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Sevgili Kolejliler,

Türkiye’de özellikle 20. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren sanayi toplumu 
olma yönündeki hızlı dönüşüm, teknik 
ve mühendislik alanındaki ihtiyaçla 
bağlantılı olarak, Fen Bilimlerine olan 
ilgiyi arttırdı. Yazık ki, bu sürecin insan 
ve toplum üzerindeki etkilerini analiz 
ederek çözüm geliştirecek olan Sosyal 
Bilimler alanı, arka plana itildi. Sonuç: 
Çözülemeyen ve derinleşerek gelecek 
nesillere aktarılan siyasi, sosyal, 
ekonomik sorunlar… 

Oysa ki, Cumhuriyetimizin kurucusu, 
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 
uygar bir toplumun ancak Sosyal 
Bilimler ışığında sağlıkla filizleneceğini 
görmüş; bu amaçla Türk Tarih Kurumu, 
Türk Dil Kurumu, Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi gibi kurumların kurulmasına 
öncülük etmiştir. Daha o yıllarda, baş 
döndürücü bir hızla gelişen bilimsel ve 
teknolojik çalışmaların insan ve doğa 
üzerindeki sonuçlarını sorgulayacak 
ve çözüm geliştirecek olan Sosyal 
Bilimlerin önemini vurgulamıştır.

Savaşların, göçlerin, terörün, 
ekonomik krizlerin, ayrımcılığın, çevre 
kirliliğinin ve kıtlığın kasıp kavurduğu 
dünya gündeminde, olguları doğru 
okuyup tahlil edebilmek büyük önem 
taşımaktadır. Gündem, ancak Sosyal 
Bilimlerin ışığında değerlendirilirse 
işlevsel önlemler alınabilir. Bu noktada 
amacımız, Sosyal Bilimlerin, birey ve 

toplum açısından öneminin bilincinde 
olan gençlerimize, ilgi duydukları 
alanla ilgili araştırma yapma ve 
çalışmalarını paylaşma fırsatı 
sağlamak; böylelikle TED Ankara Koleji 
öğrencileri arasında, Sosyal Bilimlerin 
günümüz sorunlarının analizi ve 
çözümünde etkili bir alan olduğu 
farkındalığını arttırmaktır. Bu bilinçle 
öğrencilerimize yaşamı Sosyal Bilimler 
ışığında değerlendirebilme becerisi 
kazandırma hedefimizi yineliyor ve 
2.sayımızla sizlere yeniden ‘MERHABA’ 
diyoruz.

85. yılını kutlayan TED Ankara 
Koleji’nin birer parçası olma gururunu 
taşıdığımız şu günlerde, yoğun bir 
çalışma temposuyla hazırladığımız 
TED Pusula Dergisinin ikinci sayısıyla 
köklerimizi daha derinlere nüfuz 
ettirme amacındayız. Her yeni 
sayımızda kurumumuzun tarihine 
yaraşır biçimde kök salmaya devam 
edeceğiz. 

Yıl boyunca Coğrafya, Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi, Felsefe ve Tarih 
Zümrelerinin disiplinler arası iş birliği 
ile organize olan Genç Kolejliler, 
sosyal alanlar ile ilgili merak ettiklerini 
bilimin ışığında araştırıp, kaleme aldılar. 
Artık ortaya çıkan metinleri sizlerle 
paylaşma zamanı geldi. Sorularınıza 
cevap bulacağınız, yeni sorularla farklı 
ufuklara açılacağınız keyifli okumalar 
diliyoruz.
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AMA-SON OLMASIN!

Batıdan bakıldığında Büyük Ok-
yanus’a, doğudan bakıldığında ise 
Atlas Okyanusu’na kadar uzanan 
Amazon Ormanları, yaklaşık 7.000 
kilometrelik uzunluğa sahip –taşı-
dığı su miktarı açısından dünyanın 
en büyük ırmağı- Amazon Neh-
ri’nin çevresinde yer almaktadır. 

Brezilya, Peru, Kolombiya, Venezu-
ela, Ekvador, Bolivya, Guyana, Su-
rinam ve Fransız Guyanası olmak 
üzere dokuz ülkenin sınırları içe-
risinde bulunan ve Amazon Hav-

zası’nın çoğunu kaplayan Amazon 
Ormanları; yaklaşık 5,5-6 milyon 
kilometrelik bir alana yayılmaktadır. 
Ormanların %60’ı Brezilya, %13’ü 
Peru sınırları içerisinde yer almak-
tadır. Amazon Ormanları dünyada 
kalan yağmur ormanlarının yarı-
sından fazlasını oluşturmaktadır. 

BREZİLYA’DA ORMANLIK ALAN-
LARIN TAHRİP EDİLMESİNİN NE-
DENLERİ NELERDİR?

Dokuz ülkeyi kapsayan Amazon 
bölgesi üçte ikisi Brezilyalı olmak 
üzere 30 milyondan fazla kişi ya-
şamaktadır. Ülkede tahrip olan 
ormanlık alanların yaklaşık yüzde 
70’inde büyükbaş hayvan yetişti-
rilmektedir. Soya üretimi ve ağaç-
ların yasadışı şekilde kesilmesi de, 
tahribatın diğer nedenleri arasına 
girmektedir ve bu noktada, küçük 

toprak sahiplerinin tarım arazilerini 
genişletmek için ormanlık alanları 
yaktıkları da görülmektedir. 

Amazon Ormanlarının tahriba-
tı, ekonomik koşulların yetersiz 
oluşundan kaynaklanmaktadır. 
Çözülmesi gereken asıl sorunun 
ekonomik koşullar olmasını savu-
nan gözlemciler, ormanların tahrip 
edilmeden bu koşulun nasıl sağla-
nacağını tartışmaktadırlar. Ancak, 
bu tartışmalar devam ederken 
Dünya’nın akciğeri Amazon Or-
manları’nın tahribinin de gitgide 
arttığını unutmamak gerekir! 

AMAZON ORMANLARINDA 
TAHRİBAT YİNE ARTIŞTA!

“Instituto Imazon” adlı çevre ör-
gütü tarafından yapılan tarama-
lara göre, Amazon ormanlarının 
Brezilya sınırları içerisindeki bölü-

Sinem Doğan
11-O
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mündeki ağaç kesimlerinde ciddi 
bir artış yaşanmıştır. Imazon adlı 
enstitünün SAD adı verilen uyarı 
sistemi ile Google Earth’den alı-
nan görüntüler sayesinde kesilen 
ormanlık alanlara yönelik hesapla-
malar yapılmıştır. 

Orman tahribatı, 90’ların sonu 
2000’lerin başı arasında hızlıca 
artmış ve büyümüştür. Bir yılda, 
27.000 km². Yani 2,7 milyon hek-
tara denk gelmektedir. Bu da ne-
redeyse bir yılda Kosta Rika’nın 
yarısı kadardır. 2015 Ekim ayında 
elde edilen sonuçlara göre de top-
lamda 244 km² ormanlık alan yok 
edilirken, bu alan 24 bin futbol sa-
hasına denk gelmektedir. 2014 yı-
lının Ekim ayında kesilen ormanlık 
alanların toplamı 43 km² iken, artış 
oranı % 467’ye kadar yükselmiştir. 
Imazon ’un yaptığı tespitlere göre, 
Amazon Ormanları’nda yapılan 
ağaç kesimlerinin yüzde 60’sı özel 
mülkiyetlerde ya da işgal edilmiş 
alanlarda gerçekleştirilmiştir. Ağaç 
kesimi Ağustos ve Eylül aylarında 
daha fazla olurken, Ağustos-Ekim 

döneminde toplamda 1000 km²’yi 
aşkın ormanlık alan yok edilmiştir. 
Bu da, ülkenin en büyük şehri Rio 
de Janeiro’nun toplam yüzölçü-
müne denk gelmektedir. Dünya-
nın en büyük ormanlık alanı olan 
Amazon Ormanları 5,5 milyon 
km²’lik bir alan üzerinde bulun-
maktadır ve son 10 yılda %15-20’lik 
kısmının yok olduğu tahmin edilen 
Amazon Ormanları’nın büyük kıs-
mı Brezilya toprakları içerisindedir.

AMAZON’UN KORKUSUZ 
KORUYUCULARI: KA’APOR 
KABİLESİ

Ormanları korumada başarısız 
olan Brezilya hükûmetinin yerini 
Amazon’un göbeğinde yaşayan 
Ka’apor kabilesi almıştır. Alto Tu-
riaçu bölgesinden ormana kaçak 
giren ormancıları yakalayan kabile 
savaşçıları, kendi adalet sistem-
lerini oturtmuş durumdadır. Ka’a 
usakha adı verilen orman koru-
yucuları, tahribatı belirlemek için 
sürekli devriye gezmekte ve belirli 
bölgelere kamera yerleştirmekte-
dirler. Bazı Ka’apor aileleri evleri-
ni köyden taşıyıp ağaç kesicilerin 
yollarının üzerine kurmuş, kendi-
lerini kesiciler ve orman arasında 
kalkan yapmıştır. Kabilenin lideri 
eylemlerini şu şekilde ifade etmiş-
tir: “Hayatlarımız ormanın derinlik-
lerinde yatıyor. Orman olmadan 
biz Ka’apor değiliz. Ka’apor, orman 

sakinleri demektir, bu yüzden onu 
korumalıyız.” Ormana izinsiz giren 
topluluklar, ender bulunan ağaç 
türlerini elektrikli testerelerle ke-
sip kamyonlara yükleyerek kaçır-
maktadır. Bu insanları yakalayan 
Ka’apor savaşçıları, tomrukları ta-
şımak için getirdikleri kamyonları 
yakmakta, elektrikli testerelere el 
koymaktadır. Hükümetin adalet 
sağlayamadıkları yerde, doğa in-
sanlarıyla kendi adaletini inşa et-
mektedir. Ormanın yeşil fısıltısı 
Ka’apor savaşçılarına emanettir.

Brezilya’nın bir zamanlar 51,4 mil-
yon dönüm yağmur ormanlarına 
sahip olan Rondonia bölgesi, bu-
gün neredeyse çıplak bir arazi ha-
lini almış durumda. NASA verileri, 
dünyanın en büyük oksijen üretim 
merkezlerinden birinin 30 yıl için-
de insan eliyle yok olma noktasına 
geldiğini gösteriyor.  

KAYNAKÇA:
http: / /www.worldwatch.org/
node/5877

http://www.aljazeera.com.tr/ha-
ber/nasa-dogadaki-tahribati-u-
zaydan-goruntuledi

ht tp : / /www.kuzeyormanlar i .
org/2014/10/20/amazonda-ka-
cak-agac-kesimi/
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Çağla Ece ATAY

11-O

Deniz 
ALAYBEYOĞLU

11-O

Simay DENİZ

11-O

Kanlı Elmas adlı film 2006, ABD yapımı 
bir macera ve dram filmidir. Film, Afri-
ka’daki savaş bölgelerinde çıkarılan ve sa-
vaş düzenini finanse etmekte kullanılan 
elmasları konu almaktadır. Aynı zamanda 
filmde, Afrika’daki çocuk askerler proble-
mi de ele alınmıştır.

Filmde, doğal kaynakları zengin olan 
bir kıta ve bu kıtada, bu kaynakların çı-
karılması için kullanılan Afrikalı yerliler 
seyirciye sunulmuştur. Doğal kaynaklar, 
Afrika’nın en önemli ekonomik unsurla-
rındandır.

Özellikle elmas gibi taşınabilir ve aynı 
zamanda değeri yüksek olan kaynaklar 
büyük önem taşımaktadır. Bu elmaslar 
zorla tutsak edilen yerlilerin emeği tara-

KANLI ELMAS: SÖMÜRÜLEN AFRİKA
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olan Solomon Vandy adlı karakter üzerinden seyirciye 
aktarılmıştır. Film, elmas endüstrisi ve bu sektördeki 
tekel iddialarının yanı sıra, Afrika’daki en büyük prob-
lemlerden sayılan çocuk askerler sorununa da dikkat 
çekmektedir.

Nitekim filmin sonunda Afrika’da halen yaklaşık 
200,000 çocuk askerin bulunduğuna dair bir not yer 
almaktadır. Solomon Vandy’nin oğlu olan Dia ise, 
yerli çocukların küçük yaşta kaçırılarak asker olarak 
kullanılması gerçeğini yansıtmıştır.

Filmin ilk sahnelerinde, hükümet karşıtı isyancı birlik-
ler tarafından onlarca insanın, ailelerinden zorla alı-
narak kaçırıldığı görülmektedir. Bu birlikler, kaçırılan 
insanların kimisine zulüm etmiş, öldürmüş, kimisini 
de kendileri yararına kullanmıştır. Esir alınan bu in-
sanlar, elmas madenlerinde zorla çalıştırılmıştır. Men-
deli bir balıkçı olan Solomon Vandy adlı karakter de 
bu esirler arasında yer almaktadır. Bu karakterin ailesi 
kaçmayı başarabilmiştir. Fakat bir süre sonra gerçekle-
şen bir başka baskında, Vandy’nin oğlu Dia da orduda 
kullanılmak üzere hükümet karşısı birlikler tarafından 
kaçırılmıştır. Ailesinden koparılmış olan balıkçı, elmas 
arayışı esnasında, pek benzeri bulunmayan, değerli bir 
elmas bulmuş ve büyük bir risk alarak herkesten gizli 
olarak onu saklamıştır. Bu olağanüstü mücevher, ge-
çimini elmas karşılığı silah ticareti yapan Danny Arc-
her ile Solomon Vandy arasındaki bağın kurulmasına, 
yazgılarının kesişmesine sebep olmuştur.

Afrika’nın yerlisi olan Vandy için ailesi, bu paha 
biçilemez olan elmastan daha değerlidir. Bu sebeple 
Archer’ın, oğlunu geri alması şartıyla elması gizlediği 
yerden alma teklifini kabul etmiştir. Filmde, yerlilerin 
tutsak edilerek büyük güçlüklerle topladığı elmasla-
rın, isyancı birliklerin savaş düzeni için ödenek sağ-
lamak amaçlı kullandığı gözlemlenmektedir. Bu zorlu 
elmas arayışı karşılığında hiçbir yerli, emeğinin kar-
şılığını almamakla birlikte pek çok işkenceye de ma-
ruz kaldıkları görülmektedir. Aynı zamanda Amerikalı 
idealist bir gazeteci olan Maddy Bowen’ın bu dramı 
ülkesinde haber olarak yayınlama isteği görülmekte-
dir ancak ülkedekilere haber yapmasıyla bu durumun 
değişemeyeceğinin de farkındadır. Bu durum, filmde 
Batı’nın Afrika’daki sorunlara karşı tutumu eleştirildiği 
görülmektedir.

Yerliler tarafından zorluklarla elde edilen elmasların 
yolculuğunda son durak ise dünya çapında bulanan 
bayanların, narin, beyaz elleri, gerdanları, bilekleri veya 
büyük kasalardır. Elmasın bu kanlı ve zorlu yolculuğu 
haksızlıklar ve insan emeğinin sömürülmesi ile sona 
erer. Kimileri mutlu olurken kimileri acı ve hüsran ile 
hayatların devam ettirmeye çalışmaktadır. 
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Coğrafyamızın belleği, modern 
yer bilimlerinin öncüsü Sırrı 
Erinç 24 Ocak 1918’de İzmit’te 
dünyaya gelmiştir. Ailesiyle bir-
likte İzmit’ten İstanbul’a taşın-
mış ve eğitimini İstanbul Erkek 
Lisesi’nde devam ettirmiştir. 
Sırrı Erinç okulunun eğitim dili 
olan Almancayı öğrenmiş ve 
bununla birlikte Fransızca ve 
Rusça dillerinde de okuduğu-
nu anlayabilecek düzeye gel-
miştir. Sırrı Erinç lise öğrenimini 
devam ettirirken öğrenmeyi ve 
araştırma yapmayı sevmesi ile 
öğretmenlerinin ilgisini çekmiş 
ve tek merakının yer bilimlerine 
olmasıyla birlikte öğretmenleri 
yardımıyla İstanbul Üniversite-
si’nde Türkiye Bölgesel Coğraf-
yasında ünlenmiş olan Ordinar-
yüs Profesör 
Doktor Besim 
Darkot ve je-
olojinin Türki-
ye’de ayrı bir 
disiplin olarak 
gelişmesi için 
ilk başlangıçları 
yapan Ordinar-
yüs Profesör 
Doktor Hamit 
Nafiz Pamir ile 
tanıştırıldı. Ba-
şarılı ve bir o 

kadar da çalışkan olan Sırrı Erinç 
liseyi birincilikle bitirdikten son-
ra İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Coğrafya Bölümü’ne 
kayıt yaptırdı ve aynı zamanda 
da öğretmen okulunun coğraf-
ya branşına adını yazdırdı.

O zaman coğrafya öğretmen-
leri yardımcı branş olarak tarih 
dersleri almak zorunda olma-
larına rağmen, Erinç, dönemin 
Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali 
Yücel’in özel izniyle tarih ders-
leri yerine jeoloji dersleri alma-
ya başladı. Türkiye’de ilk defa 
coğrafya ve jeolojiyi aynı anda 
okuyarak 1940’ta mezun oldu 
ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi 
Coğrafya Enstitüsü’nde asistan-
lığa başladı.

Ece KILIÇARSLAN 
10-I

İpek ŞENAL 10-I

MODERN
TÜRK YER 
BİLİMİNİN
ÖNCÜSÜ:
SIRRI ERİNÇ
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sınırının geçmişteki halinin, 
günümüzdeki halinden daha 
alçak olma sebebinin sadece 
iklim etkisi ile olmadığını aynı 
zamanda tektonik etkisi ile de 
bir ilişkisi olduğunu bölgenin 
Pleistosenden beri tektonik 
yükselmeye uğraması ile jeo-
morfolojik olarak kanıtlamıştır.
Bu çalışmasını jeomorfolojik 
olarak kanıtlaması ile de ilk keş-
fini gerçekleştirmiştir.Daha son-
raki yıllarda,Sırrı Erinç “Van Gölü 
ve Çevresinde Coğrafik Araş-
tırmalar” adlı çalışması ile do-
çentlik unvanını elde ettmiştir.
Van gölü ve çevresinde coğra-
fik araştırmalar adlı çalışmasını 
dönemin en önemli jeoloji der-
gilerinden biri olan Geologisc-
he Rundschau’da yayınlama-
sıylada ise isminin uluslar arası 
alanda ilk olarak bu çalışmasıyla 
duyulmasını sağlamıştır.

Van Gölü ve Sapanca’da gerçek-
leştirdiği limnolojik (gölbilimsel) 
araştırmaları ile, Türkiye’nin ilk 
göl batimetri (eşderinlik) hari-
talarını ve ilk termal göl çalış-
malarını ortaya çıkarmıştır. Ka-
radeniz çevresinin Dördüncü 
Zaman’daki jeolojik evrimini 
konu alan ünlü makalesini isey-
se 1954 yılında yayınlamıştır.
Konya Ovası ve İç Toroslar’daki 
traverten konilerine benzeyen 
yeni karst şekillerini de toplu-
ma tanıtmıştır. O dönemlerde 
ülkemizde gerçekleşen pek çok 
depremden sonra ise de fayları 
haritalamış ve bu haitaları yo-
rumlamıştır.

Uzun yıllar boyunca hiç ara 
vermeden yayın çıkartan Sır-
rı Erinç, yapıtarını çok kısa sü-
rede yazmış ve her biri temel 
referans kitapları Jeoekoloji 
gibi coğrafyanın değişik bran-
şlarında çalışmalar yapmış ve 
“Türkiye’de Toprak Coğrafyası-
nın Ana Çizgileri” adli kitabının 
ilk baskısını 1958 yılında yayın-
lamıştır.1962 yılında yayınladığı 
“Klimatoloji ve Metotları” adlı 
eseri, klimatoloji eğitiminin te-
mel referans kitaplarından birini 
oluşturmaktadır. 

Türkiye Sırrı Erinç ve onun ça-
lışmaları sayesinde jeomorfo-
loji ve klimatoloji branşlarında 
kendini gösterebilmiştir.

Sırrı Erinç muhteşem bir öğret-
men, yaratıcı ve çok çalışkan 
bir araştırmacıydı 103 araştırma 
makalesi, 8 araştırma monog-
rafisi, 1 atlas, 5 üniversite düzeyi 
ders kitabı (muhtelif baskılar) ve 
16 ortaöğretim ders kitabı (pek 
çok baskı) yazmıştı. Yayımladı-
ğı bildiri özetleri, yayımlanma-
mış fakat halka, medya ya açık 
araştırma raporları, uluslararası 
platformlarda sunduğu rapor-
lar (Örneğin; Birleşmiş Milletler 
Coğrafi Adlar Komisyonu’nda-
ki raporları) ve ders notları bu 
sayılara dahil değildir. Heyeca-
nı bulaşıcıydı, okuyucularıda 
onu örnek almış adeta bir Sırrı 
Erinç olmak için onlarda çok 
çalışmaya başlamışlardır. Fakat 
bir Sırrı Erinç olmak o kadarda 
kolay değildir. Ülkesinin çağdaş 
uygar dünyada yer edinmesi 
büyük bir aşk ve saygıyla bağlı 
olduğu Atatürk’ten kalan miras-
ları en güzel şekilde kullanmak 
en önemli amacıydı. Bunun 
için ömrünün son aylarına ka-
dar durup dinlenmeden çalıştı, 
çevresindekilere sürekli örnek 
oldu ve onlara bilgi, malzeme 
ve cesaret verdi. Bu çalışmaları 
Türkiye Bilimler Akademisi Şe-
ref Üyeliği ve TÜBİTAK Hizmet 
Ödülü ile ulusal çapta, Inter-

national Quaternary Associati-
on’ın (INQUA) bir ödülüyle de 
uluslararası alanda takdir gör-
dü. Sırrı Erinç’in vefatı Türk ve 
dünya yerbilimlerinde bir sar-
sıntı olarak adlandırılmış ve Sırrı 
Erinç, her önüne gelen için kul-
lanıldığından anlamını yitirmiş 
olan “yeri doldurulamaz” sözü-
nün gerçekten anlam kazandığı 
nadir kişilerden biridir.

KAYNAKÇA;
https://tr.wikipedia.org
http://www.tuba.gov.tr
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Ceren Ekinci

Deren Akçam

Derin Çayır

Ezgi Kutbay

Gülin Yurter

İremsu Taşkın

10/N

25 Ekim 2015 tarihinde öğrenci arkadaşlarımı-
zın ve değerli öğretmenlerimizin eşliğinde saat 
08:00’da Kızılcahamam Jeopark Gezisi’ne gitmek 
üzere Çokkatlı Otopark’ın önünde toplandık. Gün 
içerisinde gezdiğimiz Köroğlu Barajı, Abacı Peri-
bacaları, Mahkemeağacin Köyü, Güvem Bazalt 
Sütunları ve Kuzeydoğu Anadolu Fayı bize hem 
Ankara yakınlarında da doğal güzellikler olduğunu 
gösterdi hem de coğrafi bilgilerimizin artmasına 
yardımcı oldu.

Yolculuğumuza tam anlamıyla başlamadan önce 
Cumhuriyet Tesisleri’nde verdiğimiz kahvaltı mola 
çok renkli görüntülere sahne oldu. Herkes çayını 
ve sabah kahvaltısını alıp kendisine yer bulmaya 
çalışırken bazılarımız kendilerini bir sandalyede üç 
kişi otururken buldu ki bu hepimizin uykusunun 
açılmasını sağladı.

KIZILCAHAMAM GEZİSİ
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İlk durağımız olan 
Köroğlu Barajı, barajla-
rın neden yapıldığını ve 
barajların önemli özel-
liklerini öğrendik. Ba-
rajlar, içme ve kullanma 
suyu elde etmek, akar-
su taşkınlarını önlemek 
ve elektrik üretimi için 
yapılırlar ve bu baraj-
ların ekonomik ömür-
leri vardır. Ekonomik 
olarak değerini yitiren 
barajların ömürlerini 
de doldurmuş olurlar. 
Burada ayrıca barajla-

rın sökülmesi için harcanan paranın büyüklüğü 
de bahsedildi ve hepimizin ağzı açık kaldı. Yine 
de milyon dolarlara mal olan bu barajların artıları 
eksilerinden daha fazla olduğu için buna pek de 
takılmadık. Ayrıca İç Anadolu gibi bitki örtüsü-
nün az olduğu ve eğimin fazla olduğu yerlerde 
su oluğa daha çabuk biriktiği için bu bölgelerde 
baraj yapımının tercih edildiğini ve uzun yıllar 
çalışmasının sürdürülebileceğini öğrendik.

Köroğlu Barajı’ndan sonraki durağımız Abacı Pe-
ribacaları oldu. Yolumuz uzun ve zordu. Etraf çok 
ıssız görünüyordu. Ayrıca bir noktadan sonra 
fotoğraflarımızı gönderemez, ailelerimize ulaşa-
maz hale geldik. İnternetin olmaması ve opera-
törlerin çekmemesinden dolayı anlık kalp krizleri 
geçirdik. Ailelerimiz bize ulaşamazken bilmiyor-
lardı ki biz orada bir yaşam mücadelesi veriyor-
duk. Gittiğimiz günün öncesi günü çok yağmur 
yağmıştı. Bu durum da ulaşımı hem zorlaştırdı 
hem de daha tehlikeli olmasına yol açtı. Periba-
calarını daha güzel görmek için yüksek tepele-

re çıkarken bu çamurlu 
yollar bizim oradan bu-
raya savrulmamıza sebep 
açtı. Merdivenlerin tahta 
olması kaygan bir zemin 
oluşmasına ve birkaç kez 
yuvarlanacak gibi olma-
mıza neden olmuştu. Bu-
radan söylemek istiyoruz 
ki, doğal güzellik merdi-
vensiz bir şekilde kesin-
likle daha güvenli. En son 
hatırladığımız kadarıyla el 
ele tutuşmuş aşağı doğru 
kayıyorduk. 

Abacı Peribacaları, Çel-
tikçi-Güdül yolundan 
Başören Köyü sapağının 
yaklaşık 250m kuzeyinde 
bulunmaktadır. 

Yaklaşık 11 milyon yıl önce volkan ağzından püs-
küren tüflerin su ile aşınması sonucu oluşmuş 
Peribacaları ile bölgede bulunan çay arasında 
50m’lik bir yükselti farkı bulunmaktadır. Abacı 
Peribacaları’nı Kapadokya Peribacaları’ndan ayı-
ran en önemli özellik peribacalarını oluşturan 
volkanik malzemenin asidik olması ve buna bağlı 
olarak tüf taşların daha dayanıklı olmalarıdır. Ay-
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koyu renkli oluşum da gerçek-
leşir. Buna ek olarak Kapadokya 
Peribacaları’nda bulunan bazalt 
şapkaları bazik oluşum olduğu 
için Abacı Peribacaları’nda bu-
lunmazlar.

Abacı Peribacaları’ndan sonra-
ki durağımız Mahkemeağacin 
Köyü oldu. Mahkemeağacin 
Köyü, Kızılcahamam’ın güney-
batısında ve ilçeye yaklaşık 17 
km mesafede, Çeltikçi yolu 
üzerinde bulunmaktadır. Mah-
kemeağacin Köyü’nün adının 
nereden geldiği birçok kişinin 
dikkatini çekmektedir. Köyde 
kadı bulunmasıyla “mahkeme” 
kelimesi, bitki örtüsünün be-
yaz ve yerleşim yerlerinin ak 
olmasıyla “akça”, mağaraların ve 
inişli-çıkışlı yerlerin bulunma-
sından da “-in” eki oluşmuştur. 
Halkta ağızdan ağza aktarım-
la bu “Mahkeme –akça-in” adı 
Mahkemeağacin’e dönüşmüş-
tür. Ayrıca; köyde bulunan ma-
ğaralarda eskiden şövalyelerin 
yaşamış olduğu düşünülmek-
tedir çünkü tavanlarda ateşten 
kalan is izleri vardır. 

Bu mağaralar aynı zamanda 
günümüzde de şarap imalatha-
nesi olarak kullanılmaktadır. Ay-
rıca mağaraların tavan ve du-
varlarında haç işaretleri görmek 
mümkündür. Doğa şartlarından 
dolayı bu mağaraların/tapınak-

ların önlerine kayalar düşmüş-
tür. Böylece doğal oluşumla 
birlikte arabaların geçebileceği 
genişlikte caddeler oluşmuştur. 

Deprem gibi doğal olaylarla 
düşen bu kayaların bazılarının 
ahır olarak kullanılan mağara-
ları kapatmasıyla köy halkı bu 
kayaların altında her ne kadar 
mümkün olmasa da hayvan 
fosillerinin olabileceğini düşün-
müştür. Köyün bir diğer özelli-
ği ise Balıkçıl Kuşların Ağustos 
ayının sonlarına kadar bu köyde 
konaklamasıdır. Bu kuşlar Ağus-
tos ayının sonunda daha sıcak 
yerlere göç etmektedir. Kuş-
ların yumurtlama evresinden 
yavruların uçmayı öğrenme-
sine kadar her aşama burada 
gözlemlenebilmektedir. Mah-
kemeağacin Köyü’nde dikkat 
çeken başka bir özellik de köy 
halkıdır. Köy halkı çok misafir-
perver ve sempatiktir. Köyün 
nüfusu yaşlılar (60-90 yaş)dan 
oluşmaktadır. Gezimizde bir-
çok teyze ve amcayla sohbet 
etme, onları tanıma şansı elde 
ettik. Herkes çok kibardı. Köyün 
emekli, özürlü ve ziraat maaşla-
rıyla geçindiklerini çünkü genç-
lerin şehirlere taşınması ile iş 
gücünün azaldığını ve herkesin 
sosyal güvence altına alındığını 
öğrendik. Ayrıca bu sebeple ih-
tiyaçlarını da seyyar marketler-
den karşıladıklarını gözlemledik. 
Köyde her şeyin çok doğal ve 
organik olması hepimizin dik-

katini çekti. Yol üstünde taze 
kıpkırmızı ve lezzetli domates-
ler bulabilmek bizi şaşırttı.

Mahkemeağacin Köyü’nde 
yaptığımız geziden sonra kısa 
bir otobüs yolculuğu daha ya-
pıp Kızılcahamam’ın içindeki 
Soğuk Su Milli Parkı’na vardık. 
Bu park gerçekten insana An-
kara’dan çok uzağa gitmemiş 
olsa da Karadeniz’e gitmiş his-
si veriyordu. Bundan hepimiz 
çok hoşlandık ve yemek ye-
mek için yöresel evlerden bi-
rinin bahçesine yapılmış olan 
restorana oturduğumuzda ye-
mekleri beklemekten bile keyif 
aldık. Yemek yediğimiz alanda 
birçok hamak ve piknik masası 
vardı. Oralarda sallanıp bir süre 
manzarayı izledikten sonra ye-
meklerimizi sipariş ettik. Çoğu-
muz köfte yemeye karar vermiş 
olsa da aslında sucuk yemenin 
daha yerli bir karar olduğunu 
anlayınca tek sucuk almış olan 
arkadaşımızın üzerine atladık.
(Kendisi Ceren olur ve sanırsak 
kendi yemeğini yiyemedi.) Bir 
de Ankara Havaları çalan pala 
bıyıklı bir amcamız vardı ki bi-
raz oynayınca keyfimiz daha da 
yerine geldi. Oradaki çamlarla 
kaplı manzaraya doyamadan 
tekrar otobüslere enerji topla-
mış bir şekilde binip sonraki du-
rağımız olan bazalt sütunlarına 
ilerledik. Şehirden çıkmadan 
önce yeni açılmış olan Kızılca-
hamam Tarihi Müzesi’ni de Be-
lediye Başkanı eşliğinde gezdik. 
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rak bitmemiş olsa bile düzen-
lenmesi ve içerdiği balmumu 
heykeller çok gerçekçiydi.

Sonraki durağımız Güvem Ba-
zalt Sütunları oldu. Dış püskü-
rük kayaçlara örnek olan bazalt 
sütunları yaklaşık 20 milyon yıl 
önce bir volkan patlaması so-
nucu yeryüzüne çıkan volka-
nik malzemenin soğuması ile 
meydana gelmiştir. Üst kısım-
larda oluşan düzensizliğin se-
bebinin ani soğuma olduğunu 
ve alt kısımlarda hacim farkın-
dan kaynaklı çatlaklar olduğunu 
öğrendik. Bazalt sütunları diğer 
kayalara göre daha ağır ve sağ-
lamdı. Hatta kırmak için çekiç 
kullanmak durumunda kaldık. 
Ayrıca bu özelliklerinden dolayı 
kaldırım taşı yapımında kullanı-
labileceklerini öğrendik. 

Havanın soğukluğuna ve yor-
gunluğumuza rağmen sonra-
ki durağımız olan Kuzeydoğu 
Anadolu Fayı çoğumuzun gör-
düğü en güzel manzaralardan 
birini bize sunmayı başardı. Bu 
fayın dünyanın en hızlı hareket 
eden ve en aktif faylarından biri 
olduğunu öğrendik. Tüm Ana-
dolu’yu kapsayan fay, bizi Çan-
kırı il sınırında karşıladı. Dağ içi 
ovasından geçen hattın üze-
rinde maalesef yerleşim alanı 
bulunuyordu ki bu hem ora-
daki insanların hayatını tehdit 
ediyor hem de yapılan ihmali 
hepimizin yüzüne vuruyordu. 
Yine de bu aktif faya yukarıdan 
bakıldığında görülen görüntü 
parçalanmış-ezilmiş kayaçlar, 
soğuk ve sıcak su kaynakları, 
gölcükler, traverten oluşumları, 
genç volkan konilerinden çok 
farklıydı. Sanki muhteşem bir 
manzarayı izliyormuş gibi his-
settiriyordu ama aynı zamanda 
da insan o hat boyunca Türki-
ye’nin en büyük depremlerinin 
olduğunu biliyor ve buruk bir 
acı da duyuyor. Yine de orayı 
görmek hepimize aslında ne-
rede yaşadığımız hakkında bir 
bilinç kazandırdı.

Fosil bulmak zor ve zahmetliy-
di. Rehber öğretmenimiz, Doç. 
Dr. Salih Şahin, balık fosillerinin 
çok zor bulunduğu ve en son 
25 yıl önce bulduklarından bah-
setti. Aramızda bir rekabet orta-
mı yaratmak için de balık fosili 
bulan kişilere akşamki Galata-
saray maçına iki bilet vereceği-
ni söyledi. Her ne kadar soğuk 
havada küçücük balık fosilini 
bulabilmek için canımızı dişi-
mize taksak da günün sonunda 
hiçbirimiz balık fosili bulamadık. 
Ama iyi tarafından bakmalıyız 
ki bu uğraşlar sonunda birçok 
yaprak fosili ile eve döndük.

Saat 18:00’da eve dönme za-
manı geldiğini bize söyledikle-
rinde hem biraz üzüldük hem 
de yorulduğumuz için sevindik 
fakat geri dönüş yolunda kimse 
uyuyamadı. Otobüste herkes 
birbirini tanıdığı için daha da 
sesli bir ortam vardı ve gerçek-
ten muhteşem bir zaman ge-
çirdik. Vardığımızda bazıları Ga-
latasaray maçı için koşarak eve 
giderken bazılarımız orada öğ-
retmenlerle biraz daha sohbet 
etti. Gezide öğrendiğimiz bilgi-
ler hem bizi çok eğlendirdi hem 
de bir daha onları unutmamızı 
sağladı. Bunun için hocalarımı-
za çok teşekkür ediyoruz. Sizi 
çok seviyoruz…
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Eski kıtaların birleşme noktası olan, Uygarlıklar Beşiği 
olarak da anılan Türkiye, sayısız uygarlıkların olduğu 
kadar çok çeşitli canlı türlerinin de anavatanıdır. Öyle 
ki bir adı da Küçük Asya’dır, bir kara parçası olmasına 
karşın kıtalarla yarışan, sayısı binlerle ifade edilen bir 
biyoçeşitliliğe sahiptir. Bu durumun binyıllar boyu bu 
şekilde süregelmesinde coğrafi konumunun çok bü-
yük bir etkisi vardır. Ne var ki her türlü felaketi atlatıp 
günümüze ulaşabilen bu eşsiz canlılar, biyokaçak-
çılar yüzünden zarar görmekte ve hatta yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır.

Hatice Ada ÖZMEN

9-B

Türkiye’nin Coğrafi Konumunun 
Sürüngen Çeşitliliğine Etkisi ve 
Biyokaçakçılık
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man en kolay tanımlanabi-
len yerlerden biri Anadolu’dur. 
Kıtalar arasında köprü görevi 
görmesi, insanlar için her za-
man cazip bir yerleşim yeri ol-
masına sebep olduğu kadar ik-
limsel özellikleri de çok büyük 
ölçüde etkilemiştir. Antalya’da 
deniz girilebilecek kadar sıcak 
olduğunda Erzurum’da lapa 
lapa kar yağabilmektedir. Aynı 
şekilde Ankara’da sıcak ve ku-
raklıktan otlar sarardığında Art-
vin’de evleri su basabilmektedir. 
İklimlerin bölgeden bölgeye 
bu kadar değişken oluşu fark-
lı yaşam alanlarına gereksinim 
duyan türlerin aynı coğrafyada 
yaşamalarına olanak vermiştir. 
Aynı zamanda başka bölgeler-
de bulunmayan, endemik tür-
lerin ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Türkiye tek başına 
3000 endemik bitkinin yaşam 
alanıdır, Avrupa’da ise bu sayı 
tüm kıta dahil 2500’dür. Sadece 
bölgeye ait türlerin bu kadar ol-
duğu ve Türkiye’nin geçiş köp-
rüsü olduğu düşünüldüğünde 
endemik olmayan türlerle bir-
likte bu sayı katlanarak artar. Bu 
durum sürüngenlerde de çok 
açık bir şekilde gözlemlenebilir. 

Türkiye’de toplam 165 adet 
sürüngen türü yaşar. Bu sınıfa 
kaplumbağalar, kertenkeleler,-
yılanlar, tuataralar ve timsahlar 
dahildir. Türkiye’de ilk üçüne 
rastlanır. Endemik türlere örnek 
olarak kertenkelelere Harran 
Kertenkelesi (Acanthodact-
hylus harranensis) ve Süphan 
Kertenkelesi (Eremias suphani), 
yılanlara Anadolu Yılanı (Vipera 
anatolica) ve Çoruh Engereği 
(Pelias pontica) örnek verilebi-
lir. Bu çeşitliliğe ek olarak coğ-
rafi konumun büyük etkisiyle 

gelişen iklim türleri sayesinde 
sadece maki ve seyrek ağaç-
lı taşlık alanlarda yaşayabilen 
İnce Kertenkele (Ablepharus ki-
taibelli), yüksek bozkır bölgele-
rinde yaşayabilen endemik Van 
Kertenkelesi (Darevskia sapphi-
rina) ve çölümsü kurak yerler-
de yaşayabilen Dev Kertenkele 
(Varanus griseus) aynı coğraf-
yayı paylaşabilmektedir. 

Türkiye’nin birçok endemik 
ve endemik olmayan türe 
ev sahipliği yapması biyoka-
çakçıların gözlerini ülkemize 
çevirmelerine neden olmuştur. 
Biyokaçakçılık, bir ülkeye ait 
canlıyı yasadışı yollarla yurt dı-
şına kaçırıp pazarlamak olarak 
özetlenebilir. Kaçırılan hayvan-
lar çok yüksek fiyatlara alıcı bu-
labilmektedir ve cezalar caydı-
rıcı değildir. Örneğin kaçakçılık 
cezası 35000 TL olan Kafkas 
Engereği Avrupa’da 120000 
dolara alıcı bulabilmektedir. 
Kaçakçılar sadece bununla kal-
mayıp yanlarında kaçırdıkları 
bitkilerin soğan ve yumruları-
nı, sürüngenlerin yumurta ve 
organlarını da kaçırarak canlı-
ların anavatanlarında sayıları-
nın giderek azalmasına neden 
olmaktadırlar. Örneğin 1975-
2004 yılları arasında 420000 
kara kaplumbağası ülkemizden 
kaçırılmıştır ve bu veriler uzayıp 
gitmektedir.

Çok zengin bir biyoçeşitliliğe 
sahip olan ülkemiz, kaçakçıların 
tehdidiyle karşı karşıyadır. 
2013’de Doğa Koruma ve Mil-
li Parklar Genel Müdürlüğü 
tarafından Biyokaçakçılıkla 
Mücadele Projesi’nin başlatılmış 
olması olumlu bir gelişme olsa 
da kaçakçılar işlerine devam et-
mektedir. Onları durdurmamız, 
ancak herkesi biyolojik zengin-

liğimiz hakkında bilinçlendir-
mek ile mümkün olabilir.

KAYNAKÇA;

h t t p : / / m . h a b e r l e r . c o m /
a v r u p a - d a k i - b i t k i - t u r l e -
r i n i n - y u z d e -7 5 - i - t u r k i -
ye-de-4483814-haberi 

http://www.appsaljazeera.com/
interactive/endemik/endemik/
index.html 

h t t p : / / w w w . h a b e r -
t u r k . c o m / y a z i - d i z i s i / h a -
ber/1094352-ters-laleyi-kaci-
rip-eyfelin-altina-diktiler 

Baran, İ., Ilgaz, Ç., Avcı, A., Kum-
lutaş, Y., Olgun, K.(2012). Türkiye 
Amfibi ve Sürüngenleri. Ankara: 
TÜBİTAK.



16

C
o

ğ
ra

fy
a

Yerküre bilindiği üzere yuvar-
laktır, kutuplarda hafif bir ba-
sıklık ve buna karşılık ekvatorda 
bir şişkinlik vardır. Yarıçapı yak-
laşık 6.400 kilometre,çevresi ise 
40.000 kilometredir.

Peki ya bunu ne zamandan beri 
biliyoruz?

