladı. Ardından “felsefe nedir?” ve “neden önemlidir?” 
sorularını felsefe tarihi içinden örneklerle cevapladı.

  Felsefe teriminin 
kökeninin Yunanca-
daki “bilgelik sevgisi” 
anlamına gelen “phi-
losophia” olduğunu 
belirten Prof. Dr. Öy-
men, episteme (bilgi) 
olmadan sophia (bil-

gelik) olamayacağının altını çizdi. Bir şeyin doğru mu 
gerçek mi olup olmadığını anlamak için ise devreye 
“logos”un, yani akıl yürütme, teori ve kuram geliştir-
me ve temellendirmenin, girdiğini anlatan Prof. Dr. 
Öymen, “Felsefenin özünde logos var.” diye konuştu.

Felsefenin MÖ 7. yy’da Miletos antik kentinde ortaya 
çıktığını, Miletosluların doğada olup bitenleri doğa ile 
açıklamaya çalıştıklarını, felsefenin oradan da Antik 
Yunan’a geçtiğini anlattı. Daha önce Mısır ve Mezo-
potamya’da Miletos ve Antik Yunan’da yapılanları ön-
celeyen çalışmalar olsa da bunların mitos boyutunu 
aşamadığını belirtti. Antik Yunan ve sonrasında felse-
fenin geçirdiği süreçleri sade bir biçimde özetleyen 
Prof. Dr. Öymen, Ortaçağ’da her şeyle birlikte felsefe-
nin de din etkisine girdiğini, ardından Rönesans’ta ras-
yonalist düşüncenin öne çıktığını, 18. yy’da diyalektik, 
çoğulculuk, güçler ayrılığı, eşit mülkiyet hakkı ve laiklik 
gibi düşüncelerin etkisiyle Amerikan ve Fransız dev-
rimlerinin yaşandığını; 19.yy’da ise Marksist felsefeden 
esinlen Rus, Çin ve Küba devrimlerinin yapıldığını 
söyledi.

“Felsefe dünyayı değiştirmeye yarıyor. Filozoflar dev-
rimlerin öncü kuvvetleridir, bağımsız bireyler, sorgu-
layan insanlardır.” diyen Prof. Dr. Öymen, Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün 
çağdaş uygarlık 
seviyesi dediği 
noktaya ancak 
felsefe, bilim ve 
sanat alanındaki 
gelişmeler ara-
cılığıyla geline-
bileceğini vur-
guladı.
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TÜRKİYE FELSEFE OLİMPİYATLARI

1 Aralık 2019 tarihinde 
24.sü düzenlenen Tür-
kiye Felsefe Olimpiyat-
larında öğrencimiz İlke 
Latifoğlu, İonna Kuçura-
di hocamızın “Felsefenin 
tek değilse de en tipik 
sorusu nedir? Bir şeyin 
ne olduğunu sorar fel-
sefe. (…) Bir şeyin ne ol-
duğu bilinmeden, onun 
hakkında sorulacak baş-
ka herhangi bir soruya 
bilgisel bir cevap veril-
mez. (…) Ne var ki bu 
nedir sorusu, sanıldığı 
gibi, durup dururken ezbere sorulacak bir soru değil-
dir. (…) Karşı karşıya geldiğimiz bir problem olmadan 
tek başında sorulduğunda, bu tür nedir’li bir soruya 
birbirinden çok farklı cevapların verilmesi kaçınılmaz-
dır.” alıntısı hakkında görüşlerini aktaran bir felsefe de-
neme yazısı yazdı.

BALTIK DENİZİ ÜLKELERİ FELSEFİ DENEME  
YAZMA YARIŞMASI

18 Ekim 2019 tarihinde katıldığımız Baltık Denizi Ül-
keleri Felsefi Deneme Yazma Yarışması’nda (Baltic 
Sea Philosophy Essay Event) 12/C sınıfından Didem 
Zeynep Ünal ve 12/İ sınıfından Mert Ata Uzbilek, İngi-
lizce olarak yazdıkları deneme yazıları ile okulumuzu 
temsil ettiler.

Okulumuzu uluslararası platformda temsil ettikleri 

için öğrencilerimize teşekkür ediyor, gençlerimizin 
çağdaşlığı ve gelişmeyi yakalamada, bilgiyi üretirken 
özgün olmak adına felsefe aracılığı ile düşüncelerini 
zenginleştirmelerine, bu sayede yeni ufuklar açarak 
dünya görüşlerini kendi çabaları ile kurma özgürlü-
ğünü yaşamalarına fırsat tanımalarını istiyoruz.

ETİK GÜNÜ

“Bir milletin ahlak değeri, o milletin yükselmesini sağ-
lar.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

25 Mayıs tarihinde okul instagram sayfasında yayın-
lanan “Etik Günü” videosu öğrencilerimiz tarafından 
hazırlandı. “Etik; yaşayan her şeye karşı hissettiğimiz 
sonsuz sorumluluktur. TED Ankara Koleji öğrencileri 
olarak bu bilinçlilikle Dünya Etik Gününüzü kutluyor 
ve geleceği inşa ederken, bilim yolunda, meşalemizin 
ışığında ilerlerken ahlaki değerlere bağlı kalacağımıza 
söz veriyoruz.” ifadesiyle etiğin önemi ve etik sorum-
luluklarımız bir kez daha vurgulandı.

“Acı çekiyor olabilirim ve çaresizlik içinde, diğerlerinin 
bana davrandığı gibi, haksızca davranmayı isteyebi-
lirim. Eğer böyle yaparsam, yaralı hislerimin neden 
olduğu eğilimler tarafından yenilgiye uğratılmış ola-
cağım fakat acı çekiyor olmama rağmen, ödev duy-
gusuyla adilce hareket ediyorsam, o zaman ahlaklı bir 
şekilde hareket ediyorum demektir.”

Immanuel KANT
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DÜNYA FELSEFE GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

27 Kasım 2019 tarihinde Felsefe Zümresi’nin düzenle-
diği Dünya Felsefe Günü etkinlikleri ve bilgi yarışması 
ile günün anlam ve önemine farklı konu başlıkları ile 
değinildi. 

Birinci Sunum: 11/D Sınıfı öğrencileri 

“Sokrates’in gözüyle sosyal medyanın değerlendiril-
mesi”

Kaç kişi gerçekten kendini biliyor? Kaç kişi kendini bil-
diği gibi özgürce sosyal medyaya yansıtabiliyor? Kaç 
kişi gerçekten eğitim kavramının özünün ne olduğu-
nun farkında? 11/D sınıfından öğrencilerimizin yaptığı 
bu sunumda ilgili sorulara Sokratesçi yanıtlar arandı. 
Sosyal medyanın doğru kullanılmasının vurgusunun 
yapıldığı bu etkinlikte, sorgulamanın ve doğuştan ge-
tirilen bilginin açığa çıkartılmasının önemi vurgulandı. 
Yine Sokratesçi düşünce ile ahlaklı olmanın önemine 
ve gerekliliğine değinilerek sosyal medyanın nasıl kul-
lanılırsa Sokrates’in gözüyle anlamlı olacağı konusun-
da aktarımlarda bulunuldu.

İkinci Sunum: 11/L Sınıfı öğrencileri

“Cumhuriyetin Prometeleri”

Öğrencilerimiz, bu sunumda mitolojik bir hikâyeden 
yola çıkarak Promete ile Mustafa Kemal Atatürk’ü iliş-
kilendirdiler ve mitolojide ateş ile temsil edilen bili-
min, felsefenin ve kültürün Türkiye Cumhuriyeti’ndeki 
tohumlarını atan isimleri tanıttılar. Atatürk’ün “Sizleri 
birer kıvılcım olarak gönderiyorum, alevler olarak dö-
nünüz.” diye seslendiği prometelerin ülkenin aydın-
lanması uğruna yaptığı çalışmaları aktardılar.

Üçüncü Sunum: 11/C Sınıfı 
öğrencileri 

“1970’lerden günümüze 
şarkılardaki toplumsal ve 
felsefi mesajların analizi”

Felsefenin toplumsal yaşam 
üzerindeki eleştirel misyonu 
ve sanatla kesiştiği nokta-
larda kitleler üzerindeki et-
kisine vurgu yapmak üze-

re “1970’lerden günümüze dinlediğimiz şarkılardaki 
toplumsal ve felsefi mesajlar” konulu etkinlikte John 
Lenon’dan Queen’e, Pink Floyd’dan Red Hot Chili 
Peppers’a kadar birçok müzik devinin şarkıları analiz 
edilerek müziğin kitleleri düşünmeye sevk etme gü-
cüne dikkat çekildi.

Dördüncü Sunum: 11/Ü Sınıfı öğrencileri

“Çağlar boyunca güzellik kavramının kadın üzerinden 
değerlendirilmesi”

11/Ü sınıfından öğrencilerimizin katkılarıyla gerçek-
leştirilen sunumda, “Güzellik nedir? Güzelliğin ölçüt-
leri nelerdir? Kim, ne zaman, neye göre güzel olarak 
nitelendirilir?” soruları felsefi bir bakış açısı ile irdelen-
di. Güzellik algısı kadın güzelliği üzerinden ele alındı; 
dönemsel olarak değişen güzellik anlayışının değer-
lendirilmesi karşılaştırılmalı olarak aktarıldı. 

Beşinci Sunum: 11/S Sınıfı 
öğrencileri

“Matematik Felsefesi”

Düzenlenen beşinci su-
numda, matematik fel-
sefesinin günümüzdeki 
en temel sorularından 
biri olan “Matematik keşif 
midir, yoksa icat mıdır?” 
sorusu ve verilen yanıtlar 
farklı bakış açılarıyla sor-
gulandı ve matematiğin 
dünyasına felsefi bir gözle 
bakılarak, yöntemleri ayrı olan bu iki disiplinin tarihin 
sayfalarında birbirlerinden hiç kopmadıklarının vurgu-
su yapıldı. 

Bilgi yarışması: 11/B Sınıfı öğrencileri

“Düşün ve Sorgula: Felsefe bilgi yarışması”

11/B sınıfının hazırladığı yarışmada, felsefe dersinde 
öğrenilen kazanımlar doğrultusunda; filozoflar, genel 
kültür, siyaset felsefesi, din felsefesi, ontoloji ve bilim 
felsefesi kategorilerinde hazırlanan sorulara 3 ayrı ya-
rışmacı grubu doğru yanıtları verebilmek için müca-
dele ettiler. Düşündüler, sorguladılar ve cevapladılar. 
Yarışmaya katılan bütün arkadaşlarımız çok eğlendi-
ler. Yarışmanın galibi olan 11/V sınıfını temsil eden ar-
kadaşlarımız ödüllerini alırken haklı bir gurur yaşadılar. 
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İNSAN HAKLARI GÜNÜ

Felsefe Kulübü’nün de katkıları ile 10 Aralık tarihinde 
İnsan Hakları Günü’nü kutladık. Tarihin ilk yazılı ana-
yasası olan Magna Carta’dan başlayarak, insan hakları 
mücadelesini günümüze kadar taşıdık ve tarihsel sü-
reçte insan haklarını konuştuk. Ayrıca günün anlam 
ve önemini yansıtmak adına kolej sokağında bilgilen-
dirici yazılarımız ile öğrencilerimize ulaştık.

Tarihin ilk yazılı anayasası olan Magna Carta dünya-
nın özgürlük adına attığı en büyük adımı olarak kabul 
edilir. 1215 yılında İngiltere Kral’ı John sınırsız yetki-
lerinden feragat etmiş, hukukun kendi arzularından 
daha üstün olduğunu kabul ederek tarihin akışını de-
ğiştirmiştir. Bu sayede halka verilen özgürlükler kişisel 
hakları da beraberinde getirmiştir.

Rönesans ile birlikte hümanizm yani insan sevgisi ön 
plana çıkmıştır. Fransız devrimi ile özgürlükçü ve eşit-
liği savunan düşünce yapısı dünyaya yayılmıştır.

Tüm bu gelişmelerin ışığında, II. Dünya savaşının ar-
dından devletler, bireylere tanınan hak ve özgürlük-
lerin güvence altına alınması konusunda ortak karara 
varmış; tarih boyunca özgürlük, insan onuru ve eşit-
lik gibi insancıl değerler için verilen mücadele İnsan 
Hakları Bildirisi adı ile 10 Aralık 1948 günü Birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından kabul 
edilmiştir.

İnsan hakları; insanların, insan olmak bakımından sa-
hip oldukları haklardır. Ülkelerin anayasalarında insan 
hakları birer temel değer olarak yer bulurken, insan 
hakları ihlallerinin bu denli büyük boyuta gelmesi, 
sorunun yalnız hukuksal zeminde çözülemeyeceğini 
göstermektedir. Her alanda hep birlikte mücadele et-
menin gerekliliği ile hareket edilmelidir.
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Mustafa Kemal ATATÜRK’ÜN deyişinde olduğu gibi 
“Dünyanın fiilen bir yerinde rahatsızlık varsa “Bana ne 
“ dememeliyiz. Böyle bir rahatsızlık varsa tıpkı kendi 
işimizde olduğu gibi onunla ilgilenmeliyiz.”

Bizler de bu bilinçle eylemde bulunmalı, insan onuru-
nun eşit olduğunu unutmadan yaşamalıyız. 

TÜRKİYE’DE İNSAN HAKLARININ KORUNMASI 
İÇİN İMZALANMIŞ SÖZLEŞMELER

İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi amacı 
doğrultusunda ülkemizde 2000’li yılların başından 
itibaren demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün 
güçlendirilmesi ile temel hak ve özgürlüklere saygının 
tam olarak sağlanması alanlarında kapsamlı reform 
süreçleri hayata geçirilmiştir. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa Konseyi’nin ilk insan hakları sözleşmesi olan 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, ağırlıklı olarak me-
deni ve siyasi hakları güvence altına almaktadır. Yıllar 

içinde sözleşme’nin kapsamı, protokollerle eklenen 
yeni haklarla genişlemiştir.

Türkiye, sözleşme’yi 4 Kasım 1950 tarihinde imzala-
mıştır. 10 Mart 1954 tarih ve 6366 sayılı Onay Kanunu, 
19 Mart 1954 tarih ve 8662 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanmıştır. Onay belgeleri, 18 Mayıs 1954 tarihinde 
Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne tevdi edilmiş ve 
Sözleşme, Türkiye bakımından bu tarihte yürürlüğe 
girmiştir.

Avrupa Sosyal Şartı

Sosyal hakları güvence altına alarak Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi ile insan hak ve özgürlüklerine 
sağlanan güvenceyi destekleyen Avrupa Sosyal Şartı, 
18 Ekim 1961 tarihinde imzaya açılmış ve 26 Şubat 
1965 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye, Avrupa Sosyal Şartı’nı 18 Ekim 1961 tarihin-
de imzalamıştır. 16 Haziran 1989 tarih ve 3581 sayılı 
Onayı Uygun Bulma Kanunu, 4 Temmuz 1989 tarih 
ve 20215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsü Avrupa  
Sözleşmesi

Yabancı işçilerin çalışma ve ikamet koşullarıyla, sosyal 
güvenlik ve eğitim gibi haklarını düzenleyen bu söz-
leşme 24 Kasım 1977 tarihinde imzaya açılmış ve 1 
Mayıs 1983 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye, sözleşmeyi 24 Kasım 1977 tarihinde imzala-
mıştır. 25 Aralık 1979 tarih ve 2257 sayılı Onaya Uygun 
Bulma Kanunu 6 Ocak 1980 tarih ve 16861 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanmıştır. 
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Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi  
Sözleşmesi

Sözleşme’nin amacı, terörizmin ve onun insan hak-
larından yararlanılmasına ilişkin olumsuz etkilerinin 
ulusal ve uluslararası seviyede önlenmesi yönündeki 
çabaların artırılmasıdır. Sözleşme esas olarak teröriz-
me yönelik önleyici tedbirlere ve terör mağdurlarının 
korunmasına yer vermektedir.

Türkiye sözleşmeyi 19 Ocak 2006 tarihinde imzala-
mıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Mart 2011 tarih-
li ve 6135 sayılı Kanun’la sözleşme’nin onaylanmasını 
uygun bulmuş ve bunun üzerine, Bakanlar Kurulu 28 
Kasım 2011 tarihli ve 2011/2510 sayılı kararıyla sözleş-
me’nin onaylanmasına karar vermiştir.

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı

“Özerk Yerel Yönetim” kavramını tanımlayan ve kap-
samını belirleyen Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, va-
tandaşlara yakın bir yönetimin, ancak gerçek yetki-
lerle donatılmış yerel yönetimlerle mümkün olduğu 
gerçeğinden hareketle benimsenmiş bir uluslararası 
antlaşmadır. Türkiye, Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı 
21 Kasım 1988 tarihinde imzalamıştır. Şartın onaylan-
masının uygun bulunduğuna dair 8 Mayıs 1991 tarih 
ve 3723 sayılı Kanun, 21 Mayıs 1991 tarih ve 20877 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi 
ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Söz-
leşmesi (İstanbul Sözleşmesi)

İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet konusunda 
Avrupa’daki ilk ve tek bağlayıcı hukuki metindir. Ev içi 
şiddet de dahil olmak üzere, kadınları oransız biçimde 
etkileyen kadınlara yönelik her türlü şiddet biçimini 
içermektedir. Sözleşme, 81 ve bir ek maddeden oluş-
maktadır.

Türkiye, Sözleşme’yi 11 Mayıs 2011 tarihinde çekince 
koymaksızın imzalamıştır. Sözleşme’nin onaylanma-
sının uygun bulunduğuna ilişkin 24 Kasım 2011 tarih 
ve 6251 sayılı Kanun, 29 Kasım 2011 tarih ve 28127 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlamıştır.

Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşı-
sında Bireylerin Korunması Sözleşmesi

108 Nolu Sözleşme olarak da bilinen ve 27 madde-
den oluşan Sözleşme’nin amacı; Sözleşmeye taraf 
her ülkede, uyruğu ve ikametgahı ne olursa olsun her 
gerçek kişinin temel hak ve özgürlüklerini ve özellik-
le kendisiyle ilgili kişisel verilerin otomatik işleme tabi 
tutulması karşısında özel hayata saygı hakkını güven-
ce altına almaktır. Türkiye Sözleşmeyi 28 Ocak 1981 
tarihinde imzalamıştır. Onaya Uygun Bulma Kanunu 
18 Şubat 2016 tarih ve 29628 sayılı Resmi Gazete’de, 
Sözleşme’nin onaylanmasını kararlaştıran Bakanlar 
Kurulu Kararı ile Sözleşme’nin resmi Türkçe çevirisi 17 
Mart 2016 tarih ve 29656 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanmıştır.



Londra’dan Bağdat’a gitmeyi planladığım seyahatime 
bugün itibariyle başlıyorum. Londra, benim yurdum, 
İngiltere’nin geri kalanı gibi I. Elizabeth tarafından yö-
netiliyor. Sanat, heykel, tiyatro gelişmiş bir durumda. 
William Shakespeare’in oyunları dahil olmak üzere 
birçok sanatçı her ne kadar kraliçemiz karşı çıksa da 
sergileniyor ve büyük beğeni topluyor. Şu senelerde 
Londra’nın hem Avrupa hem de dünyanın geri ka-
lanı için ticaret bağlamında önemi büyük. Rusya’ya, 
Maşrek taraflarına ve Hindistan’a olan ticaretin tümü 
buradan yönetiliyor. Birkaç sene önce üzerine yıldı-
rım düşen Eski St. Paul Katedrali hâlâ düzeltilmedi, 
çünkü Londra’nın daha fazla okula ihtiyacı var ve elli 
sene önce İncil’in İngilizceye çevrilmesiyle hızlanan 
reformla birlikte okullar için olan bütçe çok daha faz-
la. Kiliselerin ve manastırların eski kralımız tarafından 
kapatılmasıyla Londra’da özel şirketler ve okullar gibi 
başka öğrenme yerleri için daha fazla yer açıldı. 1580 
yılındaki depremden sonra yıkılan çatılar ve bacalar 
yeniden yapıldı. Thames nehrinin bu tarafı çok daha 
gelişmiş ve kalabalıkken diğer tarafı genellikle tarım 
için ayrılmış durumda.

Londra’dan gemiye bindiğimde indiğim ilk yer Fransız 
topraklarıydı. Bir sonraki durağım olan Paris’e gelmem 
yaklaşık üç gün sürdü. Ah Paris… neredeyse 350 bin 
kişiyle dünyanın en büyük şehri. Paris’te İtalya’dan ge-
len Rönesans tarzı mimari ile Fransızların geleneksel 
mimarisinin harmanını açıkça görebiliyorum. Tuile-
ries Sarayı, Masumlar Çeşmesi ya da Fransız dilinde 
Fontain des Innocents, Paris’in Londra’dakinden çok 
daha gelişmiş bir sanat anlayışına sahip olduğuna ka-
nıt gösterilebilir. Yaklaşık sekiz sene önce Aziz Bart-
holomew gününde Katolikler tarafından Kalvenist 
Protestanların öldürülmesiyle birlikte başlayan mez-
hep savaşı adeta şehri ikiye bölmüş durumda. Aynı 

İngiltere’de olduğu gibi burada da sanata önem veri-
liyor, ancak edebiyat özellikle ön planda. Fransa Kole-
ji’nin açılmasıyla birlikte burası Venedik’ten sonra en 
önemli kitap yayınlanan şehir konumuna sahip. Ge-
nel olarak Fransızlardan oluşan bu şehirde, Almanlar, 
ve Hollandalılar da el işçileri ve öğrenciler olarak yaşı-
yorlar. Kentin tam merkezinde Les Halles pazarını zi-
yaret ettikten sonra Fransız halkının günlük yaşamını 
görme fırsatı buluyorum. Nüfusun içerisinde bir bö-
lünmüşlük hissi hakim. Paris’in simetrik, labirent yapılı 
bahçelerinde birkaç saat daha geçirdikten sonra bir 
sonraki durağım olan Milano’ya doğru yola çıkıyorum.