Yerkürenin yuvarlak oldu-
ğu uzun zamandır bilinen bir 
gerçektir.Yunan denizciler, bu 
kanıya gemilerinin ufukta kay-
boluşuna bakarak varmışlardır.
Bu gemicilerin gözlemlerini 
ise Aristoteles kurama dökme-
keyi kendine görev edinmiştir. 
Yerkürenin yarıçap ölçümü ise 
dünyanın yuvarlak olduğunun 
ispatından bir kaç yüzyıl sonra, 
İskenderiye de Eratosthenes ta-
rafından yapılacaktır.

Eratosthenes, Güneş’in yaz 
gündönümünde dorukta oldu-
ğu ve güneş ışınlarının yerküre-
nin yüzeyine dik indiği bir gün, 
Syene ‘deki bir dikiltaşın gölge-
sinin uzunluğunu ölçmüştür.
İskenderiye ile Syene arasındaki 
uzaklığı bilerek, yerkürenin ya-
rıçapını hesaplamıştır. Bu he-
saplama da üçgen yöntemini 
kullanan Erstosthenes, bugün-
kü birimlerle 4.600 kilometreye 
karşılık gelen bir değer bulmuş-
tur. Ancak o zamanki imkanlar 
göz önünde bulundurulacak 
olunursa, yapılmış olan tahmin 
gerçek değerle kıyaslandığında 
azımsanmayacak derecede ba-
şarılı bir ölçümdür.

Ayın çapı da bu ölçümden ha-
reketle hesaplanmıştır. Bir Ay 
tutulması sırasında yer kürenin 
gölgesini katetmesi için geçen 
sure ölçülmüştür, ardından üç-
genleme ilkesi yoluyla Dünya –
Ay uzaklığı hesaplanmıştır.

ÜÇGENLEME YÖNTEMİ

Eratosthenes’in çalışmalarını 
sürdürdüğü zamanlarda uzak-
lık ölçümleri, ölçülü yürümek 
konusunda eğitim almış,”ritimli 
“adım atan yürüyücüler aracılı-
ğıyla yapılıyordu. Orta çağda Bi-
runi’nin de yaptığı gibi 18.yüzyıl 
bilim adamları, yer yüzünde bir 
dereceye karşılık gelen uzaklığı 
ölçmek için ritimli yürüyücüle-
rinkinden daha şaşmaz bir yön-
teme başvuracaklardır. 

Bu yöntem ise “üçgenleme 
yöntemidir”.

Üçgenleme Yöntemi, Bir üç-
genin tabanlarının ölçülmesi-
nin ardından, belirli noktaların 
(dağlar, ağaçlar, kilise çan kule-
si…) hedeflenmesiyle yapılır. 16. 
yüzyılda bu yöntem yardımıyla 
Eratosthenes’in çalışması ileri-
ye götürülmüş, yerkürenin yarı 
çapı 6.000 kilometreden fazla 
bulunmuştur.

DÜNYA’NIN ŞEKLİ 
VE HAREKETLERİ 
ÜZERİNE

Alara AÇILMIŞ

11-O
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17. yüzyılın ortalarında ise sar-
kacacın salınımları konusunda 
bir tartışma patlak vermiştir. Bu 
tartışmanın temel sebebi ise 
yerkürenin biçiminin tam ola-
rak ne olduğu konusundadır.

Sarkaç dikey bir ipe asılmış bir 
ağırlıktır. Buna bir itme verildi-
ğinde salınır.

*Galilei bundan kronometre 
olarak yararlanmıştır.

* C h r i s t i a a n 
Huygens sar-
kacın vuruşla-
rının süresini 
hesaplamıştır 
ve bunun sar-
kacın uzun-
luğuna bağlı 
olduğunu,asla 
ucundaki cis-
min kütlesine 

bağlı olmadığını göztermiştir.
Böylece saatçiliğin temellerini 
atmış olan Huygens, bir sarka-
cın saniyede bir kez vurması 
için Paris ‘te 99 sabtimetrelik bir 
ip gerektiğini saptamıştır.

*1672 yılında Fransız Jean Ri-
cher, Guyana‘da Cayenne’ye 
yaptığı bir yolculuktan sonra 
sarkacın Cayenne‘de Paris’te-
kinden daha yavaş salındığını 
belirtti.

*1676 yılında İngiliz astronom 
Halley, yapmış olduğu volkanik 
ada yolculuğunda “yüksekte bir 
dağ zirvesinde bulunduğunuz-
da, sarkaç ovadakinden daha 
yavaştır” çıkarımını yapmıştır.

**** Newton ise yerçekimi ku-
ramı sayesinde varolan bütün 
bu gözlemleri yorumlamıştır. 
”Eğer sarkaç dağın tepesinde 
daha yavaş salınıyorsa, yerkü-
renin merkezinden daha uzakta 
bulunmasından ve buna bağlı 
olarak yer çekiminin daha za-
yıf olmasındandır” sözleriyle 
sarkaçların hızı ve yer çekimi 
bağlantısını açıklayan New-
ton yapmış olduğu bu çıkarım 
yardımıyla Dünya’nın şeklini 
de ispatlamıştır. Çünkü yerküre 
ekvatordan şişkin, kutuplardan 

basıktır. Bundan dolayı da ek-
vatora yaklaştıkça sarkaçın hızı 
yavaşlamaktadır.

Kraliyet Bilimler Akademisi’nin 
hokum sürdüğü Paris’te tutum,-
Descartes taraftarı ve Newton 
karşıtıydı. Uzaktan etki düşün-
cesini saçma bulmalırından 
ötürü Descartes’in burgaçlarını 
yeğliyolardı. Ancak 1735 yılında 
gerçekleştirilecek olan bir dere-
celik meridyenin hem kutup-
ta hem ekvatorda ölçümüyle 
Newton‘nın tezi ispatlanmıştır.

YER KÜRENİN HAREKETLERİ

Yer küre kendi etrafında ve Gü-
neş’in etrafında döner ve hare-
ketini düzenli olarak sürdürür.
Bu gerçekliğin keşfedilmesi ve 
sorgulanması, insanoğlunun 
etrafını gözlemlemeye başladı-
ğı günlere dayanır. Yer kürenin 
hareketleri tarih boyunca bir 
çok ünlü bilim insanın çalışma-
larına konu olmuştur. Bu bilim 
insanlarına örnek olarak; Aris-
tarkhos, Kopernik, Kepler, Galilei 
ve son olarak Newton verilebilir.

Yapılmış olan çalışmaların sayısı 
her ne kadar fazla olsa da yer 
kürenin kendi etrafında dön-
düğünün ilk doğrudan fiziksel 
kanıtı oldukça geç bir tarih-
te bulunmuştur. Leon Fouca-
ult‘nun 1851 ve 1852 tarihlerin 
de, Pantheon‘da gerçekleştirmiş 

olduğu ünlü deney sayesinde 
bilim dünyası aydınlanmıştır. 

FOUCAULT‘NUN DENEYİ

Işık hızının 
s a p t a n -
mas ında 
Fizeau ile 
y a r ı ş a n 
dahi de-
n e y c i 
Leon Fou-
c a u l t .
N e w -
ton‘ın ka-
nıt ladığı , 

yerkürenin dışındaki bir kütle-
ye uygulanan çekimin, yerkü-
renin merkezinde bulunan ve 
tüm kütleyi taşıyan bir noktanın 
uyguladığı çekime indirgene-
bileceği kuramına başvurdu. 
Başvurmuş olduğu bu kura-
mı kanıtlamak adına, “Foucault 
Sarkacı” düzeneğini hayata ge-
çirmiştir. Ünlü bilim adamının 
gerçekleştirmiş olduğu bu dü-
zeneğin işleyişi şöyledir: Yer-
yüzü üzerinde bir sarkaç asılır 
ve onu dikey doğrultusundan 
uzaklaştırılır, sarkacın ipinin 
oluşturduğu doğru ile yer kü-
renin merkezi bir düzlem oluş-
turduğu gözlemlenir. Sarkaç bu 
düzlemde sallanacaktır, çünkü 
hiçbir güç onu uzaklaştırmaya 
çalışmaz. Sonuç olarak Leon 
Foucault, yapmış olduğu bu 
deney ile ortaya atmış olduğu 
yerkürenin hareketi tezini doğ-
rulamıştır.

KAYNAKÇA;

“Herkese Biraz Bilim “Claude Al-
legre Yapı Kredi Yayınları 

https://tr.wikipedia.org/wiki/
Foucault_sarkac%C4%B1

http://pics-about-space.com/
eratosthenes-astronomy?p=5#
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Gülfem Yağmurdur 
9 -P

DÜNYA’NIN EN DERİN MAĞARASI: KRUBERA

Dünyanın en derin mağarası olarak kabul edilen 
Krubera Mağarası aynı zamanda “Dibi görünme-
yen mağara” olarak ta anılmakta. Krubera Mağarası 
Gürcistan’daki Arabika Dağları’nda yer almaktadır. 
Mağaranın neredeyse tamamı kireçtaşındandır. 
Jeologların şuana kadar kesin olmakla birlikte bu 
mağaranın derinliği 2190 m, uzunluğu ise 13.432 
metredir. Krubera ismi Rus jeolog Alexander Kru-
ber’dan alınmıştır. Krubera mağarası Abhazya’nın 
Gagra ilçesi yakınlarında, Karadenize kıyısı olan 
Arabika Masifi üzerindeki Gagrinsky Aralığı’nda, 
denizden 2.250 metre yükseklikte yer almaktadır. 

Bu derinlik ve uzunluk ele alındığında insanın aklı-
na bir tek soru geliyor. Bu mağara neden bu kadar 
derin? Bunun cevabı ise Krubera kıtaların kayması 
sonucunda Kafkaslarla birlikte Anadolu yarımada-
sını da oluşturan büyük tektonik hareketlerin mer-
kezinde yer alıyor. Bu bölgede çarpışan kıtaların 
üst katmanları bükülerek Arabika Masif gibi dağ 
zincirleri oluşturuyor. Kaya tabakasının bu şekilde 
eğilip bükülmesi dünyanın derinliklerine uzanan 
dev çatlaklar yaratıyor. Aynı zamanda bu mağa-
ra ve çevresinin çoğu karstik (kireç taşı) bölge ol-
duğundan dolayı zemin yumuşaktır bu nedenle 
büyük çatlaklar yağmur suları ile her geçen gün 
büyümekte.

Demir CANDEMİR

11-O
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2005 yılında mağaranın adını aldığı jeolog 
Alexander Kruber buraya 56 kişilik ekibi ile bir se-
fer düzenledi. Bu seferde ekibi ile büyük güvenlik 
önlemleri kapsamında 5 ton ekipman ile mağa-
raya giriş yaptılar. Yolculuk sırasında 700, 1215, 
1410 ile 1640 metre derinlikte toplam 4 mola 
verdiler ve her mola noktasında küçük kasabalar 
bile kurdular. Bu yolculukta Kruber ve ekibi yer 
altında bu macera adına 1 ay geçirdiler.

Krubera mağarası yıl boyunca pek çok mağa-
rabilimci tarafından ziyaret edilmekte ve bir çok 
turist tarafından ilgi ile karşılanıp ziyaret edilmek-

tedir. Her sene ekipler halinde dalış yaparak en 
derine inme rekorunu kırmaya çalışan gruplar 
görülmektedir. Dünyanın en ölümcül çukuru 
olarak adlandırılan bu dibi görünmeyen mağara, 
görenleri hayrete düşürüyor.

KAYNAKÇA;
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/
8c/95/54/8c95541680c3e45c2612529415df9a-
ab.jpg

http://entdecker.travelworks.de/wp-content/up-
loads/2014/09/voronya-krubera-hoehle.jpg
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Havaların hiç esmediği, insanı kasıp kavuran o sıcak yaz günle-
rinde kendinizi serinliğin doruk noktalarında bulduğunuzu, şehir 
hayatının kargaşasının son bulup kendinizi bir nevi tabiat ana’nın 
kucaklarına bıraktığınızı hayal etmek, sizce de baştan çıkarıcı bir 
deneyim olmaz mıydı? Karadeniz yaylaları, yemyeşil doğasına 
bürülü, serin ve gür akan dereleriyle bizlere atalarımızdan ema-
net yayla kültürünü yansıtmaktadır ve bunun güzelliklerinin sır-
rını çözebilmek bizim için en büyük huzur kaynağı olacaktır…

KARADENİZ YAYLALARI

Cenk Kaan 
Zeki Fikret
10-I
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Yaylasıyla ün salmış vaziyettedir. Pokut ‘1800 metre 
yükseklikten sonra ağaç yetişmez’ kuralını aldığı ılı-
man rüzgarlar sayesinde yıkmayı başarmış ve gök-
yüzündeki bulutların deniz gibi süzülüşü bizi kendine 
hayran bırakacaktır elbet. Eski zamanlarda yerli hal-
kın geçim kaynağı olan hayvancılığa çok büyük katkı 
sağlamış olan Pokut Yaylası, misafirlerine ‘Tanrının ya-
ratmış olduğu cennet’in bir yansımasını sunmaktadır. 
Mor, sarı veya belki de beyaz, rengarenk çiçekleriyle 
bizleri selamlayan bu yayla, yüce dağlarıyla birlikte 
insanlığa sonsuzluğun ve varlığının aslında başından 
beri nereye ait olduğunun hikayelerini anlatmaktadır.
Yurdumuzun kuzey bölgelerinin yaylaları sırf burada 
kalmamaktadır ve rotamızı Artvin tarafına çevirdiği-
miz zaman ‘Beyazsu’ yaylasının zarifliğini göz önüne 
almamız gerekmektedir. 

Sırtını görkemli Karçal Dağ-
ları’na genişçe yaslıyan bu 
yayla, ismini girişini süsle-
yen, bembeyaz köpüren 
sulardan almaktadır. Te-
ma’nın koruması altına al-
dığı bu yayla, bizlere atılan 
her adımda çayırlık alanın 
etkileyici sakinliğini kanıt-
lamaktadır. Yerli halktan ya-
bancıya, herkesin dikkatini 
kendine çekmeyi başaran, 
Artvin’in Borkça ilçesine 
bağlı Beyazsu Yaylası, zi-
yaretçilerine ‘yaşamlarının 
en tatmin edici gezisi’’ni 
yaptıkları sonucuna erdir-
mektedir.
‘Karadeniz’ özel adı her-
hangi bir yerde geçtiği za-

man elbet ki aklımıza ilk önce Haldizen Yaylasıyla öne 
çıkan ‘Trabzon’ ilimiz aklımıza gelmektedir. Demirkapı 
Yaylası olarak ta bilinen Haldizen Yaylası, dört tarafı 
yöresel dağları ve etkileyici gölleriyle çevrilmiştir.

Eşi benzeri görülmemiş olan Uzungöl bu bölgeye sa-
dece yirmi kilometre uzaklıktadır. Gölün kıyıları, yer 
yer sazlıklarla bürünmüş ve insanı şaşkına çeviren 
orman gülleri mis gibi kokusuyla bizlere paha biçile-
meyen anılar yaşatmaktadır. ‘Balıkçılık’ ve ‘Turizm’ gibi 
kalkınma alternatiflerinde başarı elde eden Haldizen 
Yaylası, insan varlığını kendine bağlamakta ve kendi 
içinde bulundurduğu muhteşem uyumun mutlaka 
şahit olunması gerekçesini zorunlu kılmıştır.
Her ne kadar tartışıp, yazıp, çizsek dahi, Karadeniz o 
eşsiz güzellikleri elbetki anlatılması için satırlar yet-
mez. Belki de sadece o bölgeyi, yöreyi daha iyi an-

layabilmek, bu uyumun bir 
parçası olabilmek için orada 
varlığımızı bulundurmak yeterli 
olacaktır…..

KAYNAKÇA;

http://kuzeyyasam.com/TR/
index.php/2015/11/11/haldi-
zen-yaylasi/
http://www.neredekal.com/res/
haber/hb_b_14111052_l-b.jpg
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İlkçağ Dünyası hakkında ilk coğrafi 
eseri yazan, doğa biliminin temsil-
cilerinden Strabon, M.Ö. 60lı yıllar-
da bugünkü sınırların Amasya’sında 
doğmuş, Roma İmparatorluğu dö-
neminde yaşamış bir Yunanlı tarihçi, 
coğrafyacı, filozoftur. Dünyanın ilk 
coğrafyacısı olarak kabul edilen ve ya-
şadığı dönemin getirdiği gerek zorun-
lu nedenler gerek farklı nedenler so-
nucu yapılan göçler ve hangi milletin, 
hangi bitki türünün, hangi iklimlerin 
olduğu, nerelere yerleştikleri gibi ko-
nulara dair bilgilerle önem kazanmış 
bir gezgindir. 
“... Benim şehrim; içinde İris (Yeşilır-
mak) nehrinin aktığı geniş ve derin bir 
vadide kurulmuştur. İnsan emeği bu-
raya hem şehir hem kale karakterle-
rini çok iyi şekilde sağlamıştır. Çünkü 
burası çok yüksek ve sarp kaya olup 
dimdik nehre doğru iner. Ve nehir et-
rafından şehrin kurulmuş olduğu yer-
de sahilde bir duvar ve her iki tarafta 
da sivri tepelere doğru uzanan duvar-
lar vardır. Bu tepeler iki tane olup ta-
bii bir şekilde muhteşem bir kule gibi 
yükselmektedirler. Bu çevre içinde 
kralların hem sarayları hem de mezar 

Neslihan SARAYLI
11-O

DÜNYANIN İLK COĞRAFYACISI: 
AMASYALI STRABON
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anıtları bulunur. Her ne kadar 
şimdi bir eyalet ise de Amaseia 
(Amasya) bir zamanlar krallara 
aitti...”
Varlıklı bir ailenin çocuğu ol-
masının getirdiği avantajlarla iyi 
bir öğrenim alabilmiş ve istediği 
kadar gezebilme imkânı bul-
muştur. Güney tarafında Aithi-
opia sınırına kadar Nil Vadisi’ni 
gezmiş, doğuda Komana Au-
reia’da kısa bir süre bulunmuş, 
Pyramos Irmağı’nı, Phrygia’da 
Hieropolis’i Karia’da Nysa’yı ve 
İonia’da Ephesos’u görmüştür. 
Pantos bölgesine Sinope’ye, 
Kyzikos’a ve Nikiaia’ya gitmiş, 
Kilikia ve Karia’da dolaşmış, My-
lasa, Alobonda’ya, Tralles’e ve 
büyük ihtimalle Synnada, Mag-
nesia’ya, Smyrna, Eukseines 
kıyılarına ve Suriye’ye ve Bery-
tos’a kadar gitmiştir. Ayrıca, Yu-
nanistan, Roma İmparatorluğu 
ve Mısır’ın büyük bir bölümü-
nü de gezmiştir. Bu kadar yer 
bilmesi, gezmesi sonucunda 
edindiği bilgilerle ve orda tanış-
tığı önemli isimler olan öğret-
menlerinden esinlenerek tarih, 
coğrafya ve felsefe konularında 
çalışarak eserler vermiştir.

En ünlü eseri o dönemin coğ-
rafyasını anlattığı “Geographika” 
adlı yapıtıdır. 17 ciltten oluşan 
bu yapıtın büyük kısmı günü-
müze ulaşmış ve dönemimiz 

coğrafyasının temelini oluş-
turmuştur. İnsanların, kavim-
lerin ve imparatorlukların fiziki 
dünya ve çevre ile olan ilişkile-
riyle tarihi içeren kapsamlı bir 
eserdir. Strabon’un Coğrafyası, 
birçok dile çevrilmiş olmasının 
yanı sıra sadece coğrafi bir eser 
değil, coğrafyanın tarihini ve 
felsefesini de anlatır. 
Esere göre batıya gidildikçe 
eninde sonunda Hindistan’a 
ulaşılabileceği, dünyada tek bir 
okyanusa sahip olduğu gibi 
tespitlerde bulunulmuştur. An-

siklopedik değerde 
olan bu yapıtta ma-
tematiksel coğrafya-
dan bahsedilmemiştir 
çünkü amacı keşfedil-
miş dünyanın genel 
bir görünümünü an-
latmaktır. Dağlar, ova-
lar, denizler, bitkiler, 
kentler, yollar, köprü-
ler, önemli binalar ve 
bazı insanlar, gruplar 
hakkında bilgilere yer 
verilmiştir. Strabon, 
dağların oluşumunu iç 
basınçla, yanardağla-
rın oluşumunu yerka-
buğunun içindeki rüz-

gârlarla ve Akdeniz adalarının 
oluşumunu ise yanardağlarla 
veya çökmelerle açıklamıştır. 
Coğrafyanın günümüzdeki du-
rumuna ulaşılmasında büyük 
bir etkiye sahip olan eserleri 
ve hayatı ile birçok dalda öncü 
olarak bilinen bir isim Strabon 
hayatını okuyup, öğrenmeye 
ve öğretmeye adamış M.S. 20li 
yıllarda Amasya’da vefat etmiş-
tir.

KAYNAKÇA:

www.edebiyadvesa-
natakademisi.com
n y s a a n t i k k e n t i .
blogspot.com.tr
www.ekopangea.com
cografyamiz.blogcu.
com
biography.yourdictio-
nary.com
www.turkcebilgi.com
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Üzerinde yaşadığımız Anadolu toprakları,yani bir başka deyişle Avrupa 
ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan değerli köprü,bizler dışında çeşit-
li bitki ve hayvanlara da ev sahipliği yapmakta. Fark edemediğimiz bu 
zenginliğin birçok ülke tarafından kıskanıldığını biliyor muydunuz? Şu an 
hepinizin tek bir ağızdan ”Gerçekten mi?” diye bağırdığını ve bunun yü-
rekten gelen bir şaşkınlık ifadesi olduğunu o kadar biliyorum ki. Türkiye 
zenginlikte-doğal türler açısından-tüm AB ülkelerini son sürat sollamış 
durumda. Özellikle de bitki çeşitliliği açısından. Ülkemizde 11 binden faz-
la bulunan bitkiden 3 bin 90’ı endemik; yani sadece bizden,sadece bura-
ya ait. Bu bize özgü bitkileri,yapı ve dış görünüş açısından sınıflayabiliriz. 
Bu açıdan bakacak olursak bunları 15 farklı şekilde kategorize edebiliriz.
Bunlar: nergisgiller, papatyagiller, huşgiller, turpgiller, karanfilgiller, bakla-
giller, kayın-giller, süsengiller, marulgiller, ballıbabagiller, çamgiller. sinirli 
otgiller ve daha boylu boyunca uzanan upuzun bir liste. Ne kadar da 
farklı ve kapsamlı türler değil mi? Biraz daha derine inersek karşımıza 
bu türlerin kendi içinde de çeşitli örnekleri çıkacaktır. Mesela süsengiller 
familyasından olan çiğdem(Crocus) bitkisinin; Ankara, İstanbul, Abant, 
Kalkan, Tahtalı, Uludağ çiğdemi diye ayrıldığını biliyor muydunuz? Tüm 
bunlara bakıldığında ne kadar zengin olduğumuz anlaşılıyor ve yeni yeni 
türler keşfederek bu manevi emanetin değerini arttırıyoruz şüphesiz. 
Peki, neden Türkiye’de bu kadar çeşitlilik var da, dünya imparatoru di-
yebileceğimiz Amerika kıtasında hiçbir şey görülmüyor? Bunun cevabı 
açık ve net bir şekilde bizim konumumuz ve topraklarımızın verimlili-
ği olmalıdır. Böylesine çeşitli iklimin gözlemlendiği, böylesine farklı ve 

Günce ÇAĞIRGAN 
9-B

ENDEMİK BİTKİLERİMİZ



25

C
o

ğ
ra

fy
a

engebeli yer şekillerinin bulunduğu, farklı toprak 
türlerinin görüldüğü ve flora bölgelerinin-Akde-
niz, İran-Turan ve Avrupa –Sibirya- kesişme alanı 
olan bir yerin sınırlı doğal elementler tarafından 
donatıldığını düşünmek pek de doğru olmaz ga-
liba.

Tuzcul Sabun Otu (Saponaria halophila)
Tuzcul sabun otu, karanfilgiller familyasında bu-
lunan bir bitki türüdür. Mayıs ayında çicek aç-
makla birlikte, Orta Anadolu’da yayılış gösterir.
Otsu bir bitkidir, sürünücüdür ve eczacılıkta kul-
lanılır. 

Göknar (Abies)
Göknar, çamgiller familyasında bulunan, Abies 
cinsinden, iğne yapraklı ağaç türleridir. Kendine 
özgü formu ve kokusu ile Çamgiller familyasının 
diğer türlerinden çabucak fark edilebilir.

Sapsız Meşe(Quercus petraea)
Sapsız meşe, kayıngiller familyasında bulunan, 
uzun boylu, birinci sınıf bir ağaçtır. Dış görünü-
şü saplı meşeye benzemekte ancak palamutları 
sapsız, yaprak dipleri kulaksızdır.

Cibcik (Taraxacum mirabile)
Cibcik, papatyagiller familyasında bulunan, Hazi-
ran ayları çiçek açan bir karahindiba türüdür. Çok 
yıllıktır ve otsu bir bitki türüdür. Türkiye’de genel-
likle Kuzey ve Orta Anadolu’da yayılış gösterir.
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MTA GEZİSİ

Coğrafya Zümresi tarafından 13-14 Ekim 2015 ta-
rihlerinde, doğanın ve insanlığın milyonlarca yıllık 
tarihine ev sahipliği yapan Maden Tetkik Arama 
Enstitüsü’nde yer alan Tabiat Tarihi Müzesi’ne 
gezi düzenlenmiştir. Öğretmenlerimizden Ah-
met Gür, Sidar Çakan, Başak Yıldız Eyyam, Fatma 
Buyraz’ın rehberlik ettiği geziye 10/A, 10/B, 10/C, 
10/Y, 10/T ve 10/S sınıfları katılmıştır. Gezide reh-
ber eşliğinde jeolojik zamanlar, taşların oluşumu, 
Anadolu’ya ait fauna ve flora dağılışı ile özellikleri 
incelenmiştir.

ÖZLEM YAĞBASAN “LEVHA TEKTONİGİ”  
KONFERANSI

Coğrafya Zümremizin katkılarıyla 23 Ekim 2015 
tarihinde Lise Kısmımızda “Levha Tektoniği” ko-
nulu konferans düzenlendi. Konferansa konuş-
macı olarak katılan Gazi Eğitim Fakültesi Coğ-
rafya Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Özlem Yağbasan, öğrencilerimize Levha Tek-
toniği Teorisi ve kanıtları, levha hareketleri, aktif 
volkanlar ve depremler, Türkiye’nin ve Ankara’nın 
depremselliği konuları üzerine bilgi verdi. 

KIZILCAHAMAM GEZİSİ

Coğrafya Zümre Başkanı Aylin Ergül ve Tarih 
Zümre Başkanı Süheyla Dinekli başkanlığın-
da, Coğrafya öğretmenleri Mustafa Yavuzer ve 
Fatma Buyraz’ın rehberliğinde, okulumuz 10. 
sınıf öğrencilerinden 42 kişilik öğrenci grubu, 
25.10.2015 tarihinde  Kızılcahamam Jeopark Ala-
nına düzenlenen geziye katıldı.

Gezi boyunca öğrencilerimize Gazi Üniversitesi 
Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Salih Şahin de reh-
berlik etti. Kızılcahamam merkezi yakınlarında 
bulunan, Abacı Peribacaları, Mahkemeağacin 
Köyü, Belediye Müzesi, Güvem Bazalt Sütunla-
rı incelendi. Güvem Kasabası yakınlarındaki fosil 

COĞRAFYA ZÜMRESİ ETKİNLİKLERİ

Beyza Simay TÜRKEŞ

10-C

Zeynep Doğa ÖZDENER

10-C
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Böylece, araştırma, yaşayarak öğrenme ve sos-
yalleşme hedeflerine ulaşılmak istendi.

OLİMPİYATLAR

Türk Coğrafya Kurumu’nun düzenlediği 13. 
Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı Ulusal Takım 
Seçmeleri, 28 Şubat’ta tamamlandı. Yarışmada 
TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi 11-A sınıfı 
öğrencisi Ege Öndeş, dörder asıl ve yedek öğ-
renciden oluşan Ulusal Takıma asil olarak seçildi. 
Dört etaplık zorlu bir süreci kapsayan Ulusal Ta-
kım Seçmeleri Ocak ayında 200’ü aşkın lise öğ-
rencisinin katıldığı Türkçe Coğrafya Bilim Sınavı 
ile başlamış, Şubat ayında gerçekleştirilen İkinci 
Etap İngilizce Multimedya Sınavı ve Üçüncü Etap 
İngilizce Arazi Çalışması Sınavları sonucunda ise 
sekiz öğrenci son etapta yarışmak üzere belir-
lenmiştir. 28 Şubat’ta İstanbul Enka Okulları’nın 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen dördüncü ve son 
etapta ise sekiz aday, Çin’e gidecek olan Asil Ta-
kımda yer almak için yarıştı. Adaylar, daha önce 
kura ile belirlenen ve iki hafta hazırlanma süre-
si verilen konu başlıklarında akademisyenlerden 
oluşan değerlendirme kurulu önünde İngilizce 
sunumlarını yaptılar.

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi öğrencisi Ege 
Öndeş, “Küresel Isınmada İnsan Etkisi ve Şehir Isı 
Adaları” adlı sunumunda küresel ısınmada beşeri 
etkilerden bahsederek, beşeri iklim değişikliğinin 
yerel yansıması olan kentsel ısı adalarında, yani 
şehirleşmenin yoğun olduğu merkezlerde ısıyı 
hapseden binaların varlığı nedeniyle sıcaklığın 
normalin üzerinde olduğunu anlatarak jüriyi et-
kilemeyi başardı ve dört kişiden oluşan asil ta-
kımda yer alarak ülkemizi Çin’de temsil etmeye 
hak kazandı.

3. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı, Çin’in Pekin 
şehrinde 16-22 Ağustos 2016 tarihleri arasında 
yapılacak.

LİSELERARASI PROJE

Türk Coğrafya Kurumu tarafından bu yıl doku-
zuncusu düzenlenen Liselerarası Ulusal Proje/ 
Kısa Belgesel/ Animasyon yarışmasında bu yıl 
göç teması işlendi. Öğretmenlerimiz Aykut Ton-
guz ve Başak Yıldız Eyyam ile hazırlanan öğren-
cilerimiz çalışmalarını 22 Nisan 2016 tarihinde 
kuruma teslim ettiler. 

9-Y sınıfı öğrencilerinden Zekiye Bersu Sezer 
proje dalında yarışmaya katıldı. Öğretmenimiz 
Aykut Tonguz ile çalıştı.“ Kaybedilmiş Toprakla-
rın Milli Hatırası: Mübadiller” konulu projede mü-
badele göçünün etkilerini, nedenlerini, yaşanan 
olayları inceleyerek mekâna ve insana etkilerini 
anlattı. 

10-C sınıfından Zeynep Doğa Özdener, Beyza 
Simay Türkeş ve Ali Uzunköprü kısa belgesel çe-
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Sinemasında Göç” konulu kısa belgeselde De-
demin İnsanları, Züğürt Ağa ve Umuda Yolculuk 
filmleri üzerinden mübadele, köyden kente göç 
ve yurt dışına işçi göçleri konularını işlediler.

10 C sınıfından Cansu Moran, Ece Tiryaki ve Öz-
lem Karahasanoğlu da kısa belgesel alanında ya-
rışmaya katıldılar. Başak Yıldız Eyyam ile yarışma-
ya katılan öğrencilerimiz “Bir Göç Hikâyesi” adlı 
çalışmalarında eğitim amacıyla kırdan kente göç 
olgusunu değerlendirdiler.

BİR GÖÇ HİKAYESİ: DEDEMİN İNSANLARI

3-4 Mart tarihlerinde 4.sünü gerçekleştirdiğimiz 
Sosyal Bilimler Günleri Etkinlikleri kapsamında bu 
yılki konumuz “göç.” Anadolu tarihi, bu toprak-
larda yaşayan insanların tarihi, göç hikayeleriyle 
doludur. Ailemiz, komşularımız, akrabalarımız ve 
arkadaşlarımızın geçmişlerinde hep başka yer 
adları vardır. Tarihi bu denli göçle harmanlan-
mış bir memleketin göç hikayeleri anlatmakla 
bitmez. Coğrafya derslerinde nedenlerini anlat-
tığımız, türlerini, mekana etkisini bir çırpıda vur-
guladığımız göç olgusu aslında insan yaşamında 
derin izler bırakmıştır. Bir başka ülkeye kendi kö-
yünden işçi olarak gitmek kolay mıdır? Sırf dev-
let yöneticileri; öyle karar verdi diye komşularını, 
evini, işini, geçmişini geride bırakıp bilmediğin 
topraklarda tekrar yabancı olarak karşılanmak; 

adına da mübadele demek daha mı kolaydır?

Doğduğun topraklarda doymamak büyük şehir-
lerin altın sanılan topraklarına göçüp itilip kakıl-
mak, büyük bir mücadeleyle yaşama tutunmak 
kolay mıdır? İç karışıklıklar, savaş, ihtilal gibi siyasi 
nedenlerle bir başka ulusun kapısına gidip bin bir 
yaşam dramıyla derdini anlatamamak mı kolay-
dır yoksa... 

“Sosyal Bilimler Günleri” kapsamında hazırladı-
ğımız, “Dedemin İnsanları” adlı filmden bölümler 
gösterdiğimiz, mübadele göçünün önemi, anla-
mı ve etkisini incelediğimiz sunumumuzu 4 Mart 
tarihinin ardından nisan ayında da tekrarladık. 

Sunumumuzda özetle aşağıda bulunan bilgilere 
değindik: 

Göç, bir mekandan başka bir mekana zorunlu 
veya gönüllü olarak yapılan yer değiştirme ve 
taşınma eylemi olarak tanımlanabilir. Bir insanın 
yaşadığı yeri terk edip başka, alışık olmadığı bir 
mekana gitmesi istenilen bir durum olmadığı 
için göçlerin çoğunlukla zorunluluktan yapıldığı 
bir gerçektir.İnsanları göç etme zorunluluğuna 
iten sebeplere bakıldığında bu sebepleri genel 
olarak ekonomik, siyasi, doğal ve sosyal etmen-
ler başlıkları altında toplayabiliriz.

“Para” ve “geçim” kavramları tarih boyunca istisna-
sız tüm devlet ve bireylerin hayatının en önemli 
parçası olduğundan ekonomik sebeplerden ya-
pılan göçler tüm sebepler arasında en önemli ve 
geniş yer kaplayan çoğunluğu oluşturur.

İnsanların yaşadığı yerlerden göç etmesine cid-
di sebep oluşturabilecek bir diğer konu başlığı 
olarak siyasi etmenler gösterilebilir. Bir bireyin 
yaşadığı yerde yaşamını mutlu ve huzurlu bir 
şekilde devam ettirmesi için en önemli unsurun 
güvenlik kaygısı olması yadsınamaz bir gerçek-
tir. Siyasi etmenler genelde güvenlik ihtiyacını 
olumsuz yönde en çok etkileyen etmenlerdir. 
İnsanlar tarih boyunca çeşitli siyasal sorunlardan 
göçe zorunda kalmıştır. 1923 yılında Lozan Barış 
Antlaşması’ndan sonra Yunanistan’daki Türk nü-
fusu ve ülkemizdeki Rum nüfusunun yer değiş-
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tirmesi tarihimizden Mübadele 
Göçü’ne örnektir. 

Mübadele göçü; karşılıklı iki 
veya daha fazlı ülkenin yaptığı 
antlaşmaların esaslarına da-
yanılarak yapılan, ülke nüfus-
larının azınlıkta kalan kısmının 
karşılıklı olarak yer değiştirdiği 
göç türü olarak tanımlanır. Bu 
göçler siyasi veya zorunlu göç 
olarakta düşünülebilir. Göçe 
katılanlar gönüllü değildir. Bir 
anlaşmanın hükümlerine göre 
göçe katılmak doğup büyüdük-
leri toprakları ve evlerini terk et-
mek zorundadırlar.

Sanat, toplumsal yaşamın in-
sanlara en iyi ve etkili şekilde 
yansıtıldığı aynadır. Bu aynayı 
doğru ışık ve ortamda iyi kul-
lanabilen ülkelerin, vatandaş-
larını toplumsal sorun ve olay-
lara daha duyarlı hale getirdiği 
gözlemlenir. Ülkemiz de beyaz-
perdenin ışığı ile sanat aynasını 
etkili bir şekilde kullanmış, onu 
göç olayı üzerine çevirip bizle-
re göç izleğini başarılı bir şekil-
de yansıtmıştır. Türk sineması 
etkinlik kazandığı yıllardan beri, 
topluma duyarlı bir yol izlemiş; 
toplumsal olay ve sorunları 
konu edinmeyi sürdürmüştür. 
Değerli yönetmenlerimizin ve 
Türk sinemasına gönül vermiş 

oyuncularımızın da 
bu başarıyı yaratma 
ve sürdürme sürecin-
deki payları elbette 
çok büyüktür. 1950-60 
yılları arasında Türki-
ye’de görülen iç göç 
ve kentleşme hızının 
yüksek düzeyde ol-
ması, 1960’lardan iti-
baren Türk sineması 
filmlerinin hem top-
lumsal değişimleri 
hem de bunlara bağlı 
olarak “göç” olgusu-
nu yansıtmasını baş-
latmıştır. Bu dönemi 
kente gelen insanla-
rın daha çok sosyal 
yönlerden; sinema ve 
müzik gibi, gelişme 
gösterdikleri 1970’ler 
kovalar. Bir on yıl daha 
ilerlediğimizde, büyük 
kentlerde tutunma-

nın giderek zor koşullara bü-
ründüğü ve buna bağlı olarak 
sinemamızda göç izlekli film-
lerin daha az sayıda yapıldığı 
görülür 1980’lerde. Milenyumla 
2000’lere girildiğinde, terör ve 
ekonomik nedenlerle yapılan iç 
ve dış göçlerin beyazperdeyle 
insanlara ulaştırıldığı günümüz 
dönemi başlar.

Türk sinemasının önemli isim-
lerinden Çağan Irmak’ın se-
naristliğini ve yönetmenliğini 
yaptığı Dedemin insanları adlı 
film, kadrosunda Çetin Tekin-
dor, Gökçe Bahadır, 
Yiğit Özşener, Ezgi 
Mola, Mert Fırat gibi 
profesyonel isimleri 
barındırmaktadır. Film 
25 Kasım 2011 yılında 
vizyona girerek izle-
yenlerin büyük beğe-
nisini kazanmıştır. Film 
küçük bir sahil kasaba-
sında yaşayan on ya-
şındaki Ozan ve daha 
yedi yaşındayken aile-
siyle birlikte büyüdüğü 
topraklardan koparıla-
rak mübadeleyle Girit-
ten göç etmiş dedesi 
Mehmet Bey karakter-
leri çerçevesinde göç 
temasını çok boyutlu 
olarak işlemiştir.

Sunumumuzda içerik olarak sı-
rayla izlettiğimiz film kesitlerini 
ve atladığımız kısımlardaki olay 
örgülerine değindik.

Genel bir bakış ile filmi değer-
lendirmemiz gerekirse, filmin 
yalnızca göç değil; etnik köken 
farklılığı, ihtilal gibi birçok sosyal 
konuya daha değindiğini söyle-
memiz gerekir. Yaptığımız film 
incelemesi tadındaki sunumu-
muzda ise Sosyal Bilimler Gün-
leri’nin de bu yılki teması olan 
göç izleğini odak konu alarak 
bir metin oluşturduk. 

Filmimizde göçün her türünü 
görmek mümkündü. Mevsim-
sel göçten mübadele göçüne, 
köyden kente göçe kadar gö-
çün hemen her türünü mercek 
altına alan Dedemin İnsanları 
filmi, herkesin izlemesi gereken 
bir film. 

İki ders saati süren ve yukarıda 
da bahsettiğimiz gibi iki farklı 
günde gerçekleştirdiğimiz su-
numlarımızı ilgiyle izleyen arka-
daşlarımız ve sevgili öğretmen-
lerimizle birlikte, sunumumuzu 
hazırlama sürecinde bizlere çok 
yardımı dokunan okul idaremiz 
ve öğretmenlerimiz ve Başak 
Yıldız Eyyam’a teşekkür ediyo-
ruz. 

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ

IV. SOSYAL BİLİMLER GÜNLERİ
3 Mart 2016 • 12:05-13:30 • Lse Konferans Salonu

''Dedemin
   İnsanları”
    sinema lmi
     analizi

''Dedemin
   İnsanları”
    sinema lmi
     analizi

Mübadele göçünün 

insan ve mekâna

etkisi

Mübadele göçünün 

insan ve mekâna

etkisi

•



30

D
.K

.A
.B

.

Göç, siyasal, toplumsal ya da ekonomik neden-
lerle bireylerin ya da toplulukların bulundukları, 
oturdukları yerleşim yerini bırakarak başka bir 
yerleşim yerine ya da başka bir ülkeye gitme 
eylemi olarak tanımlanabilir. Araplar 400 mil-
yonluk nüfus tahmini ile orta doğunun en kala-
balık halkıdır. Araplar İslamiyet’le tanışana kadar 
tek bir çatı altında toplanamamışlar, 7.yy’da Hz. 
Muhammed’in yaymaya başladığı İslamiyet’i ilk 
benimseyen devlet olmuşlardır. İlk Müslüman-
lar dinlerini yaymak amacıyla birçok ülkeyi ele 
geçirdiler. Ancak İslam bir barış ve kardeşlik dini 
olduğundan, gayri müslim ülkeler Müslümanla-
ra saldırmadığı, ülkelerin İslam’ın tebliğine izin 
verdikleri ve İslam’ı yaşamak isteyenlere engel 
olmadıkları müddetçe, kendileriyle savaşılmadı-
ğından halk da göç etmek durumunda kalmaz. 