Milano şehri bir İtalyan şehrine göre çok küçük. Rö-
nesans’la birlikte sahip olduğu ışıltısı her ne kadar 
üzerine sinmiş olsa da İtalyan devletlerinin ve Papalık 
devletinin arasındaki savaşlar insanları yormuş. Veba-
nın yeniden yayılmaya başladığı şehirde kendilerine 
bir fırsat arayan Milanolular, tekstil ve bankacılık işle-
riyle uğraşıyorlar. Buradaki kiliseleri gezdikçe İsa’nın 
Son Akşam Yemeği gibi birçok güzel eser görüyorum. 
Habsburg İspanyası yönetimindeki Milano kentinin 
çevresi güçlü bir savunma için üç duvarla kaplı. Fede-
le Kilisesi ve Omenoni Sarayı ihtişamlarıyla gözümü 
kamaştırıyor.

Milan’dan Viyana için yola çıktığımda kendimi bir sı-
nır geçmiş gibi hissetmiyorum. Habsburg Hanedan-
lığı tarafından kontrol edilen İsviçre ve Avusturya’ya 
tüccarlar vergi ödemek zorunda kalmadan geçebili-
yorlar. Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğunun belirli 
bir başkenti olmasa da uzun bir süre Viyana en güçlü 
şehir olarak bu görevi üstlenmiş. Avrupa’nın en büyük 
üniversitelerinden olan Viyana Üniversitesi’nin yakın-
larına gittiğimde, reform hareketlerinin halk arasında 

17. YÜZYIL’DA LONDRA’DAN 
BAĞDAT’A
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bir karmaşa yarattığını burada çıkan bir kavga üze-
rinden görüyorum. Cizvitler Viyana’ya getirildiğinden 
beri dini bir dengesizlik hakim şehre. Türkler tarafın-
dan kuşatılıp son anda kurtulmuş olan kentte hâlâ 
Türklerin saldırma riskine karşı kale ve surların güç-
lendirilmesi devam ediyor. Barok tarzda inşa edilmiş 
seküler binalar bu muhteşem şehri hem dünya baş-
kentlerinden biri, hem de sanat için uygun bir şehir 
hâline getiriyor. Halkı tarım ve ticaretle uğraşan ken-
tin denize kıyısı olmadığı hâlde, halkın etrafında za-
man geçirmeyi sevdiği Tuna Nehri bir ticaret merkezi 
haline dönüşmüş durumda. Tuna Nehri’nin kenarın-
da Hoher Pazarı, sebze alışverişi yapmak için olduğu 
kadar siyasi veya herhangi bir suç içeren olayda ger-
çekleştirilen halka açık infazları seyretmek için olağa-
nüstü bit yer. Buranın şehir meclisinde din adamları, 
tüccarlar ve esnaf sınıfları arasında eşit bölüştürüldü-
ğünden siyasi dengesizliğin ellerine düşmekten uzak 
kalmış. 

Konstantinopolis’e, yani Osmanlı’nın başkentine gel-
dim. Buraya sultanları III. Murat olan Türkler Kostanti-
niyye derler. Avrupa’nın, hatta dünyanın arzuladığı bu 
şehirde yalnızca Türkler değil, Ermeniler ve Yunanlar 
gibi Ortodoks halklar da yaşıyor. Şehrin dört kasaba-
ya ayrıldığını söyleyebilirim: Eyüp, Merkez, Galata ve 
Üsküdar. Eyüp’te ilerlediğimde karşıma Eyüpsultan 
Camii çıkıyor. Bu cami Türklerin Kostantiniyye’yi al-
malarından sonra sultanın tahta çıktığında kılıcını 
kuşandığı yer. Artık burada Hristiyanlar yaşayamıyor 
ama hâlâ kiliseler bulunuyor. Eyüp’ün geniş bahçeleri 
ferahlatıcı duraklar görevi görüyor. Kostantiniyye’nin 
her sokağında Ermenice, Yunanca, Bulgarca ve Ar-
navutça duymak mümkün. Hem Balkanlardan gelen 
Ortodoks halklar hem de Rumlar Eyüp’te genellikle 
manavlık yaparak geçiniyorlar. Yakındaki saraya süt 
götüren beylik çiftliği de burada. Kostantiniyye her 
Avrupa şehri gibi şehirleşmiş olsa da Eyüp’ten çıkana 
kadar köy atmosferini terk edemiyorum. İstanbul’un 
merkezine doğru ilerledikçe şehrin sınırlarını görü-
yorum. Surlar, Muhteşem Süleyman tarafından ye-
nilenmiş bir biçimde güçlü duruyor. Yaklaşık on beş 
mahalleye ayrılan kadim kentin her mahallesinin adı 
bir camiden geliyor. Bu mahallelerin içi ise kalabalık 
ve nüfus bakımından yoğun. Deniz kenarlarında Rum 
toplulukları yaşıyor. Ortodoks dünyasının yönetimi 
de bu kentin sınırları içerisinden gerçekleştiriliyor. 
Sulukule ve Samatya denilen mahalleler ise Ermeni 
çoğunluğuna ev sahipliği yapıyor. Şehrin içine gittik-
çe şehrin dokusu değişmeye başlıyor. O muazzam, 
dört bölümden oluşan Topkapı Sarayı ve Aya Sofya 
ışıltı veriyor kente. Kostantiniyye adeta yaşıyor ve pa-
zarları, bahçeleri, tüm diğer zenginlikleriyle bir ticaret 
merkezi. Galata ve Pera boğazın karşısında yer alıyor. 

Galata, uzun yıllar Cenevizlilerin yönetimi altında kal-
dığından şehrin geri kalanından farklı bir havası var, 
tıpkı şehrin içinde başka bir şehir gibi. Burada ticaret 
ile uğraşan Hristiyanlar çanlarını çok sesli çalmadıkları 
ve kilise inşa etme haklarından feragat ettikleri sürece 
sultanın koruması altındalar. Kostantiniyye Avrupa’da-
ki herhangi bir şehir gibi parlak, güzel ve medeni.

Bir sonraki durağım Diyarbekir idi. Bu kent, Osmanlılar 
tarafından yaklaşık altmış sene önce fethedilmesiyle 
birlikte kaybettiği şanını geri kazanmış. Türkler, bura-
nın Fars diyarına olan yakınlığının getirdiği savunma 
avantajının önemini anlamışlar. Bu bölgeye göre etki-
leyici bir mimari olan 3 katlı surlar şehri çevreliyorlar. 
Osmanlı’da büyük bir eyaletin merkezi olan Diyarbe-
kir’in insanları da oldukça sevecen. Bu kentin bir özel-
liği de suyunun şifalı olması. Aynı zamanda şehirden 
geçen Dicle nehrinden kolay geçişi sağlayan sanatsal 
köprüleri inşa ettiren Muhteşem Süleyman tarafından 
bu bölgeye akımı sağlanan Türklerin Hamravat suyu 
dediği bu içeceğin her türlü hastalığı iyileştirebildiği 
rivayet edilirmiş. Diyarbekir’den hem gelirken hem 
de geçerken birçok kervansaray gördüm. Halep, Şam, 
Bağdat’tan gelen ürünler burada Süryani, Ermeni ve 
Türk tüccarlar tarafından buranın pazarlarında alınıp 
satılıyor. Susam ve buğday tarımı, halkın hem yiyecek 
hem de ticaret ürünlerinde ilk sırada. Bir Süryani ailesi 
tarafından yemeğe davet edildikten sonra bu topra-
ğın insanlarının ne kadar misafirperver olduğunu an-
lıyorum. Diyarbekir’de ne kadar kalmak istesem de bir 
sonraki gün Bağdat’a doğru yola çıkmam gerekiyor.

Bağdat’a ilerlerken hiçbir vergi ödemem gerekmiyor 
çünkü Osmanlı topraklarının dışına hiç çıkmıyorum. 
Bağdat Eyaletinin başkentliği görevini yapan bu şehir-
de birçok cami ve kahvehane görmek mümkün. Ab-
dül Kadir el-Ceylani camiinin yanı sıra, gelişmiş Doğu 
yapıları ilgimi çekiyor. Bu kentin bir özelliği içinde 
göz ardı edilemeyecek bir Sünni ve Şii nüfusu olma-
sı. Sünniler ve Şiiler arada sırada çıkan tatsız olaylara 
rağmen bir arada yaşıyorlar. Eskiden imparatorlukla-
rın merkezi görevini yapan bu il artık imparatorluklar 
arasında gidip geliyor, bu nedenle Avrupa’da bile söz 
edilen ihtişamından ben çok söz edemiyorum. Yine 
de, Dicle ve Fırat nehrinin arasında olması Bağdat’a 
biraz olsun canlılık katıyor. İran üzerinden gelen tüc-
carlar, Şam ve Halep’e, ardından da Kostantiniyye’ye 
bu kentten geçerek ilerliyorlar. 

ATA GÖLOĞLU 133476, 11/Ü
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ALEXANDER HAMİLTON VE

POPÜLER KÜLTÜR

Amerika’nın ünlü ve büyük bütçeli müzikallerinin ser-
gilendiği salonların bulunduğu Broadway’e girmeyi 
2015 yılında başaran Hamilton müzikali, Lin Manuel 
Miranda tarafından yazılmış bir müzikal tiyatro ese-
ridir. Bu tarihi müzikal Amerika Birleşik Devletleri’nin 
kurucu atalarını konu almasına karşın özellik belirli bir 
tarihi figürü öne çıkarmaktadır: Alexander Hamilton.
Alexander Hamilton, on dolarlık banknotların üzerin-
deki yüz, on bir Tony ödüllü bir müzikalin merkezinde 
bulunan bir adamdır. 11 Ocak 1755 yılında İngiliz Batı 
Hint Adaları’ndan biri olan Nevis’te dünyaya gelmiş-
tir. Annesi Rachel Fawcett Lavien Huguenotlar olarak 
bilinen Fransız Protestan cemaatinin soyundan gel-
mektedir. Buna karşın genç yaşta zorla evlendirildiği 
kendisinden oldukça yaşlı bir tüccar olan John Lavien, 
Rachel’a kötü davranmakla kalmamış aynı zamanda 
ailesinden kalmış olan servetin büyük bir kısmını da 
evli oldukları süreçte harcamış ve ardından kadını bir 
süre hapsetmiştir. Annesi bu olayların ardından adamı 
terk etmiş ve İskoç bir tüccar olan James Hamilton ile 
tanışarak onunla yaşamaya başlamıştır. Fakat babası 
Alexander daha küçük bir çocukken St. Croix’a taşın-
malarının ardından aileyi terk etmiştir. 

Babanın evden gidişinin ardından yoksullukla müca-
dele eden aile çok geçmeden ikinci bir kayıp daha 
vermiştir, Alexander’ın annesi Rachel 1768 yılında 
henüz 38 yaşındayken geçirdiği bir hastalık sonucu 

hayatını kaybetmiştir. Öksüz ve yetim kalan Hamilton 
New England’la ticaret yapan Beekman & Crueger 
isimli yerel bir ithalat ihracat firmasında çalışmaya 
başlamış ve hırslı yapısı ve iyi insan ilişkileri sebebiyle 
patronunun gözüne girmeyi başarmıştır. Bu gelişm-
lerle birlikte günümüzde Columbia Üniversitesi olarak 
bilinen King’s College’a kabul edilmiş ve New York’a 
yerleşmiştir. Politikaya merak sarmaya başlayan Ha-
milton, pratik eğitimin teoriden daha yararlı olacağını 
düşünmüş, üniversiteyi mezun olmadan bırakarak or-
duya katılmıştır.

Bağımsızlık Savaşı’nda bir İngiliz topçu birliğini ele 
geçiren Hamilton, 1776 yılında bir New York topçu 
birliğinin başına getirilmiştir. Aynı yıl, Kıta Ordusu’nun 
başkomutanı olan George Washington’ın emir subayı 
olarak atanmıştır. Washington’ın en güvenilir danış-
manlarından biri haline gelmiş ve hatta kendi imzası 
ile Washington adına emir hazırlama yetkisini almıştır.
Hamilton orduda görev aldığı bu yıllarda vazifesinin 
bulunduğu Morristown adlı kasabada Kıta Ordu-
su’nun komutanlarından ve Amerika’nın en zengin 
adamlarından biri olan Philip Schuyler’ın ortanca kızı 
Elizabeth Schuyler ile tanışmıştır. Kısa bir tanışıklık ol-
masına rağmen birbirinden etkilenen ikili görüşmeye 
devam etmiştir. Elizabeth, Washington’un eşi ile kur-
duğu arkadaşlık vesilesiyle Hamilton ile arayı açma-
mayı başarabilmiştir. Her ne kadar Elizabeth kıtanın 
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en nüfuzlu ailelerinden birinden gelse de ve Hamil-
ton da gayrimeşru bir çocuk olsa da Schuyler ailesi 
Hamilton’daki potansiyeli görmüş ve çiftin ilişkisine 
olumlu yaklaşmıştır. İkili 14 Aralık 1780 tarihinde ev-
lenmiştir ve böylece Hamilton, hedeflediği aristokrasi 
sınıfına girmeyi başarmıştır.

1781 yılında masa başı işten sıkılan ve aksiyonun bu-
lunduğu yerde vazifesini sürdürmek isteyen Hamil-
ton, Washington ile konuşarak bir piyade müfrezesi-
nin başına getirilmiştir. Savaşın ilerleyen döneminde 
de yine orduda görev almıştır.

Savaş esnasında kurulmuş olan Kıta Kongresi’nin mali 
destek için eyaletlere bağlı kalınması politikasına kar-
şı çıkarak istifa etmiştir. 1782 yılında Konfederasyon 
tarafından kurulan yeni kongreye New York delegesi 
olarak seçilmiştir. Konfederasyon Maddeleri’nde yer 
almamasına karşın, kendi bölgesinden gelen diğer 
delegelerle birleşip Kongre’ye bağımsız bir gelir kay-
nağı sağlamak için çalışmıştır. Bu esnada Konfederas-
yon’a bağlı sivil görevlilerin ve askerlerin maaşlarının 
ödenememesi Hamilton ve yoldaşlarının lehine bir 
durum olmuş, kongre içerisinde kurulan merkezi yö-
netimin eyaletlerden elde edilen fonlarla karşılanması 
görüşünü destekleyerek amaçlarına ulaşmışlardır. Fa-
kat mali sorunların 1783 yılında yeniden baş göster-
mesi üzerine Hamilton yeniden istifa etmiştir.

Kongreden ayrıldıktan sonra hukuka yönelen Hamil-
ton, günümüzde halen varlığını sürdürmekte olan, 
en eski ABD Bankası unvanına sahip BNY’yi (Bank of 
New York) kurmuştur. Bununla birlikte okuduğu okul 
olan ve 1776 yılında savaş esnasında tahrip olan King’s 
College’ı yenileyen ve Colombia Üniversitesi’ne dö-
nüştüren isimler arasında kendine yer edinmiştir.

Yeniden siyasete atılmasının ardından Annapolis’te 
düzenlenen 1786 Toplantıları’na delege olarak katılan 
Hamilton, burada bir anlaşma taslağı sunmuş fakat 
sunumu birçok delege tarafından monarşi yanlısı bu-
lunarak reddedilmiştir. Bu olayın ardından Hamilton 
bir taslak daha hazırladıysa da kongrede sunması için 
ona imkan tanınmamıştır. Bunların sonucunda diğer 
delegeler tarafından hazırlanan Anayasa taslağından 
memnun kalmasa da taslağı imzalamıştır ve diğer de-
legeleri de imzalamaları için teşvik etmiştir.

Kolonilerin oyuna sunulan taslağa destek sağlamak 
amacıyla 1787 senesinde John Jay ve James Madison 
ile birlikte gazetelerde yayımlanan toplam 85 makale-
den oluşan Federalist yazıların 51 tanesini Publius tak-
ma ismiyle kaleme almıştır ki; bu yazılar Amerika’nın 
siyaset literatürünün önemli bir parçasıdır.

Anayasanın kabulünün ardından Eylül 1789 tarihinde 
George Washington’ın önderliğinde kurulan ilk ka-
binede ABD’nin ilk Hazine Bakanı olarak atanmıştır. 
1790 yılında, savaş esnasında federal yönetimin askı-
ya almış olduğu eyalet borçlarını üstelenmesi gerek-
tiğini savunduğu Kamu Borcu raporunu hazırlamış ve 

Thomas Jefferson ve James Madison’ın muhalifliğine 
karşın raporunu yasalaştırmayı başarmıştır. Bunun ar-
dından Hamilton, bir yıl içerisinde büyük önem taşı-
yan dört rapor daha hazırlamış ve darphanenin kuru-
luşu, ilk ulusal bankanın kurulması, vergi kesintilerinin 
merkezileşmesi ve gümrük tarifeleri ile ilgili birçok 
ekonomik planın gerçekleşmesini sağlamıştır. Hamil-
ton’ın asıl amacı Konfederasyon’un içerisinde düzenli 
ve istikrarlı mali bir sistem kurulmasıdır ve bunu ger-
çekleştirmeyi başarmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri’ne sağladığı katkılar ve bu-
günlere bıraktığı mirası inkar edilemez olan Alexander 
Hamilton, hırslı yapısı ve başarılarla dolu olan kariye-
riyle yükselmeye devam ederken adının geçtiği bir 
skandal durumu tersine döndürmüştür. 1797 yılında 
evli bir kadın olan Maria Reynolds ile olan münase-
betini ve kocasının bunu gizli tutmak için ona yaptığı 
şantajları anlattığı bir yazı yayımlamıştır.

Eşi, Elizabeth Schuyler Hamilton kocasının yanında 
durmuş olsa da bu yeterli gelmemiştir. Bu olaydan 
dört sene sonra ise 19 yaşındaki oğulları Philip Ha-
milton bir düelloda hayatını kaybetmiştir. Elizabeth 
yaşadığı bu derin acının hemen ardından 1804 yılında 
eşi Alexander Hamilton’ı yine bir düelloda kaybetmiş-
tir. New York’taki valilik seçimlerinde Morgan Lewis’i 
destekleyen Hamilton, diğer aday olan Aaron Burr’ün 
nefretini kazanmıştır. Seçimleri Lewis’in kazanmasının 
ardından Burr, Hamilton’a düello teklif etmiştir ve onu 
öldürerek galip gelmiştir. Elizabeth ise kocasından elli 
yıl daha fazla yaşayarak 9 Kasım 1854 yılında 97 yaşın-
dayken hayata gözlerini yummuştur ve yaşadığı süre 
boyunca ihanetine rağmen eşinin mirasını sürdürme-
ye devam etmiştir.

Amerika’nın en önemli kurucu atalarından biri olan ve 
inkar edilemez bir şekilde en trajik sonlardan birine 
sahip olan Alexander Hamilton’ın ismi günümüzde 
hala anılmaktadır. Onun hikayesini anlatan Hamil-
ton müzikali popülaritesinin bir kısmını da bu tarihi 
figürün değerine ve önemine borçludur. 1700’lerin 
sonlarında yaşamış bir adam, 2020 senesinin popüler 
kültürünün bir parçası olmayı başarabilmişse, hikayesi 
ve yaptıkları bir şeyleri değiştirebilmiştir. 

Kaynakça:

• https://medium.com/@nguyenquynh/eliza-
beth-schyler-hamilton-a-complete-biograph-
y-of-alexander-hamiltons-wife-13af6739bb6f

• https://www.biography.com/political-figure/
alexander-hamilton

• h t t p s : / / k u r a m s a l a k t a r i m . b l o g s p o t .
com/2019/07/4-temmuz-ve-amerikan-demokra-
sisi.html

Tuna Sevim EROĞLU, 121663, 11/Ü
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Günümüzde beş milyon kişiye ev sahipliği yapan ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti konumunda bulunan 
Ankara şehrinin tarihinde farklı koşulların etkisi altında 
şekillenen çeşitli dönemler yaşanmıştır. Ankara’nın Ahi-
ler tarafından yönetildiği 14.yüzyıl ise muhakkak bu dö-
nemlerin arasında en ilgi çekicilerden biri olmuştur. Ka-
muoyunun hayranlıkla baktığı Venedik Cumhuriyeti’nin 
Anadolu şartlarında yaratılmış olan bu küçük “benzeri” 
de takdir edilmeye layık bir hikâyeye sahiptir.

Ahilik Nedir?