Her ne kadar fetih amacıyla gidilmese de Arapla-
rın gerçekleştirdiği en önemli göçlerden biri hic-
rettir. Hicret kısaca Hz. Peygamber ve ashabının 
İslam devletini kurmak üzere Mekke’den Medi-
ne’ye göç etmeleridir. Hz. Muhammed Mek-
ke’de tebliğ görevini sürdürürken Kureyşliler de 
inkârlarını sürdürüyorlardı. Hz. Peygamber tebliğ 
görevini Mekke’nin dışına da taşımak istiyordu. 
Taifliler de Kureyşliler gibi inkârda diretmişler, Hz 
Muhammed’i taşa tutmuşlardır. Peygamberin ta-
nıştığı bir grup Medineli Yahudilerden önce bu 
dini tanımak için Müslüman oldular. Yaklaşık ola-
rak o iki kişilik bir grupla Mekke’ye hacca gelen bu 
grup, her yıl daha da büyüyerek gelişti ve daha 
geniş kitlelere yayılmaya başladı. Mekkeli müş-
rikler insanları peygambere biat ettiğini duyunca 
Hz. Peygamberin Mekke’den çıkmasını engelle-
mek için ellerinden gelen bütün önlemleri aldılar. 
Bu arada Hz. Muhammed Müslümanların hicre-
tine izin verdi. Böylece Müslümanlar gruplar ha-
linde göç etmeye başladılar. Hz. Muhammed ve 
Hz. Ebubekir bir süre bekledikten sonra Allah’ın 
izniyle yola koyuldular fakat Kureyşliler peşlerini 
bırakmıyordu. Bir türlü bulunamayan Hz. Ebube-
kir ve Hz. Muhammed için ödüller konulsa dahi 
onlara yetişmeyi başaran kişiler bile Hz. Muham-
med’in duadan gelen gücünü görüp Müslüman 
olarak ona katılmışlardır. Hz. Peygamberin geldi-
ğini duyan Medineliler büyük bir heyecanla onu 
beklemeye koyulmuş, onun gelişiyle sevince 
boğulmuşlardı. Burada Hz. Peygamberin inşa et-
tirdiği Kuba mescidi de İslamiyetin resmi olarak 
Medine’ye taşındığının ve dini ögelerin mimariye 
ve sosyal yaşama da yansıdığının göstergesidir. 
Bu mescit İslam tarihinde inşa edilen ilk mescittir.

Kavimler göçünün ikinci dönemi sırasında Arap 
fetihleri pek çok savaşa neden olmuştur. Bizans- 
Arap savaşları sırasında Arap orduları 7.yyın so-

nunda ve 8.yyın başında, Anadolu üzerinden 
balkanları ele geçirmeye çalışmışlar ancak 718de 
ön Bulgarlar ve Bizans orduları, Arapları Kons-
tantinopolis kuşatması sırasında yenilgiye uğ-
ratmışlardır. Hazar-Arap savaşlarında da hazarlar 
Arapları Kafkaslarda durdurdular. Aynı zamanlar-
da Emeviler 732de franklar tarafından Puvatya 
muhaberesinde durdurulana dek Avrupa’yı Ce-
belitarık üzerinden istilaya başladılar. 

Maveraünnehir Türklerinin İslâm diniyle tanış-
malarında askerî faaliyetler önemli rol oynamış-
tır. Araplar, fethettikleri yerin halkından zaman 
zaman milis ve muhafız kuvvetleri teşkil etmiştir. 
Bu sayede Müslümanlarla bir arada bulunan ma-
veraünnehirli askerler islamla daha kolay tanış-
mışlardır. Maveraünnehir’in İslamlaşmasında ilk 
ciddi adım Kuteybe b. Müslim’in Horasan valiliği 
döneminde (705-715) atıldı. Zira Kuteybe b. Müs-
lim’in Buhârâ, Semerkant gibi Maveraünnehir şe-
hirlerini fethi, siyasî ve askerî yönden olduğu ka-
dar, dinî yönden de Maveraünnehir’in tarihinde 
yeni bir sayfanın açılmasını sağlamıştır. 

Kuteybe b. Müslim 709 yılında Buhârâ’yı fethe-
dince yapılan antlaşma gereği Müslüman Arap-

ARAPLARIN FETİH POLİTİKASININ 
GÖÇLERE ETKİSİ

Cansu SÜT 11-J
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lar buraya yerleşti. Buhârâlıların evlerine, bağ ve 
bahçelerine ortak oldu. 57 Bunlar arasında cihat 
maksadıyla Maveraünnehir’e gelmiş bulunan 
Müslüman din bilginleri de yer almaktaydı. Bu 
kişilerin İslâm’ı Maveraünnehir Türklerine açıkla-
yabilmesi için, Kuteybe gerekli fiziksel ve sosyal 
ortamı hazırlamaya çalıştı; ayrıca ordusu içinde 
büyük bölümü Türklerden oluşan Maveraünne-
hir halkına da yer verdi Böylece Türkler ile Müs-
lüman Araplar arasında yakın ilişkilerin kurulma-
sını sağladı. Bu birliktelik hiç kuşkusuz iki tarafın 
birbirini tanımasında büyük rol oynadı. Bu ilişki 
zamanla evlilik bağlarıyla iyice pekiştirildi Yine 
Kuteybe b. Müslim, ibadethane özelliğinin yanı 
sıra bir tebliğ ve kültür merkezi niteliği de taşıyan 
camileri yaptırdı. Kuteybe yapmış olduğu cami, 
namazgâh ve mescitlerle İslâm’ın hakimiyetini 
fiziksel olarak Maveraünnehir’in bu şehrinde tes-
cil etmiş oldu. Yani Buhârâ, yapısal olarak tam bir 
İslâm şehri kimliğine bürünmeye başladı. Sonuç-
ta Kuteybe, Buhârâ’da olduğu gibi fethettiği diğer 
Maveraünnehir şehirlerinde de Türkleri psikolojik 
yönden bir İslâm şehrinin fertleri olmaya hazırla-
dı. Bu durum, onların İslâm’ı kabul etmelerini ko-
laylaştırdı. Müslümanlarla iç içe yaşayan Türkler-
den İslâm dini hakkında bilgi edinmek isteyenler, 
yakın çevrelerinde bulunan mescide giderek bu 
arzularını yerine getirmeye başladılar. Kuteybe b. 
Müslim hatta cuma namazlarına gelen yerli hal-
ka para bile dağıttı.60 Bu yolla onları İslâm dinini 

öğrenmeye teşvik etti. Görüldüğü gibi Kuteybe, 
Türkleri gerek fizikî, gerekse psiko-sosyal çevre 
bakımından İslâm’ı kabule hazır hale getirdi. 

Türklerin İslamla tanışması Maveraünnehirin yanı 
sıra 750 yılında Emevi hanedanı yıkılıp İslam Dev-
leti’nin başına Abbasi hanedanı geçtiğinde Arap 
olmayan azınlıkların durumunda iyileşme gö-
rüldü. Bu nedenle Türkler de Abbasi yönetimine 
sıcak baktılar. Daha önce orduda yararlanılmakla 
beraber hor görülen İranlılar ve Türkler Abbasi 
ordusunda ve yönetiminde önemli yerlere ge-
lebildiler. Aynı esnada Karluk Türkleri doğudan 
Çin işgali tehdidi altında idiler. Karluklar Çinlilere 
karşı Abbasilerden yardım talebinde bulundurlar. 
Abbasi yönetimi Türklerin aradan çıkmasının Çin 
tehdidini kendi kapılarına getireceğini görerek 
bu teklifi kabul etti. Türkler ile Müslüman Arap-
lar tarihte ilk kez ittifak oluşturdular. 751 yılında 
Talas Irmağı kenarında gerçekleşen savaşta Arap 
ve Türk orduları Çinlileri ağır bir yenilgiye uğrat-
tılar. Talas Savaşı Türk Müslüman ilişkilerinde ve 
Türklerin Müslümanlaşmasında bir dönüm nok-
tası olmuştur.
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“Baatırlar kaçan da mında cuvlaşkan,

Kanı aktırıp jerde jayılgan,

Argımak attar siler kayda bardıgar?”1

Dinlerin tarihi, insanlığın doğumuyla başlamak-
tadır. İnsanoğlu var olduğu ilk günden beri ben-
liğinde bir din olgusu barındırmakta ve gerekli-
liğini hissettiği zaman bunu duygularıyla dışa 
vurmaktadır. İnsanlar ilk başlarda kendilerinden 
üstün gördükleri varlıklar olan Güneş’e, Ay’a, ar-
dından ateşin keşfiyle ateşe, din adamlarının çı-
kışıyla ruhlara ve peygamberlerle birlikte kitaplı 
dinlere inanmış ve kutsallığına inandıkları varlık-
lara tapınmışlardır. Bu inanç isteği, İslam’a göre 
‘‘fıtrat’’-insanların yaratılış itibarıyla inanma ihti-
yaçları vardır ve doğdukları günden itibaren ge-
rek korktukları gerekse bir istekleri olduğu zaman 
sergiledikleri davranışları bu inancı desteklemek-
tedir- olarak tanımlanmıştır.

Şamanizm, gerek araştırmalara, gerekse tarih-
sel bulgulara göre insanlığın en eski dinlerinden 
biridir. Türk oldukları tam olarak kanıtlanamasa 
bile Hunlardan da eski olan Saka İskit Türkleri-
ne dayanmakla birlikte Türklerin en eski dini Şa-
manizm’dir. Bu din daha sonradan farklı boyların 
farklı yorumlarına göre şekil ve boyut değiştirmiş, 
yeni isimler almıştır. Örneğin, Gök Börü –ki gü-
nümüz Türkçesiyle Gök Kurt (Gök Tanrı)- dinini 
benimseyen Türkler ruhların yanında bir Tan-
rı’nın varlığına inanırken; Moğollar –ki araştır-
malar neticesinde antropolojik olarak Türklerden 
farklı bir kökene sahip oldukları kabul edilmekte-
dir- ruhlardan başka bir kutsal varlığı kabul etme-

yen Pagan Şamanizm’ini kabul etmektedir. Yani 
o dinin mensuplarına göre her nesnenin, canlı 
veya cansız, bir ruhu vardır ve istekler bu ruhlara 
yapılmalıdır. Örneğin eğer başka bir canlıya zarar 
verilirse özrü bu canlının ruhuna dilemek gerekir.

Türkler, özellikle Türklerin en büyük boyu olan ve 
günümüz Türkiye’sinin çok büyük çoğunluğunu 
oluşturan Oğuz Boyları -24 boydan oluşmakta-
dır ve çok büyük bir coğrafyada farklı folklorik 
özelliklerle yayılım göstermektedir- Talas Sa-
vaşı(751)’nda Abbasilerin zaferine kadar Şaman 
olarak yaşamıştır. Devamında Abbasiler ve daha 
da sonra İran Şahları ile etkileşime giren ve iç içe 
yaşayan Türkler zamanla İslam’ı kabul etmiş fa-
kat yeni inançlarını da tarihi insanlıkla yaşıt eski 
dinleriyle kaynaştırmaktan geri kalmamıştır.

Aslında bugün büyük çoğunluğumuz tarafından 
benimsenen din anlayışının içinde bir kam barın-
maktadır. En basitinden adetlerimiz yani kurşun 
dökmek, nazar inancımız, tahtaya vurmak gibi 
çoğu geleneğimiz Şamanizm tarihinin Türkler 
üzerinde bıraktığı izlerden sadece bir kaçıdır.

Şamanizm inancı gereği eskiden Türkler, ruhların 
hiçbir zaman dünyadan kaybolmadığına inanı-
yordu. Bu nedenle ruhların şansı, saadeti çalması 
normal olarak karşılanıyordu. İşte kurşun dökme 
–veya Şamanizm’deki adıyla “Kut Dökme”- ruhlar 
tarafından çalındığına inanılan bu unsurları geri 
getirmek için yapılıyordu. Aynı şekilde nikahlarda 
yüzüklere takılan, gelinlere bağlanan, okula yeni 
başlayan çocukların yakasına takılan kırmızı kur-
deleler de kötü ruhları kovma amacı gütmekte-
dir.

İslam’a göre kişi ölünce, mezarı bir karış uzunlu-
ğunda, yerini belirtecek kadar toprak ile örtmek 
gerekir. Ancak mezarların başına dikilen mezar 
taşları –ki bunların doğallığını korumuş eski ör-
neklerine Anadolu’nun birçok köyünde rastla-
mak mümkündür, zaten bu davranış Anadolu 
coğrafyası dışındaki diğer Müslüman topluluklar-
da görülmez- Şamanizm’den kalan bir anlayış-
tır. Bu taşlar kişinin “er, önemli” bir kişi olduğu-
nu belirtmektedir. Türklerin destanlarında sıkça 
değinilen “yiğitler” de kişilerin kutsallaştırıldığına 
dair önemli bir kanıttır. Aynı şekilde mezar taş-
larının yanına kuşların su içmesi için küçük su-
luklar koymak da Şamanizm’den kalmış eski bir 
gelenektir. Yaratılış destanına göre yer 7 kattır ve 
Erlik denen Şeytan yedinci katta oturur. Kötü-
lük yapan insanların ruhu da onun yanında sü-
rünmektedir. Gök ise 17 kattır ve altıncı katında 
Ay, yedinci katında Güneş, on yedinci katında 

BENLİĞİMİZDEKİ YANKILAR
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ise Tanrı oturur. Dünyada iyilik 
yapan insanların ruhları ise on 
altıncı katta bir kuş halinde uç-
maktadır. İşte bu sebeple ölen 
kişilerin mezar taşlarının yanına 
kuşların su içmesi için küçük bir 
suluk konulur. 

Bilindiği üzere 7, 40 gibi belirli 
sayılar sıkça anılmaktadır. “Ölü-
nün yedisi çıkmak, kırkı çıkmak” 
gibi değimler sıkça kullanılmak-
tadır. Bu sayıların kutsallığı da 
aynı şekilde Şamanizm’in izle-
rindendir. 7 sayısının kutsallığı, 
kutsal bir olgu olarak görülen 
Güneş’in Altay Türklerinin Ya-
ratılış Destanı’na göre yedin-
ci katta oturduğu inanışından 
gelmektedir. 40 sayısının kut-
sallığı ise Şamanizm inancına 
göre ölen kişinin ruhunun 40 
gün sonra çıktığı inanışından 
gelmektedir. Bu arada unutul-
mamalı ki yedinci ve kırkın-
cı günlerde toplanmak ve bu 
günlerde okunan mevlit ve 
ilahiler de Şamanizm’den kal-
madır. Şamanlar ayinlerinde 
davul, kopuz kullanmaktaydı. 
Anadolu’da ise Hz. Muhammed 
ve Hz. Ali’nin hayatları müzik 
ile okunularak Mevlit ve İlahiler 
oluşturulmuştur. Aynı şekilde ilk 
Mevlit 1409-1410 yılları arasında 
Süleyman Çelebi isimli Bursa’lı 
bir fırıncı tarafından yazılmıştır.

Tahtaya vurma geleneği de 
herkesin üzerinde etkisini 
gösteren bir Şaman âdetidir. 
Türkler sürekli göçleri ve sa-
vaşları sonrasında Orta As-
ya’nın dağlık bozkırlarından 
çıkıp Avrupa’nın karanlık or-
manlarıyla tanışmıştır. İnanç-
ları gereği kötülük yapan 
ruhların karanlıkta barındığı-
na inanan Türkler, ellerindeki 
kılıçları, tencereleri ormanla-
ra girmeden önce ağaçlara 
vurarak kötü ruhları kovduk-
larına inanmış ve ardından 
ormanlara girerek yollarına 
devam etmiştir. İşte o zaman-
dan beri kötü bir olay anıldı-
ğında tahtaya vurulmaktadır. 
Araştırmalarım sırasında Es-
kişehir ilinin Mihalıççık ka-
zasına bağlı Kayı Köyü’nde 
rastladığım çoğu adet de bu 
tarihi kanıtlar nitelikteydi. Kö-

kenleri Oğuz Türklerinin Bo-
zoklar kısmına bağlı Günhanlar 
Kolu’nun Kayı Boyu’na dayanan 
ve özelliklerini yıllar boyu ko-
rumayı başarıp ve günümüzde 
Müslüman olan köy mensupları 
çeşitli Şamanizm izlerini halen 
taşımaktaydı. Örneğin Güneş 
tutulunca Güneş’e ateş etmek 
–ki Güneş’in kutsal sayıldığı 
dönemlerden kalma bir adet-
tir-, şimşek çakarken dışarıya 
demirden –ki Şamanizm’e göre 
ateş, su, toprak ve demir kutsal 
4 nesnedir- bir saçak(tepsi) ata-
rak Kur’an surelerinden okumak 
gibi eski geleneklerin günümü-
ze kadar yaşatıldığı köyün bü-
yükleri tarafından dile getiril-
mekteydi.

Anadolu köylerinde geyik, dağ 
keçisi gibi boynuzlu hayvanlar 
kutsaldır. Bunun sebebi, şama-
nın ayin sırasında ruhlar bo-
yutuna geçiş yaptığına ve bu 
yolculuk sırasında insan olarak 
kalamadığı için üzerinde kalın-
tıları bulunan hayvanın kılığına 
geçiş yaptığına inanılmasıdır. 
Oğuz şamanları ise geçmişte 
geyik gibi boynuzlu ve kudretli 
hayvanların kılığına girmeyi ter-
cih ettiği için bu tür hayvanlara 
zarar vermek geçmişten beri 
uğursuzluk olarak görülmekte-
dir.

Son olarak ise su dökerek uğur-
lama âdetine değinerek yazıyı 
bitirmek faydalı olacaktır. Daha 
önce de değinildiği gibi su, Şa-
manizm’e göre berekettir, kut-
saldır. Bu nedenle kişinin su gibi 
hızlı gidip geleceğine inanılır. 
Aynı şekilde “su gibi aziz ol” de-
yimi de sıkça kullanılmaktadır. 
Su kutsal bir olgu olduğu için 
onu içmenin de belli ritüelleri 
olması gerektiğine inanılır. Bu 
nedenle su içerken aklın baştan 
kaçacağına inanıldığı için su 
içerken kafanın elle tutulması 
da bir gelenek olarak görülür.

Sonuç olarak Türkler köklü ta-
rihlerine bağlı olarak çok çeşitli 
kültürel değişimlere uğramış, 
farklı kültürlere gerek maruz 
kalmış, gerekse diğer kültür-
leri etkilemiştir. Bunun sonu-
cunda günümüz inançları ve 
yaşam tarzının da geçmişten 
etkilenmemiş, saf bir şekilde 
geçmişten günümüze gelmesi 
de imkânsızdır. Bu araştırmalar 
sonucunda denilebilir ki günü-
müz Anadolu İslam anlayışı da, 
Orta Asya Şamanizm inancın-
dan nasibini almış, değer yar-
gıları çerçevesinde yorumlanıp 
günümüz halini almıştır.

1 Anonim
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İlk Çağ’ı kapatan ve Orta Çağ’ı açan Kavimler Göç’ü insan-
lık tarihinin mil taşlarındandır. Bir çağ içinde kurulan düzenin 
yıkılışı, aynı zamanda da yaşadığımız dünyanın kuruluşudur. 
İnsanlığın ekonomik, siyasi ve kültürel pek çok yapı taşının sal-
landığı bu devirde dini hayatta da günümüze uzanan etkiler 
görmek mümkündür.

Asya’da Çin İmparatorluğu’nun baskısı, kıtlık, kuraklık gibi zorlu 
hayat koşullarından dolayı Türklerin yeni bir yurt arayışı içinde 
yola düşmesiyle başlar Kavimler Göçü. Türklerin karşılaştıkla-
rı kavimlerle savaşıp onları yeni bir yurt arayışına düşürmesi; 
bu kavimin bir sonraki kavimle savaşıp galip gelmesi ve bu 
domino etkisinin Avrupa’ya kadar uzanmasıyla insanlar ara-
sında güçlükle kurulan yerleşik düzen anlayışı yeniden tuzla 
buz olmuştur. Dünyada bir kaos baş göstermekle birlikte bu 
boşluktan yararlanarak yeni rejimler kuran topluluklar meyda-
na çıkmıştır. Kavimler Göçü’nün önemli sonuçları arasında yer 
alan feodal sistem de bunun en temel örneklerindendir. İnsa-
noğlunun alışık olduğu ”tek güçlü, lider” sistemine ters düşen 
feodalizm ile topraklar parçalanarak yönetilmeye başlanmış, 
küçük topluluklar üzerinde otorite kurmak kolaylaşmıştır. Bu 
toprakların çoğunun kontrolü de Katolik Kilise’ye aittir. Karma-
şanın hakim sürdüğü otorite eksikliği görülen her toprak par-
çasında misyonerlik çalışmaları uygulanmış ve Avrupa’da kili-
se sarsılamayacak bir güç haline gelmiştir. Orta Çağ, skolastik 
düşünce ve mutlak kilise otoritesinin en keskin gözlemlendiği 
çağ olarak tarihe geçmiştir. İleriki çağlarda mutlak monarşi bu 
düzenin belini kırmaya çalışsa da kilise her zaman kralın yanın-
da ama kraldan daha güçlü bir biçimde karşımıza çıkmaktadır. 
Bu durum yirminci yüzyıla kadar uzanmakta olup, Papa’nın 
siyasi gücü hala kitlelerin gözünde mutlaklığını kaybetmemiş-
tir. Kavimler Göçü’nden sonra Papalık ve Alman Krallığı birle-
şerek Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu’nu kurmuşlardır. 6 
Ağustos 1806’ya kadar dünya üzerindeki sayılı güçlerden olan 
bu devlet, dağıldıktan sonra da etkisini sürdürmeye devam et-
miş ve Hristiyanlığın yayılmasında öncü güçlerden olmuştur. 
Roma İmparatorluğu’nun Batı ve Doğu olarak ayrılmasına se-
bebiyet vermişlerdir. Mitolojik tanrı anlayışı Roma’da yıkılmaya 
başlamış ve Hristiyanlık imparatorluğa yayılmıştır. Avrupa’da 
bu devirde ortaya çıkan “milliyet” duygusu efsanelerin, des-
tanların ve şövalyeliğin yayılmasına katkıda bulunmuş, din 
adamları bu karmaşık dönemden halkı kurtaran figürler olarak 
tarih sahnesine yerleşmişlerdir. Takip eden devirlerde de kilise 
Avrupa üzerinde hem ekonomik hem siyasi hem de dini bir 
güce sahip olmuştur. Asya’dan göç eden Türklerin bir kısmı 

Zeynep Deniz KOÇ
11-A
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Anadolu’ya, bir kısmı ise Avrupa’ya gelmiştir. Av-
rupa’da Büyük Hun İmparatorluğu’nun devamı 
olan Avrupa Hun Devleti kurulmuştur. Bu dev-
let zamanla Avrupa’da yaygınlaşmaya başlayan 
kültürlerin etkisi altında kalarak asimile olmuştur. 
İspanya ise Müslümanların kontrolü altına gir-
miştir. İlerleyen tarihlerde skolastik düşünce Av-
rupa’da bilimin ve sanatın durmasına sebebiyet 
verirken 756-1031 tarihleri arasında hüküm süren 
Endülüs Emevi Devleti halkın okuryazar olması-
na önem vermiş, ülke dünyanın 3. bilim merkezi 
haline gelmiştir. 10. yüzyıl başlarında güçleri za-
yıflamış ve Mısır’ın halifesini ilan etmesi üzerine 
İslam dünyasının liderliği yeniden parçalanmıştır.
Kavimler Göçü sadece tarih çizgisinde değil 
toplumsal hayatta da yeni bir devrin açılması-
na sebep olmuştur. Farklı kültürlerin etkileşimleri 
bu devirde artmış ve geçmişleri ayrı topluluklar 
beraber yaşamaya başlamıştır. Sosyo-ekonomik 
açıdan devrimler ortaya çıkmış ve siyasi denge-
lerin yanında dini dengeler de değişim sürecine 
girmiştir.

KAYNAKÇA;

http://www.odevi.org/soru/kavimler-gocu-siya-
si-dini-sonucu

http://www.toplumdusmani.net/modules/word-
book/entry.php?entryID=5675/kavimler-gocu-
nun-sonuclari-nedir+kavimler-gocunun-so-
nuclari-ne-demek

http://www.turktarihim.com/Avrupa_Hun_%-
C4%B0mparatorlu%C4%9Fu.html

https://tr.wikipedia.org/wiki/End%C3%BCl%C3%-
BCs

http://tarihim.tripod.com/Turk-Med.htm

http://www.tarihin.com/kavimler-gocu/472-ka-
vimler-gocu-nedir-sonuclari-nelerdir.html
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Göç kavramı ile ifade edilen insan hareketliliği, 
insanlık tarihinin başlangıcından beri toplum-
sal yaşamın ve günümüz modern dünyasının 
önemli unsurlarından biri olmuştur. Kavram za-
man içerisinde tanımlanma, neden ve sonuçları-
nı belirleme, sınıflandırma açısından genişleme-
ye uğramıştır. Bu kapsamda uluslararası göç ve 
neden olduğu sorunlar, 20. Yüzyılın ikinci yarı-
sından itibaren küreselleşme ile birlikte ön plana 
çıkmıştır. Oysaki uluslararası göç ve mülteciler 
sorunu, kontrolsüzce yoğun şekilde gerçekleşti-
ğinde hedef ülkelerde yabancı korkusu ve etnik 
şiddet gibi güvenlik tehditlerine dönüşebilmekte, 
siyasi, ekonomik ve sosyokültürel yapıları olum-
suz etkileyebilmektedir.

Göç kelimesinin sosyolojik anlamı insan ve gru-
bun çeşitli faktörler nedeniyle zaman ve mekân-
da yer değiştirmesi ile eyleme dönüşen, eylemin 
bitmesinden sonra da etkileri devam eden bir 
süreçler bütünü olarak tanımlanabilir. Göçün itici 
nedenleri olarak da tanımlanan bu faktörlerin en 
önemlileri doğal ve toplumsal çevredir. Bu çev-
reler, birey ya da grubun beklentilerini, özellikle 
de ekonomik-kültürel gereksinmelerini karşıla-
yamadığı sürece reddedilir ve böylece göç sü-
reci başlamış olur. Bu bağlamda göç, her şeyden 
önce, bireylerin ya da grupların bir yerden başka 
bir yere gitmeleri/taşınmaları olarak tanımlana-
bilir. Bu yer değiştirme aynı mahalle içinde, ka-

sabada-kentte ve aynı bölgede yakın mesafeli 
olabileceği gibi kentler, bölgeler arasında iç göç 
biçiminde; ülkeler, kıtalar arasında uzun mesafeli 
dış göç biçiminde de olabilir.

Uluslararası göç sorunu özellikle 20. Yüzyılın son 
çeyreğinden itibaren günde kalıcı bir yer edin-
meye başlamıştır. Siyasi istikrarsızlık, insan hakları 
ihlali, baskıcı rejimler, iç savaşlar, etnik çatışma-
lar, iş gücü talebinin azlığı, ekonomik sıkıntılar 
ve can güvenliği korkusundan kaçan insanlar en 
azından daha insanca yaşayabileceği kadar para 
kazanabilmek ailelerine mali yardım sağlayabil-
mek ve daha iyi yaşam koşullarına sahip olabil-
mek amaçlarıyla canlarını hiçe sayarak ucuz iş 
gücüne ihtiyaç duyan Batı ülkelerine yönelmek-
tedirler. Bu konuda iletişim teknolojileri sayesin-
de gelişmiş ülkelerdeki yaşam şartlarının görü-
nür hale gelmesi de önemli rol oynamaktadır. Bu 
nedenleri ortaya çıkaran başlıca yerel, bölgesel 
ve küresel gelişmelere; küreselleşme süreci, İran 
Devrimi, İran–Irak Savaşı, Sovyetler Birliği (SSCB) 
ve Yugoslavya’nın dağılması, Afganistan Savaşı, 
Körfez Savaşı, Arap Uyanışı ve sonrasında yaşa-
nanlar, Suriye İç Savaşı örnek verilebilir.

Yaklaşık 20 yıldır Batı toplumlarında göçmen-
ler, mülteciler ve sığınmacılara karşı önyargılar, 
korkular ve aslında açıkça adını koyarsak, mül-
teciler ve sığınmacılara karşı nefretin giderek 
arttığından bahsedebiliriz. Özellikle 1990’la-

rın ortalarından itibaren 
Doğu Avrupa ve Afri-
ka’dan Avrupa ülkelerine 
olan mülteci akını, belirli 
bir kesim tarafından ‘yok-
sulların işgali’, ‘Avrupa’nın 
saldırıya uğraması’ şeklin-
de değerlendirilmektedir. 
Böylesine tanımlamalara 
“Göçmenler ücretleri dü-
şürür, yerli nüfus arasında 
işsizliği yükseltir, doğur-
ganlıklarıyla sosyal sistemi 
çökertir ve ulusal kimliği 
tehlikeye düşürürler” gibi 
ekonomik, sosyal, siyasal 

GÖÇ
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ilave edilmektedir. Sonuç olarak 
mülteciler ve sığınmacılara kar-
şı göç alan toplumlarda önyargı 
belirmekte ve göçlere karşı sert 
önlemler alınmaktadır. Bu ka-
nunlar “giriş ve yaşama koşul-
larını zorlaştırıcı ama ülkeden 
sınır dışı etmeyi kolaylaştırıcı” 
sert kanunlar olup mülteciler 
ulaşmak istedikleri ülkelere gi-
riş sağlama konusunda zorunlu 
olarak yasa dışı göç örgütlerinin 
ağına düşmekte ve bu uğurda 
paralarını hatta canlarını yitir-
mektedirler. 

Tarihteki ilk büyük kitlesel göç 
olayı, 4. yüzyıl ortalarında Çin 
devletinin egemenliğinden kur-
tulmak için batıya doğru hare-
ket eden Hunların Karadeniz’in 
kuzeyine yerleşmesi sonucun-
da buradan kaçan Cermen ka-
vimlerinin yıllar boyunca Avru-
pa Kıtası’nı istila etmesi olarak 
kendisini gösteren ve bugünkü 
Avrupa devletlerinin temelini 
attığı kabul edilen Kavimler Gö-
çüdür. Farklı bölgeler arasında 
gerçekleşen bu kitlesel göçler 
Avrupa’da yeni ülkelerin oluş-
masına ve imparatorlukların/
devletlerin kurulmasına neden 
olmuştur. 

Kıtalar arası göç olayları Ameri-
ka kıtasının keşfi ile deniz aşırı 
bir boyut kazanmıştır. 16. yüz-
yıldan itibaren insanlar kitle-
ler halinde Avrupa’dan yeni bir 
hayat umuduyla okyanus öte-

sine yani Amerika kıtasına göç 
etmiş ve yerleşmiştir. 15. ve 18. 
yüzyıllar arasında (yoğun olarak 
1619-1776 yılları arasında) Avru-
palı tüccarlar Kuzey Afrika’dan 
topladıkları yaklaşık 15 milyon 
insanı köle olarak çalıştırmak 
üzere Güney Amerika’ya, Ka-
rayip adalarına ve Brezilya’ya 
götürmüşlerdir. Böylece Avru-
pa üç yüzyıl boyunca dünyanın 
göç hareketlerine yön vermiş-
tir. İngiltere, İspanya, Portekiz, 
Hollanda ve Fransa gelişen nü-
fuslarına yeni yerleşme yerle-
ri sağlamak üzere sömürgeler 
kurmuş, 1830–1930 yılları ara-
sında (yoğunlukla 1850-1914 
yılları arasında) 55–60 milyon 
Avrupalı denizaşırı ülkelere göç 
etmiştir. Amerika Birleşik Dev-
letleri bu göç dalgası için ana 
hedef ülke olmuş, uluslararası 
göçün doruk noktasına ulaştığı 
1900–1909 yılları arasında 8,2 
milyon, 1892-1924 yıllar ara-
sında ise toplamda yaklaşık 20 
milyon göçmenin bu ülkeye 
girdiği kaydedilmiştir.

1989 yılında Berlin Duva-
rı’nın yıkılması ve 1991 yılında 
SSCB’nin dağılmasından sonra 
milyonlarca insan iltica etmiştir. 
Çok daha yüksek bir ekonomik 
kalkınma seviyesine, daha yük-
sek işçi ücretlerine ve neredey-
se tüm BDT ülkelerinden çok 
daha etkili istihdam fırsatlarına 
sahip olması sebebiyle BDT ül-
kelerinin (özellikle Ukrayna ve 
Kafkasya ülkelerinin) ana hedefi 

Rusya olmuştur. 
Rusya ve BDT 
ülkeleri arasında 
hâlâ süregelen 
kültürel ve tarih-
sel benzerlikler 
de Rusya’ya ya-
pılan büyük öl-
çekli göçü açık-
layabilir. Buna 
karşın Arnavut-
luk, Bulgaristan, 
Romanya ve 
Sırbistan’dan bü-
yük göç dalga-
ları ile Moldova 
ve Ukrayna’dan 

da gelen kısmi göçler, araların-
da özellikle Yunanistan’ın önde 
olduğu Avrupa Birliği ülkelerine 
yönelmiştir. Ermenistan, Gür-
cistan ve Moldova, işgücünde 
artan bir dışarıya kaçış süreci 
yaşanmıştır. 1990’lı yılların ba-
şından itibaren yaklaşık bir mil-
yon insanın ya da Ermenistan 
nüfusunun yaklaşık %25’inin 
ülkeyi terk ettiği tahmin edil-
mektedir. Bu ise yaşlı bir nüfusa, 
cinsiyet dengesizliğine ve vasıflı 
işgücü kaybına yol açmıştır.

Birleşmiş Milletler’in göç veri-
lerine göre 1970-2010 arasında 
dünyadaki uluslararası göçmen 
sayısı 2,5 kattan daha fazla art-
mıştır ve milletlerin dayanışma 
içinde olmaması ve göçlere 
sebep olan nedenlerin ortadan 
kaldırılmaması sonucunda art-
maya devam edecektir.

KAYNAKÇA;

www.goc.gov.tr

www.bilgiustam.com/gocle-
rin-nedenleri-ve-sonuclar

https://file.ac/Va2FpqUmtdE/
5BOLUM-GOCLER.pdf

www.goc.gov.tr/icerik/goc-is-
tatistikleri_363_378

www.resmiistatistik.gov.
tr/?q=tr/content/213...göç-ista-
tistikler
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Dünya popülasyonunun büyük bir kısmının ülkeler 
arası yolculuk yapabilmesi çağımızda göçleri de arttır-
mıştır. Göçlerin artması bazı ülkelerde aşırı nüfusa bazı 
ülkelerde ise nüfusun etnik veya kültürel bir değişime 
uğramasına neden olmuştur ve büyük çaplı göç ko-
nulu konuşmalarda da bu meselelerden bahsedilir ve 
göçten en çok etkilenen birey olan göçü yapan bire-
yin tecrübelerinden konu açılmaz. İnsanın narin psi-
kolojisi göç kadar şiddetli bir çevre değişiminim çok 
büyük bir etkisi vardır. Kişiden kişiye değişen, olumlu 
olumsuz olabilen hatta bir insanın akıl sağlığını bile 
bozabilecek olan bu değişimler göz ardı edilmeme-
lidir. Bu yazının devamı göçmen kişinin göç ettiği ül-
kede veya şehirde konuşulan dili akıcı ve düzgün bir 
şekilde konuşabildiği varsayılacaktır. 

 Göçün neden olduğu çevresel değişimlerin 
insan psikolojisi üzerindeki etkilerinden söz etmeden 
önce göçün yarattığı çevresel değişikliklerin neler ol-
duğundan bahsetmek gerekir. İlk olarak Göç kişinin 
fiziksel çevresinin değişmesine neden olur. Bireyin ya-
şam alanı her gün gittiği yollar ve gündelik düzeni de-
ğişir. Kişi yeni bir düzene alışmak zorunda kalır ki bazı 
insanlar için bu zorlayıcı olabilir. Göç aynı zamanda 
bir kişinin tanıdık çevresini de küçültür ve bireyi yeni 
insanlarla tanışmaya zorlar. Bu aynı zamanda kişini 
geçtiği zorlayıcı dönemi ya tek başına ya da onunla 
birlikte göç eden aile veya arkadaşlarla aşmak zorun-
da bırakmakta. Göçün getirdiği tüm bu değişikliklerin 
üzerine bir de başka bir kültürün içinde bulunmanın 
getirdiği zorluklar bulunmaktadır. Göç eden herke-
sin başa çıkması gerekmese de kültürel farklılık farklı 
kültürlere göç eden insanlar için çok büyük bir sorun 
teşkil etmektedir, özellikle kişinin kendi kültürü, göç 
öncesi hayatını büyük oranda etkilemişse. Bireyin alış-
mak zorunda olduğu yeni kültürü anlamakta zorluk 
çekebilir. Kültürel farklılıkların yanı sıra dini farklılıklar 

da problem teşkil edebilir. İbadet yerinin bulunma-
ması inançlarını bireyin tek başına yaşama k zorunda 
kalması ve hatta diğer insanlarla olumsuz dini tartış-
malara girmesi gibi olaylar olabilir. Bazı bölgelerde kişi 
geldiği bölgeden veya teninin renginden dolayı ırkçılı-
ğa bile maruz kalabilir.

 Farklı kültüre göç eden insanların karşılaşacağı 
problemlerin çoğundan yukarıda söz edildi, şimdi de 
bu problemleri göç eden bir kişinin psikolojisi üzerin-
deki bahsedelim. Yazını devamında düzeni sağlamak 
için insan psikolojisine en az etkisi olan etkenlerden 
en çok etkisi olan etkenlere giderek anlatılacak yani 
fiziksel çevre değişimi, kişinin tanıdık çevresini ya sıfır-
lanması ya da çok aza inmesi, yeni bir kültüre maruz 
kalmak ve kişiye en çok zarar veren yerlilerin göç eden 
bireye önyargı ile yaklaşması. Kişinin yaşadığı çevre-
nin değişmesi bireyi etkileyecek bir olay gibi görün-
mese de çoğu kişinin evlerinden taşınmamayı düşün-
memelerinin asıl nedenidir. İnsan olarak değişiklikleri 
sevmeyiz ve değişikliklerden kaçınmaya çalışırız. Göç 
kadar büyük bir ortam değişikliği ile karşı karşıya kaldı-
ğımızda çoğumuz bu olayı görmezden gelmeyi tercih 
ederiz, çoğunluğu genç olan bazı insanlar kendilerine 
yeni çevrelerine uyacak bir program hazırlayıp ya-
şadıkları değişime kısa sürede uyum sağlayabilse de, 
çoğu kişi için bu süreç uzun sürer ve bu süre boyunca 
alışmaya çalışmak kişiyi yorar, kişinin işindeki verimini 
azaltır, kişiyi gereksiz bir stresse sokar ve bu etkenler 
kişinin insan ilişkilerine hasar verir. Bazı İnsanlar ise 
yeni çevrelerine alışamazlar ve çevreleri ile yaşadıkları 
bu yabancılık onları hafif de olsa depresyona bile sü-
rükleyebilir.

 Hepimizin bildiği gibi insanlar sosyal canlılar-
dır ve hayatta kalmak için birlikte çalışmamız gerek-
mektedir. Fakat yardımlaşma, dayanışma be arkadaşlık 

Göç’ün İnsan 
Psikolojisi 
Üzerindeki Etkisi

E. İlber MANAVBAŞI
11/J
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sadece hayatta kalmak için değil, çoğu insan sosyal 
soyutlanmada kısa sürede aklı dengesini yitirir. Göç 
eden bir birey için de geçerlidir bu, bir an önce ken-
dine bir arkadaş çevresi edinmesi gerekir. Göçmen-
lerin şansına günümüzde neredeyse her toplumdaki 
hayat insan etkileşimini zorunlu kılmaktadır ve çoğu 
iş olsun gittikleri bir yer olsun günlük rutinleri sırasın-
da rahatlıkla arkadaşlık kurabilecekleri başka insanlar 
ile tanışabilirler. Bu herkes için geçerli olsa da bazı 
insanlar için arkadaşlık kurmak zordur ve göç etmen 
önce edindikleri bir avuç arkadaşı kaybetmek bunun 
üzerine kendilerini yeni bir çevrede yeni insanlarla 
karşı karşıya bulmak bu bireylere korkutucu gelebilir 
ve insanlarla iletişim kurmakta zorluk çekebilirler. Ta-
nıdık çevresinin değişmesinin asıl etkisi bu bireylerde 
belli olur. Bu kişiler kendilerine sosyal bir çevre oluş-
turamadıkları için sosyal soyutlanmadan etkilenmeye 
başlarlar. Bireylerde depresyon baş göstermeye baş-
lar ve yaşadıkları stres insan ilişkilerini iyice mahveder 
eğer sosyal soyutlanma devam ederse bireylerde ki-
şiler intihara meyilli olabilir ve daha kötüsü toplu kat-
liama neden olma riskini taşırlar ve akıl sağlıkları bir 
daha düzelemeyecek kadar hasar alabilir. Ancak göç-
menlerin yaşadığı sosyal çevre kaybının tehlikeli de-
ğildir,, çünkü yukarda bahsedilen vakalar nadiren olur 
ve çoğunlukla bu bireylere işler çığırından çıkmadan 
psikolojik yardım ulaştırılır.

 Farklı bir kültürü benimsemiş bir yere göç 
eden kişinin başa çıkması gereken tek sorun bulun-
duğu ortamın kültürüne alışmak değil kendi kültü-
rünü eskisi kadar dolu dolu yaşayamayacağına alış-
maktır. Bazı ülkeler bu sorunla başa çıkmak için başka 
kültürlerin de kendi ülkelerinde rahatça yaşamasını 
sağlayacak çalışmalarda bulunmaktadır. Fakat çoğun-
lukla göçmen kişi hem kendi kültürünü paylaştığı in-
sanlarda ayrı bulunacak, ya da aynı kültürü paylaşan 
küçük bir grubun parçası olacak, hem de kendi kültü-
rü ile bağlarını yitirme riski taşıyacak ve geleneklerini 
yaşatmakta zorluk çekecek. Kendi kültürü ile bağları 
zayıf olan ve ya kendini bir kültüre bağlamayan birey-
ler için bu problem önemsizdir, ne geldikleri kültürü 
yaşatma ve geleneklerine göre yaşama dertleri var 
ne de bulundukları yeni kültürü umursamaktalar. Yine 

de bu bireyler bile bulundukları ortamda neyin sos-
yal açıdan kabul görüp neyin görmediğini anlamak-
ta zorluk çekecektir. Kültürleri hayatlarının önemli bir 
parçasını oluşturan bireyler ise çok daha büyük bir so-
runla karşı karşıyalar. Kendi kültürlerinde sosyal kabul 
gören hareketleri unutup bulundukları yeni kültüre 
uyum sağlamaları gerekecektir ki bazı bireyler bunu 
yapmayı başaramayıp kendilerini toplumdan uzaklaş-
tırırlar ve yukarıda anlatılan sosyal soyutlaşma evre-
lerini yaşamaya başlarlar. Bulundukları kültüre alışmış 
kişiler bile eski kültürlerini ve geleneklerini dolu dolu 
yaşayamamaktan onların hatalarını tüm noktalarda 
etkileyecek bir mutsuzluğa bürünebilirler.