Ahilik kurumunu tanımadan Anka-
ra’daki Ahi idaresini anlamak müm-
kün olmaz. Bu yüzden Ahiliğin ne 
olduğundan da bahsetmek gerekli-
dir. Ahilik kurumunun kökleri 13.yüz-
yıl başlarına dayanmaktadır. Bu dö-
nemde Abbasi Halifeliği toprakla-
rında “fütüvvet” adı verilen bir teşki-
latlanma bulunmaktaydı. Genellikle 
dini bir kurum olan fütüvvet ayrıca 
esnafların da üye olduğu bir teşkilat-
lanma olmuştur. 13.yüzyıl başlarında 
Anadolu Selçuklu hükümdarlarının 
daveti üzerine Anadolu’ya gelen bir 
grup fütüvvet mutasavvıfı bu teş-
kilatlanmayı Anadolu’da yaymaya 
başlamıştır. Bir süre sonra ise fütüv-
vet teşkilatı Anadolu’nun sosyokül-
türel yapısı çerçevesinde Ahilik teş-
kilatlanmasına dönüşmüştür.

Bu dönüşümde en büyük emeği 

geçen kişilerden biri, başta ismi olmak üzere Ahilikle 
özdeşleşen Ahi Evran (1171?-1261) olmuştur. Kırşehir’de 
dericilik(debbağlık) mesleğini icra eden Ahi Evran, Ahili-
ğin temel prensiplerini oluşturmuş ve günümüzde bile 
Anadolu’da büyük minnet duyulan bir figür haline gel-
miştir. (RESİM 1)

Ahilik teşkilatı, çok kısa süre içerisinde mutasavvıflar ve 
Ahi önderleri sayesinde Anadolu’nun dört bir yanına 
yayılmış, ekonomik yapı başta olmak üzere Anadolu 

ANKARA’NIN ESKİ KAYMAKAMLIĞI: 

AHİ İDARESİ



59

T
a

ri
h

insanı üzerinde büyük bir etki bırakmış, yazının ileriki 
bölümlerinde anlatılacağı üzere farklı erdemlerin yayıl-
masında büyük rol oynamıştır. Ahilerin sahip olduğu bu 
nüfuz, Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından son-
ra da devam etmiştir.

Ankara’nın Ahi Yurdu Haline Gelişi ve Ahi İdaresinin
Siyasi Yapısı

1243 Kösedağ Savaşı’nı takip eden dönemde Anado-
lu Selçuklu Devleti’nin Anadolu üzerindeki otoritesini 
büyük oranda kaybetmesi, Moğol istilası ve Türkmen 
göçlerinin yoğunlaşması sebebiyle Anadolu’da bir siya-
si belirsizlik ortamı baş göstermiştir. Bu belirsizlik orta-
mı, yerel yönetimler olan Anadolu Beyliklerinin tarihte 
ikinci defa kurulmasına yol açmıştır. Bu döneme kadar 
siyasi güçleri daha zayıf kalan Ahiler de yönetimde rol 
almaya başlamıştır. 

Anadolu’nun Türk-Müslüman kimliğini Moğol istila-
sından korumak isteyen Ahiler Moğollara karşı örgüt-
lenmiş, hatta yer yer onlarla çatışmaya dahil girerek 
kayıplar vermiştir. Bu olaylardan sonra ise Selçuklular 
döneminde olduğu gibi meşru gördükleri hükümdar-
ları destekleyen Ahi önderleri çoğu zaman farklı beylik-
lerde farklı rütbeler almış, hatta bazıları ordu yöneterek 
Beylerin adına sefere dahi çıkmıştır. Bu örnekler bize 
Ahilerin Anadolu’da istikrarı tekrardan sağlamak ve oto-
rite boşluğunu sağlamak amacıyla siyasetle uğraştığını 
göstermektedir. 

Bunun yanında, ekonomik ve sosyal alanda da bir dü-
zen oluşturmaya alışkın olan Ahiler, doğal olarak liderlik 
yapmaya uygun bulunmuşlardır. Faslı seyyah İbn-i Bat-
tuta’nın, Anadolu’ya yaptığı geziyi seyahatnamesinde 
anlatırken aktardığı “Bu ülkedeki törelerden biri de, bir 
şehirde hükümdar bulunmadığı takdirde Ahilerin hükü-
meti yönetmeleridir. Ahi, kudreti ölçüsünde gelen-gi-
deni ağırlar, giydirir, altına binek çeker, davranışları-buy-
rukları, binişleri ile aynı bir hükümdarı andırırlar” bilgisi 
de bunu kanıtlar niteliktedir.

Ankara’daki Ahi teşkilatlanması, Ahi Hüsameddin baş-
ta olmak üzere Ahi Evran’ın bazı öğrencilerinin Kırşe-
hir’den Ankara’ya gelmesi ile kurulmuştur. Çoğunluğu 
dericilik zanaatı ile uğraşan bu Ahi büyükleri, o dönem-
de göçler sayesinde gelişmekte olan Ankara şehrini dini 
bir cazibe merkezi haline getirmiştir.

Ankara’nın doğrudan Ahi idaresi altına girmesi ise 1290 
yılı civarına rastlar. Bu dönemde Ankara, çevresindeki 
bütün beyliklerin idari merkezlerine (Sivas, Konya, Kü-
tahya) olan uzaklığından ötürü siyasi otorite boşluğu 

yaşamaktaydı. Bu da Ankara’nın kamusal hizmetlerden 
yararlanamamasına yol açmış ve bu durum şehre zarar 
vermeye başlamıştır. Bu yüzden Ankara’da hâlihazırda 
nüfuzu bulunan Ahi teşkilatı, doğrudan Ankara’yı idare 
etmeye başlamıştır. 

Ankara Ahilerinin arkalarında az sayıda kaynak bırak-
masından ötürü bu idarenin yapısı hakkında bir kesinlik 
yoktur. Halk arasında yaygınlaşmış olan kanı “Ahilerin 
Ankara’da cumhuriyet kurması” olsa da Paul Wittek ve 
Mehmet Fuad Köprülü gibi önemli tarihçiler bu düşün-
ceye karşı çıkmışlardır. Onlara göre Ankara Ahileri, aynı 
başka Anadolu şehirlerinde olduğu gibi, otorite boşluğu 
esnasında bir kaymakamlık kurumu görevini üstlenmiş; 
kamusal hizmetler sağlamış, idari işlerle ilgilenmiş ve 
şehri saldırılardan korumuştur. Buna rağmen dönemin 
Avrupa şehir devletlerindeki (Venedik gibi) cumhuriyet 
kavramı ile Ankara Ahilerinin yönetim biçimini ilişkilen-
dirmek yanlış olur çünkü bu dönemde Türkler arasında 
“cumhuriyet” yönetim biçimi bilinmemekte ve bu yö-
netim biçimi Türk halkının savaşçı yapısıyla çok uyuş-
mamaktadır. 

Ankara Ahi İdaresi doğrudan bir devlet sayılamayacağı 
için kayıtlara geçen “resmi” bir lideri olmamıştır. Buna 
rağmen, teşkilatlanmanın en yetkin kişilerinden biri 
olan Ahi Hüsameddin’in bu idarenin gayriresmî yöne-
ticisi olarak görev yaptığı kabul edilmektedir. Ahi Hüsa-
meddin’in 1296 yılındaki vefatının ardından yerine ge-
çen oğlu Ahi Şerafeddin, dönemin Ankara’sı üzerinde 
babasına göre daha büyük bir etki bırakmıştır. Öyle ki, 
Ahi Hüsameddin döneminde tamir edilen Arslanhane 
Cami günümüzde bile halen “Ahi Şerafeddin” Cami ola-
rak da anılmaktadır. 1330 yılında Ankara’ya gelen ve ile-
ride Eretna Devleti’ni kuracak olan Alaeddin Eretna’nın 
bu ziyareti esnasında Ahi Şerafeddin ile görüşmesi de 
bize Ahi Şerafeddin’in gayriresmî olarak Ankara’nın 
“kaymakamı” görevini yürüttüğünü göstermektedir.

Ekonomik Yapı

Ahilik teşkilatlanması, bir esnaf teşkilatlanması olarak 
ekonomik durumla her zaman yakından ilişkili olmuş-
tur. Allah’ın emaneti olan maddiyatın bir sömürü ale-
ti olarak kullanılmaması gerektiğine işaret eden Ahilik 
teşkilatı, ekonomik hayatı olumlu yönde düzenleyici 
birçok farklı prensip ve kurala sahip olmuştur. Bu teş-

Ahi Şerafettin Cami
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kilata üye olan esnafların ve zanaatkârların; dürüstlük, 
naziklik, yardımseverlik, cömertlik vb. erdemlere sahip 
olması memnun üretici, memnun tüketici ve memnun 
bir toplum yaratılması bakımdan önemli bir yere sahip 
olmuştur. Bir Ahi’nin sattığı mallar kaliteli, dili kibar, eli 
ve gönlü iyiliklere açık olmalıydı. Ahilik teşkilatı, bah-
sedilen erdemlerle çelişen esnaflara dükkân kapatma 
cezası gibi tedbirler uygulamıştır. Bunun yanı sıra Ahi-
lik teşkilatlanması hem usta-çırak, hem de esnaf-esnaf 
ilişkilerinde dayanışma ve yardımlaşmayı teşvik ederek 
hırsın toplumda yaratacağı olumsuz etkileri etkisiz hale 
getirmeyi amaçlamıştır.

Yukarıda bahsedilen ilkeleri ekonomik hayata yansıta-
rak yaşayan Ankara Ahilerinin, dönemin Ankara’sında 
yapılan ekonomik faaliyetlerden alınan verimin artma-
sını sağladığı söylenebilir. 

14.yüzyılda Ankara’da yapılan en önemli ekonomik fa-
aliyetlerden biri dericilik zanaatı idi. Ahi Evran ve onun 
Ankara’ya yerleşen öğrencilerinin de icra ettiği bu za-
naat Ankara’da yaygın durumdaydı. Bent Deresi boyun-
ca sıralanan deri imalathanelerinden bazıları yeraltında 
bir mahzene ve havuza sahip olacak kadar gelişmişti. 
Burada üretilen yüksek kaliteli ürünler Mısırlı ve Suriyeli 
tüccarlara dahi satılmaktaydı.

Ankara’da Ahilerin üretimine katkı sağladığı başka bir 
ürün ise Ankara’nın kimliğinin bir parçası haline gelmiş 
“sof” isimli materyal olmuştur. Tiftik keçisinin yünün-
den elde edilen bu materyal dokuma tezgâhlarında 
işlenerek yüksek kalitedeki lüks kıyafetlerin yapımında 
kullanılıyordu. Anadolu ve Avrupa coğrafyasındaki elit 
tabakanın giydiği kıyafetlerde de bolca kullanılan sof, 
bu şekilde Ankara’nın namını dünyaya yaymıştır. Tiftik 
yününün sadece Ankara’da işlenmeye uygun olmasın-
dan ötürü de Ahi idaresindeki Ankara şehri sof gelirleri 
sayesinde kalkınmış, Ankara uzun yıllar boyunca sof 
üretiminin tek merkezi olarak kalmıştır.

Sosyal ve Kültürel Yapı

Ahilik teşkilatlanmasının özünde dini temellere dayan-
ması, bu teşkilatı sosyal hayat üzerinde de bir etki sahibi 
kılmıştır. Zamanla Anadolu’nun dört bir yanına dağılan 
Ahi tekkeleri, sağladıkları dayanışma ve öğrettikleri er-
demler sayesinde Anadolu insanı için bir cazibe mer-
kezi haline gelmiş, bu sebeple Ahi tekkelerinin etrafında 
yeni yerleşim birimleri kurulmaya başlanmıştır. Bunun 
örneklerinden birisi de ismi 1936 yılına kadar Ahi Mesut 
olarak kalan Etimesgut ilçesidir. 

Ahilik teşkilatlanmasında hiyerarşik bir sosyal yapı bu-
lunduğu doğrudur. Yine de, bu hiyerarşik yapı, döne-
min Avrupa şehir devletlerindekinin aksine siyasi ya da 
maddi güce değil, tecrübeye dayalıydı ve sınıflaşmış bir 
toplum yoktu. Aksine, toplumsal eşitlik düzenine uy-
gun olarak Ankara’da Ahi İklim Hatun gibi bazı kadın-
ların Ahilik teşkilatına üye olduğu bilinmektedir. Ahilik 
teşkilatlanması düzenine göre Kırşehir’deki Ahi Şeyhi’ne 
bağlı bulunan “Ahi Baba”lar her ildeki Ahi teşkilatının re-
isliğini üstlenmekteydi. “Ahi” (unvan) ise belirli bir zanaat 
şubesinin başı olup yardımcısı “yiğitbaşı” ile beraber es-
naf arasındaki düzeni sağlamaktaydı. 

Ahilik öğretileri, insanlara sadece ekonomik anlamda 
erdemler kazandırmamış, bu erdemlerin toplumsal 
hayatta da uygulanmasını sağlamıştır. Dayanışma, cö-
mertlik, yardımseverlik vb. erdemlerin somut bir örneği 
de “esnaf sandığı” uygulaması olmuştur. Bu uygulama-
da teşkilat üyeleri esnaf sandığında para biriktirmekte 
ve bu para üyelerden birisinin maddi sıkıntılar çekmesi 
durumunda o üyeye verilmekteydi. Ahiler, sadece ken-
di aralarında değil; yabancılara karşı da cömertlikleriyle 
tanınmışlardır. İbn-i Battuta, seyahatnamesinde Ana-
dolu’da Ahilerin ona oldukça cömert ve misafirperver 
davrandığını aktarmaktadır.
 
Daha önce de bahsedildiği üzere Ankara’da kayma-
kamlık rolünü üstlenen Ahiler, şehirde sosyal hizmetler 

Softan yapılmış bir giysi
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sağlamıştır. Ankara’nın önemli camilerinden Arslanha-
ne Cami, 1290 yılında Ahi Hüsameddin tarafından tamir 
ettirilmiştir. Bunun yanı sıra, günümüzde Ankara’da Ahi-
lerin yaptırdığı ve onların ismini taşıyan cami ve türbe-
lerle karşılaşmak mümkündür. 

İbadete yönelik hizmetlerin yanı sıra Ankara Ahileri eği-
time yönelik hizmetlerde de bulunmuştur. Ahilik teş-
kilatında çıraklara verilen detaylı meslek eğitiminden 
başka Ahi zaviyelerinde dini ve milli bilgiler, Türkçe ve 
Arapça dilleri, okuma-yazma, Kur’an okuma, ahlaki de-
ğerler ve musiki gibi alanlarda eğitim verilerek toplu-
mun gelişmesine ve kültürel birikim kazanmasına katkı 
sağlanırdı. Ankara Ahileri’nin ilim ve kültüre verdiği de-
ğer sayesinde Ankara dönemin önemli ilim-kültür mer-
kezlerinden biri haline gelmiştir. Kitap istinsahı (kopya-
lama) alanında ilerlemiş olan Ankara’da aynı zamanda 
1356 yılında Fars gramerini konu alan “Silkü’l Cevahir” 
adında bir eser de yazılmıştır.

Ankara’nın Osmanlı İdaresi Altına Girmesi

Ankara, 1360 yılında kesin olarak Osmanlı Devleti’nin 
idaresi altında girmiş ve bundan dolayı Ankara’da Ahi 
idaresi sona ermiştir. Bu tarihten sonra Ahilerin şehri 
yönetmek için bir girişimde bulunmamaları; Osmanlı 
Devleti’nin güçlü bir otoriteye sahip olması, Ankara hal-
kını korumakta ve sosyal hizmetler sağlamakta başarılı 
olmasıyla açıklanabilir.

Genel olarak Ahilik kurumunun ne zaman sona erdiği 
ise tartışmaya açık olmakla beraber, şekil değişikliğine 
uğradığını söylemek daha mümkündür. Osmanlı dö-
neminde batıdan esinlenilerek yaratılan, Ahiliğe benzer 
ancak özdeş olmayan lonca sistemi büyük ilgi görmüş-
tür, öyle ki Osmanlı döneminde dericilik ve ayakkabıcı-
lık gibi birkaç meslek haricinde Ahilik teşkilatı mensubu 
kalmamıştır. 16. Yüzyıl sonrasında değişime uğrayan 
Osmanlı ekonomisi hem lonca, hem de Ahilik sistemi-
nin zayıflamasına sebep olmuş, 1913 yılında lonca ve 
benzeri sistemlerin kaldırılmasıyla Ahilik kurumu hukuki 
meşruiyetini kaybetmiştir. 

Buna rağmen, Ahilik kurumu tamamen unutulmamış 
ve yaşatılmaya çalışılmıştır. Günümüzde, Ahilik felse-
fesinin esnaflar, bürokratlar ve halkın arasında devam 
ettirilmesi için Ahilik Haftası ve eğitim amaçlı paneller/
konferanslar gibi etkinlikler düzenlenmektedir.

Şehrimiz Ankara’nın tarihindeki bu ilgi çekici dönemin 
bilinmesi, bize Ankara’nın geçmişteki potansiyelinin iyi 
değerlendirilmesinin nasıl bir etki yarattığını göstererek 
Ankara’nın gelecekteki potansiyelinin de iyi değerlendi-
rilebilmesi için bir ilham kaynağı oluşturmaktadır.
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Diktatör sözünü duyunca insanların çoğunun aklına 
Hitler gelir. İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasını sağla-
yan ve toplamda 60 milyon kişinin ölümünden sorumlu 
olan Adolf Hitler. Peki, Hitler neden öldürülmeye çalışıl-
madı? Hiç kimse bu tehlikeli adamın Almanya’yı ve tüm 
dünyayı paramparça edeceğini düşünmedi mi? Tabi ki 
düşündüler. Hatta Müttefik Devletleri, Hitler’i Paris Zafer 
Turu’ndayken bir hava saldırısıyla öldürmeyi düşündü-
ler. Erol Mütercimler’in “Siyasi Cinayetler” adlı kitabında 
da bu konuya değinilmiştir. Kitapta Müttefiklerin bu tarz 
bir hamleyi onurlarına yakıştıramayıp plandan vazgeç-
mesini (!) bir kenara koyarsak kitap, Müttefiklerin onu 
hiçbir zaman öldürememesinin iki nedeni olduğunu 
söylüyor. Bunun ilk nedeni, Hitler’in sürekli olarak hava 
saldırılarına karşı güvenli olan sığınaklarında saklanma-
sı ve paranoyak biri olduğundan korumasız yerlerde 
bulunmaması. Zaten Hitler’in olası bir hava saldırısına 
karşı Paris Zafer Turu’na katılmaması da bunu kanıtlıyor. 
İkinci neden ise Hitler’in Müttefikler tarafından öldürül-
mesinin onu bir şehit haline getirerek uygulamalarının 
ölümünden sonra daha sistematik halde gerçekleştiril-
mesine neden olabileceği ihtimaliydi. (1) Bu durumda 
Hitler’in ölmesi için tek bir yol kalıyordu: İçten bir saldırı. 