 Irkçılığın kişi üzerindeki etkisi bireye göre 
değişir. Günümüzde her vatandaşı ırkçı olan bir ülke 
kalmadı neredeyse ve göçmen kişiler ırkçı olanlardan 
uzak durabilirler. Fakat bazı bireyler ırkçıları görmez-
den gelip normal insanlarla muhatap olmakta zorluk 
çekebilir, bir kişinin onlardan kendilerinin seçmedi 
bir özellikleri yüzünden nefret etmeleri kişinin ken-
dine olan saygısını ve sevgisini zedeleyebilir. Ancak 
ırkçılığın zararı asıl kişinin can ve mal güvenliği ırk-
çılar yüzünden tehlikeye girince görülür. Fakat artık 
ırkçılık göç eden çoğu kişinin baş etmesi gereken bir 
sorun olmaktan çıktı ve nadir görülen ve çoğunlukla 
toplumca kınalan bir düşünce yapısı olmuştur. Irkçılık 
dışında kişinin dini inançları yüzünden dışlanması da 
mümkündür ve benzer sosyal ve psikolojik nedenlere 
sebep olur. 

 Bir göçmenin veya göç etmeyi planlayan 
birinin yukarıda belirtilmiş olan yaygın problemlerin 
ne olduğunu ve bu problemlerden ortaya çıkacak 
psikolojik sonuçları bilmesi gerekir. Ancak bu bilgiler 
herkesin işine yarayabilir, bir kişi eğer bir göçmen ile 
iletişimde bulunuyorsa bu onların neler yaşadığını 
bilmek ve ona göre davranması idealdir. Bu yazıda 
bahsedilen etkiler kendi iradesiyle göç eden bireylerin 
tecrübe edebilme olasılığı olanlardır, kendi ülkelerin-
de her an yaralanma ve ya ölme olasılığından dolayı 
ülkelerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin yaşa-
dıklarına değinmemektedir. 

KAYNAKÇA:
http://www.tandfonline.com/doi/
abs/10.1080/hrp_8.2.64
http://archpsyc.jamanetwork.com/
article.aspx?articleid=204184&re-
sultclick=1
h t t p : / / w w w . c m a j . c a / c o n -
tent/183/12/E959.short
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HİCRET; Peygamberimizin ve diğer Müslümanların 622 yı-
lında Mekke’den Medine’ye göç etmelerine verilen isimdir. 
Peygamberimizin ve Müslümanların Mekke’den Medine’ye 
hicret etmeleri İslam tarihinin en önemli olaylarından biridir. 
Mekkelilerin baskı ve kötü uygulamaları sebebiyle Mekke’den 
çıkmak zorunda kalan Hz. Peygamber hicretle birlikte Medi-
ne İslam toplumunu oluşturmuştur. Medine Sözleşmesi ile 
günümüzde İslam devleti olarak sınıflandırılan devletlerden 
ilki kabul edilen Medine Şehir Devleti kurulmuştur. Medine’ye 
göç eden Müslümanlar, servetlerini Mekke’de bırakmak zo-
runda kaldılar. Bu sebeple Müslümanların birçoğu Medine’ye 
fakirlik ve yokluk içinde varmışlar; ancak Medinelilerin deste-
ği ile kısa zamanda kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılar hâle 
gelmişlerdir. Ensar denilen Medineli Müslümanların göçle 
gelen Müslümanlara -“muhacir” olarak adlandırılır- göster-
miş olduğu yardımseverlik ve dayanışma duygusu Kur’an-ı 
Kerim’de de övülmüştür: Hicretle birlikte Peygamberimiz 
Medine’de farklılıklardan oluşan; ancak adalet ve barış ekse-
ninde bir arada yaşayan bir toplum kurmuştur. Hicret son-
rasında Medine’de farklı soy ve dine mensup Arap kabileleri 
İslam sayesinde bir arada yaşama imkânı bulmuşlardır. Böy-

Deniz DAĞLAR
11-J

MEKKE’DEN MEDİNE’YE GÖÇ
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lece İslam öncesinde savaşların ve hukuksuzluğun 
çokça yaşandığı Medine’de barış ve kardeşlik dönemi 
başlamıştır. 

Hicretle birlikte Müslümanlar Medine’de Yahudilik ve 
Hristiyanlık gibi iki ilahî kökenli dinin mensupları ile 
yaşamaya başlamışlardır. Yahudilerle Medine antlaş-
ması imzalanmıştır. Her din mensubu kendi inancını 
serbestçe yerine getirmiş ve her türlü baskıdan uzak 
kalmıştır. Böylece dünya tarihine farklı din mensupla-
rının barış ve hoşgörü içinde bir arada yaşama örne-
ğini sunmuşlardır. 

Hicretten sonra Hz. Muhammed 53 maddelik bir ana-
yasa hazırladı ve putperest, Yahudi ve Müslümanlar 
arasındaki ilişkileri düzenledi. Bu anayasa ile peygam-
berimiz din ve devlet başkanı oldu. 

Medine’ye Mescid-i Nebi yapıldı. 
Şam- Mekke ticaret yolunun denetimini sağlamak ve 
Mekke’den Medine’ye göç eden muhacirlerin malları-
nın zararlarını karşılamak için Mekkelilerle Bedir, sonra 
Uhud ve Hendek savaşlarını yaptı. Yıllık hac için Mek-
ke’ye 628 yılında giderken Mekkelilerle Hudeybiye 
Barışını yaptı. 

Hicret, İslam’ın Arap Yarımadası’nda ve diğer bölge-
lerde yaşayan insanlara ulaşmasını sağlayan bir açılım 
olmuştur. Hicretten sonra İslam’ın yayılması hızlan-
mış ve birçok kabile, toplum ve devlete, İslam daveti 
ulaşmıştır. Peygamberimizin Medine’ye hicreti, sebep 
ve sonuçları itibarıyla çok önemli olduğu için Müslü-
manlar tarafından her zaman hafızalarda canlı tutul-
muştur. Bu sebeple Hz. Ömer’in halifeliği zamanında 
uygulamaya konulan takvimin başlangıç noktası ola-
rak Peygamberimizin Medine’ye hicreti esas alınmış-
tır. (Hicri takvim).

Mekke şehir devletinde güçlü ailelerin keyfi kurallarıy-
la yaşamak zorundayken Medine de dinin serbestçe 
yaşanabildiği, diğer uluslar ile siyasi, askeri ve ticari 
ilişkilerini kurabilen, yaşamsal kuralları birlikte ortaya 
çıkarabilen yazılı kurallar, yasalar yaratabilen bir top-
lum haline gelen Müslümanlar hızla yayılma imkânı 
da bulmuşlardır. Müslümanlar büyük bir siyasal güç 
haline gelmiştir. 

KAYNAKÇA: 
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hicret
www.ilimrehberi.net
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İskan, diğer bir adıyla şekillendirme siyaseti Osmanlı Devleti’nin fethetti-
ği toprakların Türkleşmesini sağlamak için yapılan politikaya verilen ad-
dır. Kelime anlamı şekillendirme olan İskan Politikasının yürütülme sebe-
bi hem fetihlerin sağlam ve kalıcı olmasını sağlamak hem de fethedilen 
yerlerin siyasi askeri ve sosyal yönden güvenliğini sağlamaktır. Bu politika 
değişik yaşam biçimlerine ve kültürlere sahip insanların yer değiştirmesini 
gerektirdiğinden yukarıda belirtilen devletin ulaşmayı amaçladığı sonuçla-
rın yanı sıra Osmanlı sınırları içerisinde çok büyük demografik ve de dini 
yapı değişimine sebep olmuş ve İslam’ın Balkanlarda yayılma sürecini baş-
latmıştır.
Osmanlı’nın İslam’ı Balkanlarda hoşgörüyle karşılanmasını ve hatta bazı 
yerli halkın İslam’a geçişini sağlamasını kolaylaştıran, Osmanlı daha fetih-
lere başlamadan önce Balkanlara geçmiş ve yerleşmiş olan Türkmen Oy-
makları’nın faaliyetleri de çok büyük önem taşımaktadır. 

Su AYAS
11-J

İSKAN POLİTİKASI VE İSLAM’IN 
YAYILIŞI
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Huvertliler ve Beçeneviler başta olmak üzere bu oy-
maklar, yerleştikleri yerlerde Anadolu’dakine benzer 
çalışmalarıyla gayrimüslimlerin saygı ve güvenini ka-
zanmışlardır. Osmanlı ordusu’nun önünden giden bu 
insanlar aslında fethin zeminini hazırlamalarına rağ-
men tasavvufun “Bayramiyye, Celvetiyye, Halvetiyye, 
Halidilik ve Mevleviyye” gibi kolları Balkanlarda önemli 
görevler üstlenmiş ve bulundukları mekânları mescit, 
mektep, meşveret, kervansaray, darülaceze, imaret, 
kütüphane, iltica yeri ve vakıf gibi kullanmışlar ve böl-
ge insanlarının İslam’a olumlu bir bakış açısıyla yak-
laşmasını sağlamışlardır.
Fetihlerin sonrasında ise Osmanlı, Anadolu’daki Türk-
men boylarından bir kısmını Balkanlara yerleştirmiş-
tir. Anadolu’dan Balkanlara giderken dillerini, gelenek, 
örf-âdet ve inançlarını da beraberlerinde götüren 
Türkmen Boyları Anadolu’da oturdukları eski yerlerin 
veya kendilerine önderlik eden dede, baba ve şeyh 
gibi atalarının ad ya da unvanlarını vererek İslam’ın 
ve İslam kültürünün Balkan topraklarında yayılmasını 
sağlamışlardır.
Uzun yıllar boyunca Balkanlardaki Müslüman nüfu-
sun bu Türkmen nüfusuyla sınırlı kalmasına rağmen 
zamanla gayrimüslimler arasından İslam’a girenler de 
olmuştur. Özellikle Boşnak ve Arnavut halklarının kit-
leler hâlinde Müslüman oluşu gözlemlenmiştir. Fetih 
sırasında gayrimüslimlerle yapılan anlaşmanın getir-
diği gereklilikler sonucu din değiştirmede Osmanlı 
Devleti hiç kimseyi zorlamamış ve bölge insanının 
canına, malına ve dinine dokunmamak konusunda 
tam bir güvence vermişti. Alınan bu kararların sonucu 
olarak Kilise gibi Manastırların ayrıcalıkları, bağışıklık-
ları Hıristiyan devletler döneminde nasılsa o biçimde 
bırakılmış, Balkanlarda Hıristiyan dinini yok etmek is-
teyen tutucu bir davranış içine girilmemiştir.
Balkan fetihlerinde benimsenen “Toprak ve reaya sul-
tanındır” prensibi ile yerli feodallere karşı toprak ve 
köylü emeği; devlet veya tımar rejiminin garantisi altı-
na sokulmuş, yerel feodallerin yerine merkezi impara-
torluk rejimi getirilmiştir. Bu sayede halk derebeyleri ve 
diğer feodallerin altında köle gibi çalışan işçiler yerine 
toplumun diğer bireyleriyle eşit haklara sahip bireyler 
olma hakkı elde etmişlerdir. Aynı zamanda Osmanlı-
ların Balkanlarda güç kazanması çoğunluğu Ortodoks 
olan Balkan halkını Papalıkla Macar Krallarının Kato-
liklik propagandasından ve mezhep değiştirmek için 

yaptıkları baskıdan 
kurtarmıştır. Kısacası 
Osmanlı Devleti ve 
beraberinde getir-
diği kurallar bütünü 
halkın hayatını ko-
laylaştırmış, İslam 
hakkındaki düşün-
celerini pozitif yön-
de etkilemiş ve bir 
kısım insanın İslam 
dinini geçmişte ya-
şadıkları zulümden 
kaçış olarak kabul 
etmelerine sebep 
olmuştur.
Balkanlarda Türk-İs-
lam kültürünün 
yayılmasının ne-
denlerinden biri de 
o bölgeye yapılan 

yeni binalar ve bayındır hizmetleridir. Osmanlı yöne-
timi boyunca Balkanlarda Türk İslam kültürünü yan-
sıtan birçok cami, medrese, han ve hamam yapılmış 
dolayısıyla Balkanların birçok yeri Anadolu gibi birer 
Türk yurduna dönüşmüştür.
Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyıldan itibaren ise askerî, 
siyasî ve iktisadî gücünden büyük kayıplar yaşama-
sı girdiği savaşlarda toprak kayıpları yaşamasına ve 
yüzyıllardır sınırları içerisinde yaşayan bazı halkların 
farklı ülke sınırları içinde kalmasına sebep olmuştur. 
93 Harbi muharebeleri sırasında, Tuna ve Edirne vilâ-
yetlerinde yaşayan Müslüman Türk halktan 500 bini 
Bulgar ve Rus zulümleri sonucunda ya katledilmiş, ya 
da açlıktan, hastalıktan dolayı hayatlarını kaybetmiştir. 
Katliamdan ve hastalıktan kurtulan bir milyonu aşkın 
Müslüman Türk ise canlarını kurtarmak için, göçmek 
zorunda kalmıştır. Bugün Balkanlarda bütün yıkımla-
ra rağmen Türk-İslam kültürünün izleri silinmemiştir. 
Günümüzde Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, 
Romanya, Arnavutluk ve Bosna-Hersek’te yaşayan 
Müslüman Türkler, millî ve manevi kimliklerini koru-
maya çalışmaktadırlar.

Sanılanın aksine Cumhuriyet’in ilanından sonra 1923 
yılında Lozan Barış Antlaşması’na ek olarak yapılan 
Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi Türkiye ve Yu-
nanistan Krallığı’nın kendi ülkelerinin vatandaşlarını 
etnik esası üzerine zorunlu göçe tabi tutmasına ve-
rilen ad değildir. Göçe tabi tutulan kişiler, yani mü-
badiller dinleri sebebiyle göçe tabi tutulduklarından 
ötürü Cumhuriyet Sonrası yaşanan bu göçler yeni 
kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin dini dağılımı üzerine 
önemli bir etkiye sahip olmuş ve öncelikle İskan Poli-
tikası olmak üzere çeşitli etkenler sebebiyle Anadolu 
topraklarına yerleşmiş gayrimüslim sayısında önemli 
miktarda bir düşüşe sebep olmuşlardır.

KAYNAKÇA:
-www.avsarobasi.com
-www.bizimsahife.org
-iskanpolitikasınedir.com
-www.tarihbilimi.gen.net
-www.balkangunlugu.com
-www.vahdet.info.tr
-acikarsiv.ankara.edu.tr
-www.bilgitimi.com
-www.suryanikadim.org
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Kavimler Göçü, 350-800 yılları arasında Avrupa’ya yapılan 
şiddetli insan göçüdür. 

Çin baskısı ve kuraklık yüzünden Orta Asya’dan göç ede-
rek Doğu Avrupa’ya gelen Hunların; Romalıların barbar 
dedikleri Ostrogot, Vizigot, Süev, Sakson, Angıl, Frank ve 
Vandal gibi kavimleri zorunlu olarak batıya doğru göç et-
tirmesi sonucu oluşmuştur. 
Bu göçlerin sonucunda Avrupa uzun yıllar boyunca karı-
şıklık içinde kalmıştır. Bu göçün Avrupa’ya politik, dini ve 
etnik neticeleri olmuştur.

Kavimler Göçünün Dini ve Sosyo-kültürel Sonuçları

Barbar toplulukların gelmesiyle oluşan sıkıntılar ve iç is-
yanların sonucunda büyük merkezi krallıklar yıkılmış, on-
ların yokluğunda oluşan otorite boşluğunda geniş top-
raklara sahip olan kilise güçlenmiş ve dini düşüncelerini 
yayma fırsatı bulmuştur. 
Aynı zamanda, göçen kavimlerle birlikte Avrupa’nın etnik 
ve dini yapısı çeşitlilik kazanmış, Hristiyanlık geniş kitlelere 
yayılmaya başlamıştır. Sonuçları sıralayacak olursak:

1. Roma İmparatorluğu, Doğu ve Batı olmak üzere par-
çalandı. Bu siyasi ayrılık, Hristiyanlığı Katolik ve Orto-
doks olmak üzere ikiye ayırdı. 

Arda SÜRER 
12-C

KAVİMLER GÖÇÜ’NÜN DİNİ VE 
SOSYO-KÜLTÜREL SONUÇLARI
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2. Kontrol edilemeyen topraklar üzerinde Katolik 
kilisesi misyoner çalışmalarını hızlandırdı. Katolik 
kilisesi, misyonerler aracılığıyla, Batı Roma İm-
paratorluğu toprakları üzerinde kurulan krallıkları 
Hristiyanlaştırarak dinlerini yayma fırsatı buldu.

3. Kilise ve Papalık güçlendi, skolastik düşünce 
önem kazandı.

4. Derebeylik (Feodalite) düzeni kurulup yaygınlaştı. 
Feodalitede dinin ve kilisenin etkisi büyüktür.

5. Feodal yönetimlerde halk katı sınıfsal farklılıklar 
içinde yaşarken, kralların etkileri zayıflamış, kilise 
ve soylular, Avrupa’yı kontrol eder hale gelmişler-
dir. 

6. Avrupa’daki otorite boşluğundan yararlanan kili-
se ve Papalık, tüm Ortaçağ boyunca siyasal gücü 
elinde tutmuştur. Zayıf siyasal sistem içinde, halk-
la birlikte kralların dahi üzerinde otorite kurmuş-
tur.

7. Alman Krallığı ve Papalık birleşerek, Kutsal Ro-
ma-Germen İmparatorluğu’nu kurdular. 

8. İspanya Müslümanların eline geçti. Endülüs Eme-
vi devleti kuruldu. İslamiyet İber Yarımadası’nda 
yaygınlaştı.

9. Türk kültürü Avrupa’ya yayılmıştır. Avrupa’da 
Hunların etkisi ile özellikle edebiyatta, müzikte ve 

sanatta canlanmalar görülmüştür fakat kilisenin 
baskısı yüzünden sanat ve edebiyatta sadece dini 
konular üzerine çalışmalar yapılmıştır.

10. Avrupa’daki kavimlerin birbirleriyle karışıp kaynaş-
maları ile Avrupa’nın etnik yapısı değişmiş; bunun 
sonucunda bugünkü İngiltere, Fransa ve İspanya 
gibi devletlerin temeli atılmıştır.

11. Türkler gittikleri yerlerde birçok topluluğu ege-
menlikleri altına alırken, inançlarında da deği-
şimler görülmüş ve genellikle Hristiyanlığı be-
nimseyen Türkler çoğunlukla da milli kimliklerini 
kaybetmişlerdir.

12. İlk Çağ kapanmış, Orta Çağ başlamıştır.

KAYNAKÇA;
www.odevi.org
www.tarihportali.net
www.kavimler-gocunun-sebepleri-ve-sonuclari.ne-
dir.org
www.eodev.com
www.gozlemci.net
www.hadicevapla.com
www.tr.wikipedia.org
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ya da toplulukların bulundukları, oturdukları yerleşim yerini bı-
rakarak başka bir yerleşim yerine ya da başka bir ülkeye gitme 
eylemidir. Tarih boyunca insan ırkları yaşamlarını sürdürebil-
mek için göç etmek zorunda kalmışlardır. Bu göçler beraber-
lerinde farklı kültürleri, gelenekleri ve yaşam anlayışlarını ge-
tirmişlerdir. Bazı durumlarda göç yanında asimilasyonu getirir. 
Asimilasyonun sosyolojideki kelime anlamı; çoğunluk veya erk 
sahibinin baskısıyla, farklılık gösteren grupların, bunların kültür 
birikimleri ve kimliklerinin, baskın yapı içinde eriyerek yok ol-
masıdır.

Göç edilen yerlerde, insanlar zaman zaman kimlikleri yüzün-
den baskı görmüş, zaman zaman ise sığındığı ülke tarafından 
asimilasyon sürecine dahil edilmeye zorlanmıştır. Bunun en 
önemli örneklerinden biri Bulgaristan’daki Türklerin 1989’daki 
zorunlu göçüdür. Bu, 2. Dünya Savaşı sonrasında, Avrupa’da 
yaşanan en büyük zorunlu göç olayıydı.

İsimleri Bulgar isimleriyle değiştirilen, anadillerini konuşmala-
rı yasaklanan, ağır işkenceler gören Bulgaristan Türkleri, son 

TARİHTE GÖÇ, 

ASİMİLASYON VE DİN OLGULARI

Bartu AKTAŞ
11-A
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günlerini yaşayan komünizmden kaçıyordu. Oysa ko-
münizmle tanıştıklarında bu yeni rejimin benliklerini 
yok etmeye çalışacağı akıllarının ucundan dahi geç-
memişti. Bu dönemde Türk okullarının sistematik bir 
şekilde ortadan kaldırılmasının vakti gelmişti. 1973’ten 
itibaren Türkçe seçmeli derse bile izin verilmeyecekti.

Türk basını da Türk okulları gibi yavaş yavaş yok edi-
lecekti. Komünist parti döneminde Bulgaristan’da 5 
Türkçe gazete, 1 de Türkçe dergi yayımlanmıştı. Za-
manla yalnızca 1 tane Türkçe gazete kaldı. Onun da 
içindeki Türkçe sözcük sayısı her geçen gün azalı-
yordu. Resmi tarihin değiştirilmesi asimilasyonun bir 
başka önemli ayağıydı. 70’lerin sonundan itibaren, 
aslında Bulgaristan sınırları içinde Türk diye bir azınlık 
grubunun bulunmadığı, bunların Osmanlı dönemin-
de Müslümanlaştırılmış Bulgarlar olduğu yazılmaya 
başlandı. Bununla beraber Bulgar hükümeti Türklerin 
ülkelerindeki varlığına dair en ufak kanıtı kaldırmaya 
çalışmıştır. 

Camiler ibadete kapatıldı. Hatta bazıları ambara dö-
nüştürüldü. Yalnızca yaşlı insanları camiye gitmesine 
izin veriliyordu. Hacca gitmek ve hatta sünnet bile 
yasaklanmıştı. Sünnet edilen çocukların anne ve bü-
yükanneleri 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılıyordu. 
Halk üzerinde bir baskı ortamı kurulmuştur. Bulgaris-
tan Türkleri cenazelerini bile diledikleri gibi kaldıramı-
yordu. Cenazenin yıkanma usulü yasaklanmış, Arap-
ça ve Türkçe yazılı mezar taşları paramparça edilmişti. 
Müslümanlık yok sayılmış ve kendi inançlarını benim-
setmişlerdir.

Zaman içinde bazı liderler ise insanları asimile etmek-
ten çok kimlikleri yüzünden onları öldürmek, katlet-
mek istemiştir. Tarih boyunca bir azınlık ırkı olarak 
yaşayan Yahudiler 1941-43 yılları arasında en büyük 
soykırımı yaşamışlardır. Holokost, yani Yahudi Soykı-
rımı öncesinde sayıları dokuz milyonu bulunan Av-
rupalı Yahudilerin aşağı yukarı üçte ikisi öldürüldü. Bir 
milyon üzerinde Yahudi çocuk, aşağı yukarı iki milyon 
Yahudi kadın ve üç milyon Yahudi erkek Holokost ta 
öldürüldü. 

Diğer soykırımlarda, sınırların ve kaynakların kontrolü 

gibi faydacı değerlendirmeler, soykırım politikaları için 
oldukça önemliydi. İsrailli tarihçi ve bilim insanı Yehu-
da Bauer’e göre;

“Holokost’un temel motivasyonu tamamen ideolojik-
ti. İdeolojinin temeli, Yahudilerin uluslararası bir Yahu-
di komplosuyla Dünya’yı kontrol etmeyi istediklerine 
inanan Nazi inancına dayanır. Nazilere göre Yahudile-
rin bu kontrol plânları, Aryan ırkın aynı plânlarına en-
geldi. Hiçbir soykırım bu kadar tamamıyla efsanelere, 
halüsinasyonlara ve soyut kavramlara dayalı değildi 
ve diğer soykırımlar Holokost’a nazaran daha rasyo-
nel pragmatik yollarla yapılmıştı.”

Holokost’a giden süreçte şiddet ve soykırım aşama 
aşama gerçekleşti. Yahudilerin sivil haklarını elinden 
alan, en meşhuru 1935 yılındaki Nürnberg Yasaları 
olan, birçok yasa, Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı başla-
madan yürürlüğe girdi. Toplama kampları, mahkûm-
ların, ya bitkinlikten ya da hastalıktan ölene kadar köle 
gibi çalıştırılmaları için kurulmuştu. Almanya’nın her 
işgal ettiği yerde gönüllü askerlerden oluşan grup 
Einsatzgruppen, Yahudileri ve politik muhalifleri, toplu 
infazlarla öldürdü.

Diğer soykırımlarda, insanlar ölümden din değiştire-
rek ya da bir şekilde asimile olarak kaçabildiler. Bu se-
çenek, Avrupa’daki Yahudiler için geçerli değildi. Tek 
istisna, ataları 18 Ocak 1871 öncesinde dönmüş olan 
Yahudiler içindi. Diğer bütün Yahudiler, Almanya’da ve 
Almanya’nın işgal ettiği yerde öldürülecekti. Sağ ka-
lanlar ise Avrupa’dan kaçmış ve şuanki İsrail sınırlarına 
kaçarak orada İsrail Devleti kurmuşlardır.

Tarih boyunca çeşitli rejim değişiklerinden, soykırım-
lardan ve daha başka nedenlerden dolayı göçler ya-
şanmıştır. Sonuç olarak bu göçler insanın kimliğinden 
dolayı zulüm görmekten kaçması için yaşanmıştır. 
Liderler ise halkı asimile ederek ya da topluca katle-
derek amaçlarına ulaşmaya çalışmışlardır.

KAYNAKÇA:
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Türkler, İslamiyet öncesinde avcılık-toplayıcılık ya-
pan, gök tanrı inancına sahip olan kabileler halinde 
yaşıyorlardı. Yaklaşık 10.yy’a kadar Türkler arasında en 
yaygın din Gök Tanrı inancıydı. İslamiyet öncesinde 
Türklerin Müslümanlarla karşılaşması ilk kez 7. Yüzyıl-
da Hz. Ömer’in hilafet döneminde gerçekleşmiştir. Hz. 
Ömer döneminde ilk Türk-Müslüman komşuluk ilişki-
leri başlarken, İlk Müslüman-Türk savaşı Hz. Osman’ın 
halifeliği zamanında yapılmıştır. İslamiyet’le tanışma 
7.yy’a kadar uzanıyorken, İslamiyet’in Türkler arasın-
da yayılması 10.yy’ı bulmuştur. Bunun altında yatan 
temel sebep ise 4 Halife döneminden sonra hilafe-
ti devralan Emevilerin dış politikasındaki eşitsizlik ve 
Abbasiler dönemindeki hoşgörüdür. Emeviler ve Ab-
basilerle kurulan ilişkiler Türkler’in Şiilikle tanışmasına, 
ve bu Şii politikaya maruz kalarak Şii inanç esaslarıyla 
karşılaşmasına neden olmuştur. İslamiyet’in yayılma-
sının Emeviler döneminden ziyade Abbasiler döne-
minde hızlanmasının altında yatan sebebi, devletlerin 
benimsediği politikalardan ayrı düşünmek mümkün 
olmayacaktır. Peki aradaki fark neydi ki Türklerin İsla-
miyet’e bakış açısı bu denli büyük değişikliğe uğramış-
tı?

TÜRKLERİN İSLAMİYET’LE 

TANIŞMASININ SOSYOLOJİK VE 

SİYASİ YÖNLERİ 

Aybüke ÖZDEMİR

11-N
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Kerbela olayından sonra Hz. Ali yanlıları tarafın-
dan kurulan Şiilik mezhebi, siyasi-iktisadi mez-
heplerin en eskisi olduğu gibi, Emeviler dö-
neminde ortaya çıkmıştır. Sünnilik ve Şiiliği bir 
arada barından Emeviler’in dış politikası, dönem-
de İslamiyet’in yayılmasını zorlaştırmıştır. Hora-
san’dan göç eden Türkler’in İran’a doğru inmesi, 
onları Emeviler’le burun buruna getirmiştir. Bu 
dönemde Türkler, Emeviler’in ırkçı politikalarını, 
Arap halkını tüm halklardan üstün gören, Arap 
olmayan insanların devlet kurumunda çalışma-
sına izin vermeyen, Arap olmayanları köle adde-
den ve onlara askeri görev veren ve onları ağır 
vergilerle yükümlü tutan devlet yapısı Türkler’in 
antipatiyle yaklaşmasına neden olmuştur. Mevali 
denilen ırkçı devlet politikası, bu dönemde Şiilik 
ve diğer tüm İslam mezheplerinin Türklere uzak 
kalmasıyla sonuçlanmıştır. Kısacası, antipati ve 
hakir görülme, Türkler’in Emeviler döneminde 
İslam’a geçişinin olmamasının temel sebebidir. 

750’de devletin yıkılmasına yol açan Melavilik, 
Abbasiler devrinin başlamasına önayak olmuştur. 
Bu dönemde yönetimde adalet ve hoşgörü esas 
alınmış, Arap ırkından olmayan insanlar da aynı 
saygıyı ve itibarı görmüştür. Ümmetçi politika, 
ilişkilerin iyileşmesine ve Türkler’in yüksek mev-
kilerde göre yapmasına izin veriyordu. Böylesine 
hoşgörülü ve insancıl politika, hem İslamiyet’e 
uygun olmakla hem de Türkler’in İslam’a sempa-
tiyle bakmasıyla dinin yayılmasını hızlandırmıştır. 
Kısacası, Abbasiler döneminde Türklerle Araplar 
arasında sağlanan dostluk ticari ilişkilerin geliş-
mesi ve tüccarların arkasından onları, dervişlerin 
ve sufilerin takip etmesi Türkler arasında İslâmi-
yet’in gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır.

Abbasiler döneminde Türklerle Araplar arasında 
başlayan dostane ilişkiler ve Talas savaşı son-
rasında gelişen müsait ortam, Şiî-Alevî inancın 
Türkistan’a ulaşmasına ve Alevî-Şiî inançların bu 
bölgelerde yayılmasına hız kazandırmıştır. Abba-
siler, bütün faaliyetlerinde ve Alevî-Şiî isyanlarda 
kendilerini hep Ehl-i Beyt’e hizmet eden olarak 
göstermişler ve bundan da Ali evlatları anlaşıl-
mıştır. Abbasilerin hilafete geçmeleri ile Ehl-i 

Beyt adına yürütülen bütün faaliyetlerde Türkler 
de önemli görevler almışlardır. Böylece kitleler 
halinde İslamiyet’e geçiş sağlanmıştır.

Abbasiler döneminde İslamiyet’e geçişin hız-
landığı bilinmekle beraber, bu geçişin Şii mez-
hebiyle yakından ilişkisi olduğu da düşünülme-
lidir çünkü İslamla tanışan Müslümanlar, sürekli 
olarak Sufiler, Sünniler, mistikler ve Şiilerle ilişki 
içinde olmuşlar ancak Şiiliği benimsemişlerdir. 
Bunun altında yatan temel sebebin Türkler’in 
göçebeliğidir. 

Orta Asya’dan göçle İslamiyet’le karşılaşan Türk-
ler, ilk kez Hz. Ömer’in halifeliği döneminde İs-
lam’la karşılaşmışlar, Emeviler ve Abbasiler döne-
minde dini yakından tanıma fırsatı bulmuşlardır. 
Ancak Emeviler dönemindeki ırkçılık politikası 
onlara İslamiyet’i benimsetmek ve güzel göster-
mek yerine antipatiyle yaklaşmalarına neden ol-
muştur. Göçebe yaşam tarzına uygunluğundan, 
gerek uygulanışındaki kolaylık gerek ümmetçi ve 
hoşgörülü anlayışıyla gerekse önceki din inancı 
Gök Tanrı’ya olan benzerliğiyle Türkler’in kitleler 
halinde İslam’ı kabulü, Şiilik mezhebinin çoğun-
lukta olduğu Abbasiler döneminde gerçekleş-
miştir. Emeviler ve Abbasiler döneminde Şii poli-
tikaya maruz kalan Türkler, bu politikayla beraber 
günümüze dek uzanan İslam dinini kabul etmiş, 
ona daha sıcak ve sempati dolu bakmaya başla-
mıştır.

KAYNAKÇA;
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Melisa ETHEMOĞLU
10-G

YAHUDİLER, ARAPLAR VE İNGİLTERE

II. yüzyılda Romalılar tarafından sürgün edilen Yahudiler, yaşadıkları bölgelerin çoğunda, halkla çok-
ça kaynaşamamış, genellikle ikinci sınıf vatandaş olarak hayatlarını sürdürmüşlerdir.
İlk Siyonist örgütlenme Theodore Herzl tarafından Yahudileri korumak ve bir araya getirmek ama-
cıyla yapılmıştır. Dini, ırksal bir kimliğin yüceltilmesinden çok geleneklerini farklı milletler arasında 
kaybetmeye başlamış, kendinin nereden geldiğini unutan bireyleri bir araya toplayarak onlara bir 
yurt sağlamaya yönelik bir harekettir. Herlz’e göre yeni devlet her yerde kurulabilirdi ancak radikal 
birçok kişiye göre bu devlet ancak Tevrat’ta adı geçen Siyon’da kurulabilirdi. Tevrat ‘ta geçene göre 
Siyon, Filistin olarak bilinen ve ilk Yahudi sürgününden bu yana Arapların yaşadığı toprak parçasıydı.
1897’de bu örgüt kuruldu. Avrupa Yahudi topluluğu içinde bulunan Siyonistler, Yahudileri Filistin’e 
yerleştirmek için ekonomik anlamda kendilerini geliştirmeye başladılar. Siyonistlere göre gidilecek 
topraklar sahipsiz ve boştu. (“Yurdu olmayan halk olan Yahudiler için yaratılmış halkı olmayan yurt: 
Filistin”.*)
I. Dünya Savaşı öncesinde Siyonizm için ilk önemli hedef Filistin’e Yahudi göçünün sağlanabilmesi 
için uluslararası bir destek ve güç kazanılmasıydı. Osmanlı, Yahudilerin Filistin’e olacak göçüne des-
tek vermedi bunun üzerine o dönemde bölgede büyük bir güç olan ve bölgeyi elinde barındıran 
İngiltere üzerine yoğunlaşmaya başlayan Yahudiler istediklerini almak için İngilizlerle sıkı ilişkiler 
kurdular. 
Siyonistlerin İngilizlere önerdiği fikirler şöyleydi: Filistin İngiliz sömürgesi haline gelecek; İngiltere 
de Filistin’e Yahudi göçünü kolaylaştıracaktı. Filistin’deki İngiliz mandası sona erse de kurulacak olan 
yeni Yahudi devleti, İngiltere’nin diğer sömürgeleriyle iletişimini sağlamasına yardım etmek ve hala 
bölgede etkin güç olmasını sağlamak için Süveyş Kanalı’nı koruyacak bir güç olarak Doğu Akde-
niz’de kurulacaktı. Bununla beraber Balfour Deklarasyonu devreye girdi. İngiliz hükümeti Yahudiler 
için Filistin’de yeni bir Yahudi devleti kurulmasına destek vererek Yahudilerin hayallerine sahip olma-
sını sağlayacak ama aynı zamanda, Filistin’de Yahudi olmayan toplulukların haklarına saygı gösteri-
lecek ve bu topluluklara zarar verilmeyecekti.
Siyonistler bu bildirgeyle hayallerine giden yolda en büyük adımı atmışlardır. Yahudilerin Filistin’de 
kendi vatanlarını kurmalarının dönemin en güçlü ülkelerinden biri sayesinde olması diğer güçleri 

susturmuştur. Artık en önemli şey böl-
geye Yahudi göçünün desteklenerek, 
Yahudi nüfusunun bölgeye egemen ol-
masını sağlayarak gerçek bir devlet ha-
line gelmesini sağlamaktır. Paris barış 
konferansıyla bu düşünce diğer ülkeler-
le de paylaşılmış ve uluslararası alanda 
duyulması sağlanmıştır. Yahudiler Müt-
tefikler Yüksek Konseyine sunmak için 
önerilerde bulunmuştur. Bunlar; Yahudi-
lerin Filistin üzerindeki tarihsel haklarını 
almaları (Tevrat’ta adı geçen Siyon) ve 
bölgede Yahudi devletinin kurulmasının 
desteklenmesi, Filistin için İngiltere’nin 
yönetimi altında bir manda kurulması, 
Balfour Deklarasyonunun uygulamaya 
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konulması, Filistin’de Yahudi nüfu-
sun artmasının desteklenmesidir. 
Daha sonraları Yahudiler İngilizlere 
daha da çok öneri sunarak göçün 
kolaylaşmasını ve İbranicenin böl-
gede resmi dil olmasını istemiştir.
1920’de San Remo’da toplanan 
Müttefikler Yüksek konseyi Filistin 
mandasını İngiltere’ye vermiştir. 
İngilizlerin bölgede güç kazanması 
Yahudilerin işine gelmiş ve Balfour 
Deklarasyonun yolunda gitme-
sini sağlamak için elinden geleni 
yapmalarını sağlamıştır. Amerikan 
kongresi Filistin’de bir Yahudi dev-
letini desteklediklerini göstermek 
için 1922’de Balfour Deklarasyo-
nunu kabul eden bir kararı kabul 
etmiş ve manda yönetimini tanı-
mıştır.
Filistin’de manda yönetimin başla-
masıyla çatışmalar da başlamıştır. 
Bu çatışmalar iki taraftan da çok 
sayıda insanın hayatını kaybetme-
sine neden olmuştur. Ancak Yahu-
dilerin daha örgütlü ve kendinden 
emin hareket etmesi ve uluslara-
rası destek almaları Yahudiler için 
artıdır.
Siyonistler 1920’den itibaren Filis-
tin’e göçleri yoğunlaştırmış bu da 
Arapların tepki göstermesine ne-
den olmuştur. 1920’de Kudüs’te 
Araplar ayaklanma çıkarır. 1921’de 
ayaklanma büyür ve Filistinliler, 
Balfour Deklarasyonunu protes-
to eder. İngilizler bu bildirgenin, 
bütün Filistin’de bir Yahudi devleti 
kurmayı amaçlamadığını söylerler 
fakat bu Filistinlileri ikna etmeye 
yetmez ki zaten yeni kurulacak 
bu Yahudi devletinin de amaçla-
rı İngilizlerin söylediklerinden çok 
daha büyüktür.
30’lu yıllar boyunca artan Yahudi 
göçü ve Filistin’den toprak satın 
alımları Yahudilerin bu konuda ne 
kadar ciddi olduklarını göstermek-
tedir. 1936’da bir protesto ile başla-
yan Filistin savunması 1939’a kadar 
sürer ancak İngilizler ve Yahudiler 
tarafından bastırılır.
Winston Churchill’in yaşanan ge-
lişmelerle ilgili verdiği röportajda 
Ortadoğu’da kurulacak olan yeni 
bir Yahudi Devletine destek verdiği 
görülür. (“Daha güçlü bir ırk, daha 
üstün bir ırk, dünyamıza daha layık 
bir ırk, diyelim geldi ve yerini aldı 
diye öteki insanlara karşı yanlış ya-
pılmış olduğunu kabul etmem”. *)

2. Dünya Savaşı’nın yeşil ışık yaktığı 
dönemlerde İngilizler Yahudi-Arap 
çatışmasını engellemek ve bölge-
de kendine daha huzurlu bir ortam 
sağlamak için çözüm bulmaya ça-
lışmıştır. Buna yönelik olarak İngi-
lizler Filistinlilere Yahudi göçünü 
sınırlandırma sözü vermiştir. Mayıs 
1939’da yayınlanan Mc Donald Bil-
dirisi bu sözün bir sonucudur. Mc 
Donald Bildirisi Yahudi göçüne 
sınırlamalar getirmiştir fakat Siyo-
nistler bu bildiriden hoşlanma-
mıştır. Ardından sağcı Siyonist bir 
örgüt olan İrgun İngiliz karşıtı terör 
kampanyası başlatmıştır. II. Dünya 
Savaşı sonrasında ise, Siyonistler 
İngilizleri tamamen karşılarına al-
mış ve yeni bir güç olan Amerika’ya 
yönelmiştir. Aynı zamanda Araplar 
içinde tam bir Yahudi kısıtlaması 
olmaması haklı görülmemiş ve iki 
taraf da bu bildiriyi reddetmiştir.
Birçok Yahudi 2. Dünya Savaşı’n-
da savaşmıştır ve bununla birlikte 
orduları ve asker gücü gelişmiştir. 
1945’den sonra bu ordu Filistinliler-
le olan çatışmalarda kullanılmıştır. 
Yahudilerin Araplardan daha güç-
lü olması İngilizlerin onlara destek 
vermesini sağlamıştır. 2. Dünya 
Savaşı’nda yapılan Yahudi soykırı-
mından dolayı Yahudilerin suçla-
dığı ve nefretini kazandığı Avrupalı 
güçler kendilerini bu yeni halka 
karşı kendini suçlu ve sorumlu his-
setmiş, bölgede İsrail devletinin 
kurulmasını desteklemiştir.
Yahudi ve Filistin halklarının ça-
tışmalarının artmasıyla da 1947 
yılında sorunu BM ile paylaşmış-
tır. Bunun üzerine 1947 Nisanında 
toplanan BM genel kurulu BM Fi-
listin Özel Komitesi’ni (UNSCOP) 
oluşturmuştur. Bu komite görüş-
meleri sırasında Araplar bir Arap 
devleti isterken, Yahudiler Filis-
tin’in tamamını istemiştir. Filistin 
komitesi çalışmalarında azınlık ve 
çoğunluk planları ortaya çıkmıştır. 

Kanada, Hollanda, Uruguay, İsveç 
tarafından desteklenen çoğunluk 
planına göre Filistin, Arap devleti, 
Yahudi devleti ve Kudüs bölgesi 
olmak üzere farklı bölümlere ayrı-
lacaktır. Hindistan, İran, Yugoslav-
ya tarafından desteklenen azınlık 
planına göre ise başkentin Kudüs 
(Jerusalem) olduğu Arap ve Yahu-
di devletlerinden oluşan bağımsız 
bir Filistin federal devleti destek-
lenmektedir. 
1947’de, yeni oluşan birleşmiş mil-
letler, bölgenin Yahudi bölgesi (İs-
rail) ve Arap bölgesi (Filistin) olarak 
ayrılmasına karar kılmıştır. BM’nin 
bu kararıyla İngiltere 15 Mayıs 
1948’e kadar bölgeden çekilecektir. 
Çekilmenin hemen ardından böl-
gede sorunlar daha da artmıştır. Fi-
listin Özgürlük Organizasyonunun 
(The Palestinian Liberation Orga-
nisation-PLO) oluşumuyla Filistinli 
fanatikler sonraları daha organize 
hale gelmiştir. Sonuç olarak, Yahu-
dilerin İsrail dedikleri bölge Filistinli 
Araplar için her zaman Filistin ka-
lacaktır, Yahudiler içinse bu bölge 
İsrail’dir. İsrail 14 Mayıs 1948de ku-
rulmuştur. Kurulan İsrail Devleti’nin 
ilk devlet başkanı Weizmann’dır. 
Bölgede 1948den beri çok az sa-
yıda barış ortamı sağlanabilmiştir.

KAYNAKÇA 
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bal-
four_Deklarasyonu_(1917
https://www.palestinefacts.org/
pf_ww1_balfour_impact.php
Süer B.,Atmaca A.Ö.,Arap İsrail 
Uyuşmazlığı,Ankara,ODTÜ Geliş-
tirme Vakfı Yayıncılık
Arı,T.(2014),GeçmiştenGünümü-
zeOrtaDoğuSiyaset,SavaşveDip-
lomasi(6.Basım),Bursa,Dora-Yayın 
Basım Dağıtım
http:/www.historylearningsi-
te .co.uk/modern-world-h is-
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h t t p : / / w w w . b e y c a n .
net/1059/1916-sykes-picot-antlas-
masi.html
http://sbe.kku.edu.tr/edergi/dergi_
ocak%202012/sedatkiziloglu.pdf
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Laiklik kavramı bir çok ülkede anayasal olarak geç-
mektedir ve “Laicité” halihazırda Fransızca bir terimdir. 
Türkiye’deki macerasını anlatma görevini ise bir ma-
kaleden çok ansiklopediler ve yıllara dayanan siyasi 
söylemler üstlenmekte.

Bu kavramın İrlanda’daki önemini ele almak için ise 
aslında anlamlı bir yıldayız. Bu sene, İrlanda’da bağım-
sızlığa giden yolu açan Paskalya Ayaklanmasının 100. 
yılı. Bağımsızlık; etnik çatışmaların olduğu kadar, yüz-
yıllara dayanan dini gerilimin de bir sonucuydu. Bu 
gerilim günümüzde bile yerini tam bir barışa bırakmış 
değil.

Bu macera başlangıcını Avrupa anakarasının son 500 
yılını şekillendirmiş reform hareketlerinden ve Pro-
testan - Katolik savaşlarından alıyordu. Adanın İngi-
lizlerce işgali, adada yaygın olan Katolik inancını artık 
adaya hükmedecek olan Protestan inancı ile karşı kar-
şıya getirdi. Böylece din savaşlarında yeni bir cephe 
açılmıştı.

Adanın yönetimi artık Protestanların elindeydi ve 
bütün etkinlikleri Katolik etkisini kırmak üzerine ku-
ruluydu. İrlanda Parlamentosu’nda Roman Katolikler 
ve Presbiteryenlerin bulunmasının yasaklanmasıyla 
başlayan süreç, İrlanda Parlamentosu’nun lağvedil-
mesiyle ve adaylığına izin verilen milletvekillerinin 
yerel parlamentolarından ziyade İngiltere’deki Avam 
Kamarası’na yollanmasıyla devam edecekti.

Bütün bu siyasi ve toplumsal gelişmeler, İrlanda’da 
mezhep ekseninde bir kutuplaşmayı beraberinde ge-
tirdi. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan yerli Katolikler, 
özellikle kıtlıklar sonrasında gıdalarına el konulmasıyla 
gitgide düşen yaşam şartlarıyla boğuşuyor, İngiliz hü-
kümdarlığının desteklediği Protestanlar hem yöneti-
mi, hem de sosyal yapıda üstünlüğü ellerinde bulun-
duruyorlardı.

Bu sorunlara ek olarak, mezhep çatışmasını daha da 
farklı bir noktaya getirecek olan bir politika daha uy-
gulamaya konuldu; İngiliz anakarasından İrlanda’ya 
devlet destekli göçler başlatıldı, göçler özellikle İrlan-
da’nın kuzeyinde “Ulster” olarak bilinen alanda yoğun-

Ege ÖNDEŞ
11-A

YÜZYILIN ARDINDAN
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laşacaktı. Nitekim o göçün devamında yetişen kuşak, 
İrlanda Cumhuriyeti’nin bir parçası olmayı reddede-
cek ve 1922’de siyasi hayatına Kuzey İrlanda olarak 
devam edecekti.

Yüzyıllarca dindirilememiş bu din eksenli gerilim ile 
20. yüzyıla gelindi. Yerli halkın Katolik, İngilizleri des-
tekleyen kesimin Protestan olarak rahatlıkla genelle-
nebildiği bir çatışma ortamı, iç savaşın patlamasını 
bekliyordu.

İlk halka, Kuzey’de Ulster Gönüllüleri’nin kurulması 
oldu. Bu grup silahlanmış ve Ulster’ı Katolik egemen-
liğinden korumak için kurulmuş bir direniş hareketiy-
di. Aynı yıl içinde cevap olarak İrlanda Gönüllüleri’nin 
doğuşu, silahların konuşacağının habercisiydi. Yüzyıl-
ları aşan etnik ve dini gerilim, patlamaya hazırdı.

Tam 100 yıl önce, bu gerilim bir iç savaşın başlangıcı 
olarak açığa çıktı. 1916’nın Paskalya gününde, I. Dünya 
Savaşı’nın tam ortasında bir İrlanda Cumhuriyeti ku-
rulduğunu ilan eden bildiri işgal edilen kamu binala-
rında okundu. İrlanda Gönüllüleri önderliğinde Dub-
lin’de başlayan ayaklanma, birkaç hafta içinde İngiliz 
kuvvetlerince kontrol altına alındı. Sonrasında bildiriye 
imza atanların olağanüstü hal mahkemesi kararlarıyla 
kurşuna dizilmeleri ise; mezhep çatışmasını dönüşü 
olmayan bir noktaya getirdi. Kimi Katolik kiliselerinde 
imzacıların aziz olarak ilan edilmeleri ve rahiplerinin 
azımsanmayacak bir kısmının direnişin haklı sebeple-
re dayandığını söylemeleri, bunun en somut örnek-
leriydi.

Bu ayaklanmadan sonrası, tarihti. Artık 1900’lerin en 
öne çıkan krizlerinden biri, İrlanda sorunuydu. İrlan-
da iç savaştan iç savaşa sürüklenecek, 1922’de gelen 
özerkliğin ardından ancak 1948’de tam bağımsızlığına 
kavuşabilecekti.

Ülkenin yeni liderleri, ayrılıkçı hareketin (sağ kalan) 
simge isimleriydi. Mezhep çatışması, yöneticilerin po-
litikalarına yansıdığı gibi hala varlığını korumaktaydı. 
Katoliklerin Protestan mezhebini desteklemiş Trinity 
College’da okumalarını bile yasaklayan kilise telkini, 
ancak 1970’lerde kaldırılabildi. Katolik inancını koru-
manın milli direnişle özdeşleştiği bir ülkede, İrlanda 
artık Roman Katolik kilisesine anayasasında vurgu ya-
pan bir ülke olup Katolik mezhebini “çoğunluğun dini” 
olarak niteleyecekti. Dönemin cumhurbaşkanı Eamon 
de Valera, bu duruşu değiştirmek için ilgili maddenin 
altına “başka dinlerin de tanındığını” bildiren bir mad-
de eklemeyi düşünüyordu. Kuzey İrlanda ise bu sırada 
İrlanda Cumhuriyet Ordusu’nun eylemleriyle müca-
dele etmek zorunda kalacak, Ulster Birleşik Hareketi 
de karşı saldırılarla ortaya çıkacaktı. İki ülke de etnik 
ve dini çatışmalarına bir çözüm bulmaya çalışacaktı.

İrlanda, 1972’de bu yolda en öne çıkan adımlardan bi-
rini attı. Anayasa referandumunda oylamaya sunulan 
teklif, Roman Katoliklere öncelik veren ve diğer dinle-
rin de tanındığını yazan maddelerin değiştirilmesi de-
ğil, çıkarılmasıydı. Teklif %85 gibi bir oy oranıyla kabul 
edildi. Günümüzde İrlanda Anayasası’nda “Tanrı’ya 
saygı” ifadesi geçmekle birlikte hiçbir mezhep veya 
din ismiyle benimsenmiş değil.

Barış umutları, bu adımlarla İrlanda’da bir gerçeklik 
payı edindi. 20. yüzyıla damgasını vuran dini gerilim, 
bu adımlarla yerini 21. yüzyılda yerleşik bir siyasi dü-
zene bırakmaya koyuldu.

100 yıl önce iç savaş yaşamış ve kayıpları-
nı kutsayacak kadar kutuplaşmış, düşman-
laşmış bir ülke, 1972’de iç savaşının altında 
yatan sorunların üzerine gitmeyi seçti. İr-
landa’da laikliğin hikayesi, böylesine zorlu ve 
acılı çatışmaların sonrasında oluştu.

KAYNAKÇA;

The Alastair Campbell Diaries: In The Firing 
Line, BBC

Hidden History: The Man Who Lost Ireland, 
Radio Televis Éire

Charles Townshend, The Republic, Penguin 
Books, 2013

W. J. McCormack, Dublin 1916: The French Connec-
tion, 2012 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/cons/en/html#-
part15
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MİLGRAM VE İTAAT 

PSİKOLOJİSİ 

İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın Yahu-
dileri dünya üzerinden silmek için uyguladığı “Ni-
hai Çözüm” planının başrollerinden biri de Adolf 
Eichmann’dı. 1935 yılından itibaren bir SS subayı 
olarak “Yahudi problemi” ile yakından ilgilenmiş, 
milyonlarca Yahudi’nin katledilmesinde parmağı 
bulunmuştur. 1935 yılında 150.000 Avusturyalı 
Yahudi’yi Almanya’daki toplama kamplarına gö-
türmüş, bunu izleyen yıllarda toplama kampla-
rının inşası, cennet yolu olarak da adlandırılan 
toplu ölüm çukurları ve gaz odaları ile yakından 
ilgilenmiş, Almanların dediği üzere bir “Yahudi uz-
manı” olmuştur.” Katliam sanatında uzmanlaştığı 
yılları yenilgi yılları izlemiş, bu yıllarda savaş mah-
kemelerinden kaçmayı başarıp, kaçabilen diğer 
Nazi yoldaşları gibi Güney Amerika kıtasına gel-
miş, kendine yeni bir hayat kurmayı ümit etmiştir. 
1960 yılında İsrail gizli servisi MOSSAD tarafından 
Buenos Aires’te yakalanıp İsrail’e getirilmiş ve iki 
yıl sonra da idam edilmiştir. 

Bu yıllarda Nazi savaş suçluları hakkındaki geliş-
meler, medya organları sayesinde halka ulaşmış 
ve halk da gelişmeleri yakından takip etmiştir. 
Olaylar, duruşmalar ve idamlar Yale Üniversitesi 
psikologlarından biri olan Stanley Milgram’ın ilgi-
sini çekmiştir. Herkes gibi o da Adolf Eichmann’ın 
duruşmalarını televizyondan izlemiştir. Bu şahıs, 
işlediği insanlık suçlarından rahatsızlık duymu-
yormuş gibi, bir zamanlar kökünü kurutmayı 
amaçladığı bir halkın eline düşmekten utanç duy-
muyormuş gibi, sakin bir şekilde hâkimlerin kar-
şısına çıkıp yaptıklarının haklılığını savunmaktadır. 
Yaptığı her şeyi “Führer”i ve Ulusu için yaptığını 
gönül rahatlığıyla söylemektedir. Nitekim asıl-
madan önce Eichmann’ın son sözleri: “Almanya 
uzun yaşa. Arjantin uzun yaşa. Avusturya uzun 
yaşa. Bunlar benim en bağlı olduğum üç ülke. 
Eşimi, ailemi ve arkadaşlarımı selamlıyorum. Ben 
hazırım. Tüm erkeklerin kaderi olduğu gibi biz, 
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yakında tekrar buluşacağız. Tanrı’ya inanarak ölüyo-
rum.” olmuştur. 

Bir psikolog olarak her olaya farklı bir gözle bakmayı 
sıradanlaştırmış ve hayat felsefesi haline getirmiş olan 
Stanley Milgram, bu son sözlerdeki “bağlılık” kelimesi-
ne takılmıştır. Bir insan nasıl bu kadar acının çekilme-
sinden sorumlu olup, bunu kabul edip, bu kadar ra-
hat bir vicdan ile hayata gözlerini kapayabilir? Vicdan, 
otoritelerden gelen emirlerin uygulanması önünde 
bir engel midir? Savaş suçlusu dediğimiz bu eli kanlı 
insanlar gerçekten şeytanın ruhuna mı sahipler yoksa 
en temel insan psikolojilerinden biri olan “itaat” in mi 
kurbanılar? Sorularına cevap arayan Milgram, 1960’lı 
yıllarda, sıradan insanların otorite karşısında birbiri-

lerine ne türlü zararlar verebileceklerini ölçmek için 
öğrencileri ve akademisyen arkadaşları ile bir deney 
hazırlığına girişmiştir. Deneyde her yaştan ve eğitim 
düzeyinden sıradan insanlar seçilmiştir. Denekler 
“cezanın eğitim sürecine etkisi” adlı bir deneyin içe-
risinde olduklarını zannetmektedirler. Deneyde üç 
temel kişi vardır: gözetmen, aktör ve denek. Denek 
önlük giymiş bir gözetmenin olduğu odaya alınır. Yan 
odada ise elektrikli sandalyeye bağlı oturan bir aktör 
vardır. Gözetmen ile denek yan odayı göremese bile 
odadan gelen sesleri işitmektedirler. Denek, aktörü 
de başka bir denek olarak düşünmektedir. Gözetmen, 
resmi ve otoriter bir dil ile deneğin eline yapacakları-
na dair bir yönerge kâğıdı verip açıklama yapar. De-
nek, yan odadaki diğer deneğe (aktöre) elinde verilen 
kâğıtta bulunan soruları soracaktır. Her yanlış cevapta 
elektrikli sandalyeye bağlı deneğe bir öncekine göre 
daha yüksek voltajda elektrik verecektir. Gözetmen 
eşliğinde olan deneğe bir cihaz verilir. Bu cihazda in-
sana “ah” dedirtebilecek 45 volttan, çığlık çığlığa ba-
ğırttırabilecek 450 volt elektriğe kadar ayar seçeneği 

vardır. Bütün bu ortam düzmece olduğu için aslında 
ortada elektrik falan yoktur. Aslında denek ne zaman 
elektrik verse yan odadaki aktör daha önce teybe 
kaydetmiş olduğu tepkileri elektriğin şiddetine göre 
oynatır. 

Deneyden önce psikolog dostları ile bir anket yapan 
Milgram, kaç kişinin en yüksek voltaj olan 450 vol-
tu vereceğine dair sorular sordu. Hemen hemen her 
psikolog ve akademisyen, 1%’lik sadist eğilimli bir kı-
sım hariç çoğu insanın bu voltajı vermeyeceğini ile-
ri sürdü. Ancak yanılmışlardı. Deneklerin yarısından 
fazlası, yan odadan gelen çığlıklara, yalvarmalara ve 
sonrasındaki ölüm sessizliğine rağmen voltajı 450’ye 
kadar arttırdı. Ancak neredeyse hiçbiri bunu sorgula-
madan yapmadı. Belirli bir voltajdan sonra gözetme-
ne dönüp, bunun adama zarar verip vermeyeceğini 
sordular. İsteksizleştiklerinde ve elektriği vermedikle-
rinde gözetmen deneğin acı çekeceğini fakat zarar 
görmeyeceğini söyledi. Bunun dışında gözetmen, 
duygusuz bir sesle “Lütfen devam edin, devam etme-
niz gerekiyor, devam etmeniz kesinlikle çok önemli” 
gibi cümleler ile karşılık verdi. Buna rağmen denekle-
rin bir diğer yarısı da, yan odadaki aktörün “Beni bu-
radan çıkarın, çıkmak istiyorum. Ben kalp hastasıyım” 
dediği 150 voltta durup gözetmen ile tartıştı ve de-
neye devam edemeyeceğini söyledi. Başka bir bulgu 
da tüm deneklerin elektrik verdikten sonra stres ve 
depresyon belirtileri gösteren bir gülüş ile tepki ver-
mesiydi. Ancak, yüksek seviyedeki voltajlarda denek 
bağırmaya ve sonrasında tepki vermemeye başlayın-
ca bu gülüş yok olmuştu. Bu iyi bir bulguydu çünkü 
aslında elektrik veren hiçbir deneğin vicdanının rahat 
olmadığını gösteriyordu.

Milgram’ın deneyi başarılı olmuştu. Deney sayesinde 
insan psikolojisinin derininde yatan itaat duygusu bir 
nebze de olsa aydınlatıldı. Deney sonucunda Milg-
ram gözlemlerini ve çıkarımlarını paylaştığı makaleler, 
kitaplar ve belgeseller yayımladı. İnsanların vicdan-
larının kuvvetli olduğu ancak bir insanın özellikle de 
kriz ortamında, kendini yetersiz gördüğü alanlarda 
otoriteye ve topluluktaki hiyerarşiye uyarak, vicdanen 
körleşip yapılması etik ve insani olmayan eylemeler-
de bulunabileceği sonucuna ulaştı. İnsanın vicdanen 
rahat olmasa dahi otoriteye uymasının en önemli 
nedenlerinden birinin davranışlarının sorumluluğunu 
kendi içinde otoriteye yüklemiş olması olduğunu id-
dia etti. Böylece insan kendisini psikolojik olarak, bir 
nevi otoritenin maşası haline getiriyor, normalde vic-
danının el vermeyeceği şeyleri yapıyordu.

Kaynakça

www.simplypysychology.org

www.evrimagaci.org

www.scv.edu/ethics/ethics-resources

Milgram,Stanley,Behavioral Study of Obedience

(Soldan sağa: denek, gözetmen, voltaj makinesi)
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Müzik bize seslenir, biz müzikle ses buluruz. Müzik evrensel 
kültür düzenidir, temeli ses olan sanat biçimidir. Sadece ses 
ve kültürle sınırlanamaz, aynı zamanda ruhsal bir ilaç, tedavi 
yöntemidir. Duyduğumuzdan çok daha fazlasıdır müzik. 

Müziğin ilk medikal amaçlı kullanımı 1948’de Michigan Dev-
let Hastanesinde gerçekleştirilmiş olsa da, bu uygulamanın 
Altay-Türk kültüründe M.Ö. 3000’li yıllarda ortaya çıktığı bi-
linmektedir. 12 000 yıl önce Orta Asya’da ‘Pentatonik Müzik’ 
olarak bilinen, beş ses kullanılarak oluşturulan müzik türüyle 
günlerce süren ayinlerde pentatonik melodi ile transa giri-
lip tedavi uygulanırdı. Uygulama özellikle komadaki insan-
lar üzerinde kullanılırdı. Çünkü komadaki insanlar da trans 
halindedir ve beş duygu organına da seslenen pentatonik 
müzik ile transtan normal uyku haline geçiş amaçlanır. 

SOYUT İLAÇ: MÜZİK

Zeynep Birce DİNLER 
12-Y 31449
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8. yy civarlarında ise Farabi tarafından Türk Mü-
ziği makamlarının ruha olan etkileri sınıflandırıl-
mıştır. Bunlardan bazıları; 
- Nihavend Makamı: Kan dolaşımı, karın bölgesi, 
kalça, uyluk ve bacak bölgelerine etkilidir. Kulunç, 
bel ağrısı ve tansiyon rahatsızlıklarına faydalıdır. 
Kuvvet ve barış duygusu verir. Akıl hastalıklarına 
etkili olduğu konusunda önemli bilgiler vardır. En 
eski makamlardandır. 
- Rast Makamı: Soğuk organlar olan kemik, beyin 
ve yağlarda etkilidir. Fazla uyumayı engeller. Dü-
şük nabzın yükselmesine yardımcı olur. Özellikle 
çocuk bünyesinde nem hakim olduğu için, bu 
sebeple oluşan dengesizlikleri düzeltir. Akıl has-
talıklarına iyidir. Tedavi değeri yüksek olan dört 
esas makamdan birisidir. Sefa, neşe, iç huzuru ve 
rahatlık verir. Felç illetine devadır. Başa ve göze 
etkilidir. Kaslara tesiri vardır. En eski makamlar-
dandır. Spazmı çözücü özelliği nedeniyle spastik 
ve otistik hastaların tedavisinde yararlıdır. 
- Rehavi Makamı: Sarı safraya, sağ omuza, baş 
ağrıları, burun kanamaları, ağız çarpıklığı ve bal-
gamdan gelen hastalıklara, akıl hastalarına fayda-
lıdır. Doğuma yardımcı olur. Göğüs, mide ve yan 
böğür (basen) için faydalıdır. Sonsuzluk ve yer 
çekiminden kurtulma duygusu verir. 
-Hüseyni Makamı: Güzellik, iyilik, sessizlik, ra-
hatlık verir ve ferahlatıcı özelliği vardır. Karaciğer, 
kalp ve ruhların iltihabını söndürür ve yok eder. 
Mide hararetini giderici özelliği vardır. Büyük er-
keklerde görülen gizli ateşli nöbeti ve günde bir 
kere gelen ateşli nöbetin giderilmesinde fayda-
lıdır. Sol omuza etkilidir. Sıtma hastalığına iyidir. 
Barış duygusu verir. İç organlara etkilidir. Tabiat 
ile birleştirir. İçindeki, gizli pentatonik yapı sebe-
biyle, kendine güven ve kararlılık duygusu verir; 
bundan dolayı otistik ve spastik hastalara fayda-
lıdır. 

Daha sonra 1488’de Sultan II. Beyazıd tarafından 
yapılan daruşifada su sesi ve müzikle hasta teda-
visine rastlanmaktadır. Klasik Türk ve Batı müzi-
ğinin ruha önemli ve derin etkileri olmasının se-
bebi sahip oldukları melodi ve harmoni biçimidir. 
Bu tarz müzikler melodi ve harmoni açısından 
oldukça zenginlerdir. Melodi ve harmoni hasta-
nın sinir ve endokrin sistemi üzerinde olumlu 
etkiler, duygu ve düşüncelerde anlamlı tepkiler 
oluşmasını sağlar. Aynı zamanda günümüzde 
sıkça rastlanan depresyon, stres ve hiperaktivi-
te üzerinde de müzik çok etkilidir. Depresyon 
üzerinde beyini rahatlatıcı ve hormonal düzen-
sizlikleri hafifletici etkisi vardır. Stres üzerinde ise, 
müzik türüne göre endorfin salgısı artacağından 
ve endorfin salgısı huzur hissi vereceğinden stres 
azalır. Hiperaktiflerde ise sakinleştirici etkisi bıra-
kır. Psikolojik bağışıklığı arttırdığında müzik kan-
ser hastaları üzerinde de olumlu etki bırakır. 

Müzik hayatımızda sadece arka fondan gelen bir 
ses veya radyoda çalan bir şarkı değil, ondan çok 
daha fazlasıdır. Müzik bizim ruhumuz, neşemiz, 
üzüntümüz, arkadaşımız ve en önemlisi soyut 
ilacımızdır. 
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İşitme duyumuz, çevreyi algılamada başvurdu-
ğumuz ilk duyu organıdır. Doğada, canlıyı hayat-
ta tutan temel taşlardan birisi şüphesiz ki; işitsel 
olarak çevresini algılayarak gerekli tepkiyi verme 
becerisine sahip olmasıdır. Organizmanın sahip 
olduğu bu beceri, beraberinde onu dolaylı yol-
dan etkileyecek sonuçlar da bulundurmaktadır. 
Tarih boyunca gelişmiş, geliştikçe çeşitlenmiş 
olan müzik; belli temel türler altında incelendi-
ğinde, dinleyen kişinin duygu durumu, fizyolojisi 
ve olaylara bakış açısı gibi birçok durumu hakkın-
da ipucu vermektedir. 
Jazz, reggae veya klasik müzik gibi rahat ve daha 
yavaş tempo müzikler tercih edenlerde yaratı-
cılık, entellektüel üstünlüğe yatkınlık gibi ögeler 
ortak olarak gözlemlenir. Jazz müziğin, kişi için 
bilinen en büyük etkisinin, anksiyete ve depres-
yon gibi mental durumlara olan yatkınlığı kont-
rol altına alması, bu yönden de vücut için ani ve 
uzun süreli rahatlama sağladığı görülmektedir. 
Bu yanıyla, birkaç dakikalık masajla eşdeğerdir. 
Migren benzeri kronik ağrıları azaltır, bağışıklığı 
destekler. Bir epileptik krizden sonra Jazz mü-
ziğe başvurmanın, yüzde altmışa kadar sözcük 
dağarcığının daha ulaşılabilir olmasını, yüzde on 
yedi oranında da dikkati ve ruh halini etkilediği 
belirtilmiştir.

Bunun yanında klasik müzik, insana en çok fiz-
yolojik ve duygusal geri dönüt verdiren müzik 
türüdür. Kısa bir süre dinlemenin sonucunda 
bile, kasların çalışma kolaylığı ve vücuttaki do-
pamin miktarında bir artış gözlenmekte; kan ba-
sıncını ise dikkat çekici bir oranda düşürmektedir. 
Bu tarz müziğin hafıza, kolay ve etkili öğrenme, 
ilişkilendirme gibi becerilerin kazanılmasına te-
mel hazırladığı ve bu aşamaları hızlandırdığı bi-
linmektedir. Reggae tarzı belli bir ritim odağında 
bulunan müzik türlerini tercih edenlerin çoğun-
luğunda yüksek kendine güven, yaratıcılık, dışa 
dönüklük gibi özelliklerin yanı sıra; pratik olma-
dıkları ancak daha rahat yapılı oldukları sonucu-
na varılmıştır. Reggae müzik, ritim temelini insan 
kalbinin tamamen rahatlama halinedeki ritmin-
den alır. Dolayısıyla, beyin için ani bir rahatlama 
sinyali olarak algılanmaktadır. Reggae kökenine 
benzer olan türlerin (blues, soul veya calypso) 
bireyde ani ve yoğun duygusal değişimlere se-
bep olduğu kaydedilmiştir. Yoğun miktarda hü-
zün veya mutluluğu yansıtan sözleri de eklendi-
ğinde, kişinin duygu durumunda keskin sonuçlar 
doğurduğu görülmektedir.

NE DİNLERSEK O OLURUZ
Defne DÜNDAR 
10-S 72073
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Pop, rock veya hip-hop gibi ha-
reketli ve tempolu şarkılar ter-
cih edenlerde ise birçok açıdan 
benzer sonuçlar ortaya çıksa 
da, kimi yönleriyle farklılıklar da 
barındırmaktadır. Örneğin; hip-
hop’un uyuşturucu ve alkolün 
yanında, misojenistik davranış-
ları körükleyen içerikleri, genç 
kitle için realistik standartlar bu-
lundurmaması nedeniyle çe-
şitli ruhsal sıkıntıların da kolay-
ca beraberinde gelebileceğini 
açıkça göstermektedir. Her ne 
kadar hip-hop müziğin anarşik 
yapısı kritik irdelemeyi arttırsa 
da, vahşet teşhir eden parça-
lar sonucu şiddet eğilimlerinin, 
özellikle belli bir sosyo-kültü-
rel kesim tarafından eyleme 
döküldüğü bildirilmiştir. Şarkı 
sözlerinin genel olarak para, 
uyuşturucu, alkol ve cinsellik 
temelli olması; maddi durum-
dan yetersiz gençlerin bu dü-
şünce karşısında tatmin olduğu 
da, varılan diğer çıkarımlardan 
biridir. Bununla birlikte, toplum 
tarafında “saldırgan içerikli” ola-
rak etiketlenmiş olan rock mü-
zik; 1000 öğrenci ile yapılan bir 
araştırma ile, etkilerinin aslında 
tamamen aksi yönde olduğu-
nu kanıtlamıştır. Araştırma so-
nucunda, rock müziğin öğren-
cilerin psikolojik durumlarına 
büyük katkı sağladığı sonucu-
na varılmıştır. Yoğun psikolojik 
baskı altındaki öğrenciler, bu 
müzik türüne başvurudukla-
rında ani ve olumlu bir rahatla-
ma yaşadıklarını belirtmişlerdir. 
Bu yönde değerlendirildiğinde, 
rock müziğin bu tür ruh halle-
rini provoke etmesi yerine dü-
zelmesinde destek olduğu gö-
rülmektedir. 

Pop müzik ise, diğerlerinden 
farklı bir sonuç izlemektedir. 
Amacı ‘belli bir ideoloji veya 
sosyal alt gruplarına değil, ge-
nele hitap etmek.’ olarak açık-
lanmaktadır. Belli bir karakteris-
tik tınısı bulunmamakla birlikte 
tahmin edilebilir, tekrarlanan 
ritim özellikleri ve sözleri ile 
beyinde düzen sağlanmasının 
bir sonucu olarak kalp atışını 
normale düşürür. 2006’da İs-
koçya’da Heriot-Watt Üniver-
sitesi’nde yapılan bir deneyde, 
bir takım müzik tarzlarını tercih 
eden bireylerin ortak karakteri-
sitik analizi yapılmış, ve hata pa-
yına da yer bırakarak belli başlı 
kişisel özelliklerin müzik seçimi 
tarafından yönetilebildiğini öne 
sürmüşlerdir. Üç yıl süren ve 
toplamda 36.000 denek ile ger-
çekleştirilen deney sonucu elde 
edilen bulgular, pop müzik ter-
cih eden bireylerin ortak kişisel 
özellikleri arasında kendine gü-
ven, dışadönüklük ve anlayışlı 
yapıya sahip olmakla birlikte; 
yaratıcılık seviyelerinin düşük 
olduğu ve zihnen sakinleşme-
lerinin daha zor olduğunu gös-
termiştir. Pop müzik endüstris-
nin en önemli kozlarından biri, 
psikolojide Stockholm Send-
romu’na benzerlik gösterebi-
lecek bir pazarlama anlayışıdır. 
Stockholm Sendromu; bireyin 
kendisini rehin almış kişiye kar-
şı zaman içinde olumlu, hatta 
korumacı davranışlarını açıkla-
makta ve pop müzik sektörü-
nün toplum üzerindeki etkisine 
de ışık tutmaktadır. Belirli bir 
müziğe sıklıkla maruz kalması 
sonucu, kişide ‘bu kadar çalın-
dığına göre bu şarkıyı sevmek 
zorunda olduğu’na dair bir iz-
lenim bırakmaktadır. Devamlı 
çalınarak, beyinde şarkıyı pozitif 
anımlarla eşleştirme olasılığını 
arttırıp bu sebepten dolayı top-
lumun beğenisini kazanmış ol-
duğu düşünülmektedir.

Kimi zaman bir kültürün, kimi 
zaman da bütün bir dönemin 
temsilcisi olan bu müzik türleri-
nin medikal, sosyal veya eğitim 
alanlarında kullanıma açık ve 
yararlı olduğu savunulmakta-
dır. Anksiyete bozukluklarından 
depresyona, Parkinson hasta-
lığından prematüre bebeklerin 
kalp atışı ve nefes düzenlerinin 
sağlanmasına kadar derin bir 
alanda yardıma koşan müzik, 
şüphesiz insana en yakın un-
surlardan biridir. Müzik terapi-
sinin ve müziğin doğru kulla-
nılması ile toplumun olumlu 
farklılıklarda yararlanabileceği 
ve geliştirilebileceği açıktır.
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Kırmızı uyarıcıdır. Mavi sakinleştirir. Yeşil yenilenmeyi 
çağrıştırır. Peki, renklere yüklenen bu anlamlar nere-
den gelmektedir?
Renklerin insan davranışlarına etkisi, toplumca doğ-
ruluğu kabullenilmiş fakat hakkında fazla araştırma 
yapılmamış bir konudur. Dikkat edilmese de, renk-
lerin ve etkileşimlerinin davranışlara ve düşüncelere 
etkileri, gündelik hayatta bizi bir miktar kontrol etmek, 
bir miktar da doğru yönlendirmek amacıyla birçok 
alanda kullanılmaktadır. Gerek sakinleştirme, gerek 
heyecanlandırma, gerekse sadece doğa çağrışımında 
bulunma amaçlarıyla olsun, her renk farklı alanlarda 
farklı amaçlarla bizim düşüncelerimize ve davranış-
larımıza etkide bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar, her 
ne kadar kesin kanıtlar sunamasalar da farklı renklerin 
farklı etkiler yarattığını göstermektedir. 
Günümüzde renklerin insan davranışlarına etkisi adı 
altında yapılan tüm çalışmalar, batı kültürünün etki-
sinde kalmaktadır. Fakat teknolojinin gelişmesi so-
nucunda ortaya çıkan kültür paylaşımı, bu teorilerin 
“medeni” sayılan toplumlarda geçerliliği olmasına yol 
açmaktadır. Bunun yanı sıra, dünyanın her yanında 
gökyüzünün rengi mavi, doğal bitki örtüsü yeşildir. 
Dolayısıyla doğanın rengi olarak kabul edilen renk-
ler –mavi ve yeşil- ve üzerine gelen tüm ışığı yansıt-
ması sonucu “saf” çağrışımını sahiplenmiş beyaz gibi 
renkler, bu renkleri doğal bir ortamda görebilen tüm 
toplumlarda aynı anlamı taşıyacaktır. Mavi her zaman 
gökyüzü ve denizle ilişkilendirildiği için sakinlikle, yeşil 
ise doğallıkla ve yenilenmeyle eşleşmektedir. Beyaz 
nerede olursa olsun temizliği sembolize eder.

Etrafta görmeyi engellemeyeceğimiz renklere genel 
bir anlam yüklemekten başka bir seçeneğimiz yoktur. 
Fakat gökyüzü, orman gibi geniş ve ebedi bir somut-
luğa sahip olmayan renkler konusunda bu kadar kesin 
bilgilere sahip olamayız. Örneğin kırmızı, uyarıcı an-
lamı taşıyan renktir. Bu renk, küçüklüğümüzden beri 
nerede görsek bizi uyarma ve sakındırma amaçlı kul-
lanılmıştır. Sınavımızın üzerindeki düzeltmeler kırmızı 
kalemle yapılır, “GİRİLMEZ” yazıları ya kırmızı ile ya da 
kırmızı zemin üzerine yazılır. Doğada ise kırmızının 
sakınma anlamına geldiği örnekler kan ve bazı zehirli 
meyvelerle sınırlanmaktadır. Eğer “uzak dur” çağrışımı 
mora yüklenseydi, bu beşeri örnekler mor üzerinden 
işleniyor olsaydı, kırmızı hala aynı etkiye sahip olur 
muydu? Yoksa yerini tamamen mor mu alırdı? Bu so-
rular, psikoloji biliminin henüz cevaplayamadığı soru-
lar olmakla birlikte, bazı renkler bu sorulara teorik bir 
cevap verebilmektedir.

(Zehirli ok kurbağası)
Sarı rengi, biyolojik olarak gözü diğer renklerden faz-
la uyardığı bilinen bir renktir. Az kullanıldığında dik-
kat çeken, fakat aşırı kullanımı söz konusu olduğunda 
beyni ve gözleri yoran bir renktir. Bu, rengin yansıttığı 
ışık miktarı ile ilgilidir. Yani dünyanın neresinde olursa 
olsun parlak sarı, dikkat çekme görevini yerine geti-
rebilir. 

RENKLERİN 
DAVRANIŞLARA ETKİLERİ

Şevval ALA
10-S 113163
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Açık pembe renkleri, “çocuk ren-
gi” olarak bilinmektedir. Özellikle 
tozpembe gibi tonlar, çocuklarla 
ve “şirinlikle” o kadar sıkı bir bağ 
kurmuştur ki, hiçbir resmi alan-
da, ciddiyetini koruması gereken 
yerde kullanılmaz. Fakat doğaya 
bakıldığında pembe renginin tıpkı 
diğer renkler gibi çoğunlukla çi-
çeklerde gözlendiği görülmektedir. 
Yani pembeye “çocuk” çağrışımı-
nın yüklenmesi, tamamen kültürel 
etkenlerden kaynaklanmaktadır.

Renklerin kabul edilmiş etkileri, 
davranışları kontrol etmek adına 
çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. 
Ev gibi özel yerlerde geçerliliğini 
yitiren teoriler, insanların bir ara-
da bulundukları toplu mekanlarda 
ve iletişim içinde bulundukları du-
rumlarda fark edebileceğimizden 
çok yönde kullanılmaktadır. 
Beyaz, temizliği temsil etmesi ve 
ışığı yansıtarak serin ve ferah bir 
ortam yaratmasından dolayı has-
tanelerde sıkça karşımıza çıkan bir 
renktir. Temizliği ve özellikle ma-
sumiyeti simgelediğinden, birçok 
kültürde de gelinler tarafından ter-
cih edilmektedir. Bunun yanı sıra, 
bazı kültürlerde doğallığı simgele-
mesiyle ortaya çıkan doğurganlık 
çağrışımı nedeniyle yeşil renginin 
giyilmesi, kültürün renklerin algısı 
üzerindeki etkisine bir örnektir. 

Siyaha yakın koyu mavi kararlılığı 
ve bağlılığı çağrıştırdığı için karşı-
sındaki kişiye daha profesyonel bir 

profil çizmek amacıyla, özellikle iş 
görüşmeleri ve resmi ortamlarda 
kıyafet seçimlerinde sıklıkla tercih 
edilmektedir. Aynı şekilde siyah da, 
güçlü ve ciddi görünmek amacıyla 
kullanılmaktadır. Gözün en rahat 
algıladığı renk olmasından dola-
yı gri rengi, gözü yoran veya çok 
kontrast bulunan alanlarda “den-
geleyici” rolünü üstlenir ve diplo-
matik ve ağır ortamlarda denge 
unsuru olarak kullanılır. 

Reklamların arka planlarında, ma-
ğazaların dekorlarında ve basılı rek-
lamcılık (broşür, katalog vb.) ürün-
lerinin fonlarında kullanılan renkler, 
ürün tanıtımının başarısında çok 
etkilidir. Başta ürünle eşleştirilen 
renklerin kullanılması ve ürünün 
amacına yönelik renk temaları 
oluşturulması ile renklerin birbirle-
riyle etkileşimleri ve oluşturdukları 
çağrışımların kullanılması, pazar-
lamanın en önemli kriterlerinden 
biridir. Dikkat çekici bir renk olan 
kırmızının dekorasyon ve dizayn 
kurulurken tercih edilmesi, obje-
lerin çabuk fark edilmesini sağlar. 
Aynı zamanda çabuk karar aldırır, 
bu nedenle yemek şirketleri bu 
rengi sık sık kullanmaktadır.
Sarı beyni ve gözleri yorar, turun-
cu zihin faaliyetlerini uyarır ve hızlı 
gerçekleşmesini sağlar. Bu neden-
le sakinliğin korunmasının büyük 
önem taşıdığı hastaneler ve dik-
katin dağılmaması, gereksiz enerji 
harcanmaması gereken çalışma 
ortamlarında kullanılmazlar.

Beyaz birlikte kullanıldığı renklerin 
güçlerini arttırır, siyahın ise aşırı-

lıkları dengeleyici özelliği vardır. 
Bu nedenle hangi tema kullanılı-
yor olursa olsun bu iki renkten biri 
mutlaka kullanılır. Öte yandan gri-
nin bunaltıcı bir havaya neden ol-
ması, özellikle koyu tonlarının farklı 
renklerin oluşturduğu fonlarda kul-
lanılmamasına yol açar.
Renklerin günlük hayatta kullanı-
mının insan davranışlarına etkisi, 
tamamen kabul edilemeyen fa-
kat görmezden gelinemeyen bir 
konudur. Goethe, Newton gibi 
önemli isimler de bu konuda teo-
riler öne sürmüştür. Konu ile ilgili 
üretilen varsayımlar, çağlar önce 
var olduğu bilinen uygarlıklarda 
da kullanılmıştır. Hakkında yürütül-
müş araştırma ve deneylerin ke-
sin sonuçları olmamasına rağmen 
başta hastaneler, insan ilişkileri, 
reklamcılık/dekor ve çalışma or-
tamları gelmek üzere, birçok alan-
da farklı amaçlarla kullanılan renk-
lerin bütünlüğü, etkileşimleri ve 
çağrışımlarının oluşturduğu etkiler, 
insanların fark edemeyeceği kadar 
hayata entegre edilmiş bir konuma 
gelmiştir. Bu etkilerin bazıları gö-
zün biyolojik yapısından, bazıları 
doğada bulunan temsilcilerinden, 
bazıları ise içinde bulunduğumuz 
toplumda yer alan kalıplaşmış öğ-
retilerden kaynaklanır. Her ne ka-
dar kesin sonuçlara ulaşılamasa 
da, renklerin kullanımı görmezden 
gelinmemesi gereken bir etkiye 
sahiptir hayatlarımızda.