Müttefikler dışında Hitler’in dünyayı ve Almanya’yı ka-
osa sürüklediğini bilen Alman askeri figürler de vardı. 
Bu muhalif kişiler aralarında gruplaşmış ve Hitler’in en-
gellenmesi için planlar yapmaya başlamışlardı bile. İlk 
girişimlerinde planları aslında Hitler’i öldürmek değildi. 
Alman subaylar Hitler’i tutuklayıp yargılamak istediler 
ve 4 Ağustos 1941’de planlarını bitirdiler. Mareşal ve 
üst düzey yöneticiler subaylara ancak planları başarıya 
ulaştığında yardımcı olacaklarını ama onları engelle-
meyeceklerini belirttiler. Ama tutuklama planı işe yara-

madı. Hitler ya bir haber almıştı ya da paranoyasından 
dolayı ne zaman karargâhı ziyarete gitse yanında özel 
muhafızlarını da getiriyordu. Bu yüzden sonunda mu-
halifler tek çare olduğunu anladılar. Hitler ölmeliydi.
13 Mart 1943’te Smolensk’te muhalifler Hitler’in suikastı 
için bir girişimde bulundular. Hitler’in merkeze kesinlik-
le bir ziyaret yapması gerektiği biliniyordu ve bu sefer 
subaylar kendi elleriyle bombalar getirdiler. “Siyasi Ci-
nayetler” de yazana göre, yeni mareşalleri de subaylara 
girişimleri başarıya ulaşmadıkça yardım etmeyecekle-
rini belirtti. Bombaları iki konyak şişesinin içine yerleş-
tirdiler. Bir teğmen içinde bombaların olduğu bavulu 
Hitler’in uçağında bulunacak olan arkadaşına verdi ve 
hiçbir şeyden şüphelenmeyen albay bunu kabul edip 
bavulları da Hitler’in uçağına soktu. Ama Hitler’in uça-
ğının patlaması haberini bekleyen muhalifler Hitler’in 
sağ salim iniş yaptığı haberini aldılar. “Siyasi Cinayetler” 
de muhaliflerin bu durumun nedeni olarak iki durum 
belirledikleri yazar: Ya bombalar bozuk çıkmıştır ya da 

BİR DİKTATÖRÜN KOZMİK ŞANSI



63

T
a

ri
h

Hitler’in uçağı bombaların patlayamayacağı bir yüksek-
likten uçmuştur. Hitler’in kozmik şansı işe başlamıştır. 
Muhalifler son anda bavulu alıp içindeki bombaları etki-
siz hale getirerek kendilerini kurtarmışlardır.
Muhalifler bir sonraki girişimleri için yine 1943’te Hit-
ler’in Berlin yakınında olduğu zamanı seçerler. “Siyasi 
Cinayet” lerde, Hitler’in Rusya seferinden beri kendine 
bir kürk almak istediği belirtilmiştir. Sonunda kendine 
modellik etmesi için bir Nazi subayı olan Axel Von Dem 
Bussche seçilir. Muhalifler planlarını bitirmişlerdir. Model 
seçilen Von Bussche’nin kürkünün iki cebine de birer 
bomba konulacak ve bombalar deneme sırasında infi-
lak edecektir. Maalesef Hitler’in kozmik şansı yine dev-
rededir. Müttefikler, kürk deposuna saldırı düzenler ve 
tüm kürkler yanar. Hitler yine kurtulmuştur. 21 Mart’ta 
Berlin’de anma günlerinde de Hitler’in 30 dakika bo-
yunca orada olacağı belirtilmiştir ama Hitler gelmesine 
rağmen sadece 8 dakika kalır ve bombaları ayarlaya-
cak zaman olmadığı için bu fırsat da kaçar. (2) Tüm bu 
olayların neticesinde bir Alman savaş kahramanı olan 
General Stauffenberg bombayı Hitler’in katılacağı top-
lantıya götürüp patlatmaya razı olur ve 11-17 Temmuz 
1944 arası zamanda da iki girişimde bulunurlar ama 
hepsinden Hitler bir şekilde kurtulur. 11 Temmuz’daki 
toplantıda Stauffenberg bombalarla toplantıya gider 
ama Hitler’e gerekgtiği kadar yaklaşamaz. Aynı zaman-
da Hitler’le beraber öldürmek istedikleri Himmler ve 
Goring gibi isimler de toplantıya gelmemiştir. 15 Tem-
muz’da Himmler de varken Stauffenberg, bombanın 
ayarını yapmaya başlar ama Hitler dışarı çağrılır ve geri 
dönmez. Bu zamana kadar Hitler şanslı olsa da kozmik 
şansının zirve noktasına ulaştığı darbe girişimine 5 gün 
vardır. 

20 Temmuz 1944 darbe girişimi uzun yıllar boyunca 
unutulmayacaktır. 20 Temmuz sabahı Stauffenberg, 
özel bir uçakla Hitler’in “Kurt İni” adlı sığınağında top-
lantı yapmak için Rastenburg’a uçar. Plan bellidir. Kur-
tulması imkânsız olan Hitler’in ayağının dibine bomba 
yerleştirilecek Stauffenberg de telefon bahanesiyle oda-
dan çıkacaktır. Bombanın patlamasından sonra muhalif 
subaylar hemen Hitler’in SS subaylarını yakalayacak ve 
sıkıyönetim ilan ederek bir geçiş hükümeti kuracaktır. 
Bundan sonra olanları “Siyasi Cinayetler” den aktarıyo-
rum. “ Stauffenberg telefon bahanesiyle odadan çıktık-
tan sonra, Hitler’in “maşası” Keitel, sunuş sırası yaklaştığı 
için huzursuz oldu. Toplantıda Stauffenberg’in yanında 
oturan Albay Brandt ise ayağına değen çantayı Hitler’in 
olduğu yerden uzağa ve masa altındaki kalın tahta des-
teğin arkasına itmişti. Hitler’i kurtaran da muhtemelen 
bu hareket oldu… “ Bomba 12.45’te patladı ama patla-
mada 1 kişi aniden ölürken 3 kişinin sonradan ölmesine 
rağmen Hitler sadece geçici bir kol felci ve kulak rahat-
sızlığıyla olayı atlattı (3)ve sonra tüm muhalifleri bulup 
ya intihara sürükledi ya vurdurdu ya da cani Stieff’in 
“halk mahkemelerinde” kasap çengeline asıldılar…(4)

Sonuç olarak dünyanın gördüğü en büyük psikopatlar-
dan olan diktatör Hitler, II. Dünya Savaşı biterken ken-
disini, kesin olarak bilinmese de vurarak öldürdü. Hit-
ler önceden ölse savaşın kaderi değişir miydi bilinmez 
ama onun kozmik şansı onu hep korudu.

Bu yazıdaki bilgi ve anıların büyük bir kısmı Erol Müter-
cimler’in “Siyasi Cinayetler” kitabından alınmıştır.
• (1): Siyasi C. Sayfa 131
• (2): Siyasi C. Sayfalar 133-134
• (3): Siyasi C. Sayfalar 141-142
• (4): Siyasi C. Sayfalar 145-148

Derin ENGÜR, 132538 , 9/L

Albay Claus von Stauffenberg
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 Bir tahıl veya pirinç bitkisinin yenilebilir baş 
kısmı fazla büyür veya ağırlaşırsa bitki yere düşer ve 
bunun geriye dönüşü olmaz. Öte yandan yumrular 
yer altında yetişir ve bu ağırlık kısıtlamasından etki-
lenmezler. Tatlı patates ile aynı aileden olmayan pata-
tes, günümüze Güney Amerika’nın And Dağları’ndan 
gelmiştir. And yerlileri, günümüzdeki insanların yaptı-
ğı gibi patatesi haşlayarak ve sonrasında püre haline 
getirerek tüketmişlerdir. Ne var ki, And Dağları pata-
tes gibi temel bir gıda maddesi üretmek için coğra-
fi açıdan iyi bir konuma sahip olmamakla birlikte bu 
dağlarda nemli, tropikal ve bol yağışlı ekvator iklimi 
hâkim olmuştur. Ayrıca, rüzgâr ve su, toprağı kolay-
lıkla aşındırmış, erozyona zemin hazırlamıştır. Bu ne-
denle And halkı bir milyon dönümden fazla zirai ta-
raça inşa etmiştir. Bu arazilerde yüzlerce farklı patates 
çeşidi yetiştirmiş, patates bitkilerinin zehirli meyveleri 
hariç her zerresini kullanmışlardır. Bu büyük patates 
çeşitliliği, 1532 yılında Ekvador’a ayak basıp İnkalar’a 
saldıran İspanyollar tarafından anlaşılmasa da bu isti-
lacılar yerlilerin yuvarlak bir besin tükettiğini fark edip 
onları taklit etmişlerdir. İstilacılar patates tüketmeye 
başlar başlamaz, yeni besinin haberleri hızlıca Güney 
Amerika’nın dışına yayılmıştır. Otuz yıl içinde, Ka-
narya Adaları’ndaki çiftiler, Hollanda’ya patates ihraç 
etmeye başlamıştır. 1744 yılında kıtlığa maruz kalan 
Prusya kralı, köylülerin patates yemesini emretmiştir. 
18. Yüzyılın başlarında Fransa’da fiyatları artış gösteren 
ekmeğin yerini ise patates almış, patates yetiştiriciliği 
yaygınlaşmıştır. (RESİM 1)

 Günümüze And Dağları’ndan gelen patates, 
Avrupa’ya ilk geldiği zaman büyük bir şüpheyle karşı-
lanmıştır. İnsanlar daha önce görmedikleri bu yiyecek 
hakkında farklı yorumlarda bulunmuşlardır. Bu besi-
nin, tohum yerine yumruyla yetiştiğini gören Avru-
palılar hayrete düşmüşlerdir. Bazı insanlar patatesin 
cüzam gibi hastalıklara neden olabileceği düşünce-
sini öne atarak, bu garip görünümlü yiyecekten uzak 
durmaya çalışmışlardır. Rus rahipler patateslerin kötü 
olduğunu savunmuşlardır çünkü patates İncil’de geç-
miyordu. İngiliz çiftçiler ise patatese daha temkinli 
yaklaşmışlardır. Patates, Amerika’daki İspanya kolo-
nilerinden geldiği ve İspanya Katolik bir ulus olduğu 
için, patatesi nefret ettikleri Katolikliğin bir ajanı gibi 
görmüşlerdir.

ESKİ KITANIN YENİ MUCİZESİ: 

PATATES
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 Patates her ne kadar hor görülse de Avrupa 
üzerindeki etkileri hayret verici olmuştur. Açlık, Avru-
pa için tanıdık bir durumdu. Hasatların başarısız oldu-
ğu yıllarda (1400-1700) gıda isyanları baş göstermiştir. 
Genellikle kadınların başlattığı bu isyanlar, fırınlara ve 
tahıl ambarlarına girerek yiyecek çalmakla sonuçlan-
mıştır. Açlıktan gözü dönmüş haydutlar da yollara 
akın edip tahıl taşıyan konvoyları ele geçirmişlerdir. 
Yetkililer ise düzeni sağlamak amacıyla şiddet kullan-
mışlardır. 

 Mısır, Çin’in açlık bunalımıyla mücadele et-
mesinde yardımcı olduysa, patates de Avrupa’nın aç-
lıktan ölmek üzere olan yoksulları için önemli bir gıda 
haline gelmiştir. Patates, dönüm başına buğdayın dört 
katı yiyecek üretmeye başlayınca her yemekte yenen 
ve her zaman güvenilir temel bir besin maddesi ha-
line gelmiştir. İrlanda’da patates hemen hemen buğ-

dayın yerini almıştır. İrlanda toplumunun neredeyse 
yüzde 40’ı patates dışında gıda tüketmemiştir. Aynı 
durum Hollanda, Belçika ve Polonya’daki halkın yüz-
de 10 ila 30’u için de geçerliydi. Patatesin gelişi, Av-
rupa’daki üretimi başlatmıştır. Dahası, patates sadece 
üretimi arttırmakla yetinmemiş, çiftlik üretimini de 
daha güvenilir bir hale getirmiştir. Avrupa’nın gıda 
temini büyümüş ve daha sabit hale gelmiştir. Bunun 
sonucunda ise nüfusta artış görülmüştür. Hatta, Avru-
pa nüfusu, patatesin getirilmesinden sonraki yüzyılda 
neredeyse iki katına çıkmıştır. Herkesten çok daha faz-
la patates tüketen İrlandalılar, en büyük nüfus artışını 
yaşamışlardır. Üstelik, patates sadece açlıktan ölümleri 
önlemekle sınırlı kalmamış, çağın bulaşıcı hastalıkları-
na dayanıklı, daha iyi beslenen insanlar yetiştirmiştir. 
Her halükârda patates, Avrupa’nın uzun süreli nüfus 
artışında ve modern çağın doğuşunda büyük rol oy-
namıştır.

Kaynakça:

• http://www.vegetablefacts.net/vegetable-his-
tory/history-of-potatoes/

• https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_po-
tato

• h t tps : / /www.smi thson ianmag .com/h i s -
tory/how-the-potato-changed-the-wor-
ld-108470605/

Zelen GÜNGÖR, 80371, 10/T
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 1789’da başlayan, sonuçlarıyla büyük bir kit-
lenin hayatını etkileyen, Avrupa ve Batı dünyası tari-
hinde bir dönüm noktası olan bu devrim çoğu tarih 
kitabında fakirleşen halkın bir başkaldırısı olarak göste-
rilse de aslında ticaretle zenginleşen burjuva halkının 
başlattığı bir ihtilaldir. 

 Bu devrimden hemen önce Fransız halkı bü-
yük bir değişimle bilinçlenmeye ve çocuklarını üni-
versitelere göndermeye başlamış, Rousseau, Voltaire, 
Montesquieu gibi aydınlanma filozoflarının “Yaşamak 
için belki de krala ihtiyaç yoktur, halk kendi kendini de 
yönetebilir.” düşüncesini benimsemiş, burjuva kesimi 
ise büyük bir atılım içine girmiştir. O dönemde zaten 
çok fakir olan ve bir haftalık maaşıyla bir ekmek ala-
bilen, -ekmek yapmaya kalkışsa yokluktan ve yetersiz 
hasattan tahıl bulamayan- çaresiz halk bu durum-
dan oldukça muzdariptir. Kral ve soylu kesim hiçbir 
olumsuzluktan etkilenmezken ve o döneme göre üst 

düzey bir lüks içinde yaşarken, burjuvazi sınıfı ise işçi 
kesimi ve yoksul halkı yanına alarak krizi fırsata çevir-
meye ve yönetimi eline almaya çalışacaktır.

 Karışıklıklar sürüp giderken XVI. Louis uzun 
yıllardır toplanmayan États Généraux’nun yani genel 
meclisin toplanmasını istedi. États Généraux soylular, 
din adamları ve halktan seçilen 3 kamaradan oluşu-
yordu. Fransa’nın çeşitli zorluklar yaşadığı ve ekono-
minin neredeyse çökme sınırına geldiği bu dönemde 
kralın amacı vergileri arttırmaktı fakat États Généra-
ux reform istiyordu. Kralın bu fikre sıcak bakmaması 
sonucu soylular ve din adamlarının haklarında hiçbir 
kısıtlama yapılmazken, çaresiz halkın da geçim sıkın-
tılarına bir çözüm bulunamaması sonucu parlamen-
toda ciddi karışıklıklar yaşanmaya başlandı. Bunun 
üzerine Tiers État’ adlı üçüncü grup kendini milletin 
temsilcisi haline getirdi ve Halk Meclisi adını aldı. Bu 
meclis içinde burjuvalar, zanaatkarlar, köylüler ve işçi-
ler bulunuyordu fakat arka planda baskın olan kesim 
burjuvalardı. 

 Monarşiye karşı savaş açan halk, iç ticaretin 
serbestleştirilmesi, vergilerin yeniden düzenlenme-
si ve yönetimde daha fazla hak elde etme talebinde 
bulunurken XVI. Louis bu talepleri kabul etmemek-
le birlikte 200.000 askerini gönderip halk meclisinin 
önemli isimlerini öldürdü. XVI. Louis’in yaptığı bu ha-
reketle Fransa’nın dehşet verici günleri başladı. Kaos 
gittikçe artarken hareketsiz kalmak istemeyen halk 
mutlakıyet rejiminin temsilcisi haline gelen Bastille 
Hapishanesini bastı. Bu baskın Fransız İhtilali’nin hem 
başlangıcı hem de simgesi haline gelecekti. Hapisha-
nenin taşlarının tek tek halk tarafından söküldüğü bu 
baskının ve halk meclisinin başkanının elinde mavi 
beyaz ve kırmızı renklerinden oluşan bir kokart bu-
lunuyordu. İşte bu kokart özgürlük, eşitlik ve kardeşlik 
renklerini barındırıyordu ve günümüz Fransa bayra-

CHARLES 
DİCKENS’İN DA DEDİĞİ GİBİ

 AYDINLIĞIN VE KARANLIĞIN MEVSİMİ: 
FRANSIZ DEVRİMİ
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ğını oluşturuyordu. Bu hareketlenmeden sonra 1791 
yılında ihtilalci gruplar toplanarak bir kurucu meclis 
atadı, İnsan ve Yurttaş Hakları bildirisi yayınladı. Fakat 
bu bildiri ne kralı ne de kraliçeyi eski lüks hayatlarına 
döndüremedi ve kral ile kraliçe gözetim altına alındı.

Bu olaylardan sonra ise Fransa 
yönetiminin başına ihtilali yön-
lendiren en büyük siyasi grup 
geçti: Jakobenler. Maximilien Ro-
bespierre’nin önderliğinde gücü 
ele geçiren ve yaklaşık 420.000 
üyesi bulunan Jakobenler yöne-
timde kaldıkları ilk bir yılı Fransız 
İhtilali’nin Terör Dönemi olarak 
tarihe geçirdiler. Devrim düşünce-
sini koruma adı altında 17.000 ki-
şiyi idam edebilecek kadar serttiler 
ve bir cümle yüzünden bile insan 
öldürebiliyorlardı. Ardı arkası kesil-
meyen bu idamlar esnasında Kral 
XVI. Louis ve birçok Fransız aydın 
da giyotine gönderilenler arasında 
yerini aldı. Kaos ve anlaşmazlıkla-

rın zirveye ulaştığı Terör Dönemi’nde Jakobenler bile 
anlaşmazlığa düşmüş ve idamlar yüzünden Fransa 
halkı uzun yıllar etkili olacak bir psikolojik bunalıma 
girmişti.

Zaman geçtikçe Robespierre’nin 
gözünü hırs bürüyor ve katliamlar 
hızla büyüyerek geniş bir alana ya-
yılıyordu. Bu durum diğer insanları 
devrim karşıtı ilan eden Jakoben-
lerin halkın gözünde büyük tehdit 
olmasına sebep oluyor ve artık 
halk Jakobenleri devrim karşıtı ola-
rak görüyordu. 

1794’e gelindiğinde Jakobenler ve 
Robespierre halk meclisi tarafın-
dan tutuklandı. Meclis bu insanla-
rın idamına karar verdi ve Robes-
pierre’nin Terör Dönemi boyunca 
diğer insanları gönderdiği giyotin 
onun tek kurtuluşu oldu. Bu idam-

lar sonucunda da Jakobenlerin devri son buldu.

İhtilalin bitmesine rağmen Fransız halkı onun etki-
sinden psikolojik olarak yıllar boyunca çıkamadı. Ja-
kobenlerin devri ise bu devrimin bir işçi isyanı değil, 
daha fazla ekonomik güce sahip olmak isteyen burju-
vaların hareketi olduğunun kanıtıydı.

Kaynakça:
• https://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/fran-

siz-devrimi-kanli-ihtilal-1789-1799-332
• https://tr.wikipedia.org/wiki/Frans%C4%B1z_Dev-

rimi
• https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_g%-

C3%A9n%C3%A9raux
• https://www.youtube.com/channel/UC8hgx5h-

CiyDmO3UeBl95_1Q 

Damla AKCAALAN, 153713, 9/O

Maximilien Robespierre
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II. Viyana Kuşatması, Mute Savaşı’ndan beri süren 
İslam-Hristiyanlık çatışmasının dönüm noktasıdır 
ve Osmanlı İmparatorluğu ile Kutsal Roma İmpara-
torluğu’nun başını çektiği Lehistan-Litvanya Birliği, 
Avusturya, Frankonya, Saksonya gibi Hristiyan dev-
letleri barındıran ‘Kutsal İttifak’ arasında geçen muha-
rebedir ve Türk-Müslüman dünyası için günümüzde 
dahi etkisi süren gerileme ve çöküşün başlangıcıdır. 
Kuşatma sırasında gerçekleşerek tarihin akışını de-
ğiştiren ve Osmanlı’nın yani Müslüman aleminin tek 
koruyucusunun çöküşüne yol açan tarihin ihanetine 
girmeden önce 17. Yüzyıl Avrupası’na ve Osmanlı’ya 
bakalım. İlk olarak 17. Yüzyıl Avrupası’na bakacak olur-
sak mezhep savaşları ile Hristiyan dünyasının derin 
bir kaosa yani 30 Yıl Savaşları’na (1618-1648) ve so-
nunda Fransa’nın güçlenmesine; Habsburg Hane-
danlığı’nın ise ciddi toprak kaybına uğradığı görülür. 
Kilise ve Papa’nın egemenliğindeki Avrupa bu halde 
iken Osmanlı da pek iyi bir durumda sayılmazdı. Do-
ğu’da Safevilerin yıkıcı faaliyetleri ile mücadele eden, 
bir türlü Girit Kuşatması’nı bitiremeyen, yeniçerilerin 
ulema sınıfı ile birlikte devlet işlerine müdahaleleri, 
devletin sınırlarının çok fazla büyümesi ve artık yeni 
ele geçirilen yerlerin hazine için yük teşkil etmeye 
başlaması, iç isyanlar, devlet adamlarının şahsi men-
faatler uğruna devletin bekası aleyhine faaliyetlerde 
bulunmaları gibi sebepler Osmanlı’yı içten içe zayıfla-
tıyordu. Ancak Sultan Dördüncü Murat bu sorunların 
en önemlisi olan ve Doğu’da çok ciddi bir tehdit un-
suruna dönüşen ve Bağdat’ı dahi alan Şii Safevi so-
rununu kökten çözmek adına Bağdat Seferi’ne çıktı 
ve sonucunda İran ile uzun yıllar sürecek bir barışın 
ve günümüzdeki İran-Türkiye sınırını belirleyen Kas-
r-ı Şirin Antlaşması’nı imzaladı. Doğu tehdidini bitiren 
IV. Murad iç işlerini düzene sokmak için baskı yolu ile 
içerdeki tehditleri de bir süreliğine bastırdı. Dördüncü 
Murat işleri yoluna sokmaya başladıktan sonra 8 yıl 
süren Birinci İbrahim’in hanedanlığı sonrasında gelen 
Sultan IV. Mehmet’in Köprülü Ailesini sadrazamlığa 
getirmesi ile yavaşlayan fetihler hızlandı ve böylece 
cihad tekrar başlamış oldu. 1645’te başlanan Girit Ku-
şatması 1669’da nihai sonuca erdi ve alındı. Doğuda-
ki Safevi sınırının güvene alınması ile fetihler Batıya 
ve Kuzeye yöneldi. 1657’de Bozcada, Limni ve İmroz 
alındı. 1663’de Avusturya seferinde Uyvar’a kadar ge-