KAYNAKÇA:
Hammond, Claudia. “Do Colours 
Really Wrap Our Behaviour?” BBC 
Future.
6 Nisan 2015. http://www.bbc.com/
future/story/20150402-do-co-
lours-really-change-our-mood 
Tolga, Ayşe. “Renklerin Duygu ve 
Davranışlarımız Üzerindeki Etkile-
ri.” aysetolgaiyiyasam.com 
3 Şubat 2015. http://aysetolgaiyi-
yasam.com/yazi/renklerin-duy-
gu-ve-davranislarimiz-uzerinde-
ki-etkileri/
Yavuz, Mehmet. “Renklerin Anlam-
ları ve Psikolojik Etkileri.” www.leb-
lebitozu.com 
19 Haziran 2015. http://www.leb-
lebitozu.com/renklerin-anlamla-
ri-ve-psikolojik-etkileri/ 
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Öğrenmek; bireyin yaşantılar ve tekrarlar sonucu dav-
ranışlarında ve düşüncelerinde meydana gelen uzun 
süreli değişimlerdir. Başka bir deyişle; bir bilgi veya 
becerinin öğrenilmiş olarak sayılabilmesi için davra-
nışta değişiklik yapması ve bu değişikliğin uzun süreli 
olması gerekmektedir. Tüm bireyler yaşamlarının son 
anlarında bile yeni bir şey öğrenebilir. Klişe bir laf ama 
öğrenmenin gerçekten yaşı yoktur.
Okuma yazmayı öğreniriz ve bir daha hiç unutma-
yız. Çünkü okuma yazma ister istemez devamlı olarak 
yaptığımız bir eylemdir. Eylemin devamlılığı onu unu-
tulmaz yapar. Örneğin bugün derste dinlediğimiz bil-
gileri öğrendiğimizi sanırız fakat sınavda bu bilgilerle 
ilgili soru ile karşılaştığımızda yanıtı hatırlamayabiliriz. 
Bunun sebebi beynimizin nankör bir biçimde bilgi-
leri tekrar olmadan kayda almaması yani öğrenme-
nin gerçekleşmemesidir. Bazen de öğrendiğimiz yani 
kayda aldığımız bilgiyi zihnimizde bulup çıkaramadı-
ğımız olur. Aslında beynimiz kaydettiği hiçbir bilgiyi 
unutmaz. Yani tamamen unutma diye bir şey yoktur 
var olan bilgiye ulaşamama vardır. Beynimizin pren-
sibi şudur; tekrar edilmeyen bilgiye ulaşılmaz. İnsan 
beyni 1 saat içerisinde binlerce şey algılamaktadır.  
Aralarından hangisini tekrar edip hatırlayacağımız ise 
bize kalmıştır. Araştırmalara göre bugün öğrendiği-
miz şeylerin %70’ni ertesi gün unutuyoruz. Çoğumuz 
öğrenci olarak bugün derste öğrendiğimiz bilgiyi eve 
gidip tekrar etmiyoruz ve her gün böyle bir şeye vakit 
ayırmak da istemiyoruz. Biz derste öğrendiklerimizi 
tekrar etmek yerine 5 tane fazladan tweet okumayı 
tercih ediyoruz dolayısıyla tekrar etmediğimiz için 
pek bir şey öğrenmiş sayılmıyoruz. Bilgiyi büyük ihti-
malle asla ulaşamayacağımız bir bölümde depoluyor 
da olabiliriz.

Doğru ve etkili öğrenme’’ öğrenim sürecini kolay-
laştırır. Bunun için öğrenme stillerini ve yöntemlerini 
bilmeli ve kendimize uygun olanı kullanmalıyız. Öğ-
renme stilleri 3’e ayrılır:

1) Görsel Öğrenme: Bu kategoride olan kişiler göre-
rek, okuyarak, yazıların altını renkli kalemlerle çize-
rek veya anahtar kelimeleri ezberleyerek öğrenmeyi 
tercih ederler. Kendi kendilerine okuyarak öğrenirler. 
Renkli gösterimleri, grafik ve haritaları tercih ederler.
2) İşitsel Öğrenme: Bu kategoride olan kişiler ses ve 
müziğe duyarlıdırlar. Sohbet etmeyi, birileri ile çalış-
mayı severler. Daha çok konuşarak, tartışarak öğre-
nirler. Bir bilgiyi hatırlamak istediklerinde genellikle o 
bilgiyi aktaran kişinin anlatım tarzını veya daha önce 

BUGÜN NE 
ÖĞRENDİN?

Kumru ÖZYÖRÜK
11-U 61493
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bireysel olarak yaptıkları sesli tekrarı hatırlamaya ça-
lışırlar.
3) Dokunsal Öğrenme: Bu kategoride olan kişiler ise 
oldukça hareketlidirler. Öğrenebilmeleri için mutlaka 
ellerini kullanmaları gerekir. Onlar için yaparak ve ya-
şayarak öğrenme önemlidir. Düşünürken aşağı doğru 
bakarlar, dağınıktırlar. Yeni bir şey öğrenirken hareket 
ederek öğrenmeyi tercih ederler. 
Tabi bunların yanı sıra başka öğrenme stilleri de vardır. 
Örneğin Felder ve Silverman’a göre öğrenme stilleri 
şöyle ayrılır; Algısal-Sezgisel, Görsel-Sözel, Aktif-Yan-
sıtıcı, Aşamalı-Bütünsel. Fakat genel olarak öğrenme 
stili deyince ilkin akla ilk bahsettiğimiz üç stil gelmek-
tedir. 

Etkili ve doğru öğrenmek için aynı zamanda beynimi-
zi kullanırken hangi lobumuzu kullandığımızı bilme-
mizde de yarar var. Sağ lobumuz duyusal ve duygusal 
odaklı iken sol lobumuz mantıksal ve analitik odaklıdır. 
Öğrenmemizde lobumuzun algılama şekli de önemli 
rol oynar. Çünkü bu olayları ve bilgileri değerlendirme 
şeklimizi belirler.
Doğru ve etkilinin yanı sıra öğrenme kalıcı da olmalı-
dır. Kalıcı bir öğrenme için öğrenmeye istekli olmalı-
yız. Kişisel olarak ben okulda öğrendiğim bilgileri sınav 
için öğrenmem, ileride bunu bir şekilde bir sohbet es-
nasında bile kullanabileceğimi, artıdan bir bilginin za-
rar vermeyeceğini düşünüp öğrenmeye çalışırım. Bu 
yüzden doğru ve etkili öğrenme sürecinde ki ilk adım 

istemektir. Yine klişe bir laf olacak ama istemek başar-
manın yarısıdır. İstemek adımından sonra olayı farkına 
varmalı ve hedef koymalıyız. ‘Neden öğreniyorum?’ 
‘Öğrendiklerimin bana faydası ne olacak?’ ‘Nasıl öğre-
niyorum?’ Bu soruları kendimize sorarak sadece okul 
içinde değil tüm yaşantımızda doğru ve etkili öğrene-
rek, gereksiz bilgiyi ayırt edebiliriz. Çünkü öğrenmek 
bir süreçtir ve yaşantımız boyu devam eder. Kraliçe 
Elizabeth’in babası olan Kral VI. George kekemeydi ve 
doğru konuşabilmeyi kral olduktan sonra 34 yaşında 
öğrenmiştir.
Edmund Burke ‘’Öğrenmenin sonsuzluğu, insana ne 
kadar az şey bildiğini gösterir.’’ demiştir. Evren ve ya-
şam sonsuz bilgi ve öğretiyle doludur asla her şeyi 
öğrenemez ve bilemeyiz. Bu yüzden öğrenim süreci-

miz de asla bitmez. Belki de tam olarak 2 dakika sonra 
öğreneceğiniz bir bilgi ileride bir iş görüşmesinde ka-
bul edilmenizi sağlayacak veya bir sohbet esnasında 
söylediğiniz bir söz sayesinde hiç ummadığınız kapı-
lar açılacaktır önünüze. Siz en iyisi hemen başlayın ve 
öğrenebildiğiniz kadar öğrenin.

KAYNAKÇA:
www.itugvo.k12.tr/ilkogretim/rehberlik_bultenler/og-
renme-stilleri.doc
http://www.reitix.com/Makaleler/Ogrenmek-ile-ilgi-
li-Soylenmis-Guzel-Sozler/ID=1153
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Dünya birbirinden farklı ve eşsiz birçok canlı türüne sahiplik 
yapmakta ve yaşamlarını sürdürmelerine olanak sağlamakta-
dır. Şüphesiz ki bu canlı türleri arasında aklı ve düşünme ye-
teneğiyle insan öne çıkmaktadır. Bu eşsiz özelliğini kullanarak 
yaratmış olduğu felsefe, bilim, sanat, spor veya din gibi etkinlik-
ler aracılığı ile dünyadaki yerini ve yaşamını sorgulayıp kavra-
maya çalışmaktadır. Bu düşünme yetisinin ona sağladığı narin 
ve kırılgan yapı aklının sınırlarını zorladıkça yıpranmaya ve ko-
layca bozulmaya elverişlidir. Dünya tarihine adını altın harflerle 
yazdırmış ve dahi sıfatının yakıştırıldığı filozof, bilim adamı ve 
ya sanatçılardan bazıları da bu sınırları zorlarken akıl sağlıklarını 
yitirmiş veya akıl sağlıkları hiç yerinde olmadığından düşünme 
yetilerinin sınırlarını aşabilmişlerdir.

( Kedi resimleri ile ünlü Louis Wain)

Şizofreni; düşünüş, duyuş ve davranışlarda önemli bozuklukla-
rın görüldüğü, hastanın kişiler arası ilişkilerden ve gerçeklerden 

Ateş Deniz KAYHAN
11-Ş 41838

ŞİZOFREN 
DÂHİLER
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uzaklaşarak kendi dünyasında yaşadığı, genellik-
le gençlik çağında başlayan bir ruhsal hastalıktır. 
Şizofreni kelimesi, Yunanca ayrık veya bölünmüş 
anlamına gelen “şizo” ve akıl anlamına gelen “fre-
nos” kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. 
Tarihte bu hastalığa yakalanan bir sürü başarılı 
ve ünlü kişilik mevcuttur. Bunların en bilinenle-
ri John Nash (Nobel Ödüllü Matematikçi), Andy 
Goram (İskoçyalı futbol oyuncusu), grubun ilk 
yıllarında bestelerin çoğunu yazan, vokal yapan 
ve gitar çalan ama ne yazık ki hastalığı yüzünden 
grubu bırakmak zorunda kalan Pink Floyd’dan 
Syd Barrett’tır. Louis Wain (1860-1939), yaptığı 
sıra dışı kedi resimleriyle tanınan ünlü bir res-
samdır. Onun tablolarında çay partisi veren ke-
diler gibi olağan dışı durumlara rastlayabilirsiniz. 
Ölümünden on beş yıl kadar önce şizofreni teş-
hisi konan Wain, iyi olduğu dönemlerde kedileri 
en sevimli ve insanımsı halleriyle tasvir ederken, 
hastalığı atakta olduğu dönemlerde tavus kuşu 
kuyruğuna benzeyen, sanki dışarıya enerji ya-
yıyormuş gibi görünen, rengarenk ve kelimenin 
tam anlamıyla rahatsız edici kediler resmetmeye 
başlamıştır. 

(Andy Goram)

Bu hastalık insanların akıl sağlıklarını doğrudan 
etkilemektedir lakin bu etki sosyal yönden on-
ları çöküşün eşiğine de getirmiş olsa bilimden 
sanata, felsefeden spora kadar her dalda düşün-
ce şekillerine yeni bir boyut katarak onları ilginç 
ve özel yapmaktadır. Sosyal yönlerindeki eksiklik 
kadar düşünce yapılarındaki bu farklılık da onla-
rın toplumdan dışlanmalarında büyük bir rol oy-
namaktadır. Öte yandan günümüz toplumlarının 
çoğunluğu farklı düşünceleri kabullenmekte ve 

anlamakta zorlanmaktadır. Matematikçiler, filo-
zoflar, sanatçılar gibi dahi sıfatının en çok yakıştı-
ğı grupların bir parçası sayılan insanlar da toplum 
tarafından anlaşılamayarak farklı bir gözle görül-
mektedir. Bunun da en büyük nedenlerinden biri 
kabullenmeye karşı koymuş oldukları tutumları-
dır. Matematikçiler teoremlere, filozoflar sorgu-
lamaya, sanatçılar ise duygularını dışa vurmaya 
ihtiyaç duymaktadır. Bunun dışında onları şizof-
ren veya dahi ya da hem şizofren hem dahi diye 
adlandırmak herhangi bir anlam taşımamaktadır

(Syd Barrett)

Dahi kelimesi belirli zekanın üzerindeki kişiler 
için veya ortalama bir zekanın üzerindeki insan-
lar için bile kullanılsa da bir genelleme yapmak 
mümkün değildir yani dahi kelimesi her zaman 
en hızlı düşünen ya da o anda kendi bulunduğu 
durum için en optimum sonuca ya da fikre ula-
şan kişi değildir. Alışılmışın dışında bir düşünce 
yapısına sahip kişiler için de ideal bir sözcüktür. 
Zaten doğuştan gelme farklı bir akla ve zihne sa-
hip olan kişilere özürlü kelimesinin kullanılması 
kadar büyük bir kayıp olamaz. Çünkü tarihte dahi 
kelimesini en çok hak eden kişiler onlardır.

KAYNAKÇA:
http://sizofrenifederasyonu.org/makale/unlu_si-
zofrenler/
h t tp : / /www.mi l l i ye t .com. t r /hem-s izo f-
ren-hem-de-deha-olabilir-misiniz--pembe-
nar-detay-ruhsagligi-1014088/



2001-2009 yılları arasında yayınlanan MONK isimli dizi, çocukluğum-
da ilgiyle takip ettiğim ve bugün de ara sıra izlediğim, beni her durum-
da güldürmeyi başarabilen bir komedi olmuştur. Dizinin ana karakteri 
olan Adrian Monk güçlü görsel hafızası, en ince detayları yakalaması 
ve ufacık ipuçlarını birleştirmedeki şaşırtıcı kabiliyetiyle her türlü gize-
mi çözen ünlü bir dedektiftir. Karısının (Trudy Monk) trajik bir cinayete 
kurban gitmesi, Monk’un obsesif-kompulsif rahatsızlığını tetikler. Adrian 
Monk rahatsızlığı yüzünden çalıştığı San Francisco Polis Teşkilatı’ndan 
da ayrılmak zorunda kalır. Özel dedektiflik yapmaya başlayan Monk, eski 
konumuna dönmesine yardımcı olması için yanına bir asistan alır. Monk, 
işine geri dönebilme konusunda eski şefi Stottlemeyer’ı ikna edebile-
ceğini ummaktadır. Ancak sadece polis şefinin onayı geri dönmesine 
yetmemektedir. Terapistinden (Charles Kroger) de hastalığının işini yap-
masına engel olacak kadar ileri durumda olmadığını onaylayan bir rapor 
alması gerekmektedir.

Bu yazımda Monk’un yaşamını biçimlendirmede önemli bir rol oyna-
yan obsesif kompulsif bozukluğu dizi ile de ilişkilendirerek incelemeyi 
amaçladım.

NEDİR?

Anksiyete türü bir rahatsızlık olan obsesif-kompül-
sif bozukluk (OKB), insanları tekrarlanan düşünce 
ve davranışlar döngüsüne hapsederek kısıtlayan bir 
hastalıktır. Obsesif-kompülsif bozukluğu olan kişi-
ler, kontrol edemedikleri yinelenen ve stres yaratan 
düşünceler, korkular veya görüntüler (obsesyonlar) 
nedeniyle huzursuz olurlar. Bu düşüncelerin yarat-

Zeynep Cemre Sandallı 
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tığı anksiyete bazı ritüelleri ya da rutinleri acil olarak 
gerçekleştirme ihtiyacına (kompülsiyonlar) neden 
olur. Ritüeller takıntılı düşünceleri önleme veya akıl-
dan uzaklaştırma girişimiyle yapılır.

Ritüel anksiyeteyi geçici olarak durdurur, obsesif dü-
şünceler tekrar oluştuğunda kişinin ritüeli hemen tek-
rar etmesi gerekir. Bu OKB döngüsü kişinin gününden 
saatler çalarak normal günlük işlerini yapmasını en-
gelleyebilir.

TAKINTI HASTALIĞININ 
NEDENLERİ ve KÖKENLERİ

Özellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde yaşan-
mış olan travmatik deneyimlerin duygusal izlerinin 
birikmesi takıntı hastalığının ortaya çıkmasına ne-
den olur. Travmatik etkilenme, orta beyinde yer alan 
limbik sistem bölgesindeki bazı alanlarda (amigdala 
gibi) kaygı birikmesine yol açarak, kişinin çeşitli ko-
nulara takılmadan edemeyecek kadar kaygı fazlalığı 
yaşamasına yol açar. Geçmiş travmatik deneyimlerin 
etkilerinin yarattığı stres birikir ve aradan yıllar geçse 
de uzun dönemler boyunca limbik sistemde hapso-
lur. Bunun neticesinde stres hormonlarının salgılan-
masında senelere yayılan bir süreklilik olur, serotonin 
maddesinin salgılanması olumsuz etkilenir ve böyle-
ce beynin biyokimyasında bozulmalar meydana gelir.

TAKINTI TÜRLERİ NELERDİR?

• Bulaşma (Temizlik) Takıntıları

• Kuşku Takıntıları

• Simetri veya Eksiksiz Olma Takıntıları

• Metafizik veya Dini Takıntılar

• Hastalık Takıntıları

• Sayma Takıntıları

Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu ve obsesif-kom-
pulsif kişilik özellikleri olan kişilerde ön plana çıkan 
özellikler şunlardır:

Titiz ve Kuralcıdırlar: İş ve özel hayatlarında o ka-
dar kuralcıdırlar ki, her şeyin bu kurallar çerçevesin-
de yapılmasını isterler. Kurallarını sorgulatmazlar ve 
mutlaka uyulmasını beklerler. Bu beklentileri aşırı ti-
tiz olmalarına yol açar. Kurallara titizlikle uyulmalıdır. 
Uyulmadığında sinirlenirler. Kendileri kendi kuralları 
dışına çıkarsa endişe ve kaygı yaşarlar ve kendilerini 
suçlarlar.

Siyah-beyaz düşünürler: Onlar için orta yol pek yok-
tur. ‘Ya hep ya hiç’ mantığına göre hareket ederler. Bir 
iş dört dörtlük olmayacaksa hiç olmasın daha iyidir. 
Birisi bir hata yaptığında olumlu yönleri görünmez 
olur. Kurallarında esneme olamaz.

Mükemmeliyetçidirler: Ne kendilerinde ne de baş-
kalarında hataya tahammül edemezler. Her şey dört 
dörtlük olsun isterler. Onlar için hata olmaması gere-
ken bir şeydir. Herkes her konuda olması gerektiği gibi 
olmalı, davranmalı ve düşünmelidir. Bunun aksi olursa 
sinirlenirler ve öfke patlaması yaşayabilirler. Kendileri 
için hata yapma durumu söz konusu olursa kendile-
rine kızarlar.

Sinirlidirler: Kurallara uymak ve hata yapmamak o 
kadar önemlidir ki aksini düşünemezler. Ancak ger-
çek hayatta çoğu insan onların kafalarındaki kurallar 
doğrultusunda hareket etmeyeceğinden ve insanoğ-
lu hata yapan bir varlık olduğundan, bu durumlarla 
karşılaşmaları kaçınılmazdır; dolayısıyla, obsesif-kom-
pulsif kişilik özellikleri olan insanlar gün içinde pek 
çok kez sinirlilik hali içine girerler ve öfke patlamaları 
yaşayabilirler.

Kendilerine kızarlar: Obsesif-kompulsif kişilik özellik-
leri olan kimselerde insan olduklarından hata yapar-
lar ve kurallarının dışında davranmak zorunda kalırlar. 
Bu durumlar, kendilerine şiddetli biçimde kızmalarına 
ve/veya aşırı kaygı yaşamalarına neden olur.

Kaygılıdırlar: Mükemmeli yakalamak ve hata yapma-
mak konularındaki aşırı hassasiyetleri gün içinde tedir-
ginlik ve kaygı hallerini çok sık yaşamalarına yol açar. 
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Kendileri ve etrafındakilerle ilgili sürekli tetiktedirler, 
çünkü kendileri ve başkaları her an hata yapabilirler 
ve bu onlar için asla olmaması gereken bir durumdur.

Detaycıdırlar ve aşırı mantık yürütürler: Her konu ile 
ilgili detaylı ve mantıklı açıklamaları vardır. Mantıkları 
detaylar üzerine kuruludur. Detaylar üzerinde durma-
yı ve mantık yürütmeyi çok severler; aslında detayla-
ra odaklanmadan ve mantık yürütmeden edemezler. 
Duygusal meselelere dahi mantıkla yaklaşırlar. Aşırı 
mantıklı halleri, dışarıdan soğuk ve mesafeli algılan-
malarına neden olur. Gerçekte de soğuk ve mesafe-
lidirler. Detaycılıkları, bir iş yaparken ya da bir şeyle 
uğraşırken çok zaman kaybetmelerine ve bunun so-
nucu olarak da kaygı ve/veya sinirlilik hali yaşamala-
rına neden olur.

Belirsizliğe tahammül edemezler: Belirsizliği bir çok 
kişi sevmez, ancak obsesif-kompulsif kişilik özellikle-
ri olan kimselerde belirsizlik korkunç bir durumdur. 
Kafalarının içindeki kuralları, hataya karşı aşırı taham-
mülsüzlükleri aslında belirsizliği ortadan kaldırmak ve 
belirli, sürpriz olmayan, rutin durumları yaratma ça-
balarının bir sonucudur.

Ertelemecidirler: İnsan için mükemmellik olamayaca-
ğı ve hatalar kaçınılmaz olduğu için, mükemmel ola-
mama ve hata yapma durumlarını kaçınılmaz olarak 
hayatlarında yaşayan bu kişiler kendileri ile ilgili derin 
hayal kırıklıkları yaşarlar. Bu hayal kırıklıklarının yarat-
tığı kaygı ve kendine öfkelenme o kadar fazla olur ki, 
obsesif-kompulsif kişilik özellikleri aşırı uçta olan ki-
şiler kendileri ile ilgili bu hayal kırıklığını yaşamamak 
için hareket edemez hale gelebilirler ya da yapma-
ları gereken işleri sürekli erteleyebilirler. Erteleme hali 
daha çok yeterince kontrol edemediklerini düşün-
dükleri durumlarda kendini gösterir.

Takıntıları vardır: Bu kişilerde özellikle kontrol takıntıla-
rına çok rastlanır. Yaptıkları şeyin mükemmel ve hata-
sız olması için defalarca kontrol etmeden duramazlar. 
Obsesif-kompulsif kişilik özellikleri baskın olan kişiler-
de başka türde takıntı semptomları da sık sık görülür.

TEDAVİSİ

OKB’nin 2 temel tedavisi psikoterapi ve ilaç tedavisi-
dir. Çoğu zaman tedavi bu iki yöntemin birleşmesiyle 
devam eder.

Psikoterapi

Maruz Bırakma Terapisi adında bir terapi en etkili te-
davi yöntemidir. Bu terapide hasta korkulan bir objeye 
ya da kirlenme gibi takıntıya kademeli olarak maruz 
bırakılarak kaygılarla sağlıklı bir şekilde mücadele et-
mesini öğrenir. Maruz bırakma terapisi efor ve pratik 
gerektirir fakat takıntılarla mücadele etme öğrenildiği 
an daha iyi bir yaşam kalitesine kavuşulabilir.

İlaç Tedavisi

Bazı psikiyatrik ilaçlar takıntıları ve OKB’nin kontrol 
edilmesini sağlar. Genellikle ilk aşamada antidepre-
sanlar kullanılır. 

İlk aşamada birçok ilaç kullanmak yerine semptomlara 
iyi geldiği tespit edilen bir ilaçla tedaviye başlanır. 
İlacın faydalı olması ve semptomlara iyi gelmesi 
haftalar alabilir. Doktor ayrıca antidepresanlar ve anti-
psikotik ilaçları kombine ederek semptomları kontrol 
etmede daha etkili bir yöntem bulabilir. 

Burada önemli olan nokta doktorla görüşmeden hat-
ta iyileşme hissedilse bile ilaçları bırakmamaktır. Çün-
kü ilaçları bırakmak OKB semptomlarını tekrarlatabilir. 
Antidepresanlar bazen fiziksel bağımlılık da yapabilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk’tan muzdarip olan Monk, 
bu hastalığın beraberinde getirdiği pek çok özelliği ta-
şımaktadır.

Monk’un Bazı Takıntıları:
• Sayma
• Temizlik yapma-el yıkama
• Dokunma
• Simetri
• Düzeltme
• Sıralama
• Aynı Hizaya Getirme-Boyları Eşitleme
• Gruplama
• Yuvarlak Sayılar
• Kontrol Etme
• Belirsizliğe Tahammülsüzlük
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Monk’un sahip olmadığı tek OKB belirtisi erteleme-
ciliktir. Monk işlerini daima zamanında tamamlamak-
tadır.

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUĞUN MONK’UN 
HAYATINA ETKİSİ

Örnek 1: İlk bölümde Monk ve Sharona bir cinayet 
mahallinde inceleme yaparlarken, Monk evden çı-
karken ocağı kapatıp kapatmadığından emin olamaz. 
Sharona her ne kadar ocağı kapatıp tüm düğmeleri 
kontrol ettiğini söylese de Monk gazın kokusunu ala-
bildiğini (sanrı) iddia eder ve olay yerinden gözlem 
yapamadan ayrılıp evine gider.

Örnek 2: Monk son bölümde bir hesaplama yapmış 
ve sadece ellerini yıkamak için 3 yıl harcadığını açık-
lamıştır.

Örnek 3: Beşinci sezonda Charles Kroger’ın ofisinde 
bir cinayet işlenmiştir. Katilin ise Kroger’ın hastaların-
dan biri olduğu tahmin edilmektedir. Kroger olaydan 
kendisini sorumlu tutarak mesleği bırakır ve bu kararı 
karşısında yıkılan Monk’a başka bir psikiyatrist bula-
cağına dair söz verir. Kroger sözünü tutar ve eski bir 
arkadaşından onun için randevu alır. Ancak arkadaşını 
uzun zamandır görmediği için bir kazada tek kolunu 
kaybetmiş olduğundan habersizdir. Gördüğü manza-
ra karşısında dili tutulan ve şanssızlığına lanet eden 
Monk doktora bakmamaya çalışır ve doktor ondan 
hayatındaki kişileri tarif etmesini istediğinde, tek an-
latabildiği hepsinin ne kadar simetrik göründüğü olur.

Örnek 4: Monk birinden hızla koşarak kaçarken dahi 
gördüğü her direğe dokunmuş ve hepsini saymıştır.
(143 tane)

Örnek 5: Monk gizli görevdeyken kravatına bir dinle-
me aygıtı yerleştirilmiştir. Monk kravatına meyve suyu 
dökülünce aygıtı önemsemeyerek üstünü sertçe sil-
meye girişir ve tam suçlu itirafta bulunacağı sırada ses 
bozulur.

Örnek 6: Monk gizli görev gereği bankada işe gir-
miştir. Birisi 90$ yatırmak isteyince kendi cebinden 
100$a tamamlar. Bunu fark edenler Monk’un önüne 
sıra olurlar ve yuvarlak sayı olmayan tutarlarda para 
yatırırlar. Bir süre sonra Monk’un cüzdanında hiç para 
kalmaz.

Örnek 7: Monk bir bölümde iki tane raf aynı hizada 
olmadığı için bütün gece uykusuz kalmıştır.

Örnek 8: Monk sorgulama yapmak için bir bara git-
tiğinde bira şişesindeki bira ile su şişesindeki suyun 
aynı seviyede olmadığını fark etmiştir. İkisini eşitlemek 
için bira alır ve kendisi içmediği için orada oturan bi-
rine verir. Durumdan yararlanmak isteyen adam birası 
bitince su alır, Monk ona tekrar bira ısmarlar. Bu olay 
dört defa tekrarlanır.

Örnek 9: Monk bir cesedin sol omzunda beni oldu-
ğunu görünce dayanamamış ve sağ omzuna da bir 
ben çizmiştir.

Örnek 10: Monk gittiği bir evde, avizenin ampullerin-
den birinin sönmüş olduğu fark etmiş ve orada bulu-
nanlara başka bir ampul bulup takmaları konusunda 
epey ısrar etmiştir.

Dizi yedi yıl önce bitmiş olsa da tekrarlarına televiz-
yonda rastlamak veya tüm bölümlerini internetten 
bulmak halen mümkündür. Psikolojiye ilgi duyanlara 
yada sadece keyifli vakit geçirmek isteyenlere tavsiye 
olunur.

KAYNAKÇA

Bayar, Reha, Yavuz, Mesut, (2008),Obsesif Kompulsif 
Bozukluk, Sempozyum Dizisi, 62. Sayı 

Tan, Oğuz,(2013), Takıntılar: Vaka Örnekleri ve Tedavi 
Yöntemleri, Ankara, Timaş Yayınları
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Suç eyleminden sorumlu bireyle-
rin kişilik özelliklerini gösteren yön-
tem “suçlu profili” olarak tanımlan-
maktadır. Profillendirme, suçlunun 
spesifik kimliğini sağlamaz. Daha 
çok suç işlemesi en muhtemel kişi 
tipini belli davranış ve kişilik özellik-
lerine odaklanarak gösterir.
Suçlu profili çıkarmanın amacı, 
şüphelileri bulmaya yardımcı ola-
bilecek kişilik bilgilerini sağlamak, 
olay yerinin değerlendirilmesi, 
suçu işleyen kişi ya da kişilerin 
kişilik özelliklerini ele verebilen 
ipuçlarının tanımlanması ve yo-
rumlanmasıdır. Özellikle bazı psi-
kopatolojik özelliklerin suça yan-
sıdığı durumlarda yararlıdır. Eğer 
bir suç mental, duygusal ve kişilik 
bozukluğu özellikleri taşıyorsa kişi-
lik profili şüphelilerin sayısını azalt-
maya yardımcı bilgileri sağlayabilir. 
Suçlunun yetiştirilme tarzı, eğitimi 
ve kültürel yapısı ile her türlü ge-
lişimsel bozukluklar ve suçun işle-
nişinde kişideki mevcut psikiyatrik 
bozuklukların tespiti; gerek suçun 
önlenmesi gerekse failin bulunma-
sında önemli rol oynar. 
Suçlu Kişilik Profili Çıkarma 
Suçlunun kişilik profili, belli bir 
suçu kimin işlemiş olduğu konu-
sunda spesifik bilgi sağlamak ama-
cıyla yapılır. Suçlu profili tipik ola-
rak kişisel özelliklerin sınıflamasını, 
davranış eğilimlerini ve demog-
rafik karakteristikleri içerir. Suçlu-
nun yetiştirilme tarzı, suç öncesi 
aldığı eğitimi ve kültürel yapısı ile 
her türlü gelişimsel bozukluklar ve 
suçun işlenişinde kişideki mevcut 
psikiyatrik bozuklukların etkisinin 
tespiti, gerek suçun önlenmesi ge-
rekse failin bulunmasında yardımcı 
rol oynar
Profil Çıkarma Çalışmasının Amacı 
Suçlu profili çıkarmanın amacı, 

şüphelileri bulmaya yardımcı ola-
bilecek kişilik bilgilerini sağlamak, 
olay yerinin değerlendirilmesi, 
suçu işleyen kişi ya da kişilerin ki-
şilik özelliklerini ele verebilen ipuç-
larının tanımlanması ve yorumlan-
masıdır. 
Profil Çıkarma Çalışması Ne Za-
man Yararlıdır? 
Suçlu psikolojik profil çıkarma ça-
lışması özellikle bazı psikopatolojik 
özelliklerin suça yansıdığı durum-
larda yararlıdır. Eğer bir suç mental, 
duygusal ve kişilik bozukluğu özel-
likleri taşıyorsa kişilik profili şüphe-
lilerin sayısını azaltmaya yardımcı 
bilgileri sağlayabilir. 
Suçlu Kişilik Profili İle Elde Edilebi-
len Özellikler 
Geberth suçlu kişilik profili ile elde 
edilebilen özellikleri aşağıdaki gibi 
sıralamıştır: 
• Yaş 
• Cinsiyet 
• Irk 
• Medeni durum ve evlilik uyu-

mu 
• Zeka 
• Öğrenim durumu 
• Yaşam şekli 
• Büyüdüğü çevre
• Sosyal uyum 
• Kişiliği, karakteristik özellikleri 
• Davranış 
• Görünüm 
• Duygusal uyum 
• Mental yetersizlik
• Patolojik davranış özellikleri 
• İşe uyum 
• İş alışkanlıkları 
• Olay yeri ve yaşadığı yerin iliş-

kisi 
• Sosyoekonomik durum 
• Cinsel uyum 
• Cinsel sapkınlıklar 
• Motivasyon.

Planlı katilin karakteristik özellikleri:
• Kültürlü, yüksek IQ’ludur. 
• Sabit bir işyeri olan, evli/ilişki 

içerisinde olan biridir. 
• Sosyal, kontrollü, sıradan bir 

çocukluk geçmişi olan, orta 
veya iyi seviyeli aile bağlarına 
sahiptir. 

• Seyahat etmeyi sever. 
• Cinayet sonrası iş veya yer de-

ğişikliği yapar. 
• Samimi, dışa dönük, sevimlidir. 
• Yeni görünümlü, temiz araba 

tercih eder. 
• Genelde eylemler için geceyi 

tercih eder. 
• Yaşam standardı değişmez. 
Suçun işleniş şekli: 
• Suç mahali ile cesedin bulun-

duğu yer genellikle farklıdır. 
• Cesedi saklar. 
• Suç mahali genelde kontrollü 

eyleme işaret eder. 
• Suçlu genelde kurbanı etkisiz 

hale getirmek için halat, kelep-
çe vb. eşyalar kullanır 

• Agresiftir, cinayeti işlemeden 
önce şiddet uygular 

Eylem sonrası: 
• Suçlu kendisiyle alakalı olarak 

medyayı takip eder. 
• Polise hayranlık duyar. 
• Polis ile irtibata geçmeyi sever. 

Plansız hareket eden katilin karak-
teristik özellikleri: 
• Düşük IQ’ludur. 
• Sık sık iş değiştirir. 
• Asosyaldir. 
• Huysuzdur, sıkça duygusal 

dalgalanmalar yaşar. 
• Zor bir çocukluk geçmişi var-

dır. 
• Sık sık ikamet değişikliği ya-

par, genelde ikametinden fazla 
uzaklaşmaz. 

SUÇLU 
PROFİLİ

PELİN DENGİZ 
10-S 92739
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• Suç mahalline yakın yerlerde 
çalışmaktadır ya da ikamet 
etmektedir, genellikle arabası 
yoktur. 

• Temizliğe fazla önem vermez. 
• Yaşam standardı değişmez. 

Suçun işleniş şekli: 
• Suç mahali ile cesedin bulun-

duğu yer aynıdır. 
• Cesedi gizlemez. Suç mahali 

karmaşık ve kontrolsüzdür. 
• Kurbanı kontrol etmek için 

yardımcı nesneler kullanmaz. 
• Cinsel istismarı genelde ölüm-

den sonra gerçekleştirir. 
• Temizliğe fazla önem vermez. 

Eylem sonrası: 
• Suçlu medyayı dikkate almaz.

TED BUNDY
Ted Bundy, tam adıyla Theodore 
Robert Bundy, 24 Kasım 1946 yılın-
da Burlington, Vermont’ta dünya-
ya gelmiştir. Annesi Elanor Louise 
Cowell adında bir tezgahtardır, ba-
bası resmi olarak bilinmemektedir 
ancak birçok kaynağa göre gayri-
meşru doğduğu için annesini ab-
lası, dedesini babası olarak bildiği 
iddia edilmiştir. Bu iddianın doğru-
luğu tartışılırdır çünkü Bundy, son 
röportajında oldukça sağlıklı ve 
mutlu bir aileden geldiğini söyle-
miştir.
İlkokul ve lise dönemlerinde akıllı 
bir öğrenci olsa da içine kapanık, 
pasif ve insan ilişkilerinde zayıftır. 
Lise zamanlarında dolandırıcılık, 
hırsızlık gibi bazı suçlar işlemeye 
başlamıştır. 
Washington üniversitesinde oku-
duğu zamanlar Stephanie Brooks 
adında bir kadın ile tanışmış ve ona 
aşık olmuştur. Onu etkilemek için 
elinden gelen her şeyi yaptıysa da 
Stephanie, onun yeterince olgun 
olmadığını söyleyerek Bundy’yi 
terk etmiştir. Bu olaydan sonra 
bir süre depresyona giren Bundy, 
daha sonrasında karşılaştığı tüm 
kadınlara bir obje olarak bakmış ve 

intikam almak istemiştir.
Bu olaylardan sonra insan psi-
kolojisini daha iyi anlamak için 
Washington Üniversitesi Psikolo-
ji Bölümü’ne girmiştir. Ardından 
Seattle İntihar Kriz Merkezi’nde 
gönüllü olarak çalışmış ve sonra 
hukuk okumak için Utah Üniver-
sitesi’ne kaydolmuştur. Burada 
siyasetle ilgilenmeye başlamıştır. 
Tüm bu gelişmelerle Bundy, ade-
ta bir değişim geçirerek karizmatik, 
kendine güvenen bir adam haline 
gelmiştir.
Daha sonra bu değişimden etkile-
nen eski sevgilisi Stephanie ile tek-
rar bir araya gelmiş, ancak evlilik 
teklifinden sonra onu terk ederek 
intikamını almıştır. Böylece iste-
diği her kadını elde edebileceğini 
kanıtlayan Bundy, okulu tamamen 
bırakarak 4 sene boyunca ABD 
halkının kabusu olacak cinayetler 
işlemeye başlamıştır.
Ted Bundy’nin tüm kurbanları, tıp-
kı eski sevgilisi Stephanie gibi siyah 
ve ortadan ikiye ayrılmış uzun saç-
lara sahip kadınlardır. Birçok farklı 
numara ile kurbanlarına yaklaş-
mayı başarmıştır. 4 sene boyunca 
30’dan fazla kadını öldürmüştür. 
Polis bu vahşetlerin suçlusunu 
yakalama konusunda hiçbir iz bu-
lamamıştır çünkü Bundy her se-
ferinde ufak değişikliklerle dış gö-
rünüşünü değiştirmiş, başka adlar 
altında sahte kimlikler edinmiştir.
En sonunda bir kaçırma suçundan 
yakalandığında sadece 15 yıl ceza 
almak üzeredir. Kendisine verilen 
avukatı reddederek kendi savun-
masını kendisi yapmak istemiştir. 
Mahkemede onunla tanışan her-
kes, hatta yargıç bile onun tavırları, 
hitabeti, şık giyimi ve zekasından 
etkilenmiştir.
Yargılanma sırasında kaçan Bundy, 
1 hafta sonra tekrar yakalanmış, 
hapse gönderilmiştir. 7 ay içeri-
sinde hiçbir şey yemeden 15 kilo 
vererek, hücresinde demir bir tes-
tereyle açtığı delikten kaçmıştır. 
Daha sonra başka bir görünüş ve 
isimle Florida’ya taşınmış, ancak 
bir süre sonra cinayetlerine bura-
da da devam etmeye başlamıştır. 
Kullandığı arabanın çalıntı olması 
gibi bir sebepten ötürü tekrar ya-
kalanmıştır. Bir ay süren mahkeme 
süreci sonucunda – kendi dişlerini 
kırmaya çalışmasına rağmen- bu-
lunan bir cesetteki ısırık izleri ken-
disininkiyle uyuşunca Bundy, ölü-
me mahkum edilmiştir. Bu kararın 
ardından şiddetle tepki gösteren 
Bundy, hukuk bilgilerini kullanarak 
cezasını 10 yıl erteletmiştir.

Bu sırada Bundy’nin yüzlerce ka-
dın hayranı olmuştur. Bu kadınlar 
tıpkı eski sevgilisine benzer imaj-
larla duruşmalara gelmiş, Bundy’ye 
hayran mektupları atmışlardı. Bu 
10 sene içerisinde Ted Bundy hay-
ranlarından biriyle evlenmiş, bir kız 
çocuğu sahibi olmuştur.
1989’a kadar FBI ile iş birliği yapan 
Bundy, seri katillerin ve psikopatla-
rın anlaşılması ve yakalanmasına 
katkıda bulunmuştur. Şu yorumu 
oldukça ünlüdür: “Seri katillerin ya-
kalanmasının sebebi alışkanlık. Bu 
işi ilk kez yaptığınızda çok dikkatli 
olursunuz. Her şeyin düzgün ol-
masını istersiniz. 20. kez yaparken 
ise o kadar da önemsemezsiniz.”
İdamından bir gün önce son bir 
röportaj yapmıştır. Bu röportajda 
oldukça sakin ve mantıklı görünen, 
konuşan Bundy, “Biz seri katiller 
sizlerin oğulları, eşleriyiz, biz her 
yerdeyiz.” sözleri ile herkesin kanı-
nı dondurmuştur.
Ted Bundy 23 Ocak 1989 saat sa-
bah 07:06’da elektrikli sandalyede 
2000 voltluk elekrik verilerek idam 
edilmiştir. Öldürülmeden önceki 
son sözleri “Aileme ve arkadaşla-
rıma sevgilerimi iletmenizi istiyo-
rum.” olmuştur.
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gösterisi olmuştur. Ancak her illüzyon gösterisini heyecanla 
ve sabırla izlerken yanılmış ve kandırılmışsınızdır. İllüzyoniste 
gösterisini nasıl yaptığı sorulsa da illüzyonist gösterisinin hi-
lesini seyircilerle hiçbir zaman paylaşmaz. Ben sizin için her 
illüzyon gösterisinde olan ‘kes-birleştir’ illüzyonunu basit bir 
şekilde anlatacağım. Fakat bu illüzyon gösterisini biraz çalış-
manın sonucunda başarabileceksiniz. Takdir edeceksiniz ki 
bu kadar da kolay olmayacak.