lindi. Kuzeyde ise Lehistan seferleri sonuç vermiş, Bu-
caş Antlaşması ile Podolya ve Ukrayna tekrar alınmıştı. 
Osmanlı Dördüncü Mehmed zamanında tekrar eski 
gücüne kavuşmaya başlamış ve artık Kanuni’den beri 
Osmanlı’nın içinde kalan, İkinci İstanbul olacak ve Os-
manlı’nın Alman topraklarına doğrudan girebilmesi 
için bir kilit olan Viyana’nın alınmasını Sadrazam Mer-
zifonlu Kara Mustafa Paşa kafasına koymuştu. Seferin 
başlaması için artık sadece bir sebep gerekiyordu. Bir 
kuşatma için şartlar bundan daha iyi olamazdı, Av-
rupa mezhep çatışmaları ile zayıflamış; Osmanlı ise 
Doğuda ve iç işlerindeki sorunlarını halletmiş görü-
nüyordu. Bu sırada Osmanlı’nın sefer için kullanacağı 
neden ise ayağına gelmişti. Tökeli İmre’nin Orta Ma-
caristan’da başlattığı isyana Osmanlı bir süre gizlice 
destek verdi ancak Avusturya 20 yıllık süresi olan 
Vasvar Antlaşması’nın uzatılmasını istediğinde redde-
derek ve Tökeli’yi Macaristan kralı ilan ederek isyana 
resmen desteğini ilan etti. Seferin ilanı Avrupa’da şok 
etkisi yarattı ve Tökeli İmre’ye isyanında destek veren 
Fransa bile, Osmanlı’nın Avrupa’ya bu denli yaklaş-
masından rahatsızdı. Mustafa Paşa’nın kuvvetine ek 
olarak; Eflak-Boğdan-Erdel-Macaristan kuvvetleri ve 
savaşın kaderini değiştirecek Kırım Hanı Murat Giray 
komutasındaki Tatar birlikleri katılmıştı. Hristiyan ta-
rafında ise I. Leopold yardım çağrısında bulundu ve 
Viyanayı terk etti. Papa bu savaşın bütün Hristiyanla-
ra açılmış olduğunu belirterek bir ‘Haçlı Seferi’ çağrısı 
yaptı. Viyana’nın savunması bir kontun elindeydi. Eli 
silah tutan herkes şehir savunmasına konuldu. Artık 
taraflar hazırdı. Mute Savaşı’ndan beri durdurulama-
yan İslam ilerleyişi ilk kez Avrupa’yı bu kadar ciddi bir 
şekilde tehdit ediyordu. Kuşatma 14 Temmuz 1683’de 
başladı. Kısa bir süre sonra şehrin arkasında kalan 
Tuna Nehri’de, takviye gelmesini tamamen engelle-
mek amacıyla Sivas Beylerbeyi tarafından kuşatıldı. 
Viyana Kuşatması’nı kaldırmak için gelecek olan haçlı 
kuvvetlerini durdurması için savaşçı Tatar Türklerini 
kumanda edecek olan Kırım Hanı Murat Giray Tuna 
Nehri üzerindeki TaşKöprü çevresine konuşlanmıştı. 
Her şey Osmanlı lehine görünüyordu, şehir kusursuz-
ca çevrelenmiş, yardım kuvvetlerini durduracak kuv-
vette bir ordu da köprü önüne konuşlanmışdı. 

II. VİYANA KUŞATMASI ve

YÜZYIL’IN İHANETİ
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Kuşatmaya ağır toplar gelmemiş, o zamanın en iyi 
teknolojisi ile inşa edilmiş olan surları yıkmak Lağım-
cı Ocağı’na bırakılmıştı. Toplar fazla hasar veremiyor 
sadece düşmanı moralmen çökertiyordu. Kuşatma-
nın ilk haftalarında lağımcılar ağır kayıplar verseler de 
Viyana savunma kuvvetleri bazen bir lağımcı tünelini 
fark edemiyor ve bu o tabyanın savunucularının ölüm 
fermanı oluyordu. Bir patlama duyulduğu anda bin-
lerce Osmanlı askeri o tabyaya hücum ediyor ve saat-
ler içerisinde düşmandan temizleniyordu. Bu strateji 
ile yavaş yavaş Viyana savunması çöküyordu ve Mer-
zifonlu Mustafa Paşa’nın da istediği gibi, şehre fazla 
zarar gelmeden kuşatma tamamlanacak ve Sultan’a 
bir harabe yerine ‘2. İstanbul’ takdim edilecekti. An-
cak bu abartılı itina savaşı Paşa’nın kaybetmesine yol 
açacaktı. Viyana savunması çöküşün eşiğinde iken 
Kutsal İttifak kuvvetlerinin geldiği haberi Paşa’ya ulaş-
tı. Murat Giray da Paşa’dan top desteği istemişti fakat 
özerk bir statüsü olan Kırım Hanlığı’nın kuvvetlerine 
top gibi ağır silahlar verilmesi Osmanlı kanunlarınca 
yasaktı. Bunun üzerine Paşa zaten pek arası olmadığı 
Murat Giray’ı mektubunda aşağılamış ve teklifini red-
detmiştir. Gelmekte olan Haçlı Kuvvetlerini başından 
beri önemseyen Mustafa Paşa kuşatmayı devam et-
tirmiş ve artık birkaç gün içinde şehrin alınacağını not 
düşmüştür fakat Paşa kendisine yapılmak üzere olan 
ihanetin farkında değildi ve Murat Giray’ın ordusu-
nun köprüyü tutacağından emindi. Lehistan kralı Jan 
Sobiesky önderliğindeki İttifak birlikleri Taşköprü’ye 
geldiklerinde üzerlerine atılacak Osmanlı birliklerini 
beklerken, kendilerine köprüden geçmelerini göste-
ren Murat Giray’ı gördüler. Oldukça şaşırmış olan Jan 
Sobiesky herhangi bir çatışma ile karşılaşmadan köp-
rüden geçer ve kuşatmayı yürüten ve savunma düze-

ni almamış Osmanlı ordusu bozguna uğrar. Mustafa 
Paşa hayatını zor kurtarır ve otağı da düşmanın eline 
geçmiştir. Büyük bir zaferle sonuçlanabilecek ve Os-
manlı’nın Kutsal Roma İmparatorluğu üzerine ilerle-
mesini engelleyen bu hazin yenilgi Türklerin bir daha 
toparlanamamasına yol açmıştır. 

1699’da Karlofça ile belgelenen bu ihanet Murat Gi-
ray’ın kendi soyunu da büyük sıkıntıya sokmuştur. Os-
manlı’nın zayıflaması, Rusların Karadeniz egemenliği-
ni Osmanlı’dan alarak Kırım’ı 1783’de tamamen ilhak 
ederek arada kısa kesintiler dışında tamamen alarak 
Türkleri sürmesi ve katliamlar yapmasına yol açmıştır. 
Yani Murat Giray kişisel hırsları için Devlet-i Aliye’ye 
ihanet etmiş, Kızıl Elma olan Viyana’yı bırakarak aklı 
sıra Merzifonlu’ya ders vermek isterken direkt ve do-
laylı yoldan Türk-Müslüman dünyasının günümüzde 
güçlü bir savunucusu olmamasına yol açmıştır.

Kaynakça:
• h t tps : / /www.br i tann ica .com/event /S ie-

ge-of-Vienna-1683
• https://www.beyaztarih.com/osmanli-tarihi/viya-

na-kusatmasi-son-jubile-mi
• h t t p s : / / b i l i m v e g e l e c e k . c o m . t r / i n d e x .

php/2020/04/05/osmanli-icin-son-sans-ikin-
ci-viyana-kusatmasi/

• https://daktilo1984.com/yazilar/ii-viyana-kusat-
masi-1683-ve-tarih-hamaseti/

• https://www.milligazete.com.tr/makale/1650582/
mustafa-kasadar/hirsla-ve-ihtiasla-gelen-ikin-
ci-viyana-kusatmasi-bozgunu

Berkin Türkyılmaz, 111774, 10/T
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ONUN ADI KADİFE

17 Kasım, bir grup öğrenci, Prag sokakları, değişen bir 
rejim, kutuplaşan bir ülke… Çekoslovakya’nın yakın 
tarihe iz vurmuş devrimi: Kadife Devrim. Özgürlükten 
dikilmiş, komünizmin cesedini örten o kumaş... Edebi 
sokaklarıyla tanınan Prag, bir ay için kendini öğren-
cilere, umuda, sloganlara, pankartlara açmıştır. Bir ay 
süren bu devrimin oluşmasında yıllar öncesinden beri 
gündemde olan olaylar etkili olmuştur.

 Komünizm ülkenin üstüne bir kılıf gibi atıl-
mışsa da her zaman bir kılıf olarak görülmemiştir. II. 
Dünya Savaşı’nda ülkenin lideri Alexander Dubcek, ül-
kenin kurtuluşunu komünizme borçludur, Komüniz-
mi bir özgürlük olarak görmüş ve ülke vatandaşlarına 
yüksek oranlarda özgürlük tanımıştır. Çekoslovaklar 
ise onun idaresinde filizlenen özgürlüğü, Prag’ın Ba-
harı olarak adlandırmayı layık görmüştür. Bu kadar öz-
gürlük ve başına buyrukluk ancak tamamen bağımsız 
olsalardı gerçek ve has olabilirdi. Ancak Sovyetlerin 
Çekoslovakya’da yeşeren çimleri fark etmesi ve bunu 
onların otoritesine bir tehdit olarak görüp çimleri kök-

ten sökmeye çalışması bir olmuştur. Sovyetler, askeri 
birlikler ve tanklarla özgürlüğü kökten söküp almak 
için yüzlerce öğrenciyi ezmiş, protestocuları çiğne-
yip geçmiştir. Bunca şiddetin üzerine kimilerine göre, 
Dubcek gibi bir bahçıvan yerine “gerçek bir başkan” 
yani Gustav Husak başa getirilmiştir. Otoriter bir ko-
münist olan Husak bir düzen getirmesi gerektiğinin 
farkındaydı, ki getirmiştir de.

16 Ocak, insanların uyandığı gün. Charles Üniversitesi 
öğrencisi Jan Palach ulusal müzenin merdivenlerini 
çıkmış; hayır, korkak adımlarla değil bir gözü karalık 
hatta bir amaçla. Üzerinden boşalan gazolin ve tek 
bir kıvılcım… Bütün bedeni ateşler içinde ama insan 
etinin eseri yoktur ortada. Özgürlük, saf özgürlük ate-
şi. İnsanların gözünde büyüyen bu ateş kocaman ol-
muş, dev olmuş, Kadife olmuştur.

20 Ocak, Palach’ın ölümünden 20 yıl sonra her yıl 
düzenlenen bir protesto ve gösteriden sonra sonba-
harda, Prag’ın en büyüleyici zamanında, üniversite 
öğrencilerinden oluşan bir grup daha farklı ve yeni bir 
protesto organize etmiş ve o günü; 30 yıl öncesinde 
nasyonal sosyalistler tarafından katledilen milyonlar-
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ca genç, Praglı beyinin gününü seçmişlerdir. Sadece 
basit bir anma günü protestosu olarak başlayan ha-
reket, komünizme karşı bir başkaldırıya dönüşmüş ve 
milyonlarca insanı etkileyip kendine çekmiştir. Polis 
ve askerlerin saldırısına uğrayan öğrenciler ve 200 
yaralıya rağmen bu devrim her ne olursa olsun şiddet 
içermeyen bir devrim olarak adlandırılır. Çünkü şiddet 
yoktur var gibi görünse de ve özgürlükleri yoktu Prag 
halkının herkes eşit veya özgür gibi gösterilse de…

Kadife büyük bir özenle dokunmuştu ama bir parça 
kadifeyle kim ne yapsın; o bir elbise, bir palto olamaz-
sa… Yıllarca düşüncelerine sınırlar konulmuş, kendini 
aşmak istemiş yazar Vaclav Havel; devrimin lideri ol-
makla yetinmemiş ve devrimin başarısı sonucu ülke-
nin demokrasiyle seçilmiş ilk ve son başkanı olmuştur. 
Kayda değer bir süre boyunca Çekoslovak olan halk 
ne yazık ki devrimin üstesinden tek bir parça olarak 
gelememiştir. Devrimin başlangıcında bile Çek kö-
kenliler ön sırlarda yer almışlar ve devrimin nabzını 
tutmuşlardır. Slovaklar kılıflarından çıkmaya yetecek 
ne güç ne irade gösterebilmişlerdir. Komünizmin ör-
düğü kılıflarını yırtıp atan ve kadifelere bürünen Çekler 
ise demokrasi için nefes almaktadırlar. Demokrasi gibi 
popüler ve özgür bir rejimin parçası olmak isteyen 

Çekler, eşitliği ve köleliği tercih eden Slovaklarla kar-
şı karşıya gelmiştir. Her ne kadar ayrılmalarına neden 
gösterilebilecek onlarca faktör olsa da Kadife Devrim 
bunun ana sebebi olmuştur. 

1.Dünya Savaşı’ndan sonra dil, din ve genel kültür bakı-
mından örtüşen iki toplum birleşmeyi münasip görüp 
şu zamana kadar birlikteliklerini bozmamışlardır. Fa-
kat Almanya’nın ikinci Dünya Savaşı’nda ülkeye etnik 
beraberliği korumak amacıyla girmesi ülkedeki den-
geyi bozmuş ve insanları yaşam ve yönetim biçim-
lerini sorgulamaya itelemiştir. Almanya’nın bu baskıcı 
tavırlarına karşı bir bariyer rolü yüklenmiş Sovyetler 
ise akıllı bir manevra yapmış, ülkede komünist bakış 
açısını yaygınlaştırmıştır. Bundan sonrası Alexander 
Dubcek’le başlayayıp Gustav Husak’la biten hem zor-
lu hem de aydınlatıcı bir süreç olmuştur. Fakat bütün 
bunların sonucunda o efsanevi devrim Kadife Devrim 
ortaya çıkmış ve Vaclav Havel başkanlığa geçmiştir. 

Haziran 1999, mecliste ilk özgür seçimler meydana 
gelmiş ve uzun zaman sonra ülkeyi komünist olma-
yanlar yönetmeye hak kazanmıştır. Bu durumu kabul-
lenen Çek kalabalığına rağmen Slovaklar komünizmi 
desteklemek istemiş ve bir kargaşa ortamı oluşmuş-
tur. 1992’deki meclis tartışmaları iki etnik grubun artık 
bir arada yaşayamayacağı gerçeği üzerinde durmuş 
ve ülke resmi olarak 1993’te ikiye bölünmüştür. Bu ay-
rılık sürecinde ise ne bir kavga çıkmış ne bir damla 
kan dökülmüştür, Kadife Devrimi’ni onurlandırmıştır 
ayrılıkları. İşte tam da bu yüzden adına Kadife Ayrılığı 
denmiştir.

Yakın geçmişe ait olan Kadife Devrim; demokrasiye 
bir övgü, halka tutulan bir ışık, karanlık düşüncele-
rin zincirini kıran bir kerpeten, bir kurtarıcı, ama en 
önemlisi bir uyarıcı olmuştur. 

Kaynakça: 
• https://www.theguardian.com/world/gal-

lery/2019/nov/16/czechoslovakias-velvet-revolu-
tion-1989-in-pictures

• h t t p s : / / w w w. t h e g u a rd i a n . c o m / w o r l d /
from-the-archive-blog/2019/nov/13/czechoslo-
vakia-velvet-revolution-november-1989

• https://time.com/5730106/velvet-revolution-his-
tory/

• https://www.britannica.com/place/Czech-Re-
public/Economy

• https://www.britannica.com/place/Czechoslova-
kia

Duru GÜNEL, 132131, 10/T
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Tarihte her uygarlık kendi inanışlarına göre farklı ritü-
ellere, inançlarını yansıtma biçimlerine sahiptir. Me-
sela Yunan Uygarlığı’nda var olduklarına inandıkları 
tanrıları için Olimpiyatlar düzenlenirken, olan Hitit 
Uygarlığı’nda ise farklı törenler ve bayramlar düzen-
lenerek tanrıları memnun etmeye çalışılırdı. Bu ve 
bunlara benzer ritüellerin bir kısmı zamanla yok oldu, 
bir kısmı başka uygarlıklar aracılığı ile bir süre daha 
sürdürüldü, bir başka kısmı ise günümüze kadar geldi. 
Hepsi zaman zaman merak konusu oldu, farklı şekil-
lerde araştırmalar gerçekleştirildi.
Ancak bu ritüeller arasında insanlar tarafından hâlâ 
çok merak edilen, ilgi çeken, araştırılan ve sürekli yeni 
gelişmelere açık olan bir ritüel var. 

Mumyalama… 

Mumyalama tarihte belki de en gizemli hatta en ürkü-
tücü ritüel olabilir. Zamanla ortaya çıkan farklı cesetler, 
sürekli yapılan araştırmalar, yazılan makaleler, haber-
ler ve bunlar sonucunda yazılan kitaplar, yapılan film 
ve diziler insanları çok etkiledi. 
Ancak filmlerde, kitaplarda yer alan etrafı bandajlı, bir 
anda canlanan veya laneti ile insanların hayatlarını 
kabusa çeviren o korku simgesi mumyalardan daha 
fazlası vardı! 
Daha gizemli, daha ilginç ve daha çok tarih barındı-
ran… 

MUMYALAMANIN TARİHİ

Mumyalama tekniğinin tarihi Antik Mısır (M.Ö. 2686 
- 1077) dönemine kadar uzanmaktadır. Ancak bu tek-
nik en çok gelişmeyi Yeni Krallık Dönemi’nde (M.Ö. 
1550 - 1077) göstermiştir. Bu gelişmeler sonrasında 
diğer uygarlıklara da yayılarak dünyanın her yerinde 
kullanılmaya başlamıştır. Bu nedenle sadece Mısır’da 
değil, dünyanın neredeyse her yerinde birçok mumya 
keşfedilmiştir. Hatta kasten mumyalanan ilk mumya 
Güney Amerika kıtasındaki Şili’de bulunmuştur. 

Peki nasıl başlamıştı mumyalama?

Mısırlılar ölümden sonra hayata inanan bir halktı. İna-
nışlarına göre yaşam hem bedensel hem ruhsal ola-
rak iki farklı gruba ayrılıyordu. Eğer bir ruh bedeni terk 
ederse yani bir insan ölürse ruh bedene geri döndü-
ğünde rahat etmesi için bedeni saklamaları, koruma-
ları gerekiyordu. Bunun için ilk olarak cesedi kuma 
gömerek çürümesini engellemeye çalıştılar. Ancak 
bu hiçbir işe yaramadı ayrıca hırsızlık olayları baş gös-
terdi. Bunun üzerine oda şeklinde mezarlara gömerek 
cesetleri saklamaya çalıştılar. Hatta ruh geri döndü-
ğünde mutlu olsun diye eşyalarını da cesetle birlikte 
gömdüler. Her ne kadar hırsızlığı önlemeyi başarmış 
olsalar da çürümeyi engelleyemediler. Böylece geli-
şen bilimden yardım alarak mumyalama tekniği bu-
lundu ve sonucunda da birçok meslek grubu ortaya 
çıktı: mezarcılar, ölü yıkayıcılar, rahipler…

TARİHİN EN GİZEMLİ 
RİTÜELİ: 
MUMYALAMA
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Kaynaklara göre Mısır’da bulunan en eski mumyalar 
sadece krallara aitmiş. Zamanla asiller, halk ve hatta 
kedi ve köpekler de bu yöntemle saklanmaya başlan-
mış. Ancak her zaman firavunlara yani krallara diğer 
insanlardan farklı, daha özel mumyalamalar yapılmış.

MUMYALAMANIN YAPILIŞI

Eski Mısır dönemi için bilimsel kaynaklarda mumyala-
ma işlemini sadece dini ve tıbbi bilgiye sahip rahiple-
rin yapabildiği belirtiliyor. Kişi öldükten sonra üç gün 
boyunca cesede hiçbir işlem uygulanmıyor. Sonraki 
günlerde ise ceset potasyum içinde bekletiliyor ve 
yaklaşık 1 hafta sonra organlar çıkarılmaya başlanıyor. 
İlk olarak burundan bir metal sokularak beyin çıkartı-
lıyor. Sonrasında vücudun solunda açılan bir kesik ile 
diğer organlar çıkartılıyor. Ancak inançları gereğince 
kalp çıkarıldıktan sonra mumyalanıp geri konuluyor. 
Çıkan organlar ise ayrı ayrı “kaponik” adı verilen dört 
çömleğe konuyor. Bağırsaklar şahini simgeleyen Ke-
behsenuef’a ait olan çömleğe, mide köpeği temsil 
eden Duamutef kafasının olduğu çömleğe, karaciğer 
insanı gösteren İmseti’nin siluetinin bulunduğu çöm-
leğe ve son olarak akciğerler bir babun olan Hapi’nin 
siluetinin olduğu çömleğe yerleştiriliyor.