Kutay KAYNAK

10–U 72462

İLLÜZYONİSTİN SIRLARI
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Yaklaşık 20cm uzunluğunda bir ipe ihtiyacınız var. İpi 
sol elinizde tutun. İpin alt ucunu sağ elinizle alın. Sol 
baş ve işaret parmaklarınızın arasında tutarak bir halka 
oluşmasını sağlayın. Sağ elinizle ipi izleyici tarafında-
ki orta noktasından tutup, sol elinizin arkasına doğru 
götürün. Halkanın ortasını avucunuza doğru götürür-
ken, sol avucunuzu siper edip, başparmağınızla ipin 
avucunuza yakın bölümüne takın ve çekin. Yapmak 
istediğimiz, ipin avucunuza yakın kısmından ikinci bir 
halka oluşturmak. İzleyici biraz önce sol elinize doğru 
götürdüğünüz halkanın orta kısmını sol elinizde tutu-
yormuşsunuz zannedecektir. Oysa gerçek orta kısım 
avuçta saklı. Elin üstünden görünen kısım sahte orta 
noktadır. Sahte orta kısım kesilecek “kısa” ip parçasıdır. 
Halkayı kesin ya da izleyicilerden birine kestirin. Şim-
di yeni kesilmiş uçları tutarken diğer “sağlam” uçları 
sallandırın. Burada hilenin fark edilmemesi için özen 
göstermeniz gerekir. Kesik uçları düğümleyin ve “ipi 
eski haline getirdiğinizi” söyleyin. İzleyiciler başara-
madığınızı söyleyip gülerken, ipi iki elinizle yumak 
haline getirin. Düğümlü kısa parçayı bir elinizde giz-
lerken diğer elinizle uzun parçanın bir ucundan tutun 
ve ipi sallandırın. Şimdi başardınız...

İllüzyon nedir?

İllüzyon kelimesinin kökeni Türkçe olmamakla birlik-
te, bu kelimenin Türkçedeki karşılığa yanılsama anla-
mına denk gelmektedir. İllüzyon en temel anlamıyla 
görüleni gerçek olarak algılamadır. İnsanların dünyayı 
algılaması beş duyu organı sayesinde gerçekleşir ve 
de illüzyon bu duyu organlarını kendine hedef alan 
bir sistemdir. İllüzyon böylece, kişide mantıkla açıkla-
namayacak algı durumları oluşturur. Örnek verilecek 
olunursa mantığıyla hareket eden bir kişi, nesnelerin 
dünya üzerinde havada uçamayacağını bilir, fakat si-
hirbazların yapmış olduğu gösterilerde uçuyormuş 
gibi görünen nesnelere gerçekçi bir açıklama getire-
mez.

Fiziksel illüzyon, bir uyarıcının algılanan özelliklerin-
den kaynaklanmaktadır. Örneğin; yarısına kadar su 
dolu bir bardaktaki kaşığın kırıkmış gibi görünmesi 
bir fiziksel illüzyondur. Yada her birimizin çocukken 
hayretle baka kaldığımız (hala hayret duyduğumuz 
zamanlar olmuyor değil) ‘şaşı bak şaşır’ tarzı görsel-
lerde de fiziksel illüzyon yaşarız. Psikolojik illüzyon ise 
kişinin öğrenmeleri, kaygı durumu yada beklentileri 
gibi süreçlerinden kaynaklanır. Zaman zaman duva-
ra yansıyan sandalyenin gölgesini canavar sandığım 
olmuştu çocukken. Ancak psikolojik illüzyon sadece 
çocukların yaşadığı bir durum değil. Börtü böcekten 
hazzetmeyen biri pikniğe gittiğinde giydiği tişörtün 
etiketini boynunda gezinen bir böcek olarak algılaya-
bilir. Yada yerdeki bir dal parçasını dev bir tırtıl sanıp 
çığlık çığlığa koşabilir.

Özetle illüzyon algı yanılmasıdır ve öznel ya da fizik-
sel nedenlerle duyular yanlış yorumlanır. Algı sürecin-
de, duyu organları yoluyla alınan duyumlar zihinde 
yorumlandığından, her görülen ve işitilen şeyin ger-
çeklikle birebir örtüşme olasılığı pek yüksek değildir. 

Çevredeki türlü olaylar olduğundan 
farklı biçimde yorumlanabilir. Sonuç 
olarak illüzyonun sırrı ve gizemi bu-
dur. Unutmayın illüzyon sadece algı 
yanılmasıdır yani illüzyonistler sade-
ce bu işin aracıdır. İnsan kendini illüz-
yon eder. Dolayısıyla da illüzyon yıl-
lar boyu insanları şaşırtmaya devam 
edecektir.  

KAYNAKÇA:

h t t p : / / i l i z y o n u n - t e k - a d r e -
s i . t r . g g / % 2 6 % 2 3 3 0 4 % 3 B -
L%26%23304%3BZYONLAR-YAZI-
LI-ANLATIM.htm

http://www.bilgiustam.com/illuz-
yon-nedir/
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Suriye’de beş yılı aşkın bir süredir yaşanan iç savaş nedeniyle 4 milyon 700 
bini aşan sayıda Suriyeli, ülkelerini terk ederek farklı ülkelere göç etmek du-
rumunda kalmıştır. Birçok Suriyeli, Türkiye’yi Avrupa’ya bir geçiş yolu olarak 
görmektedir. Ancak Avrupa’nın mülteci politikaları geçiş yolu olarak görü-
len ülkemizin ev sahibi konumuna geçmesine neden olmuştur. Böylelikle 
2 milyon 600 binin üzerinde Suriyeli Türkiye’ye sığınmıştır. Dolayısıyla ülke-
miz için sığınmacı problemi hem ekonomik, hem siyasal hem de toplumsal 
açıdan en önemli gündem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Mülteci sorununun siyasi etkilerini aktarmadan önce belirtilmesi gereken, 
hatta yaşanan birçok sorunun temelinde yatan bir hukuksal yaptırım bulun-
maktadır. Bahsedilen hukuksal yaptırım ise Birleşmiş Milletler Genel Kuru-
lunda 1950 tarihinde kabul edilmiş ve 22 Nisan 1954 tarihinde yürürlüğe gir-
miş, Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi’dir. Sözleşme 
mülteci tanımını “1951 yılından önce ve Avrupa’da meydana gelen olaylar” 
şartlarıyla sınırlamıştır. Türkiye, 1967 Protokolünü 1 Temmuz 1968 tarihinde 
onaylamış ancak Cenevre Sözleşmesi ile düzenlenen coğrafi sınırlama il-
kesini sürdürmeyi seçmiştir. Türkiye şu anda Avrupalı ve Avrupalı olmayan 
mülteciler arasında bu ayrımı etkin bir şekilde uygulayan tek ülkedir.

Bu nedenle Türkiye sadece Avrupa Konseyi üyesi ülke vatandaşlarına mül-
teci statüsü verebilmektedir. Avrupa Konseyi üyesi olmayan ülkelerden ge-
len kişilere “geçici sığınma” imkanı tanımaktadır. Türkiye sözleşmeyi coğrafi 
sınırlama ile uyguladığı için Avrupa dışından gelenlere geçici ikamet izni 
vererek, bu kişileri Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği aracılığıy-
la mülteci kabul eden ABD, Kanada, Avusturya gibi ülkelere yerleştirmeye 
çalışmaktadır. 

Ancak “misafir” kavramının haklar bakımından uluslararası hukukta bir karşı-
lığı bulunmadığı için bu durum sığınmacılara yönelik keyfi uygulamalara yol 
açma riski taşımaktadır.

Bu sorunlara gelinmeden önce son beş yıl içerisinde ülkemizdeki mülteci 
sayısında ne gibi değişiklikler olduğuna bakılmalıdır: 

TÜM YÖNLERİYLE MÜLTECİ SORUNU

Elif Arya Bulut
11-C 72135
Canberk Koçkan
11-C 61812
Umay İçkol
11-C 61813
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Bu çarpıcı rakamlar karşısında ilk olarak göz atılması 
gereken şey Türkiye’nin, Suriye’deki iç savaş sonucun-
da kendisine sığınan mültecilere yönelik nasıl bir politik 
duruş ortaya koyduğudur. 2012 yılından itibaren Tür-
kiye Cumhuriyeti, Suriyeli mültecilere kapılarını kapat-
mayacağını bildirmiştir. Beş yıl sonra yani, günümüzde 
ise hala açık kapı politikası sürdürmeye devam etmesi-
nin yanı sıra Suriyeli sığınmacıların sınırdan minimum 
zorlukla geçebilmeleri için Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanunu’nu esneterek, 22 Ekim 2014 tarihin-
den itibaren yürürlüğe girmek üzere bir “Geçici Koru-
ma Yönetmeliği” yayınlamıştır. Bu yönetmeliğe göre 
Suriyeli sığınmacılar bir kimlik belgesi göstermeden, 
teyit edilebilene kadar sadece beyan yoluyla, sınır ka-
pılarından içeri alınmaktadırlar. Şubat 2016 itibariyle en 
uzağı Suriye sınırına 3 km uzaklıkta olan ve güvenlikleri 
Türkiye tarafından sağlanan, yaklaşık yüz bin sığınma-
cının ikamet ettiği, dokuz adet kamp bulunmaktadır. 
Bunlara ek olarak Türkiye toprakları içerisinde yakla-
şık 300,000 kişi, 22 çadır kent ve 6 konteyner kentte 
hayatlarını idame ettirmektedir. Bu kamplara yerleşen 
her sığınmacıya “Geçici Koruma Yönetmeliği” kapsa-
mınca “geçici koruma kimlik belgesi ve onunla birlikte 
yabancı kimlik numarası verilmektedir. Bahsi geçen bu 
kimlik, sahibinin; eğitim sağlık gibi temel ihtiyaçlarının 
temin edilmesinde kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra 
kamplarda haberleşme, tercümanlık ve bankacılık gibi 
hizmetler de sağlanmaktadır. Günümüzde yaklaşık 80 
bin öğrenci eğitimini sürdürmektedir. Bunlara ek olarak 
yetişkin kurslarını tamamlayan 62 bin kişi ve bu kurs-
lara hala devam etmekte olan 14 bin sığınmacı bulun-
maktadır. 2013’ten itibaren ise eskiden sadece 11 ilde, 
kamplara kayıtlı olan mültecilere sunulan ücretsiz sağ-
lık hizmetlerinin bu andan itibaren tüm mültecilere ve 
tüm devlet hastanelerinde ücretsiz sunulacağı ayrıca 
sağlanan ilaç desteğinin de hiçbir ücret alınmayaca-
ğı açıklanmıştır. Kamplarda konaklamayan yaklaşık iki 
milyon kişi ise akrabalarının yanında ya da şehirlerde 
yaşamaktadır.

Suriye krizinin Türkiye’ye bugüne kadar ne kadara mal 
olduğu ise başka bir tartışma konusudur. Harcanan 9 
milyar doların yanında Birleşmiş Milletler ve Avrupa ül-
kelerinden gelen yardım 410 milyon dolardır. Mülteci 
sayısında azalma olmadığı gibi artmaya devam ettiği 
düşünüldüğünde harcamalarda artış da artarak devam 
etmektedir. Kamp içi harcamalara bakıldığında kamp-
larda günlük mülteci başına maliyet ortalama 10,7 TL 
‘dir. Bu değer kamplardaki standartlara göre değişim 
gösterebilmektedir.

Suriyeli sığınmacıların yerleştirildiği bu kamplar her ne 
kadar kamuoyuna iyi ve konforlu olarak lanse edilme-
ye çalışılsa da aslında kamp içinde insana yakışmayan 
şartlarda yaşamaktan kadın ticaretine kadar uzanan 
zorlu koşullar hakimdir. Elde edilen bilgilerse yalnızca 
kamplarda yaşayan birkaç Suriyeliyle yapılan röportaj-
lardan sağlanmaktadır. Bazı röportaj örnekleri şu şe-
kilde;

‘‘Soğuktan donuyoruz, çadırlarımız sudan geçilmiyor. 
Son taleplerimizden biri zemine kum döşenmesiydi. 
Bizi çocuk gibi “bugün, yarın” diyerek oyalıyorlar.’’

‘‘Kamptaki baş muhtar, depolarda görevli bir Suriyeli ve 
bir Türk tercüman kişisel çıkar karşılığı her türlü işi ya-
pıyorlar. Aracılarla kadın satışı yapılıyor. Bunu da imam 
nikâhı olarak adlandırıyorlar. Kampta resmi personel-
den bazı kişilerin de olduğu bir çete ve bunun dışarıda 
uzantısı var. Dışarıdaki Türk vatandaşlarıyla ilişkileri var 
ve birlikte çalışıyorlar. Personel içinden yardım edenler 
oluyor. Kampı fuhuş yuvasına çevirdiler.’’

Tüm bu insanlık dışı koşullar nedeniyle kamplarda 
kalmak istemeyen Suriyeliler, kamplardan ayrılmakta 
ve şehre inmektedir. Kamp dışında bir anda artan nü-
fusla birlikte gelen değişimler ekonomik sonuçlar da 
doğurmaktadır. Tüm ekonomik değişikliklerin sosyal 
hayatta halkın tepkisi olarak geri döndüğü söylenebilir. 
Bu değişikliklerden en çok etkilenenlerin de sınır ille-
ri olduğunu belirtilmektedir. Talep arttıkça temel gıda 
maddeleri, ev fiyatları yükselmiştir. Bu nedenlerle Ga-
ziantep ve Kilis gibi illerde enflasyon oranı Türkiye or-
talamasının üzerinde çıkmaktadır. 

Suriyeliler geldikten sonra sınır illerinde ev fiyatlarının 
%30- %60 oranları arasında arttığı gözlemlenmiştir. Bu 
durum ev sahipleri açısından fırsat yaratırken, kiracılar 
için sıkıntı doğurmaktadır. Ev sahipleri evlerini Suriye-
lilere vermek istemektedirler. Bölgede yapılan birçok 
görüşmede evde kalan eski kiracıların çıkarılarak evle-
rin Suriyelilere daha yüksek fiyatla kiraya verildiği ifade 
edilmiştir. Suriyelilerin yarattığı talebin ev sahipleri ta-
rafından fırsat olarak kullanıldığı görülmektedir. Kısaca-
sı her krizde olduğu gibi bunda da çıkar sağlayan bir 
taraf mevcuttur.

Ücretlerde düşüş ise bir başka sorundur. Kilis’ te yapılan 
bir gözlemde yevmiyelerin 60 liradan 20 liraya gerile-
diği gözlemlenmiştir. Ucuz işgücü ve maaşların düşü-
şü Suriyelilere getirilen çalışma izni ile gündemin ana 
maddelerinden biri haline gelmiştir. Belirli kısıtlamalarla 
getirilen bu izin yürürlükten geçmiştir. İstihdam piya-
sası üzerinde oluşacak baskı bu yeni kararın ilk akla ge-
len sonuçlarındandır. TİSK ve üniversitelerin ortaklaşa 
yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye’de çalışan mülteci-
lerin sayısı şuan bile 300.000‘den fazladır. 300.000 kişi 
Türkiye’deki işsiz sayısı olan 3,13 milyon kişinin yaklaşık 
yüzde 10’una denk gelirken ekonomistler, kaçak çalış-
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manın halihazırda çift hanede olan 
işsizlik oranını 1 puan kadar yukarı 
çektiğini belirtmektedir. Ancak öte 
yandan mültecilerin üretime katıl-
ması ile enflasyon üzerindeki bas-
kının az da olsa hafifleyecek olması 
göz ardı edilmemelidir.

Peki üretime katılabilecek bu kamp 
dışına çıkan sığınmacılar nasıl ko-
şullarda yaşamlarını sürdürmekte-
ler? Birçok Suriyeli mülteci boş ve 
yıkık binalarda veya sokakta yaşa-
maktadır. Bu şekilde Suriyelilerin 
düşük kira ödemek için genelde 
merkeze uzak mahalleleri tercih 
etmesi çarpık yapılaşma ve gece-
kondulaşmadaki artışa neden ol-
maktadır.

Toplumun mültecilere dönük dav-
ranışları incelendiğinde; toplum-
ların mültecilere büyük oranda 
kültürel mesafe koydukları, de-
mografik açıdan kaygı duydukları, 
özellikle iş kaybetme ve gelir kaybı 
kaygısı yaşadıklarını, ev fiyatlarının 
yükselmesine bağlı olarak ekono-
mik kaygı duydukları görülmekte-
dir. Toplumda, mültecilerin sosyal 
hizmetlere yük getirdiği ve kamu 
hizmetlerinde aksamalara neden 
olduğu düşüncesi hakim olmak-
tadır. Bunların dışında sıklıkla has-
talıkların ve suçun nedeni olarak 
görülmekte ve sonuçta mültecile-
re karşı güvensizlik duyulmaktadır. 
Çoğu Suriyeli gününü sokaklarda 
dilencilik yaparak geçirmektedir. Bu 
etkenler de mültecilerin toplumsal 
uyumunu güçleştirmektedir. 

Yaşamak için yeterli para kaza-
namayan sığınmacı ebeveynler 
çocuklarını da çalıştırmaktadır. 
Dolayısıyla çocuk işçiler yaygınlaş-
maktadır. Yani sığınmacı çocuklar 
ya sokaklarda dilenmekte ya da ağır 
işlerde çalışmaktadır. 

Kayıtsız ve çok zor koşullar al-
tında çalışmak zorunda kalan bu 
çocuklar, doğal olarak eğitim ala-
mamaktadırlar. Her ne kadar “mül-
teci çocukların eğitimi” konusu 
hem dünyanın hem de Türkiye’nin 

kayıp bir jenerasyon oluşmaması 
için üzerine bir çok çalışma yürüt-
tüğü bir konu olsa da, bir çok çocu-
ğa eğitim verilememektedir. Fakat 
bu ülkemizde çocuklara eğitim ve-
rilmiyor anlamına gelmemektedir. 
Türkiye, Suriyeli yabancı kimlik kartı 
bulunan bütün çocuklara Arapça 
konuşabilen öğretmenler aracılı-
ğıyla ücretsiz eğitim alma olanağı 
sunulmaktadır. Ancak kamp dışın-
da yaşayan ve kimlik belgesi bu-
lunmadığından teknik olarak ülke-
mizde bulunmayan birine eğitim 
hizmeti verilmesi mümkün olma-
dığından, çocukların büyük bir ço-
ğunluğu eğitim alamamaktadır. 

Bu mülteciler arasında hiç mi iyi 
eğitim almış kişiler yok? Hepsi fi-
nansal olarak kötü durumda mı? İyi 
eğitim almış veya alanında uzman-
laşmış kişilerin çoğu İngiltere veya 
Amerika gibi daha gelişmiş ülke-
lerde bulunmaktalar. İngiltere kriz 
başladığından itibaren 216 mülteci-
yi seçerek onlara himaye sağlamış-
tır. Amerika ise yalnızca 2800 adet 
mülteciyi ülkesine kabul etmiştir. 
Türkiye’de kalan sığınmacıların bir 
çoğunun düşük seviyede bir eği-
time sahip olması sorunu katlana-
rak büyümüştür. Bu soruna çözüm 
olabilmek adına Türk Hükümeti 
Suriyeli mültecilerin üniversitele-
re sınavsız olarak alınması konu-
sunda çalışmalar başlatmıştır. Türk 
vatandaşları arasından dahi sadece 
%40’lık bir bölüm üniversiteye yer-
leşebilirken, elinde diploması bu-
lunmayan Suriyelilerin sadece söz-
lü beyanlarına bakılarak üniversite 
kontenjanlarını doldurması da ayrı 
bir adaletsizlik konusudur. 

Suriyelilerin büyük çoğunluğunu 
kırsal ve alt gelir seviyesindeki ke-
simler oluştursa da başta Halep’ten 
olmak üzere yatırımcı ve tüccar 
kesimin de Türkiye’ye yerleştiği 
görülmektedir. Üst gelir grubuna 
mensup Suriyeliler eskiden kal-
ma ticari bağlantıları ve limanın 
sunduğu ticaret imkanı nedeniyle 
özellikle Mersin’i tercih etmektedir. 
Gaziantep’te ise Ticaret Odası’na 
kayıtlı Suriyeli firma sayısı 2011 yılı 
sonrasında büyük artış göstermiştir. 
Buna rağmen Suriyelilerin Türki-
ye’ye yatırımı konusunda daha bü-
yük fırsatlar kaçırılmıştır. Suriye’den 
yaklaşık 25 milyar dolar Kıbrıs Rum 
Kesimi bankaları üzerinden Avru-
pa’ya gitmiştir. Mülteci sayısı 2-3 
haneli olan Avrupa ülkelerinde ser-
maye akışının kabullerdeki rolü bü-
yüktür.

Almanya dışındaki Avrupa ülkele-
rinin mültecileri alma konusunda 
bu kadar “cimri” ve seçici davran-
malarının sebebi ise mültecilerle 
ilgili evrensel algıdır. Gelişmiş Avru-
pa ülkeleri, Türkiye’yi uzun süredir 
gözlemektedir ve daha önce anla-
tılan sıkıntıların farkındadır. Üstelik 
bu sıkıntılara bir de dinsel farklılık 
eklenmekte ve bunu İslamofobi 
takip etmektedir. İslamofobi, keli-
me anlamı olarak “İslam korkusu” 
demektir. Müslümanlara ve İslam 
dinine karşı süregelen ön yargı ve 
ayrımcılıktan kaynaklanmaktadır. 
Müslümanlara karşı duyulan irras-
yonel nefret, ayrımcılık, düşmanlık 
ve kin besleme anlamına gelir. İs-
lamofobinin yanında IŞİD gibi terör 
örgütleri de Avrupa’nın sığınmacı-
lara bakışını kötü yönde etkilemek-
te ve ülkeye Suriyeli alımını engel-
lemektedir.

Tüm bu genellemelerden açıkça 
sıyrılan Avrupa ülkesi Almanya’dır. 
Bir mültecinin barınma ve beslen-
me masrafları ile birlikte devlete 
yıllık 10.000 euroya mal olduğunu 
belirtilmiştir. Geçtiğimiz yıl Alman-
ya’ya yaklaşık 202 bin mültecinin 
geldiği ve bunun maliyetinin de 
2.2 milyar euroyu bulduğu açık-
lanmıştır. Alman Ekonomi Enstitü-
sü’nün tahminlerine göre mülteci 
krizi böyle giderse 2017 sonuna 
kadar Almanya’ya 50 milyar euroya 
mal olacaktır. Rakam, mültecilerin 
barınma ve bakım giderini, dil ve 
entegrasyon kursu masraflarını da 
kapsamaktadır.

Afrika ve Asya kıtalarından Avru-
pa’ya akın eden mültecilerin başta 
Almanya olmak üzere bütün Av-
rupa ülkeleri üzerinde oluşturduğu 
baskı siyasi, ekonomik ve sosyal 
alanlarda birçok yeni soruna yol 
açmıştır.

Alman hükümeti yılbaşında bu yıl 
ülkeye gelecek mülteci sayısını 300 
bin olarak tahmin etmiş ve buna 
uygun şekilde, mültecilerin ihtiyaç-
larını karşılamakla sorumlu eyalet 
hükümetlerine bütçe ayırmıştır. 
Oysa Ağustos ayı sonuna kadar Al-
manya’ya iltica başvurusunda bu-
lunan insan sayısının, geçen yılın 
toplamını dört kat aşarak 800 bini 
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bulması; Almanya’da “doğal afet 
statüsü”ne geçilmesine neden ol-
muştur.

İlk başvuran mültecilerin yasal 
nedenlerle üç ay süreyle kalması 
gereken kampların kapasitesi çok 
yetersiz kalmaktadır. Almanya bu 
kampların sayısını arttırabilmek için 
birçok yasayı hızla değiştirmekte 
ya da askıya almaktadır. Çünkü ör-
neğin, geçerli inşaat yasaları yeni 
kampların gereken hızda oluşturul-
masına olanak vermemektedir.

Şimdi ülkenin birçok bölge ve ken-
tinde vatandaşlar arasındaki gönül-
lüler, yer yer devletin görevlerini 
üstlenerek, mültecilere yiyecek ve 
giyecek yardımı yapmalarının yanı 
sıra Almanca öğretmekte, çocuk-
lara ders vermekte, hatta bazıları 
mültecileri evinde barındırmaktadır. 

Öte yandan, mültecilerin kabul 
edilmesine karşı çıkanlar da bu-
lunmaktadır. Özellikle Saksonya ve 
Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde 
sadece mültecilerin kabulüne kar-
şı gösteri yapanlar değil, doğrudan 
mültecilere ve hızla oluşturulma-
ya çalışılan kamplara saldırılar da 
artmaktadır. Heidenau kentinde 
mültecilerin dövülmesi ya da Ber-
lin’de mültecilere yardım edenlerin 
toplandıkları bir salonun yakılması 
gibi olaylar da Almanya’nın günde-
mine oturmuş durumdadır. Bunlar, 
Almanya’yı bekleyen ciddi siyasi 
soruna da işaret etmektedir. Bu yıl 
ve önümüzdeki yıl beklendiği gibi 
2 milyonu aşkın mültecinin ülkeye 
gelmesi halinde Almanya’nın ister 
istemez değişeceğinin farkına va-
rılması çok zor olmasa da bunun 
halka nasıl anlatılacağını henüz 
kimse bilmemektedir. Mülteci kri-
zinin Alman siyasetinin aşırı sağa 
sapmasına neden olmasından kor-
kulmaktadır. Bu nedenle Alman-
ya bir yandan yapılan başvuruları 
daha hızlı çözüme kavuşturmanın 
yollarını ararken, diğer yandan da 
AB içinde daha adil bir çözüm bu-
lunmasını istemektedir.

Birkaç yıl önce yine Almanya’nın ıs-
rarıyla yapılan ve AB’ye gelen mül-
tecilerin ilk giriş yaptıkları ülkede 
kalmasını öngören Lizbon Anlaş-
ması pratikte artık işlememektedir. 
Dolayısıyla Berlin şimdi 120 bin ka-
dar mültecinin bütün AB ülkelerine 
kota sistemiyle dağıtılmasını ön-
gören bir sistem kurulmasını talep 
etmektedir. Bu talebe en başta Po-
lonya, Macaristan ve Slovakya gibi 
Doğu Avrupa ülkeleri ile İngiltere 
karşı çıkmaktadır. Yine de Avrupa 
ülkeleri tamamen bir duyarsızlık 
içinegirmemiştir. Mülteci krizi, tüm 
dünyanın bir sorunu haline gel-
miştir. Bu açıdan bir çözüm olarak 
Avrupa Birliğinin oluşturduğu Tür-
kiye’ye destek fonu onaylanmıştır. 
3 milyar Euroluk bu fonun yaklaşık 
1 milyarını AB Komisyonu, geri ka-
lanını ise üye ülkeler karşılayacaktır. 
Almanya, İtalya, Fransa gibi ülkeler 
en büyük yardımları yaparken veri-
len oranlar değişmektedir.

Elbette bu üç milyar Euro, bizim 
için hem faydalı hem de zarar-
lı olarak nitelendirilebilecek ko-
şullarla birlikte teklif edilmektedir. 
Türkiye ile AB arasında varılan an-
laşma, Ankara’nın Brüksel ile 16 
Aralık 2013’te imzaladığı Geri Kabul 
Anlaşması’nın uygulanması karşılı-
ğında, Türkiye’ye 3 milyar euroluk 
maddi yardım yapılmasını ve belli 
bir aşamada    Türkiye   vatandaş-
larına  Schengen  Bölgesi’nde  vize 
muafiyeti getirilmesini öngörmek-
tedir. Geri Kabul Anlaşması uyarın-
ca Haziran 2016’dan itibaren Türki-
ye üzerinden AB ülkelerine gitmiş 
yasadışı göçmenlerin, kendi ülkele-
rine iade edilmek üzere Türkiye’ye 
gönderilmesi planlanmaktadır. Tür-
kiye’ye gönderilecek bu kişiler, gel-
dikleri ülkeler tespit edilene dek bir 
süre Türkiye’de, göçmen barındır-
ma merkezlerinde kalabileceklerdir.

Ankara, altı aylık pilot uygulama 
sonrası vize muafiyetinde belirle-
nen sürede anlaşma sağlanamazsa 
Geri Kabul Anlaşması’nı feshede-
bilecek yetkiye sahiptir. Çok sayıda 
koşulun yerine getirilmesi halinde, 
geri kabuller başlayacak ve Avrupa 
Parlamentosu’nda, Türkiye’ye yö-
nelik Vize Muafiyeti Anlaşması’nın 
onayı için salt çoğunluğun arandığı 
bir oylama yapılacağı ve bu oyla-
mada ise üçte iki çoğunluk arana-
cağı kararlaştırılmıştır. İki oylama da 
lehte olursa, anlaşılan tarihte Türki-
ye vatandaşlarına Schengen Böl-
gesi’nde vize muafiyeti başlaması 
mümkün hale gelecektir.

Bunlara ek olarak Avrupa’da yer 
alan ve mülteci sorunu çözmeye 
çalışan UNHCR, UNİCEF, WHO gibi 
sivil toplum örgütleri azımsanamaz 
büyüklükte yardımlarda bulun-
maktadırlar. Ancak onların bu yar-
dımları bırakın yeterli gelebilmeyi 
yeterli olabilmenin kıyısından dahi 
geçememektedir. İşte bu durumda 
devlet büyüklerinin katılımlarıy-
la oluşturulan konferanslar ve bu 
konferanslar sonucunda üretilen 
çözüm taslakları, onlara destek çık-
maktadır. Bu konferanslardan en 
önemlisi “Supporting Syria and the 
Region 2016” ve “Resilience Deve-
lopment Forum” olarak bilinmek-
tedir. Bu iki konferans sonucunda 
oluşturulan çözüm taslakları bir-
leştirilerek bir kalkınma planı kurul-
muştur. 3RP kısaltmasıyla bilinen 
“Bölgesel mülteci ve dayanıklılık 
planı” ile “İnsancıl tepki planı” 2016-
2017 yılları arasındaki sorunlara 
topladıkları bütçelerle çözüm getir-
meyi amaçlamaktadır. 

Pek çok açıdan ele alınan Suriye 
gerçeğinde görüldüğü üzere bu 
savaşın bir kazananı yoktur. İnsanlık 
için bu kadar acı bir leke olan Suri-
ye savaşı devam ettikçe insanların 
canı yanmaya devam edecektir.

(Bu yazı, 2016 Sosyal Bilimler Gün-
leri kapsamında konferans salo-
nunda gerçekleştirilen “Türkiye ve 
Avrupa’da Mülteci Sorunu” temalı 
sunumundan metne dönüştürül-
müştür.)

KAYNAKÇA:

http://www.orsam.org.tr/tr/trUp-
loads/Yazilar/Dosyalar/201519_ra-
por196tur.pdf 
http://tesev.org.tr/wp-content/up-
loads/2015/11/Suriyeli_Siginmacila-
rin_Turkiyeye_Etkileri.pdf 
http://www.businessht.com.tr/
ekonomi/haber/1190488-ab-
den-turkiyeye-3-milyar-euro-yar-
dima-onay 
h t tp : / /www.mi l l i ye t .com. t r /
va l i l ik-acikladi-sur iyel i-gun-
dem-1900983/ 
http://results.unhcr.org.tr/ 
http://www.unicef.org/appeals/sy-
rianrefugees.html 
www.bbc.com/turkce/haber-
ler/2015/10/151005_suriyeli_mul-
teciler 
www.al jazeera.com.tr/gorus/
ab-turkiye-multeci-anlasmasi-
nin-karanlik-yuzu 
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7–20 Aralık 2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen 
5. İnsan Hakları Film Günlerini öğrenciler, insan hakları 
savunucuları, sinemaseverler ve konuya duyarlı herkesle 
beraber takip etme fırsatı buldum. Festival kapsamında, 
aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 28 Avrupa ülkesinden 
30’u aşkın film gösterimi gerçekleştirildi. Savaş ve Adalet, 
Eşit Bile Değil ve Yaşanmaya Değer bir Dünya adlı üç ayrı 
kategoride gösterilen filmler mültecilerin durumu, kadın 
ve çocuk hakları, ayrımcılık, uluslararası adalet ve iklim 
değişikliği gibi konuları ele alıyordu. Gösterimlerden sonra 
film yönetmenleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve insan 
hakları savunucuları izleyicilerle bir araya gelerek, insan 
hakları sorunlarını tartışarak, izleyicilerce yöneltilen soruları 
cevapladılar. İzlediğim filmlerden birini sizlerle paylaşmak 
istiyorum.

BİR FİLM BİR MESAJ

Berk ERDEM

12-O 52676
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Bir Oya Bir Keçi (A Goat For A Vote) Hollanda 2014

Sergilenen filmler arasında en dikkat çekici olanlardan 
“Bir Oya Bir Keçi”, Kenya’daki bir okulun, okul başkanlığı 
seçimlerini belgesel tadında anlatır. Filmde üç adayın 
hikayesinin yanı sıra ülkenin sosyo-kültürel gerçekliği 
de yer alıyor. 

Said, Harry ve Magdalene farklı kampanya yöntemleri 
ile başkanlık yarışını sürdüren öğrencilerdir. Said, 
başkanlık yarışını en ciddiye alan adaydır. Okulda 
tanınan biri olmasının yanı sıra kendini bu yarışa 
adamış olması bir avantajdır. Ayrıca bayrak, din gibi 
klasik toplum değerlerini seçim kampanyasının 
gereklilikleri (şeker dağıtmak, fotoğraflı afiş bastırmak, 
seçim şarkısı bestelemek vs.) ile birleştiriyor. Harry 
ise eski liderlerdendir ancak seçim zamanında pek 
popüler değildir. Seçim kampanyasında kullandığı 
posterleri Said’in aksine resimli afişler olarak değil de 
kendi el yazısı ile kareli defter kağıdına hazırlaması 
Harry’nin bu kampanyadaki en yoksul aday olduğunu 
gösterir. Daha sonrasında kampanya için para ve 
destek arayışına girişir ve sonucunda ona bir keçi 
hediye olarak verilir. Harry önce bu keçinin üzerine 
kağıtlar yapıştırıp sınıf sınıf gezdirir, sonra da keçiyi 
okulda kesip herkese dağıtır. Burada dünyadaki birçok 
yerdeki seçim kampanyalarında görebileceğiniz 

klasik “açı doyurma” tekniği işlenmiştir. Son aday olan 
Magdalene ise tek kadın adaydır ve asıl amacı okulda 
kadın-erkek eşitliğini sağlamaktır. Daha önceki 
kadın adaylar tehdit almışlardır ancak bu durum 
Magdalene’yi ürkütmemiştir. Seçim kampanyası 
oldukça zayıftır. Hedef kitlesini kız öğrenciler ile sınırlı 
tutması onu modern politikada gördüğümüz “azınlık 
partilerine” benzetmiştir.

Peki sizce kim kazanmıştır? Sorunun cevabı; Said. Bu 
sonucun nedeni sadece Said’in seçim kampanyasının 
iyi olması değil, diğer adayların kitlelere ulaşamamış 
olmasıdır. Hem Said hem de Harry sınıflara rüşvet 
olarak şeker dağıtmışlardır çünkü hedef kitle bunu 
gerektirir. Ancak Said bir düzen ve program içinde 
dağıtırken Harry kargaşa içinde şeker dağıtmıştır. 
Magdalene ise büyüklerinin “Kenya’da rüşvetsiz iş 
yürümez” demelerine aldırmayıp, kendi inandığı 
değerlere yönelik hareket etmiştir ve şeker 
dağıtmamıştır. Ancak bu ona başarısızlık getirecektir 

çünkü hedef kitlesi onun değerlerini paylaşmamaktadır 
ve sadece belli bir kitleyi temsil etme amacı onu 
başkan yapamayacak kadar yetersizdir. Harry’nin 
keçiyi keserek dağıtması her ne kadar onu başkan 
yapacakmış gibi dursa da seçim kampanyasının diğer 
yönleri oldukça yetersizdir. 

Bu filmden çıkartılabilecek birçok mesaj var ancak en 
ağır basanı demokrasi-kültür-toplum ilişkisidir. Eğer 
ülke çapında demokrasi anlayışı gelişmemiş ise bu 
durum toplumun en küçüğünden en büyüğüne, en 
zenginden en fakire yansıyacaktır. Seçimler için keçi 
kesilmesi biraz tuhaf gelebilir, ya da okul başkanlığı 
gibi bir görev için şarkı bestelemek. Ancak o ülkenin 
kültüründe bunun yer ettiğini düşündüğünüzde 
tuhaf olmaktan çıkacaktır. Gençliğinde oylarını şekere 
veya keçi etine verenlerin büyüdüklerinde işlevsel 
bir demokrasi kurmaları zordur. Bu film demokrasi 
anlayışına sahip çıkılmasını ve geliştirilmesi gerektiğini 
izleyiciye bir kez daha vurguluyor.

KAYNAKÇA:

http://avrupa.info.tr/tr/ab-ve-insan-haklari/insan-
haklari-film-guenleri.html

‘‘Bir Oya bir Keçi’’ ‘‘A Goat for a Vote’’ 52 dk, Hollanda 
Yönetmen: Jeroen van Velzen
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Kimdir bu kadın? Akıllara durgunluk veren, insana kimi za-
man ne yaptığını şaşırtacak kadar büyüleyici olan mıdır? 
Yoksa zekasıyla tomarla işi bir anda hallediveren midir? 
Ya da tıpkı ufak bir melteme dayanamayıp bir anda bü-
tün benliğini ona bırakıveren bir karahindiba gibi narin ve 
kırılgan olan mıdır? Kadın olmak ne demektir? Yaradılışın 
Adem ve Havva’ya bölündüğü anlarda kadın sadece rah-
mine düşen bebeğiyle yükümlüyken, bir cinsiyet ayrımı 
yapılmış mıdır? Erkek nesli kadından üstün olmuş mudur? 
Olmamıştır. Kadın da erkek de insandır en nihayetinde, 
farklıdır tabi fakat farkları yalnızca birkaç fiziksel özellikten 
ibarettir. 
İnsanoğlu vahşetiyle zamanı değiştirip biçimlendirirken 
her şey güçlü olanın lehine devam etmiştir. Büyük balık 
küçük balığı yer misali, zaman toplumları oluştururken ne 
erkeğin ne de kadının değil, güçlü olanın kazandığı bir dü-
zen kurmuştur ilk başlarda. Fakat zamanla değişen algılar 
ve zihniyet farklılıkları toplumlarda cinsiyet ayrımcılığını 
ortaya çıkarmıştır. Üstünlük başlarda doğuran, oluşturan, 
üreten kadındayken zaman üstünlüğü avlanan, kaslı ve 
güçlü olana vermiştir. İnsanlık yaşama eşitlikle başlamış-
ken daha sonra bölünmüş, roller ve yükümlülüklere ayrıl-
mıştır. Oluşan yeni topluluklarda erkek ön plana çıkmışsa 
da daha eski zamanlarda anaerkil topluluklar da boy gös-
termiştir elbette. Friedrich Engels’in dediği gibi ilk çağlarda 
insanlar cinsel ilişki ve hamilelik arasındaki bağdan, dola-
yısıyla babalık kavramından habersizdi, bu yüzden de do-
ğan çocukların bütün topluluğa ait olduğu bir toplumsal 
yaşam söz konusuydu. Merkezde kadın vardı ve böylece 
gücü elinde tutan kadın o zamanlarda toplumu yönet-
meyi başarabilmişti. Teoriye göre erkekler babalık olayının 
farkına vardıklarında ilişkiye girdikleri kadınlara ve doğan 

KADIN

Merve ARAL 
11-N 71797
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çocuklara sahip çıkmaya başladılar, 
bu da anaerkilliğin yerini ataerkilli-
ğe terk etmesi ile sonuçlandı. 
Nesli erkekten alıp dünyaya taşı-
makla baştan bu yana yükümlü 
olan kadın annelik görevini üst-
lenirken liderlik tahtını erkeğe bı-
rakmayı kabul etmiştir. Türk top-
lumunda kadının almış olduğu 
yer ise diğer toplumlardan pek bir 
fark gözetmemiştir başlarda. Fakat 
oluşturulan aile gruplarında bakım 
ve ev işlerini üstlenen diğer toplum 
kadınları zamanla beraber iş ve di-
ğer alanlarda oldukça yükselebil-
mişken Türk toplumunda bu denli 
bir yükselme gösterememiştir ka-
dın. Elbette ki erkek ırkının tahtıyla 
savaşmış başarılar da elde etmiş-
tir ancak özellikle şark kesim, töre 
hukukundan dahi kurtaramamıştır 
kendini. Kadınlar 16 yaşlarına gel-
meden dedeleri yaşında erkeklerle 
evlendirilmiş okuma şansını dahi 
düşünmeye kalmadan köyünün 
küçük bir evinde küçücük yaşta 
daha 18’ine basıp reşit dahi olama-
dan ana olmaya hapsedilmiştir. Bu 
denli kıyımın yaşandığı şark, gar-
ba döndüğünde yüzünü modern 
toplum yapısında dahi çok büyük 
bir fark görebilmiş midir? Cevap 
hayır olmuştur maalesef. Kadın 
ülke genelinde cinsel istismarla-
rın ve sömürülerin altında kalmış 
cinayetlere kurban gitmiştir. Vah-
şetin geçmiş yüzyıllarda bırakıldığı 
bilindiği üzere ilkel kavimlerde dahi 
meydana gelmeyen bazı olaylar 
günümüzün modern toplum al-
gısında kadın üzerinde oldukça 
belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. 
Tecavüz sahneleri, kadın dayak-
ları, cinayetler… Basın sayfalarını 
baştan aşağı dolduran istismarlar, 
Özgecan’lar, öğretmeni tecavüz 
ettikten sonra kendi canına kıyan 
Cansel’ler ve daha neler neler… 

 Bütün bunlar kendini cahilliğin 
kuyusundan bir türlü çekip çıkara-
mayan bir toplumun aynası halini 
almıştır. Gün geçtikçe artan istatis-
tiksel oranlarsa, geçmişin derinlik-
lerinden kendini alıp kurtarabilmiş 
Avrupa kadınından, Türk kadını-
nın farkını ortaya sermiştir. Yapılan 
araştırmalara göre Türk kadınının 
son on yılda cinayete kurban git-
me sayısı 7 bin 122 iken Avrupa’da 
bu sayı hayli az olmuştur. Bu du-
rumda kadın hakları evrensel bildi-
risinin ülkelerce kabulü sorgulan-
maya açık bir konuma gelmiştir. 
Yasaların tam uygulanmaması mı 
yoksa yasalara uyulmaması mı, ne 
denirse densin kuralların bir şekil-
de tanınmadığı ülkelerden biri de 
Türkiye’dir. 