Organları çıkan cesette oluşan boşluklar bitkiler ile 
temizlenip saman ile dolduruluyor ve tekrar dikiliyor. 
Sonrasında ceset keten bezi ile bandajlanıp tuz için-
de yaklaşık 40-70 gün bekletiliyor. Bu süre sonunda 
ceset kurumaya bırakılıyor ve kuruyan ceset eğer ka-
dın ise sarıya, erkek ise kırmızıya boyanıyor. Ceset, en 

son eşyaları ve organlarının bulunduğu heykel biçi-
mindeki çömlekler ile birlikte tabuta, eğer ölen kişinin 
statüsü yüksek ise birden fazla tabuta konularak oda 
şeklindeki mezarlara gömülüyor. Fakat bu işlem Yeni 
Krallık döneminde bazı aşamalarda farklılık gösteriyor. 
Organlar heykel çömleklere konduktan sonra ceset 
natron adı verilen tuz çeşidinin paketleri ile dolduru-
luyor ve sonra yine natron tuzu ile kaplanıyor. Yaklaşık 
40 gün içinde kuruyan ceset Nil Nehri’ne götürülüyor 
ve suya sokuluyor. Ancak bu sefer ceset tamamen 
kurumasın diye üzerine yağlar sürülüyor. Ardından 
cesetteki boşluklar yağa batırılmış talaş, saman gibi 
maddeler ile doldurulup dikiliyor. 

Sonrasında vücut sarılmaya başlanıyor. Sarılırken her 
kat sırasında yağ, reçine ve koku sürülüyor. Aynı za-
manda organların bulunduğu heykeller ve eşyaları da 
bu katmanlar arasına konuluyor. Sargı işlemi bitince 
Mumyalama Tanrısı denen kişi tarafından mumyanın 
üzerine bir maske yerleştiriliyor ve etrafında dualar 
okunuyor. Bütün bu işlemler sonrasında ise mumya 
yine tabuta veya tabutlara yerleştiriliyor. 

Ancak sadece krallar veya kraliyet ailesi üyelerinin bir-
den fazla tabutu olabiliyor. Hatta onların tabutları bir 
odaya gömülebilirken halk ve fakir kesimin tabutları 
sadece toprağa gömülüyor.

Ayrıca bu dönemde cesetler değil tabutlar boyanıyor. 
Boyanan tabutun üzerine bir de ölü etrafı görebilsin 
diye göz yerleştiriliyor. Fakat kaynaklara göre Orta 
Krallık Dönemi’nde göz konulmuyor, tabutun üzerine 
ölenin portresi çiziliyor. 

MUMYALAR İLE İLGİLİ YAŞANAN İLGİNÇ OLAYLAR

Mumyaların bulunmasından sonra ilginç olaylar da 
yaşanmış. Bunlardan birisi de II. Ramses’in mumyası 
ile ilgili olmuştur. 

II. Ramses ya da Büyük Ramses Eski Mısır’ın en büyük 
firavunlarından biri olarak biliniyor. Yaklaşık 3000 yıllık 
mumyası 1974 yılında bulununca uzmanlar tarafından 
üzerinde birçok araştırma gerçekleştiriliyor. Mumya-
nın zamanla çürüdüğü fark edilince acil bir çözüm 
yolu aranıyor. Mumyayı kurtarabilecek Fransız bir ekip 
bulunuyor ancak mumya tam Fransa’ya götürülecek 
iken Fransa hükümet yetkilileri tarafından ilginç bir 

Kedi Mumyaları

İlk heykel İmseti, ikincisi Hapi, üçüncüsü Duamutef 
ve sonuncusu Kebehsenuef
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engel konuluyor. O dönemde Fransa’ya her kim gire-
cek olursa olsun pasaporta sahip olması gerekiyor. Ve 
bunun için ölü ile canlı olmanın bir önemi bulunmu-
yor. Mısır hükümeti önce Fransa ile anlaşmaya çalışsa 
da bir sonuç alamıyor. Bunun üzerine Büyük Ram-
ses’in mumyasına bir pasaport çıkartılıyor. Pasaportta 
Büyük Ramses’in kral olduğu belirtiliyor hatta mum-
yanın vesikalık fotoğrafı da yer alıyor. Pasaport Fransız 
hükümeti tarafından da damgalanınca Büyük Ramses 
ölümünden 3000 yıl sonra Fransız damgalı pasaporta 

sahip ilk mumya olarak tarihe adını yazdırıyor. 

Ancak mumya Fransa’ya giriş yapacakken başka bir 
olay daha baş gösteriyor. Bu sefer mumyanın bir krala 
ait olması nedeni ile her kraliyet ailesi üyesine veya 
yüksek rütbeli kişilere yapıldığı gibi özel bir cenaze tö-
reni yapılması gerekiyor. Bunun üzerine Büyük Ram-
ses’e havaalanında askeri bando ve saygı duruşu ile 
onurlandırıcı bir cenaze töreni yapılıyor ve sonunda 
Fransa’ya giren mumyanın bakımı yapılabiliyor. 

Büyük Ramses’e ya-
pılan bakım sırasın-
da mumya ile ilgili 
birçok bilgi de açığa 
çıkıyor. Boynunun 
inceliği nedeni ile 
yapılan X-Ray tara-
malarında başını tu-
tan bir odun parçası 
olduğu ortaya çıkıyor. 
Araştırmacılar mum-
yalama sırasında ba-
şın yanlışlıkla düşü-
rülmüş olduğunu ve 
inançları gereğince 
başı sabitlemeye ça-
lıştıklarını düşünü-
yorlar. Ayrıca ortaya 
çıkan fiziksel özellik-
leri ile ilgili bilgilerde 
de Büyük Ramses’in 

Büyük Ramses’in mumyası Büyük Ramses’in mumyası



75

T
a

ri
h

1.72 m boyu olduğu anlaşılıyor. Bu nedenle en uzun 
firavun olduğu düşünülüyor. 

Son zamanlarda gerçekleşen bir başka olay da tek-
nolojinin gelişmesinden yararlanılarak 3000 yıllık bir 
mumyanın yeniden konuşturulması. (Ocak 2020 ta-
rihinde)

XI. Ramses’in hükümdarlığı döneminde Waset şehrin-
de yaşamış rahip Nesyamun’un mumyasında birçok 
araştırma yapılmış. Nesyamun’un rahip olduğu öğre-
nildikten sonra dini şarkılar söylemek için güçlü bir ses 
ihtiyacı olduğu düşünülmüş. Bunun üzerine Londra 
Üniversitesi, York Üniversitesi ve Leeds Şehir Müze-
si’nden araştırmacılar Nesyamun’un ses yolunu yani 
her insanda sesin duyulabilmesi için gereken, hava-
nın gırtlak, burun ve ağızda izlediği yolu araştırıp bi-
rebir ölçülerde üç boyutlu yazıcıya yansıtmışlar. Fakat 
bu yolun işlemesi için yumuşak dokunun bozulma-
mış olması gerekiyormuş. Bu nedenle önce tereddüt 
etseler de mumyayı tomografiye soktuktan sonra bu 
dokunun mumyada bozulmadığı öğrenilmiş. Böylece 
çalışmalarına devam ederek “e” harfine benzer bir ses 
elde etmeyi başarmışlar. Böylece ölümünden 3000 
yıl sonra 2020 yılında rahibin sesi üç boyutlu yazıcıda 
kopyalanarak duyulabilmiş. 

Bu çalışmalardan sonra York Üniversitesi Arkeoloji 
Profesörü Joann Fletcher, BBC ‘ye verdiği açıklama-
da Nesyamun’un hayattayken sesinin ölümden son-
ra duyulmasını istediğini belirtmiş. Hatta bu isteğinin 
tabutunda yazılı olduğunu ve araştırmacılar olarak 
onun bu isteğini gerçekleştirmiş olduklarını ifade et-
miş. Ayrıca araştırmacılar bundan sonraki aşamada 
Nesyamun’un sesinden tüm cümleler elde etmek is-
tediklerini de belirtmiş.

Kısacası her yıl zaman zaman farklı mumyalar bulun-
maya devam ediyor. Sadece Mısır’da değil dünyanın 
birçok yerinde keşfedilen bu mumyalar hem tarihe 
hem de bilime katkı sağlıyor. Aynı zamanda gelişen 
teknoloji ile birlikte yaşanılan ilkler, tecrübeler ve elde 
edilen bilgiler de tarihi anlamamızı kolaylaştırıyor. 

Kaynakça:

• https://www.bilimgunlugu.com/eski-misir-
da-mumyalama-islemi-neden-yapiliyordu/

• https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/mumya-
lama-nasil-yapilir

• http://www.acikbilim.com/2012/05/dosyalar/
eski-misirin-olumsuz-vucutlar-yaratma-sana-
ti-mumyalama.html

• https://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/
mumya-260

• https://arkeofili.com/ana-hatlariyla-antik-misir-
da-mumyalama/

• https://www.arkeolojikhaber.com/haber-adi-
na-pasaport-cikarilan-tek-misir-firavunu-ii-ram-
ses-17136/

• https://www.bbc.com/turkce/haberler-dun-
ya-51230204
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 Ortaçağ’da bulaşıcı hastalıkların “günahkâr bir 
yaşamın ilahi cezası” olduğuna inanılır, genelde pla-
gue (bela, felaket) olarak isimlendirilirdi. İnsanlık tari-
hinde salgın hastalıklar; her zaman görülmüş, derin 
izler bırakmıştır. İmparatorlukların çökmesine sebep 
olan, ekonomileri alt üst eden ve milyonlarca insanın 
ölümüne sebep olan salgınlar yaşanmıştır.
 Salgın hastalıklar, ilk defa M.Ö. 431-404 yılla-
rında Atina ile Sparta arasında geçen Peloponez sa-
vaşlarında başrol oynamıştır. Atina’da meydana gelen 
veba salgını, halkı öldürdüğü gibi Atina ordusunun 
üçte birini de yok etmiştir.

Roma’nın Yıkılmasını Başlatan Salgın
 Roma İmparatorluğu’nun en gösterişli dev-
rinde, bir kızamık salgını başlamıştı. 250 yılında başla-
yan salgın, 15-20 yıl devam etti. Her gün zengin fakir 
ayırt etmeden, binlerce insan hayatını kaybediyordu. 
Ölenler arasında bazı Roma imparatorları dahi vardı. 
Çoğunlukla kırsal kesimlerde yaşanan kızamık vaka-
ları, insanların topluca şehirlere göç etmesine sebep 
olmuştu. Boşalan köylerde tarım durdu ve böylelikle 
kıtlık da baş gösterdi. 
 O tarihlerde pagan olan Roma halkı yaşanan-
lara anlam veremeyip bocalayınca, yıllardır gizlenen 
Hıristiyanlık gün yüzüne çıkmaya başladı. Hıristiyan-
ların, salgın sırasında hastalarla yakından ilgilenmesi, 
Hıristiyanlığa geçenlerde hastalık artışına sebep ol-
muştu.
 Eriyen nüfus ve korku, Roma’nın politikasını 
da etkiledi. Roma artık taarruzda değil, savunmaday-
dı. Bu dönemlerde eş zamanlı olarak Hun, Vizigot ve 
Ostrogot akınları da artmaya başlamıştı. Roma, artık 
güçten düşüyordu.

Jüstinyen Vebası
 Bizans’ın en güçlü hükümdarlarından I. Jüs-
tinyen, Batı Roma’nın çoğuna hâkim olarak, Roma’yı 
yeniden birleştirmenin eşiğine geldi. Ancak Doğu’dan 
gelen hıyarcıklı veba, Jüstinyen’in saltanatının önüne 
taş koydu. Jüstinyen Konstantinapol’a tüm giriş çıkış-
ları kapattıysa da salgın hastalık askeri birliklerin şehre 
getirdiği malzemeler arasında yer alan fareler yoluyla 
girdi.
 Farelerin tüyleri arasına gizlenen ‘Xenopsylla’ 
isimli uçucu bir böcek, midesinde ‘Pasteurella pestie’ 
denen ölümcül veba bakterisi taşıyordu. Bu böcekler 
uçarak çevrede bulunan diğer farelerin tüyleri ara-
sına yerleşip hızla üredi.İnsan vücudunun herhangi 
bir noktasına konup ısırarak vebayı aktaran böcekler 
hastalığı bulaştırdıkları kişilerin birkaç gün içerisinde 
ölmesine neden oldu. Başlangıçta günde birkaç yüz 
olan ölü sayısı, kısa süre sonra binlere ulaştı.
 Hastalık normal seyrini sürdürdü ve zamanla 

kendiliğinden yok oldu ancak o zamana kadar döne-
min en kalabalık şehirlerinden olan Konstantinopol, 
nüfusunun %40’ını kaybetti. Salgın iş gücü ve asker 
sayısını kaybeden Bizans’ın zayıflamasına ve saldı-
rılara açık hale gelmesine neden oldu ki bu durum 
Avrupa tarihini kökten değiştiren gelişmelerin yaşan-
masına yol açtı.

Kara Ölüm
 En korkunç veba salgını olarak bilinen bu sal-
gın, 1346-1353 yılları arasında meydana gelmiştir. Çin 
kaynaklı bu salgının bütün Asya kıtasını kaplamasıyla 
25 milyon insan ölmüştür. İpek Yolu boyunca dolaşan 
ve Kırım’dan bütün Avrupa’ya yayılan ‘Kara ölüm’, 75 
milyonluk nüfusunun üçte biri yok olan Avrupa’nın 
yapısını değiştirmiştir,
 Veba, Anadolu topraklarında da şiddetli sal-
gınlar şeklinde ortaya çıkmıştır. Selçuklu ve Osmanlı 
devirlerinde Anadolu’nun çeşitli yerlerinde veba sal-
gınları yaşanmıştır.
Ancak bu veba salgınının bu kadar ses getirmesinin 
en büyük nedeni ise Avrupa’daki çarpıcı sonuçlarıdır. 
Maddeler halinde sıraladığımızda sebepler şunlardır:
1. Din adamlarının sayısında azalmalar oldu. Bu du-
rum, uzman olmayan kimselerin onların yerini alma-
sıyla sonuçlandı. Din adamları da beliren nitelik yok-
sunluğu kiliseye olan güveni sarstı.
2. Avrupa’da Kilisenin gücünün zayıflamasıyla birlikte 
Latince olarak yürütülen eğitim
sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle yerel diller, 
kültür ve eğitim dili olarak güçlenmeye başladı.
3. Veba yüzünden feodal dengeler sarsıldı. Örneğin, 
veba nedeniyle nüfus azalınca feodal yöneticiler top-
raklarında çalışanlarla uzlaşmak durumunda kaldı.
4. Tüccarlar vebadan kaçarlarken seyahat etmenin 
önemini kavradılar. Böylece söz konusu zaman dilimi, 
toplumsal hareketlilik konusunda önemli gelişmelere 
sahne oldu.
5. Kendilerini yönetenlerden umut kesen köylüler 
toplu halde ayaklanmaya başladılar. Ücretli emeğin 
yaygınlaşması kapitalizme geçişin altyapısını oluştu-
ruyordu.
6. Bu panik döneminde binlerce insan öldü. Salgının 
cadılar yüzünden ortaya çıktığı da söylendi. Zararsız 
erkek ve kadınlar evlerinden alınıp hastalığın yayılma-
sını önleme amacıyla yakıldı.
7. Kedilerin ise parlayan gözleri ve geceleri dışarıda 
çok dolaşmaları yüzünden bu”cadıların”büyülü hay-
vanları olduğu düşünülüyordu. Binlerce kedi katledil-
di. Avrupalılar kedileri öldürerek salgına karşı en bi-
rinci savunma hatlarını kaybediyorlardı. Çünkü veba 
(YersiniaPestis) yaygın bir fare biti tarafından taşınır. 
Ortaçağ’da her yer fare doluydu. Kanalizasyon ilkeldi. 
Caddeler insan dışkısı, çöp ve ölü hayvan artıklarıy-

TARİHTEKİ BAZI 
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la doluydu. Kara veba, hastalığı taşıyan bitlerin fareler 
yoluyla yayılması sonucu artmıştı.

Amerikan Yerlilerinin Suçiçeği İle Neredeyse Yok 
Olması
 15. yüzyılda Avrupalılar coğrafi keşiflere baş-
ladı. Amerika’daki yerliler ile temas eden Avrupalı ka-
şifler beraberlerinde getirdikleri virüs ve bakterileri bu-
radaki insanlara bulaştırdılar.
Suçiçeği hali hazırda Avrupa’nın üçte birini öldürmüş-
tü ancak bağışıklık sistemleri Avrupalılar gibi gelişme-
miş olan, ilaçları da yetersiz kalan Amerikan yerlile-
rinin durumu vahimdi. Milyonlarca insan öldü ve o 
dönem yerli nüfusun %90’ı yok oldu. Bu durum Ame-
rika kıtasının Avrupalılarca kolonileştirilmesini son de-
rece kolaylaştırdı.

Yedi Farklı Kolera Salgını
 İnsanlık tarihinde yedi büyük kolera salgını 
yaşandı ancak bunlardan en ölümcül olanı üçüncüsü 
olan ve 1852 - 1860 tarihleri arasında meydana ge-
len salgındı. Koleranın başlıca sebebi içme sularının 
kirlenmesi ancak sebebin bu olduğu üçüncü salgına 
kadar anlaşılamadı. Üçüncü salgın ile doktorlar kole-
ranın nedenini buldu ve o tarihten sonra içme suyu-
nun arıtılması ve kaynatılması gerektiği bilgisi dünya-
da yaygınlaştı. 
 Uzun dönemler boyunca insan dışkıları ve 
atıkları aynı zamanda içme ve pişirme için kullanı-
lan su kaynaklarına döküldü. Bunun büyük bir fela-
ket haline geldiği yer ise o tarihlerde Hindistan oldu. 
Bugün bile dünyanın en kirli nehirlerinden biri olan 
Ganj nehri, Hinduların yıkanmayı kutsal gördüğü ve 
en yüksek oranda günlük her türlü işlerde kullandık-
ları bir nehirdi. Bu nedenle kolera bu bölgede sıklıkla 
karşılaşılan bir hastalık türüydü.
 Ne var ki, 19.yüzyıl’da yaşanan büyük salgın 
ile kolera tüm Hindistan’ oradan Afganistan’a ve Rus-
ya’ya yayıldı. Yedi kolera salgınında toplamda ölen in-
san sayısı tam olarak bilinmese de bunu milyonlarla 
ifade etmek mümkündür.

Savaşlarda Her Orduda Olan Hastalık: Tifüs
 Genellikle temiz olmayan ve aşırı kalabalık 
yerlerde yaşamaktan, açlık ve yorgunluktan kaynak-
lanan tifüs, orduların sinsi düşmanı ve korkulu rüyası 
olmuştur.
 Özellikle en çarpıcı tifüs salgınlarından biri de 
I. Dünya Savaşı süresince görülmüştür. 1914 - 1918 
yılları arasında Tifüs bakterisini taşıyan bitlerin neden 
olduğu salgın, savaşın beraberinde getirdiği bir olguy-
du. Avrupa ve Asya’da 25 milyon kişi hastalandı ve 
özellikle Sovyetler Birliği ülkelerinde 3 milyona yakın 
insan hayatını kaybetti. Batılı ülkeler salgına neyin ne-
den olduğunu daha hızlı anladı ve bitlerden kurtul-
mak üzere önlemler alındı. 

Bir I. Dünya Savaşı Salgını Daha; İspanyol Gribi
 1. Dünya Savaşı’nın hemen bitiminde insan-
lığı bir başka savaş daha bekliyordu ancak bu savaş, 
kendilerinden milyon kat küçük, canlı kategorisinde 
dahi olmayan virüslerleydi. İspanyol Gribi adıyla anıl-
masına rağmen tarihte kayıt altına alınmış ilk vaka, 

1918 yılı 4 Mart günü ABD’de Kansas’ta yaşandı. Has-
talık, Avrupa’da savaştaki Fransa ve İngiltere’de, savaşa 
girmese dahi İspanya’da çok hızlı bir şekilde yayıldı.
 1918 ilkbaharında Fransız birliklerinin dörtte 
üçü, İngiliz askerlerinin yarıdan fazlası grip geçiriyor-
du. Fakat ilk dalga diye nitelenen bu dönemde hasta-
lığın belirtileri hafif ve süresi kısa olduğu gibi öldürü-
cülük oranı da normal mevsim griplerinden çok farklı 
değildi. Belki de bu yüzden hiçbir ülkede ciddi önlem-
ler alınmıyordu. Ancak ağustos ayına gelindiğinde İs-
panyol Gribi ölümcül bir ikinci dalga olarak yeniden 
başladı, ABD, Avrupa ve Afrika limanları ve daha sonra 
Avrupa içindeki askeri hareketlilikler üzerinden yeni-
den yayıldı.
 Hastalığın çok sayıda ölüme yol açması bir 
çok ülkede sıkı karantina, hijyen ve izleme önlemleri-
nin alınmasını beraberinde getiriyor ve 1918’in Aralık 
ayına gelindiğinde dünyanın hemen hemen tama-
mında grip salgını durdurulmuş görünüyordu.
 1919 Mayıs ayında tam pandeminin son bul-
duğu ilan edilmişken, önlemlerin gevşemesiyle bir-
likte Japonya’da salgın yeniden baş gösterdi ve 1920 
yılına kadar sürdü, bu da son dalga olan 3. dalgaydı. 
İspanyol Gribi’ne bir virüsün yol açtığı bile tam olarak 
1930 yılında tanımlanabildi ve ilk virüsün laboratuvar 
ortamında ayrıştırılabilmesi 1933’ü buldu.
 Fakat hastalığın adının İspanyol Gribi olması 
yanlış bir bilgiye dayanmaktadır. İspanya Birinci Dün-
ya Savaşı’nda tarafsız kaldığı için pandemiyle ilgili ha-
berlerin basında serbestçe duyurulabildiği sayılı ülke-
lerden biriydi. Gazetelerin birinci sayfalarında listeler 
halinde salgında ölenlerin isimleri duyuruluyordu. Bu 
nedenle dünyanın bir çok yerinde hastalığın İspan-
ya’da başladığı varsayılmıştı.
 İnsanlık, tarihi boyunca sadece kendi türüyle 
değil; aynı zamanda bakteriler ve virüsler ile de hep 
bir mücadele içinde olmuştur. Bu içinde olduğu mü-
cadeleler sonucu, sert nüfus azalışları, ekonomik çö-
küşler yaşanmış, en önemlilerinden ise bu salgınlar 
tarihin seyirini köklerinden değiştirmiştir.

Kaynakça:

• Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Levent Akın 
“Tarihte Görülen Bulaşıcı Hastalık Salgınlarından 
Alınan Dersler Sunusu”

• https://tr.euronews.com/2020/05/12/tarihte-
ki-en-olumcul-salginlar-hangileriydi-neden-o-
lustular-ve-nasil-sona-erdiler 

• https://www.bbc.com/turkce/haberler-dun-
ya-51970490 

• https://www.turizmgunlugu.com/2020/04/13/ta-
rihte-salgin-hastaliklar/ 

• https://yedikita.com.tr/insanligin-korkulu-ruya-
si-salgin-hastaliklar/ 

• https://yedikita.com.tr/dunya-tarihine-pandemi-
li-bakis/#Ispanyol_Gribi_Modern_Tibbi_Gelistirdi 

• https://www.bbc.com/turkce/haberler-dun-
ya-52150272
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Günümüzde, dünyanın pek çok bölgesinde kadın-
lar hala, tek meziyeti yemek yapmak, çocuk bakmak 
olan “varlıklar” olarak görülüyor. Nesneleştiriliyor ve 
bir erkeğin kişisel “eşyası” olarak görülüyor. Peki bu 
durum eskiden nasıldı? Türklerin İslamiyet’e geçme-
sinden daha doğrusu Arap kültüründen etkilenme-
sinden önce kadının toplumda son derece saygın bir 
yeri vardı. İlk Türk yazıtlarından olan Bilge Kağan kita-
besinde, Kağan sözlerine: “Sizler anam hatun, büyük 
annelerim, hala ve teyzelerim, prenseslerim…” hita-
bıyla başlar. Kız çocukları da erkek çocuklar gibi savçı 
olarak yetiştirilirdi. Hem kadınların hem de erkeklerin 
pek çok konuda eşit söz hakkı vardı. Yabancı devlet-
lerin elçilerinin kabulünde hatun da hakanla beraber 
olurdu. Tören ve şölenlerde kadın, hakanın solunda 
oturur siyasi ve idari konulardaki görüşlerini belirtirdi. 
Hatta öyle ki, Kağan’ın emirnamelerinde “Kağan buy-
ruğu” ifadesi yalnız yer alır ve Kağan’ın hatununun 
adı kaydedilmezse o emirname geçerli sayılmazdı. 
Yabancı ülke elçileri sadece kağanın huzuruna çık-
mazlardı. Hatta Çin ile yapılan ilk barış antlaşmasını 
Mete Han’ın eşi imzalamıştır. Elçilerin kabulü sırasın-
da hatunun da kağanın yanında olması mutlak kural 

idi. Hatunlar, bazı zamanlarda kağan olmadan elçileri 
kabul ederlerdi. Ziya Gökalp bu durumu şöyle ifade 
ediyor: “Eski ırkların hiçbiri kadınlara Türkler kadar hak 
vermemiş ve saygı göstermemiştir”.
 Peki Türklerde durum buyken diğer millet-
lerde nasıldı? İngiltere’de 11. Yüzyıla kadar erkekler 
kadınları bir eşya gibi satabilirdi. Kadınlar pis varlıklar 
olarak görülür bu nedenle İncil’e el sürmelerine izin 
verilmezdi. Çinlilerde kadın insan sayılmaz, onlara isim 
yerine sayı verilirdi. Kadın kocasına hizmet etmekle 
yükümlü bir köle olarak görülür, kocası ve çocukla-
rıyla aynı masaya oturamazdı. Araplar’da kız çocukları 
diri diri gömülürdü. Bir kız çocuğuna sahip olmak hoş 
karşılanmazdı. Farslarda kadınlar erkeklere karşı itaat-
kar olmak zorundaydı, bir erkeğin birden fazla kadınla 
evlenmesi normal karşılanır ve hatta evliliklerde kan 
bağı nikaha mani olmaz erkekler, anne, kız kardeşle-
riyle evlenmesi için teşvik edilirdi. Saravlarda kadınlar, 
kocası öldüğünde yanına gömülürdü. Dünyanın geri 
kalanında durum bunlara benzerken henüz Arap kül-
türünden etkilenmemiş Türklerde kadın her zaman 
hür, bağımsız ve güçlü olmuştur. Tek eşlilik Türklerin 
vazgeçilmez bir töresiydi. Dünya tarihindeki ilk kadın 

TÜRK TARİHİNDE 
KADIN
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önder 6. Yüzlılda yaşadığı düşünülen Tomris Hatun 
adındaki bir Türk kadınıydı.
 Türk mitolojisinde de kadınların önemli bir 
yeri vardı. Ak Ana, henüz hiç birşey yaratılmamışken 
ve yanlızca uçsuz bucaksız su varken , sonsuz sular-
dan çıkarak, Tanrı Ülgen’e yaratma ilhamını vererek, 
sulara tekrar dalmıştır. Hayatın başlangıcına dair ne 
varsa hepsine ruh vererek yaşam döngüsünü başlat-
mıştır... Türk mitolojisi bunun gibi birçok ilham veri-
ci kadın karakterler barındırır; Asena, Su İyesi, Umay 
Ana, Kübey Hatun, Bürküt Ana, Ötügen Ana, Od Ana, 
Toprak Ana, Geyik Tanrıça, Çay Ninesi bunlardan ba-
zılarıdır.
Türk tarihindeki önder kadınlar sadece Tomris Hatun 
ile sınırlı değildir. Altun Can Hatun da Türk tarihindeki 
önemli bir başka önderdir. Altun Can Hatunun hayatı-
nın ilk dönemlerine ait detaylı bir bilgi yoktur. İlk eşinin 
Harezm bölgesi hakimi Şah Melik olduğu tahmin edi-
lir. İlk eşinden Enuşirvan adında bir olğlu oldu. İlk eşi-
nin vefatının ardından Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey 
ile evlenip devlet işlerine ortak olmuştur. Tuğrul Bey 
ile ne zaman evlendiği bilinmemektedir ama 1040 
olduğu tahmin edilmektedir. Selçuklu siyasetinde söz 
sahibi olmuş ve önemli kararlar almıştır. Tuğrul Bey’in 
üvey kardeşi İbrahim Yınal’ın isyan başlatıp Heme-
dan’a yönelmesi üzerine Tuğrul Bey Hamedan’a ulaşıp 
silahları ve hazineyi güvenceye aldı. İki kardeş savaştı, 
Tuğrul Bey malup olarak Hamedan kalesine sığındı, 
veziri Kündüri ve eşi Altun Can Hatun‘dan yardım is-
tedi. Abbasi halifesi Selçuklu ordusunun Bağdat’tan 
ayrılmasını istiyordu bu nedenle Altun Can Hatun’un 
Tuğrul Bey’e yardım etmesine engel olamaya çalıştı. 
Tuğrul Bey’in veziri Kündüri, Altun Can Hatun’un oğlu 
Enuşirvan’ı Tuğrul Bey yerine tahta çıkarmak istiyordu 
bu yüzden Altun Can Hatun’u Hamedan’a gitmemesi 
için ikna etti. Sonrasında durumu anlayan Altun Can 
Hatun vezirini ve oğlunu yakalatıp tutuklatmak iste-
yince, vezir ve oğlu Hille’ye kaçtılar. Altun Can Hatun 
ata binebilen, kılıç kuşanabilen, ordu komuta edebilen 

bilgili bir kadındı. Altun Can Hatun Bağdat’daki asker-
lerini toplayarak Hamedan’a doğru yola çıktı. Tuğrul 
Bey eşi ve yardıma gelenlerin sayesinde kardeşi İbra-
him Yınal’ı mağlup ettti. Altun Can Hatun’un verdiği 
bu karar Selçuklu Devleti‘ni yıkılmaktan kurtarmıştır. 
Bu bilgiye dayanarak Altun Can Hatun’un Osmanlı 
İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti‘nin kurulması-
na olanak sağladığı ve Anadolu’da asimile olmamış bir 
bir Türk egemenliğinin yolunu açtığını söyleyebiliriz.

 Peki eski Türkler’de kadının bu kadar önem-
li bir yeri varken neden günümüzde kadınlar hangi 
alanda olursa olsun kararlarını verme konusunda ne-
den hür olamıyor? Neden günümüz Türk toplumun-
da erkek egemen (ataerkil) bir düşünce hakim! Ne ara 
kültürümüzden, eşitlik ilkemizden bu kadar uzaklaştık! 
İslamiyet yerine neden Arap kültürünü benimsedik! 

Kaynakça:

• h t t p s : / / t r . s p u t n i k n e w s . c o m / i n f o g r a -
fik/201812261036804138-eski-turk-toplumla-
ri-kadinin-rolu/

• http://www.tuicakademi.org/ is lam-once-
si-turk-toplumunda-kadin/

• https://www.sabah.com.tr/galeri/aktuel/dev-
let-kurtaran-kadin-altuncan-hatun

• https://tr.wikipedia.org/wiki/Altuncan_Hatun
• https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/altun-

can-hatun-kimdir-altuncan-hatunun-tugrul-be-
ye-vasiyeti

• https://yenidenergenekon.com/52-devlet-kurta-
ran-kadin-altun-can-hatun/

• https://onedio.com/haber/islam-oncesi-turk-mi-
tolojisindeki-tanri-ve-tanricalar-497473

• https://paratic.com/turk-mitolojisi/

Selin Gülce GEREK, 132193, 9/G
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Dünya tarihine damgasını vuran ve geleceği pek çok 
alanda, büyük ölçüde etkilemiş bir hastalık olan veba; 
ne kadar kaos ve dehşeti beraberinde getirmiş olsa da 
insanlığın bilimsel ve sosyal alanlarda gelişmesini de 
sağlamıştır. Yersina Pestis adı verilen bakteri tarafın-
dan neden olunan enfeksiyonel hastalık veba, yıllar 
boyunca bazen tüm dünyayı bazen de belirli bölgele-
ri etkisi altına almıştır.
Vücut sistemine nefes yoluyla, enfekte pirelerden 
veya yüzeylerden girebilen bu hastalık; bubonik, sep-
tisemik ve pnömonik olarak üçe ayrılırken özellikle 
septisemik ve pnömonik formlarında ölüm oranı te-
davi edilmemesi durumda %30’un üstüne çıkabilir.
Dünya tarihinde vebanın ilk izlerine İsveçli neolitik 
çiftçilerin dişlerinde bulunan Yersina ile ulaşılmış-
tır. 4900 yıl öncesine ait bu kalıntılar ve elde edilen 
benzer başka örnekler, Yersina Pestis’in milattan önce 
3000 ile 800 yılları arasında Avrupa’da ve Asya’da bu-
lunduğunu göstermektedir. (RESİM 1)

Vebanın yayılmasına neden olan üç temel faktör;
• ticaret yolları,
• şehirleşme,
• tıbbın yetersizliğidir.
İlk büyük veba salgını: milattan sonra 541 yılında ger-
çekleşen Justinianus Veba Salgınıdır. Mısır’dan başla-
yarak ticaret yolları ile yayılan veba, 542 yılında Kons-
tantinopolis’e de ulaşmıştır. On binlerce insan o kadar 
hızlı ölmüştür ki otoriteler cesetlerin yerleştirilmesi 
konusunda sorun yaşamışlardır. Bu salgında veba-
nın tüm türleri görülmüştür. Sonraki 50 yıl içeresinde 
pandemi batıya doğru Akdeniz liman kentlerine ve 
Perslere yayılmıştır. Dönemin insanları, bunun Tan-
rı’nın gönderdiği bir hastalık, işledikleri günahlara karşı 
bir çeşit ceza olarak değerlendirmişlerdir. Veba, deniz 
yolu ile gemi vb. araçlarla yer değiştiren kemirgenler 
aracılığıyla başta temizlik sorunu yaşanan yerler ol-

mak üzere çok büyük alanlara dehşet verici hızlarda 
yayılmıştır. Bu veba dönemin Avrupa’sının popülas-
yonunun yarısını öldürmüştür. 

Kara Veba 1348’de Avrupa’da baş 
gösteren 2. Veba pandemisidir. 
Şehirleşmenin artmasıyla oluşan 
kalabalık mahalleler, ortaya çıkan 
temizlik sorunları ve atık kontrolü-
nün yeterince iyi sağlanamaması; 
yaşam konforunu düşürmesiy-
le beraber ölümü de berberinde 
getirmiştir. Çin’de ve Orta Asya’da 
başlayıp aynı şekilde ticaret yolları 

ile Avrupa’ya kadar gelen veba, ortamın yeterince ste-
ril olmamasından yararlanarak yayılmış, bazı bölüm-
lerinde nüfusun 2/3, 3/4 gibi kesimlerini öldürürken, 
hesaplamalara göre toplamda Avrupa’nın 1/3’ünü 
katletmiştir. Bu karanlık facia ona Kara Ölüm unvanını 
kazandırmıştır.

Sonraki 3 yüzyılda veba salgınları Britanya Adlarında 
görülmüştür. Büyük Londra Vebası, 1664-1666 yılları 
arasında 460.000 kişilik bir nüfustan oluşan bölgedeki 
75.000 ila 100.000 insanın ölümünden sorumludur. 

ÖLÜMÜN KARANLIK 
SİSİ: VEBA
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Köln’e Ren Nehri aracılığıyla 1666-1670 yılları arasın-
da ulaşan veba, Hollanda’yı 1667-1669 yılları arasında 
etkisi altına almış, sonrasında hastalık Batı Avrupa’da 
biraz yatışmaya başlamıştır. 1675-1684 yılları arasın-
da yeniden baş göstermeye başlayan yeni bir salgın 
Kuzey Afrika, Türkiye, Polonya, Avusturya, Almanya 
ve Macaristan gibi bölgeleri etkisi altına almaya başla-
mış, hastalık kuzeye doğru ilerlemeye devam etmiştir. 
1675’te Malta 11.000, 1679’da Viyana 56.000, 1681’de 
Prag 83.000 kişiyi hastalığa kaybetmiştir. 1683’te Al-
manya’da yok olduğu düşünülen veba salgını, Mar-
silya’da yeniden başlayınca 40.000 kişiyi öldürmüştür.

Son büyük veba pan-
demisi 1855 yılında 
başlamıştır. Antarkti-
ka dışında tüm kıtalara 
yayılan hastalık, za-
manının en geniş ala-
na yayılan pandemisi 
olarak kabul edilmiştir. 
Tıp biliminin yeterin-
ce gelişmiş olmaması 
nedeniyle hastalık 19. 
Yüzyılda bile gizemini 

korumaya devam ederken yüzyılın sonlarında hasta-
lık yayıcı mikrop teorisi Louis Pasteur, Joseph Lister ve 
Robert Koch tarafından ortaya konulmuş, bu şekilde 
mikroorganizmaların hastalıklara neden olduğu anla-
şılmış, sterilizasyonla önlenebilecekleri ortaya çıkmış-
tır. İnsanlardan alınan bakteri örneklerini hayvanlara 
enjekte eden bilim insanları, onların da hastalığa ya-
kalanarak çok hızlı ölüklerini gözlemlemişlerdir: 1894 
yılında Hong Kong’da vebaya neden olan organizma, 
Alexandre Yersin ve Kitasato Shibasaburo tarafından 
bulunmuştur. Bu, hastalığın tedavisi ve önlenmesinde 
çok önemli bir dönüm noktası olmuştur. 

Kemirgen pirelerinin insanları nasıl enfekte ettiğinin 
gözlemlenmesiyle konu hakkında etkili önlemler 
alınmaya başlanmıştır. Alınan önlemlerin etkisi yıllar 
boyunca gerçekleşen ölüm miktarlarındaki düşüşle 
kanıtlanmıştır:
1907 yılında 1 milyon kişiyi öldüren veba; 
1919-1928 yılları arasında 170.000,
1929-1938 yılları arasında 92.000,
1939-1948 yılları arasında 22.000,
1949-1953 yılları arasında 4.600 kişiyi öldürmüştür.
Her yıl, genellikle kırsal alanlarda doğal yolarla korun-
muş veba 1000 ila 3000 kişiyi hasta etmekte, 200 ki-
şiyi öldürmektedir. 
Günümüzde, bakteriyel bir hastalık olan veba kolayca 
antibiyotiklerle tedavi edilebilmekte, hızlı tedavi edile-
bildiği için hastalığın yayılması kolayca önlenebilmek-
tedir.
Veba biyolojik bir silah olarak kullanılmış ve kullanıla-
bilme ihtimaline sahip olduğundan dolayı, bazı hükû-
metler veba karşıtı ilaçları stoklamakta ve acil bir sal-
gına karşı korunma planları yapmaktadır. 

Kaynakça:

• https://www.who.int/health-topics/plague#ta-
b=tab_1

• https://www.britannica.com/science/plague/His-
tory

• https://www.youtube.com/watch?v=MYnMXEc-
HI7U

• https://www.thevintagenews.com/2017/11/26/
the-story-behind-the-beak-nosed-plague-doc-
tor-mask/

• https://arkeofili.com/roma-olumcul-antoni-
ne-vebasindan-ne-ogrendi/

• https://en.wikipedia.org/wiki/Plague_doctor_cos-
tume

• https://louisville.edu/artsandsciences/news/pod-
casts/black-death

• https://europebetweeneastandwest.wordpress.
com/2017/01/29/anything-but-great-a-mor-
bid-misnomer-the-great-plague-of-marseil-
les-part-two/

• https://www.britannica.com/science/plague/His-
tory

• https://www.historytoday.com/archive/feature/
plague-england

• https://www.histo-
ric-uk.com/HistoryMa-
gazine/DestinationsUK/
LondonPlaguePits/

• https://www.koop-
log.com/veba-kara-o-
lum/

• https://owhlguides.
andover.edu/blackdeath

• https://en.wikipedia.
org/wiki/Plague_(disease)

BEREN ÖZKÖK, 90037, 9/B
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Tarihten bahsedilince genel tarih okuyucusunun ak-
lına siyasi tarih gelir. (Akademik siyasi tarih aynı za-
manda Alman tarihçi Leopold von Ranke’nin adıy-
la Rankeci tarih olarak da anılır). Siyasi tarih büyük 
adamların ve büyük işlerin tarihidir; toplumsal sınıflar 
veya market ekonomisi gibi aşağıdan şeylerle ilgilen-
mez. Mesela herkes İstanbul’un fethini okurken kimse 
fetih sonrası İstanbul kent yaşamını ve ekonomisini 
umursamaz. Halbuki tarihi dedelerinin hatırına oku-
yan Türk insanının dedeleri; padişahlar değil; tüccar-
lar, esnaflar ve çiftçilerdi. Aslında durum XX. yüzyılın 
ortalarına kadar tarih yazarı için de böyleydi. Siyasi 
tarihin toplumun genelini ve alt sınıfı ilgilendiren so-
rularla ilgilenmiyordu ve cevapsız kalıyordu. Bu, tari-
hin alanının genişlemesini gerektirdi. Bu genişlemeyle 
oluşan tarih anlayışına yeni tarih adı verildi. Yeni ta-
rihin kökenleri 19. yüzyılın başlarına kadar iner ama 
akademik çevrelerde söz sahibi olmaya başlaması II. 
Dünya Savaşı ile değişen dünyada yani postmoder-
nizm çağında gerçekleşti. Tarihin geçirdiği bu dönü-
şüm bilim dünyasının bu alana yansımasıdır. Toplumu 
inceleyen bilimlerin çoğunun bu dönemde oluşması 
bir tesadüf değildir. Yeni tarih yeni toplumsal bilimlerle 
birlikte, onlar sayesinde gelişmiştir denebilir.
Yeni tarihin tanımının yapılması ancak Rankeci gele-
neksel tarih ile karşılaştırarak mümkündür. Peter Burke 
yeni ve geleneksel tarih arasındaki farkları yedi mad-
dede özetler:
1. Geleneksel tarih sadece siyaset tarihiyle ilgi-
lenirken, yeni tarih tüm insan etkinliğiyle ilgilenir.

2. Geleneksel tarih olayları anlatırken, yeni tarih 
yapıları analiz eder.
3. Geleneksel tarih büyük adamları anlatıp kü-
çük insanların tarihi olmadığını iddia ederken, yeni ta-
rih topluma odaklanır. Diğer bir deyişle biri yukarıdan 
tarihtir diğeri ise aşağıdan tarihtir.
4. Geleneksel tarihçiler kaynak olarak sade-
ce yazılı devlet belgelerini kullanır, yazı öncesi tari-
hi umursamaz. Yeni tarih ise her türlü kaynağı kabul 
eder ve kullanır.
5. Geleneksel tarih liderlerin kararlarının tari-
hi etkilediğini söylerken yeni tarih kişilerin o kadar 
önemli olmadığını yani determinizmi savunur.
6. Geleneksel tarihe göre tarih nesneldir ama 
yeni tarih, yazarın doğal olarak yanlı olduğunu ve 
kendi görüşlerini törpüleyemeyeceğini savunur.
7. Geleneksel tarih yazarları sadece profesyonel 
tarihçilerken yeni tarih yazarları disiplinlerarası (sos-
yoloji, antropoloji, iktisat…) bir tarih yazımını destek-
leyenlerdir.
XX. yüzyılın ortalarında akademik çevrelerde başat ta-
rih yazımı metodu olmaya başlamasına rağmen as-
lında “yeni tarih” çok da yeni değildi. Lucien Febvre ve 
Marc Bloch II. Dünya Savaşı’ndan önce, daha Rankeci 
yaklaşım egemenken yeni tarihi savunuyorlardı. On-
lardan önce de XVIII. yüzyılda Edward Gibbon gibi ta-
rihçiler vardı. Faucoult, Voltaire gibi başka disiplinler-
den insanlarla birlikte yeni tarihçilerin kendilerinden 
öncekilerden ilham aldıklarını söyleyebiliriz.
Tabii ki yeni tarih sorunsuz değildi. Tanımının yapıl-

YENİ TARİH
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masının zorluğundan bahsetmiştik. Bunun yanın-
da kaynak kullanımı da sorunludur. Aşağıdan tarih 
yapmak için aşağıdan kayıtların incelenmesi gerekir 
ancak bunlar tarihin her döneminde yeteri kadar bu-
lunmaz, yorumlanması zordur ve güvenilirliği iyice 
araştırılmalıdır. Bu zorluklara rağmen her kaynağın 
dikkate alınması ve incelenmesi gerekmektedir. Yeni 
tarih, tarihin bölünmesine de sebep oldu. Yeni tarih-
le beraber toplumsal tarih, iktisadi tarih, kültürel tarih 
gibi birçok yeni alt disiplinler ve kadınlar tarihinden 
salgın hastalıklar tarihine kadar bir sürü araştırma alanı 
ortaya çıktı. Bunun sebebi tarihin alanının başka disip-
linlerle sentezlenerek genişlemesidir. Haliyle tarihin 
alanı bu kadar genişleyince alt başlıklara ayrılması ge-
rekti. Bunun bir sorun olup olmadığı tartışma konusu-
dur. Çoğu tarihçi alanın genişlemesine sevinirken bir 
kısmı tarihin bütünlüğünü savunur.
Ortaya çıkan alt disiplinler farklı bilimlerin metodları-
nın tarihi analiz etmekte kullanılmasıyla oluştu. Bun-
lardan ikisi özellikle önemlidir; toplumsal tarih ve ik-
tisadi tarih. Toplumsal tarihi oluşturan bilim sosyoloji 
iken iktisadi tarihinki ekonomidir. Daha önce de bah-
settiğimiz gibi toplumsal ve iktisadi tarihin gelişmeleri 
ve önem kazanmaları II. Dünya Savaşı sonrası sosyo-
lojinin ve iktisatın gelişmesi ve önem kazanmasıyla 
paraleldir.
 Eric Hobsawm’a göre iktisadi tarihi ekonomik evrimi 
ve ekonomik sınıflar arasındaki ilişkiyi inceler. Top-
lumsal tarihin tanımı biraz daha zordur ve bu ne-
denle de ortada üç farklı tanım vardır. Birincisi, toplu-
mun çoğunluğunu oluşturan aşağı sınıfların tarihidir. 
Bu tanımı kullananların Marxist bir görüşte durduğu 
söylenebilir. İkincisi, üst sınıflarla birlikte toplumun 
tamamını incelerken politikayı dışarıda tutan tarihtir. 
Üçüncü kullanım en yaygın olandır; toplumsal- ikti-
sadi tarih. Bu tanım adı üstünde toplumsal ve iktisadi 
tarihin birleşmesiyle oluşur ve haliyle iki alt disiplinin 
sınırlarında gri bir alan oluşturur. Bu tanım, ekonomi-
nin toplumun temelinde bulunduğunu çok haklı bir 
şekilde savunur. Yeni tarih anlayışının egemenliğini 
göremeyen ingiliz tarihçi John H. Clapham daha o 

zamanlar toplumsal- iktisadi tarihin en temel tarih 
çeşidi olduğunu söylüyordu. Toplumsal- iktisadi ta-
rih yeni tarihin tamamını tanımlamayı başaramasa da 
bunu yapmaya en yakın alt disiplindir. Her tarihçi bir 
şekilde toplumsal- iktisadi tarihi kullanmak, başka alt 
disiplinlerle harmanlamak zorundadır.
Siyasi tarihin önemi azalsa da tamamen yok olma-
mıştır ve olmamalıdır. Zaten yeni tarihin siyasi tarihi 
bitirmek gibi bir iddiası yoktur. Yeni tarihin yaptığı tarih 
yazıcılığında yeni bakış açıları getirerek tarih bilimini 
düzenlemektir. Tarihi anlamak dönemin toplumunu 
anlamaktan geçer ve sadece toplumun çok küçük bir 
kısmı olan soyluların yaptıklarıyla ilgilenerek toplumu 
anlayamayız. Birinden birini seçmek zorunda da deği-
liz. Bunlar Fernand Braudel’in ya da Eric Hobsbawm’ın 
ve onlar gibi nitelikli tarihçilerin yazdıklarında uyum 
içinde var olmaktadır ve olmak zorundadır. Çağımı-
zın en önemli tarih kitapları böyle nitelikli insanlar-
dan çıkan, büyük olaylar kadar toplumsal sistemlere, 
soylular kadar çiftçinin hayatına ışık tutan ve bunla-
rı dengeli bir şekilde bir araya getiren kitaplardır. İşte 
yeni tarihin amacı bu dengeli karışımı oluşturmaktır 
ve bunu başarmıştır.

Kaynakça:

• Hobsbawm, E.J. (2009) Tarih Üzerine. (Çev. O. 
Akınhay). İstanbul: Agora Kitaplığı. (Orijinal yayın 
tarihi, 1997)

• Burke, P. (2020) Uvertür. Yeni Tarih: Öncesi ve 
Sonrası. Tarih Yazıcılığında Yeni Bakış Açıları. (ss. 
11-46). İstanbul: Islık Yayınları.(Orijinal yayın tarihi, 
1991)

• https://history.uchicago.edu/content/social-his-
tory

• https://www.britannica.com/biography/Leo-
pold-von-Ranke/The-search-for-objectivity

• https://www.britannica.com/topic/political-his-
tory

Ekin KÖKTEN, 121872, 10/G
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TARİH ZÜMRESİ ETKİNLİKLERİ

ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞUNU
KUTLADIK

13 Ekim Ankara’nın Başkent oluşunun yıldönümünü 
okullarımızda düzenlenen etkinliklerle kutladık.

Lise Kısmımızda Okul Radyosu’ndan yapılan yayın-
da günün anlam ve önemine değinen konuşmanın 
ardından ve bir öğrencimiz şiir okudu. Konferans sa-
lonunda öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilen 
sunumda ise İran, Japonya, Rusya, Almanya ve Çin 
gibi ülkelerin başkentlerinin farklı koşullar nedeniyle 
nasıl değiştiği anlatıldı. Ardından Osmanlı Devleti’nin 
başkentleri, imparatorluğun son başkenti İstanbul’un 
Balkan Savaşları’ndan sonra güvenliğini yitirmesi ve 
Ankara’nın yeni Türkiye’nin başkenti olarak seçilmesi-
nin nedenleri etraflıca anlatıldı.

CUMHURİYET KADINLARI

Lise öğrencilerimiz tarafından 25 Ekim 2019 tarihin-
de konferans salonunda “Cumhuriyet Kadınları” adlı 
sunum gerçekleştirildi. Tarih öğretmenimiz Nagihan 
Ebru CAMBAZ rehberliğinde gerçekleştirilen sunum-
da, kadının toplumda temsili, haklar ve özgürlükler 

bakımından; İslamın kabulünden önce kadın, Cum-
huriyet’in ilanından sonra kadın ve Cumhuriyet dö-
neminde mesleklerinin ilk temsilcileri olan kadınlar 
ele alındı.
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ÖĞRENCİ TOPLULUKLARIMIZ 10 KASIM 
ÖNCESİNDE ANITKABİR’İ ZİYARET ETTİ

Lise Kısmı 
Atatürkçü 
D ü ş ü n c e 
Topluluğu 
ve Ortao-
kul Genç 
Diplomat-
lar Kulü-
b ü m ü z , 
10 Kasım 
Ata türk ’ü 

Anma etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyetimizin ve Okulu-
muzun kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e olan 
minnet ve şükran duygularımızın ifadesi olarak 8 Kasım 2019 
tarihinde Anıtkabir’i ziyaret etti.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE VE TÜRK TARİH TOPLULUĞU’NUN 
ATATÜRK VE ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ ETKİNLİĞİ

11 Kasım 2019 Pazar-
tesi günü Lise Kısmı-
mızda Atatürkçü Dü-
şünce ve Türk Tarih 
Topluluğu öğrencile-
rimiz “Atatürk’ün eği-
tim, sosyal ve ekono-
mi alanlarında ülkeye 
katkıları” konulu bir 
sunum gerçekleştir-
diler.

Sunumda öğrencilerimiz Atatürk tarafından kurulmasına önderdik edilen Türk Eğitim Derneği’nin kurulmasın-
dan bahsederek sırasıyla,
Millet Mektepleri,
Köy Enstitüleri, 
Sağlık alanındaki çalışmaları,
Cumhuriyet Köyü Projesi,
İşçi hakları alanındaki projeleri ve son olarak Kadın Hakları konularındaki fikirlerini çalışmalarını anlattılar.

ANADOLU MEDENİYETLER MÜZE GEZİSİ

Okulumuz Lise kısmı Tarih Bölümü tarafından 7-14 Ocak 2020 
tarihleri arasında Anadolu Medeniyetler Müzesine inceleme 
ve araştırma gezileri düzenlendi. Tarih Öğretmenleri rehberli-
ğinde 9/ A,B,C,G,L,P,R,T,Z sınıfı öğrencileri hafta boyunca farklı 
günlerde müzeye götürüldüler. 9. Sınıf müfreadatı içeriğin-
de derslerde öğrendikleri ilk çağ uygarlıkları konularını mü-
zedeki koleksiyonler 
üzerinden inceleyerek 
yakından gözlemleme 
imkanı bulmuşlardır. 
Anadolu’nun Tarih ön-
cesi ve ilk çağ tarihi-
ne ait bilgilerin somut 
örnekleri incelenerek 
kalıcı öğrenme amaç-

lanmıştır. Geniş bir organizasyonla düzenlenen gezilere 208 öğrenci 
katılmıştır.
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COĞRAFYA ZÜMRESİ

5 Mart 2020 tarihinde Tarih, Coğ-
rafya, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi zümreleri tarafından 
düzenlenen “Denge” temalı 8. Sos-
yal Bilimler Günleri’nde Coğrafya 
Zümresi olarak, coğrafyanın fiziki 
ve beşerî coğrafya ana dallarından 
farklı konularda “coğrafi anlamda 
denge” konuları farklı etkinliklerle 
sunulmuştur. Bu kapsamda oku-
lumuz HI-TECT salonunda “Küre-
sel İklim Değişikliği” ve “Kıtalararası 
Enerji Üretim ve Tüketimi” konulu 
iki sunum düzenlenmiştir. 

Stantlarda “Kıtalararası Enerji Üre-
tim ve Tüketimi” – “Gelir Dağılı-
mındaki Denge” – “Ekosistemde 
Denge” – “İnsanların Doğal Den-
geyi Bozması” başlıkları altında ko-
nular detaylı olarak incelenmiştir. 

Ayrıca etkinlikler kapsamında Coğ-
rafi denge konusu “Çarkıfelek” ve 
“Dünya’da Doğal ve Beşerî Coğraf-
ya” başlıklı farklı yarışmalarla des-
teklenmiştir. 

“DENGE” TEMALI 8. SOSYAL “DENGE” TEMALI 8. SOSYAL 
BİLİMLER GÜNÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİKBİLİMLER GÜNÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİK
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Ayrıca, Sosyal Bilimler Günleri 
kapsamında, 7.02.2020 tarihinde, 
doğal çevreyi koruma için TEMA 
Vakfına bağışta bulunmak amacıy-
la, 10-H sınıfının katılımıyla kermes 
düzenlenmiş, geliri bağışlanmıştır. 

TARİH ZÜMRESİ

5 Mart 2020 tarihinde Tarih, Coğ-
rafya, Felsefe Grubu, Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi zümreleri tarafından 
düzenlenen “Denge” temalı 8. Sos-
yal Bilimler günlerinde okulumuz 
konferans salonunda Tarih Züm-
resi ‘’ Tarihte Güç dengesi’’ konulu 
bir sunum gerçekleştirmiştir. 

İnterdisipliner anlayış çerçevesin-
de öğrencilerimiz okulumuz çok 
amaçlı salonunda farklı stand-
lar açarak tarih boyunca oluşan 
dengeler ve bunun devletlere 
ve insanlığa etkilerini birbirleriyle 
paylaşarak ve tartışarak interaktif 
öğrenme ortamları oluşturmuş-
lardır. Öğrencilerimiz tarafından 
oluşturulan standlar ve eş zamanlı 
düzenlenen etkinlikler ile tüm gün 
farklı öğrenme ortamları ve teknik-
leri uygulanırken, öğrencilerimizin 
ortak paylaşım ile iletişim beceri-
leri gelişmiş ve nitelikli bakış açısı 
kazanmışlardır. 

Tarih Zümresi rehberliğindeki 
stantlarda; “Dengeyi kaybeder-
sek?” (Geçmişten Günümüze Ka-
dın - Erkek Dengesi)– “Yeni Kıta, 
Yeni Sorunlar!” (Amerika Kıtası’nın 
Keşfi İle Değişen Dengeler) – “Os-
manlı Devleti’nin Bulunduğu Böl-
genin Siyasi Dengelere Etkisi” – “21. 

Yüzyılda Küresel Güç Dengesinde 
ABD – Çin İlişkileri” başlıkları adı 
altında “Tarihte Güç Dengesi” ko-
nusu detaylıca işlenmiştir. 

FELSEFE ZÜMRESİ

Felsefe zümresi olarak 5 Mart 2020 
tarihinde, Denge Teması adı altın-
da ilk ders saatinde bir video izletil-
miştir. Videonun özeti ise;

«Unutmayalım rüzgâr herkes için 
esiyor. Bir gemi yelkenini doldu-
rup yol alırken, bir kuş rüzgâr sa-
yesinde yükseklere çıkıyor. Kurtlar, 
aslanlar, sırtlanlar rüzgârın getirdiği 
koku sayesinde avının yerini tespit 
ediyor. Çiçekler, ağaçlar, polenleri-
ni rüzgâra verip, başka bitkilere aşı-
lıyor bu sayede.

Topraktan uzaklaşmadan, tek-
nolojiden kopmadan, bilimi yok 
saymadan bir hayat dengesi kur-
duğumuzda, daha mutlu olmamız 
kaçınılmazdır. TED Ankara Koleji 
öğrencileri olarak bizler doğaya 
zarar vermeden, ona hükmetme-
ye çalışmadan, onun bir parçası 
olarak yaşamak ve yaşatılması için 
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örnek olmak adına çabalamalıyız. Daha dengeli bir 
doğada yaşamak için gelin birlikte yol alalım.»

Felsefe zümresi rehberliğindeki stantlarda “Bir Fincan 
Latte’nin 40 Yıl Hatırı Vardır” – “Her Şey Seninle Başlar” 
– “İletişim Zenginliğinde Kaybolma” – “Eşitlik İçin Gel” 
konuları işlenmiştir. 

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK 
BİLGİSİ ZÜMRESİ

5 Mart 2020 tarihinde Tarih, Coğrafya, Felsefe Grubu, 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi zümreleri tarafından dü-
zenlenen “Denge” temalı 8. Sosyal Bilimler Günleri’n-
de okulumuz konferans salonunda “Tasavvuf Denge 
Kurma Sanatıdır” – “Din Algısında Değişen Dengeler” 
– “İnanç Alanında Dengeyi Bozan Unsurlar: Mezhep 
Çatışmaları” konulu üç tane sunum düzenlenmiştir.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi zümresi rehberliğindeki 
stantlarda ise “Akıl, Vicdan ve Duygularımızda Denge-
li Olmak” – “Yin Yang Düşüncesinde İyilik ve Kötülük 
Düşüncesi” – “Ölçülü Olmak” – “Adalet” konuları işlen-
miştir. 



İlayda TÜKEL



Bu yıl 50.si düzenlenen TÜBİTAK Liseler Ara-
sı Proje Yarışması’na Sosyal Bilimler alanında 
6 proje ile katılım sağlandı. Yarışmada TED 
Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi Sosyal Bilimler 
alanında Sosyoloji ve Tarih dallarında ikinci-
lik ödülünü aldı.

Sosyoloji dalında Deniz Pektaş ve Ayşe De-
niz Karabey “Bir ‘Latte’nin kırk yıl hatırı var-
dır-Ankara ili örneği) adlı proje ile ikinci, Ta-
rih dalında Alkım Özkazanç “Ahilerin yarattığı 
bir hükümet: Ankara Ahi İdaresi’nin Venedik 
Cumhuriyeti ile karşılaştırılarak değerlendiril-
mesi” adlı proje ile ikinci oldu.

Sosyal Bilimler alanında hazırlanan diğer TÜ-
BİTAK projeleri aşağıda belirtilmiştir.

Sosyoloji TÜBİTAK Projeleri;

1. 11/Y sınıfından 101034 numaralı Yağız Efe 
ÖZMERİÇ ile 11/Ü sınıfından 133421 nu-
maralı Renk KAYA isimli öğrencilerimizin 
“Yıldız Çiçeği sonbaharda da açar” konulu 
TÜBİTAK projesine, öğretmenimiz Özge 
AZAPCI rehberlik etmiştir. Öğrencimizin 
projesi bölge finaline kalmıştır.

2. 11/Ü sınıfından 70119 numaralı Ayşe De-
niz KARABEY ile 101625 numaralı Deniz 
PEKTAŞ isimli öğrencilerimizin “Bir ‘Lat-
te’nin kırk yıl hatırı vardır” konulu TÜBİ-
TAK projesine, öğretmenimiz Sibel ÜN-
TUNA rehberlik etmiştir. Öğrencimizin 
projesi bölge ikincisi olmuştur.

Tarih TÜBİTAK Projeleri;

1. 11/C sınıfından 133496 numaralı Alkım 
ÖZKAZANÇ isimli öğrencimizin “Anka-
ra’nın Eski Kaymakamlığı: Ahi İdaresi” ko-
nulu TÜBİTAK projesine, öğretmenimiz 
Tümay TİMUÇİN rehberlik etmiştir. Öğ-
rencimizin projesi bölge ikincisi olmuştur.

2. 10/T sınıfından 111237 numaralı Bilsu ÖZ-
KAZANÇ ile 80371 numaralı Zelen GÜN-
GÖR isimli öğrencilerimizin “1828-1829 
Osmanlı-Rus Harbi Yıllarında II. Mah-
mut’un Rami Kışlası’ndaki Askeri ve Siyasi 
Faaliyetleri” konulu TÜBİTAK projesine, 
öğretmenimiz Rabia GÖYMEN rehberlik 
etmiştir.

2020 TÜBİTAK 
BAŞARILARIMIZ

T
Ü

B
İT

A
K



3. 11/Ü sınıfından121515 numaralı Işın-
su ATA ile 111151 numaralı Zeynep Ada 
ÖZDEN isimli öğrencilerimizin “II. Dünya 
Savaşı Sonrasında (1945-1960) Doğu-Batı 
Ekseninde Ekonomi ve Toplum” konulu 
TÜBİTAK projesine, öğretmenimiz Nagi-
han Ebru CAMBAZ rehberlik etmiştir.

Değerler Eğitimi TÜBİTAK Projeleri;

1. 11/C sınıfından 111191 ve 133455 numa-
ralı Defne EKİN ve Dilara TAN isimli öğ-
rencilerimizin “Lise Öğrencilerinin Ka-
dının Toplumdaki Yeri ve Dinin Kadının 
Algılanışı Üzerindeki Etkisine Yönelik Gö-
rüşleri” konulu TÜBİTAK projesine, öğret-
menimiz İsmet DUYAR 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.