Peki, kadın yalnızca alt mertebe-
deki midir Türkiye’de? Cevap ha-
yır olsa gerek. Ülkemizde kadın 
yalnızca 3. sayfa haberlerinden 
ibaret olmamıştır. Eğitimin körelti-
lip kadının, kız çocuklarının okula 
gönderilmediği bu yobazlaşmış 
toplumda kendini kanıtlayabilen 

gücünü gösterebilen kadınlar da 
vardır elbet. Ülkemizin kurucusu 
ulu önder Mustafa Kemal Atatürk 
annesi Zübeyde Hanımın yetiştir-
diği, O’ndan izler taşıyan biri olarak 
sayısız başarıya imza atmıştır. Tür-
kan Saylan’lar, Remziye Hisar’lar, 
Safiye Ali’ler, Türkan Aykol’lar, Sa-
biha Gökçen’ler ve daha birçok 
Türk kadını bu erkek dünyasında 
kendini kanıtlamayı başarmış ve 
fark yaratmışlardır.
Aslında kadın hep güçlüdür, da-
yak yerken dahi güçlüdür çünkü 
annedir, bedeninde var ettiği yav-
rusunu hayata katma derdindedir. 
Zekasıyla şaşırtandır, büyüleyicidir, 
üreticidir kadın. Kimi zaman yenik 
düşse de ayağa kalkabilen, toparla-
nabilen, başarılı olabilendir. 

KAYNAKÇA:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ataer-
killik
http://www.kadinhareketidernegi.
org.tr/icerik.php?sayfa=13
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DÜNYA FELSEFE GÜNÜ

Dünya Felsefe Günü nedeniyle fel-
sefenin gündeme gelmesi önemli-
dir; çünkü gerek dünyada gerekse 
ülkemizde felsefeye duyulan ihti-
yacın her geçen gün daha da arttı-
ğını görüyoruz.

İnsanlığın karşı karşıya olduğu 
problemler kadar, ülkemizin ken-
dine özgü problemleri de, olayla-
ra felsefenin ışığında bakabilmeyi 
gerekli kılmaktadır. Savaşların ve 
çatışmaların bitmek bilmediği, 
günümüz dünyasında barış, öz-
gürlük, insan hakları, insanın onu-
ru ve değerlerin savunulmasında 
felsefenin temellendiriciliği ve yol 
göstericiliği büyük önem taşımak-
tadır. Yaşadığımız dünyayı daha iyi, 
daha insancıl bir dünyaya dönüş-
türmede felsefenin işlevi yaşamsal 
bir önem taşımaktadır.

Biz de TED Ankara Koleji Vakfı Özel 
Lisesi Felsefe Zümresi olarak bu-

günü etkinliklerimiz ile yaşamak 
ve yaşatmak istedik. Bu amaçla 18-
19 Kasım 2015 tarihlerinde okulu-
muzda renkli etkinlikler gerçekleş-
tirdik.

HI-TECH salonunda “Hızlanmış 
Zaman Nedeni İle Zamansız Olan 
Bilgiyi Ayırt Etme” serüvenine çık-
tık. 11. Sınıf TM UB öğrencilerimiz 
3D olarak hazırladıkları sunum ile 

“Bilginin Kaynağı” konusundaki 
farklı görüşlere yer veren filozofla-
rın düşüncelerini paylaştılar.

Tarafsız Bölge topluluğu bir gün 
önce hazırladıkları, felsefe sorun-
salları, farklı yaklaşımlar ve gör-
sellerle renklendirdikleri duvarın 
önünde “Sen ne dersin?” etkinliğini 
gerçekleştirdiler. Bu etkinlik ile öğ-
rencilerimizin felsefi konularla ilgi-
li fikirlerini özgürce anlatmalarını 
amaçladılar.

FELSEFE ZÜMRESİ ETKİNLİKLERİ



TED Münazara Topluluğu üyeleri 
“Düşünce suçlarına genel af uygu-
lanmalıdır / uygulanmamalıdır” ko-
nulu bir gösteri maçı düzenlediler.

Felsefe aracılığı ile yapılan payla-
şımlar ile düşünsel dünyalarımızın 
farklılaştığı ve renklendiği güzel bir 
gün yaşandı. 

19. SONBAHAR ÖĞRETMENLER 
SEMPOZYUMUNA KATILDIK

Gençlerin felsefe ile tanıştırılma-
sı, onların sorgulayan, düşünce 
üretebilen, tartışan ve hoşgörü ile 
farklı fikirleri değerlendirebilen bi-
reyler olmasında çok önemli bir 
role sahiptir. Müfredat konuları 
sadece kavramsal düzeyde veril-
diğinde öğrencilerin hem konuları 
kavraması, dersi ve felsefe etkin-
liğini sevmesi hem de öğrendiği 
kavramları yaşamla ilişkilendirmesi 
pek olanaklı olmamaktadır. Oysa 
insanın yaşamı sorguladığı ve bü-
tünlüklü bir evren görüşü oluştur-
ma çabasına girdiği felsefe etkinliği 
yaşamla kolaylıkla ilişkilendirilebilir. 
İlişkilendirmeler örnek olaylar üze-
rinden yapılabilir. 

Bu fikirden yola çıkılarak ‘Ahlak 
Felsefesi’ ünitesinin konularından 
olan “özgürlük problemi” ile ilgili 
kavramları, bir kısa film değerlen-
dirmesiyle öğrencilere kazandır-
mak üzere 11-Y sınıfında 2 ders 
saati süren bir çalışma yapıldı. Ön-
celikli olarak öğrencilere “özgürlük” 
ile ilgili temel kavramlar ve “İnsan 
özgür müdür?” sorusuna verilen 
felsefi cevaplar anlatıldı. Ardında 
“One Hundredth Of A Second” 
adlı kısa film izletildi. Filmi izleyen 
öğrenciler filmdeki ana karakterin 
seçimini yaparken özgür olup ol-
madığını, öğrendikleri yaklaşım-

ların argümanlarıyla değerlendir-
diler. Değerlendirmelerini önce 
dağıtılan soru formundaki soruları 
yanıtlayarak yazılı yapan öğrenci-
ler, daha sonra sözel olarak sınıfla 
paylaştılar. Dersin sonunda öğren-
cilerin bir “Öz Değerlendirme For-
mu” doldurmaları sağlanarak çalış-
manın amacına ulaşıp ulaşmadığı 
tespit edildi.

Yapılan çalışma, 24 Ekim 2015 ta-
rihinde Eyüpoğlu Eğitim Kurumla-
rı’nda gerçekleştirilen 19. Sonbahar 
Öğretmen Sempozyumu’nda Der-
ya Orğun tarafından sunuldu.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE VE 
AYRIMCILIĞA “DUR!” DEDİK

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 
Kolej Sokağı’nda gerçekleştirilen 
stant çalışmasında öğrenciler ka-
dına yönelik şiddete ve ayrımcılığa 
son demek üzere oluşturdukları 
sloganları sergilediler. Temelde ai-
lede, sosyal hayatta, iş dünyasında 
kadınlara yönelik uygulan ayrım-
cılığa karşı oluşturulan sloganlar, 
fiziksel, cinsel ve duygusal şiddete 
de her alanda karşı duran iletiler 
içerdi.

DÜŞÜN YAZ

Lise öğrencilerinin, felsefenin temel 
sorunları hakkında düşünebilme-
lerini, okuma, anlama ve yorum-
layabilme becerisi kazanmalarını, 
tutarlı düşünebilmelerini, düşün-
düklerini temellendirebilmelerini, 
felsefi bir dille, felsefe kavramları-
nı kullanarak yazı yazabilmelerini, 
felsefeyi yaşamı anlamlandırma 
çabasında kullanabilmelerini sağ-
lamayı amaçlayan “DÜŞÜN-YAZ” 
Lise Öğrencileri Felsefi Deneme 
Yazma Yarışması’na katıldık. 

İzmir Felsefeciler Derneği tara-
fından düzenlenen yarışmanın 2. 
etabı sonucunda 12-A sınıfı öğ-
rencisi Ahmet Sakal 1248 öğrenci 
arasından 3. olarak 28 Mayıs 2016 
tarihinde İzmir Amerikan Koleji’n-
de yapılacak olan final etabında 
okulumuzu temsil etmeye hak ka-
zandı. İzmir Amerikan Koleji’nde 
28 Mayıs 2016 tarihinde düzenle-
nen final yarışmasında ise 15. ola-
rak bize gurur yaşattı.
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Küllerinden doğan bir milletin çocuklarına küller içinde kal-
mış bir eğitim sisteminin yeterli olamayacağını birçoğundan 
önce anlamıştır Mustafa Kemal Atatürk. İlkelerini, devrimle-
rini unutturmayacak, Türk halkının kurtuluş mücadelesinin 
kıvılcımını yüreklere aşılayacak bir okul, bir okuldan öte asla 
sönmeyecek bir meşalenin hayata geçirilmesini istemiştir ve 
bu meşale 31 Ocak 1928’de Türk Maarif Cemiyeti’nde vücut 
bulmuştur. Amblemindeki ay Türk bayrağını, meşale kuruluş 
amacını, yıldızlar ise kuruluşuna ve gelişmesine katkıda bu-
lunan ilk yönetim kurulunun aralarında İsmet İnönü’nün de 
bulunduğu 5 saygıdeğer üyesini temsil eder. 

1930-1931 yıllarında eğitim öğretime Gazi Mustafa Kemal 
Bulvarı’nda açılan anaokulu ile başlanmış, takip eden yıllar-
da ilkokul, ortaokul ve lise kısımları hayata geçirilmiştir. Son 
olarak 2009 yılında TED Üniversitesi oluşuma eklenmiştir. 
Türkiye’nin “ilk özel Türk okulu” ünvanını taşıyan okulumuzun 
ilk müdürü Niyazi Berkes’tir. İngilizce öğretimi ise Miss Parker 
tarafından planlanmıştır. 1931-1932 öğretim yılında ana oku-
lunda 54, ilkokul 1. sınıfta ise 35 öğrenci bulunurken, 2015 yılı 
itibariyle bu sayı 6000 genç meşaleyi bulmuştur.

SÖNMEYEN MEŞALE

Zeynep Deniz KOÇ

11-A 
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Her Türk gencine Cumhuriyet’in ışığında eğitim ve-
rilmesi arzulanmış ve bu arzu ilerleyen yıllarda bina 
sorununa yol açmıştır. İncek’te bulunan kampüse ge-
linmeden önce pek çok çözüm yolu aranmış hatta ilk 
ve orta kademeye yer sağlayabilmek için anaokulu 
1935 yılında kapatılmıştır ve ek bir bina kiralanmıştır. 
İstenilen alan sağlanamayınca 1936’da Ziya Gökalp 
Caddesi üzerinde yeni bir inşaata başlanmıştır. 1937 
yılında okul Türk Maarif Cemiyeti Yenişehir Lisesi adı-
nı alarak kız koleji ve erkek koleji olarak iki kısımda 
eğitime devam etmiştir ve ilk lise mezunları da 1939 
yılında 13 kız ve 9 erkek olarak verilmiştir. 1946 yılın-
da Türk Maarif Cemiyeti “Türk Eğitim Derneği” adını 
almış ve okul bu tarihten itibaren logosunda Türk 
Eğitim Derneği’ni kullanmaya başlamıştır. 1951-1952 
öğretim yılında okulun adı TED Ankara Koleji olarak 
değiştirilmiştir. 1963 yılında kurulan “TED Ankara Ko-
leji Vakfı” ile okulun ekonomik sıkıntılarının çözülmesi 
amaçlanmış; vakıf, Ankara’daki okulla sınırlı kalmayıp, 
Türkiye’nin her köşesindeki öğrencilere bir umut ışığı 
olmuştur. Küçük bir bina ile başlayan mücadele Türki-
ye’nin diğer köşelerine de sıçramış ve farklı illerimizde 
de eğitim- öğretim başlamıştır.

Kurulduğu ilk günden itibaren Türkiye’nin her alan-
da gelişmesinde önemli yere sahip pek çok mezun 
verilmiştir. Türk sinemasının unutulmaz yüzlerinden 
Filiz Akın ve Beren Saat; Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası Başkanı Erdem Başçı; müzisyen ve senarist 
Zülfü Livaneli; gazeteci Meltem İnan; büyükelçi Rafet 
Akgünay ve daha niceleri eğitim meşalesinin ışığında 
okumuş ve gördükleri eğitimle Türkiye’yi çağdaş uy-
garlık seviyesine çıkarmak için çalışmışlardır. Çağdaş 
eğitim-öğretimden bir an bile sapmamış ve asla sap-
mayacak olan okulumuz, Türkiye’nin kalbinde, Türki-
ye’nin beyinleri ve kalplerini yetiştirmek için soluksuz 
bir mücadele içindedir. Baş öğretmen Atatürk’ün öğ-
rencileri olarak bizler de bu mücadeleyi devam ettir-
meli ve Cumhuriyet ışığının meşalesini gururla, gök-
lerde taşımalıyız. 

“Gençler cesaretimizi takviye ve idame ettiren sizler-
siniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim ve bilgi ile insan-
lık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, düşünce özgür-
lüğünün en kıymetli örneği olacaksınız. Yükselen yeni 
kuşak, gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu 
yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.”

Mustafa Kemal ATATÜRK
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“Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanan 
en büyük mülteci krizi”: Medya, bu kalıba günümüz 
mülteci krizini tanımlamak için sıklıkla başvuruyor. 
Peki İkinci Dünya Savaşı, nasıl bir mülteci krizi do-
ğurmuştu? Bugün yaşadığımız süreçle benzerlikler 
içermekte miydi? 

1951 Tarihli Mülteciliğin Önlenmesi Sözleşmesi’nde 
mültecilik kavramı “1 Ocak 1951’den önce meydana 
gelen olaylar sonucunda ve ırkı, dini, tabiiyeti, belli 
bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasal dü-
şünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından haklı 
sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin 
dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yarar-
lanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle ya-
rarlanmak istemeyen; veya tabiiyeti(uyruğu) yoksa 
ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet 
ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya 
söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen 
şahıs”  olarak ele alınmıştır. Bu tanım, tarihsel süreç 
içinde değişikliklere uğradı.  1967 yılında, “1 Ocak 
1951’den önce meydana gelen olaylar sonucunda” 
kısmı kaldırıldı. Böylece kavram, zaman kısıtlama-
sından sıyrıldı.  

Mülteci kavramı değişikliğe uğrasa da, “1 Ocak 1951 
tarihinden önce meydana gelen olaylar” inceleme-
ye değer. 

1933 yılından itibaren Yahudiler, Nazi Almanyası’n-
da maruz kaldıkları baskı yüzünden çevredeki ülke-
lere göç etmeye başladılar. Zamanla baskının art-
ması hatta yasallaşması, fiziksel şiddetin başlaması 
ve çevredeki Avrupa ülkelerinin misafirperverliğinin 
de etkisiyle Almanya’dan kaçan Yahudi sayısı gide-
rek arttı. Nazilerin güçlenişiyle 37.000-38.000 Al-
man Yahudi, Fransa, Belçika, Hollanda ve Danimar-
ka’nın da aralarında bulunduğu ülkelere giderek 
ilk büyük göç (mülteci) dalgasını başlattı. Ne var ki 
pek çoğu Almanya’nın Batı Avrupa’yı 1940 yılındaki 
işgaliyle tekrar Nazilerin kontrolü altına girecek ve 
Yahudi düşmanlığından kaçamayacaktı.

1938’de meydana gelen Kristal Gece (Kristallnacht) 
olayı ve Nazilerin Yahudi politikasının ulaştığı bo-
yut mülteci sayısını dramatik şekilde arttırdı. 1938 

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA MÜLTECİLER
Zeynep Burçe GÜMÜŞLÜ
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yılında Almanya ve Avusturya’dan kaçan Yahudi 
sayısı 36.000’di, 1939 yılında ise 77.000. 1941 yılında 
Yahudilerin Almanya’dan göçü Naziler tarafından 
yasaklandı ve Almanya’da kalan Yahudilerin büyük 
kısmı kamplarda hayatlarını kaybetti. Ancak Alman-
ya’dan göçmek isteyen Yahudilerin göçün yasak-
lanmasından önce karşılaştıkları bir problem vardı: 
Yahudi mülteci sayısı arttıkça, diğer ülkelerin mi-
safirperverliği azalmıştı. Amerika’ya gitmek isteyen 
pek çok Alman Yahudi gerekli vizeyi alamadı. 1938 
yılının yazında Fransa’da gerçekleşen Evian Kon-
feransı’nda aralarında İngiltere ve Amerika’nın da 
bulunduğu, Nazilerin Yahudi politikasını eleştiren 
pek çok ülke, daha fazla mülteci alamayacaklarını 
dile getirdi.  İngiltere ve Amerika’nın çocukları kur-
tarmaya yönelik çalışmaları olduysa da ya yarıda 
kesildi ya da yetersiz kaldı. Günümüzdeki mülte-
ci “problemi”yle paralellik kurulabilecek bir durum 
olarak, devletler kendi birliklerini tehdit altında gör-
meye başladıklarında ulusun birliği, evrensel insan 
haklarından daha fazla konuşulur oldu. 

Ocak 1933’de 523.000 olan Almanya’daki mülte-
ci sayısı 1939’un sonunda 202.000’ye düşmüştü. 
Avusturya’da ise 57.000 Yahudi vardı. Toplamda 
Yahudi mültecilerin 95.000’i Amerika’ya, 40.000’i 
İngiltere’ye, 75.000’i Güney Amerika ve çevresi-
ne, 18.000’i Japonya ve Japonya işgalindeki Çin’e 
gitmişti. 60.000 Alman Yahudi ise İngiliz mandası 
Filistin’e yerleşmişti ve bu bölgeye göçler devam 
etti. 29 Kasım 1947’de Filistin’in Birleşmiş Milletler 
tarafından Arap ve Yahudi olarak ikiye bölünmesi 
ve 14 Mayıs 1948’de Siyonist lider David Ben Guri-
on’un öncülüğünde İsrail’in bağımsızlığını ilan et-
mesi, 1950 yılında kabul edilen Geri Dönüş Yasası 
sistematik olarak göçlerin önünü açtı. Öyle ki 1948-
1951 yıllarında 700.000 Yahudi İngiltere’nin mevcut 
göç kısıtlamalarına rağmen Filistin’e göç etti ki bu 
sayı o dönem Avrupa’daki Yahudi mülteci sayısının 
üçte ikisinden fazlaydı. Bir açıdan, yıllar içinde “Filis-
tin-İsrail” meselesi olacak konu aslında Avrupa’daki 
Yahudi mülteci krizini yatıştırdı. 

İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudiler dışında da 
kalıcı ya da geçici olarak ülkelerinden kaçmak zo-
runda kalanlar oldu. Özellikle Fransa’da pek çok kişi 
kendi ülkelerinde yer değiştirdi.  Almanya’nın 1940 
yılı mayıs ayında Belçika’yı işgaliyle, pek çok Belçi-
ka vatandaşı Fransa, Hollanda, İngiltere gibi ülke-
lere sığındı. Benzer kültürü paylaşıyor olmanın bir 
getirisi olarak yakın yaşam tarzlarına sahip olma, 
Almanya’nın dönemin siyasal yapısında ortak bir 
tehdit hatta düşman olması gibi etkenler, sözü ge-
çen devletlerin Belçikalı mültecilere kucak açması-
na yol açtı.  Ne var ki başlarda mültecilere beslenen 
sempati, ülkelerin kendini koruma refleksinin bir 
sonucu olarak yerini mültecilere karşı düzenlenen 
protestolara bıraktı. Baştaki slogan “uluslararası da-
yanışma” olsa da zamanla ülkelerin kendi birliği ve 
huzuru, bir karşı slogan olarak ön plana geçmeye 
başladı. 

Yakın tarihin en büyük zorunlu göçü sayılan bu 
olayla, 1944-1950 yılları arasında etnik Almanlar-
dan (Volksdeutsche) ve Alman vatandaşlarından 
(Reşchsdeutsche) oluşan 12 milyon kişi Doğu Av-
rupa’dan sınır dışı edildi. Soğuk Savaş Dönemi’nde 

Doğu Bloğu olarak anılan ülkelerden gönderilen 
Alman nüfusun 2 milyonu yolculuk sırasında ha-
yatını kaybetti. Hem Kızıl Ordu’nun baskısı hem de 
Polonya ve Çekoslovakya’da oluşturulan kamplar 
gösteriyor ki Alman nüfus hareketi Churchill, Ro-
osevelt ve Stalin’in dilediği ya da kamuoyuna sun-
duğu gibi “düzenli ve insancıl” olamadı. Alman mül-
tecilerin karşılaştıkları zorluklar yolculukla birlikte 
bitmedi. Savaştan yenik çıkmış ve toparlanmaktan 
çok uzakta olan Almanya’ya varan milyonlarca Al-
man, hem kalacak yer hem de kaynak sıkıntısıyla 
karşı karşıyaydı ve ölümler devam etti.

Gerek yaşadıkları ülkelerden kovulan Almanların 
göç sonucu karşılaştıkları problemler gerekse ön-
cesinde Avrupa ülkelerinin ve Amerika’nın mülte-
cilere karşı zaman içinde değişen politikaları göste-
riyor ki doğal olmayan koşullarda gelişen göçlerin, 
sığınılan ülkelerin doğal yaşantısını değiştirme ola-
sılığı oldukça yüksek. Bu durum, sığınandan ve sı-
ğınılan yerden bağımsız olarak,  zaman içinde ül-
kelerin misafirperverliğini de olumsuz etkiliyor ne 
yazık ki. Bu durumu günümüzde de gözlemlemek 
mümkün.

KAYNAKÇA
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Göç… Sosyal, siyasi, ekonomik ko-
şulların zorlamasıyla alışkanlıkları, 
anıları, geçmişi geride bırakmak… 
Yaşadığı ülkeyi, alıştığı düzeni bıra-
kıp yabancı bir ülkeye göç etmek 
zaten yeterince güçken, buna ila-
veten tüm malını, mülkünü, gelirini 
bırakıp tanımadığı bir ülkede elle-
rinde hiçbir şey olmadan yeni bir 
hayat kurmaya çalışan insanların işi 
doğal olarak çok zor. İşte bu zorluk-
larla çok küçük yaşlarda mücadele 
etmek zorunda kalmış Arnavut kö-
kenli bir kişi Gülsüme Çeliker. 1940’lı 
yıllarda, Yugoslavya’nın uyguladığı 
azınlık karşıtı politikalar nedeniy-
le doğduğu toprakları terk ederek 
Türkiye’ye yerleşmek durumunda 
kalmış. Kendisiyle göçün hayatına 
olan etkileri konusunda bir röportaj 
gerçekleştirdik.

Zeynep: Ne zaman göç ettiniz?

G. Çeliker: 1940 yılında. Sekiz yaşın-
daydım.

Zeynep: Neden Türkiye’yi seçtiniz?

G. Çeliker: Annemler Avrupa ülkele-
rinin durumu çok karışık olduğu ve 
devlet Türkiye’ye göç etmek iste-
yenlere kolaylıklar sağladığı için bu-
raya gelmekte karar kılmış olmalılar. 
Daha iyi bir seçenek yoktu.

Zeynep: Arnavutluk’ta yaşayan 
milletler arasındaki ilişkiler nasıldı?

G. Çeliker: Farklılıklar günlük ha-
yatta sıkıntı olmazdı. Makedonları 
kendimizden ayırmazdık örneğin. 
En azından benim yakın çevremde 

böyleydi bu. Benim Hristiyan arka-
daşlarım da vardı. Genellikle din-
darlığa eğilim olmasına rağmen din, 
ilişkilerde önemli bir yer tutmaz, so-
run yaratmazdı. Mesela bir keresin-
de Hristiyan bir arkadaşım beni ve 
diğer arkadaşlarını evine çağırmıştı. 
İçimizde pek çok Müslüman vardı. 
Annesi hepimizle eşit derecede il-
gilendi, hepimizin ailesine selam 
söyledi giderken. Hatta bir keresin-
de başka bir yerde bize özel dana 
eti pişirildiği de olmuştu. Ev sahibi 
de bunu hiç sorun etmemiş gibi 
duruyordu.

Zeynep: Hangi koşullar sizin göç 
etmenize yol açtı?

G. Çeliker: Sıkıntılı zamanlardı. Se-
bebini bilmiyordum o yaşlarda ama 
git gide yoksullaştığımızı hatırlıyo-
rum. Babamın da işten çıkarılmasıy-
la beraber geçinmemiz daha da zor 
hale geldi. Sanırım babam tehditler 
de alıyordu. Gittikçe huzursuz ol-
muştuk.

Zeynep: Göç ani bir karar mıydı 
yoksa uzun uzun düşünmüş müy-
dünüz?

G. Çeliker: Evde bir süre konu tartı-
şılmıştı. Babam daha iyi bir hayatı-
mız olur belki diye umutluydu lakin 
annem evini bırakmak istemiyordu. 
Bense arkadaşlarımdan ayrılmak is-
temedim tabii ki. Gerçi o zamanlar 
daha çocuk sayılırdım. Onun için 
annemler karar verirken benim pek 
bir sözüm olmadı. Hem annemler 
genç olduğum için yeni bir ülkeye 

onlardan daha kolay uyum sağlaya-
cağımı düşünmüşlerdi. 

Zeynep: Sizle beraber göç eden 
oldu mu?

G. Çeliker: Bizden hemen önce ba-
bamın bir arkadaşı göç etmişti. Ba-
bamla araları iyiydi. Sanırım bu da 
babamın meseleye iyimser bakma-
sını sağladı.

Zeynep: Türkiye’ye alışmanızı ko-
laylaştıracak olaylar yaşadınız mı?

G. Çeliker: Hatırımda kalan belli bir 
olay yok yalnız komşularımızın bize 
çok iyi davrandıklarını, yardımda 
bulunduklarını hatırlıyorum. Mad-
di yardım değil onlar da pek hali 
vakti yerinde insanlar değildi ama 
annemle babama dost oldular, yol 
gösterdiler, teselli ettiler. Ben de ço-
cuklarıyla arkadaş olmuştum. Tek 
arkadaşlarım onlardı.

Zeynep: Türkiye’ye gelince bırak-
mak zorunda kaldığınız alışkanlık-
larınız oldu mu?

G. Çeliker: Sık sık tüm aile toplanır 
uzun uzun yemek yerdik. Ama aile-
deki herkes aynı şehre göç etmediği 
için Ankara’da sadece biz kalmıştık. 
Türkiye’de nadiren görüşebildik. En 
azından ilk birkaç yıl içinde. Arna-
vutluk’ta annem sık sık arkadaşları-
mı bize davet ederdi. Beraber güzel 
vakit geçirirdik, burada öyle bir şan-
sımız olmadı komşunun çocukla-
rını çağırmak dışında. Annem ara 
sıra okuluma gelir öğretmenlerimle 
konuşurdu, beraber eve dönerdik. 

‘’KENDİMİ HİÇBİR YERE AİT 

HİSSEDEMİYORUM ARTIK!’’ 

Zeynep Cemre SANDALLI 
10/S 
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Burada ise annem sadece ilk gün 
okuluma geldi, o kadar. O sıralar 
benim eğitim durumumla meşgul 
olamayacak kadar meşguldü zihni, 
çok endişeliydi.

Zeynep: Aldığınız karardan pişman 
olduğunuz oldu mu?

G. Çeliker: Keşke eski hayatımıza 
devam edebilseydik dediğim za-
manlar çok oldu fakat bu ülkemizde 
kalsak da mümkün değildi.

Zeynep: Buraya geldikten sonra ne 
gibi sıkıntılar yaşadınız?

G. Çeliker: Türkçeyi çok geçmeden 
öğrendim fakat okulda şivemle hep 
dalga geçerlerdi. Uzun süre arka-
daş bulamadım. Her şeyimle on-
lardan farklı olduğumu belli ettiğim 
için beni bir türlü kabullenemediler. 
Hocalarımız da iyi insanlardı aslın-
da ama benim sınıfa uyum sağ-
lamamı kolaylaştıracak bir şeyler 
yapmadılar. Sonra annemin buraya 
tamamen alışana kadar tüm işlerini 
komşularımızla hallettiğini anımsı-
yorum. Ben de onların çocuklarıyla 
birlikteyken kendime daha çok gü-
venirdim. Annem de onlarla birlik-
teyken aynı şeyleri hissetmiş olsa 
gerek. 

Zeynep: Türkiye’de ülkenizdeki 
gelişmeleri takip ettiniz mi? Halen 
eder misiniz?

G. Çeliker: Geldikten sonraki ilk bir-
kaç yıl çok yakından takip ettik, evet. 
Belki de durumlar düzelirse tekrar 
Arnavutluk’a döneriz diye ümit et-
miştik. Aslında bunun gerçekçi bir 
hayal olmadığının da bilincindeydik. 
Ama elden gelmiyor ki işte, insan 
bu… Halen takip ediyorum ancak 
eskisi kadar değil. Ne tamamen 
kopabildim ülkemden ne de bağ-
larım çocukluğumdaki kadar güçlü. 
Beni asıl üzen de bu. Kendimi hiçbir 
yere ait hissedemiyorum artık. Ar-
navut’um, evet, ama hayatımın ta-
mamına yakınını burada, Türkiye’de 
geçirdim. Çektiğim tüm sıkıntılara 
rağmen bu ülkeye çok şey borçlu-
yum. 

Zeynep: Türkiye’ye geldikten sonra 
ülkenizi hiç ziyaret ettiniz mi?

G. Çeliker: Çok uzun yıllar sonra. 
Geldiğimden beri eskiden yaşadı-
ğım yeri görmek için çok hevesliy-
dim. Ama tekrar gittiğimde bu ziya-
retin beni mutlu etmek yerine daha 
çok hüzünlendirdiğini gördüm. Evi-
mizin olduğu sokağa gittim, her şey 

değişmişti, eski tanıdıklarımız yok-
tu. Okulum da yıkılmıştı. Hatıraları 
yaşatabilmek güç gerektiriyormuş 
bunu anladım, unutunca yahut en 
azından unutmuş gibi yapınca daha 
rahat alışılıyormuş yeni bir hayata. 

Zeynep: Ülkenizle ilgili en çok neyi 
özlüyorsunuz?

G. Çeliker: Evimizdeki eski huzuru, 
neşeyi özlüyorum. Burada hep bir 
şeylerin telaşındaydık, en ufak bir 
aksilikte hepimizin morali çok ça-
buk bozulurdu. Hep üzerine kafa 
yormamız gereken bir durum var-
dı, diken üstündeydik sanki. Burada 
neyin nasıl işlediğini bilmediğimiz-
den, küçük işleri bile büyük bir dik-
katle veya başka birisinin yardımıyla 
yapmak zorunda hissederdik kendi-
mizi. İnsanların nasıl düşündüklerini 
hangi konularda ne gibi tutumları-
nın olduğunu bilmezdik bu yüzden 
herhangi bir konuda derin bir tartış-
maya girmezdik, çoğunlukla dinle-
yici konumundaydık biz.

Zeynep: Çocuklarınızı ve torunla-
rınızı nasıl bir kültürle yetiştirdiniz?

G. Çeliker: Torunlarım çocuklarıma 
göre daha şanslılar. Memleketleri 
burası oldu artık. Çocuklarımı neye 
göre yetiştireceğimi bilemedim 
maalesef. Kökenlerini unutmasınlar 
istedim bu defa da Türk kültürüne 
uyum sağlamakta zorlandılar. Ken-
di yaşadığım güçlükleri onlara da 
yaşatmak değildi niyetim. Eşim bir 
Türk idi ve onun hiçbir şey söyle-
mese bile tamamen bir Arnavut gibi 
yetişmelerine razı olmayacağını bi-
liyordum. Onları bu sıkıntılardan 
korumaya çalıştıkça fark etmeden 
daha da içine atmışım meğerse. 
Ortayı bulmak epey vakit aldı. 

Zeynep: Arnavutlar ve Türkler ara-
sında ne gibi farklılıklar gözlemle-
diniz?

G. Çeliker: Yeni yaşamımı benimse-
yince fark ettim ki aslında Türkler de 
bizden pek farklı değiller. Ön yargısız 
yaklaşanları, gayet misafirperver ve 
yardımseverler. Bizim gibi içten ve 
canlılar ve daha da önemlisi genel-
de dürüstler. Bunları anlayınca işim 
kolaylaştı. Kendimi kabul ettirmek 
için o kadar çabalamama lüzum 
olmadığını, bir süre sonra her şeyin 
kendiliğinden geliştiğini hissettim. 
Kültürel farklılık olarak annemin ma-
halledeki insanları kahvaltıya çağır-
dığında yaşadığım şaşkınlığı hatırlı-
yorum. Biz kahvaltıda bolca hamur 
işi tüketirdik, annem de birkaç çeşit 

börek yapmıştı. Sonradan öğrendik 
ki Türkler hamur işini çok sevseler 
de kahvaltıda öncelikli olarak peynir, 
zeytin, salatalık, domates gibi şeyler 
yerlermiş. O yüzden bizim çok zen-
gin olduğunu düşündüğümüz sof-
ramız onlara göre bayağı eksik kaldı. 

Zeynep: Türkiye’nin en çok hoşu-
nuza giden yönü nedir?

G. Çeliker: Çok renkli bir ülke bura-
sı. İnsanları da öyle. Sürekli bir ha-
reketlilik var, yaşam var. Her yerde 
görüyorsunuz bunu, sokaklarda, 
markette, lokantada, otobüslerde, 
dolmuşlarda… 

Zeynep: Halen Arnavutça biliyor 
musunuz?

G. Çeliker: Evet, ama yine de konu-
şurken dilimin tam dönmediği olu-
yor. Paslanmışım herhalde biraz.

Zeynep: Göç sizde ne gibi izler bı-
raktı?

G. Çeliker: Hayatımın gidişatını ta-
mamen değiştirdi. Belki de orada 
kalsaydım çok daha farklı bir yaşa-
mım olacaktı, ama bu yaşam daha 
mı iyi olurdu diye hep sormuşum-
dur kendime. Ben yine kolay alış-
tım diyebilirim fakat annemler çok 
zorlandılar. Kötü bir çocukluk geçir-
meme, benim okulda ve çevrede 
yaşadığım sıkıntılardan çok onların 
mutsuz olduğunu, burayı bir türlü 
kabullenemediklerini görerek büyü-
mem sebep oldu. 

Zeynep: Genel olarak göç kavra-
mıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

G. Çeliker: Gidilen yer neresi olursa 
olsun çok zor bir durum. Kim ülke-
sinde halinden memnunken başka 
bir yere gitsin ki? Herkes daha iyi 
koşulların hayalini kurarak gidiyor. 
Gel gelelim, kendi memleketin-
le hesabını kapatamayınca gittiğin 
yerdeki iyi koşulları da göremiyor-
sun ve yine kötü imkanlar içinde 
yaşamaya devam ediyorsun. Çok 
şey değişse de değişen hiçbir şey 
olmuyor gibi aslında.

Zeynep: Eklemek istediğiniz başka 
bir şey var mı?

G. Çeliker: Bu kadar zamandan son-
ra bana birine içimi dökme fırsatı 
verdiğiniz için teşekkür ederim, ih-
tiyacım varmış.

Zeynep: Ben teşekkür ederim.
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Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi veya Değişimi, 1923 yılın-
da Lozan Barış Antlaşması’na ek olarak yapılan sözleşme uyarın-
ca Türkiye ve Yunanistan’ın, kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası 
üzerine zorunlu göçe tabi tutmasına verilen addır. Göç ettirilen ki-
şilere ise mübadil denir.
Mübadele ile 1.200.000 Ortodoks Hristiyan Rum Anadolu’dan Yu-
nanistan’a, 500.000 Müslüman Türk de Yunanistan’dan Türkiye’ye 
göç etmek zorunda kalmıştır.
Mübadeleye tabi tutulanlar; yüzlerce yıldır ekip-biçtikleri toprak-
larını, ekmek parası kazandıkları işyerlerini, evlerini, ibadet ettikleri 
kutsal mekânlarını, sevdiklerinin mezarlarını geride bıraktılar. Li-
manlarda, tren istasyonlarında kurulan çadırlarda haftalarca, aylar-
ca beklediler. Çoğu, yolcu taşımaya elverişsiz olan gemilerle olmak 
üzere iki ülke arasında günler, haftalar süren yolcuklar yaptılar. Bu 
uzun ve zahmetli yolculuk sırasında yaşamını kaybeden yakınları-
nı denize verdiler. Yetersiz beslenmeden ve kötü fiziki koşullardan 

Pırıl GÜCER

Sinem DOĞAN

İpek ÜNTUNA

Alara AÇILMIŞ

11-O

TÜRKİYE-YUNANİSTAN NÜFUS 

MÜBADELESİ (1923-1924)
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ötürü hastalanarak ölenler oldu. Aileler dağıldı. Uzun 
süre yeni vatanlarına uyum güçlüğü çektiler. Acılarını 
dışa vurmadılar, anlatmadılar, aktarmadılar.

Bu topraklarda yaşayan halkların geçmişinde yüzlerce 
yıllık birlikte yaşam deneyimi var. Bizler, mübadil ço-
cukları ve torunları olarak, yaşadığımız coğrafya başta 
olmak üzere tüm dünyada, çatışma yerine barış, farklı 
olanı dışlama ve uzaklaştırma yerine birlikte yaşama 
kültürünün oluşturulabileceğine yürekten inanıyoruz. 

Bu doğrultuda mübadeleye tabi tutulanların öyküle-
rini dinlemek ve deneyimlerinden yararlanmak ama-
cıyla kendisi de 3. kuşak bir mübadil torunu olan An-
kara Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Sayın Serdar 
AKAR ile bir röportaj gerçekleştirdik.

SERDAR BEY, ANKARA LOZAN MÜBADİLLERİ 
DERNEĞİ’NİN KURULUŞ AMACI NEDİR? KURULUŞ 
HİKAYESİNİ BİZİMLE PAYLAŞIR MISINIZ?

Derneğimizin amacı mübadillerin ve sonraki kuşak-
ların; kültür, sanat, folklorik değerlerini, korumak, ya-
şatmak, yakın tarihimizi ve mübadeleyi bilimsel olarak 
araştırmak, belgelemek, mübadillerin geride bıraktık-
ları insanlık mirası olan kültür varlıklarının korunması 
için çaba göstermek,Türkiye ve Yunanistan halkları 
arasındaki dostluk, sevgi ve işbirliğini geliştirmek ve 
barış kültürünün yerleşmesi için çaba göstermek, 
mübadiller ve sonraki kuşaklar arasındaki sosyal ve 
kültürel dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamaktır.

2000’li yıllarda mübadiller örgütlenme ve bir araya 
gelme konusunda çalışmalar başlatmışlardır. Bu kap-
samda, Ankara’da yaşayan bir grup mübadil, mübadil 
çocuğu ve torunu da Ankara’da bir araya gelerek ör-
gütlenme konusunda çalışma başlatmışlardır. Çeşitli 
zamanlarda yapılan toplantılar sonrasında, Ankara 
Lozan Mübadilleri Derneği 2007 yılında 16 kurucu 
üyenin girişimi ile Ankara’da kurulmuş olup halen faa-
liyetlerine yoğun bir şekilde devam etmektedir.

DERNEĞİNİZİN YÜRÜTTÜĞÜ 
FAALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİ 
VERİR MİSİNİZ?

Yunanistan’da gelen mübadil-
lerin köylerine yönelik Rumeli 
turları düzenlemekteyiz. Bu 
kapsamda, 2009, 2013 ve 2015 
yıllarında Rumeli Turları ger-
çekleştirdik. Yurt içinde bulu-
nan mübadil kentlere de turlar 
düzenliyoruz. İznik, Amasya, 
Kastamonu, Nevşehir, Konya, 
Çatalca, Edirne, Niğde’ye turlar 
düzenleyerek, diğer mübadil-
lerle buluşmalar gerçekleştir-
mekteyiz. Selanikli hemşehri-
miz ve Ulu Önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk’ün mozolesine 
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her yıl 30 Ocak’ta çelenk bırakma töreni düzenliyoruz. 
Yine her yıl 30 Ocak’ta Mübadiller için tanışma yeme-
ği düzenliyoruz. Başta mübadele olmak üzere tarihi 
konularda uzmanlaşmış kişileri derneğe davet ederek, 
üyelerimizin bilgilenmesini sağlıyoruz. Mübadele ve 
Yunanistan’da bıraktığımız Osmanlı eserlerine ilişkin 
fotoğraf sergileri düzenlemek de diğer aktivitelerimiz 
arasında. Aynı zamanda sizler gibi, mübadele konu-
sunda çalışmalar yapan öğrenci ve uzmanlara bilgi ve 
belge sağlıyoruz.

DERNEĞİNİZDE YER ALAN MÜBADİLLERİNİN 
ORTAK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Türkiye’de çeşitli illere göç etmiş ve yerleşmiş mü-
badiller bulundukları köylerde ve şehirlerde 2000’li 
yıllardan itibaren mübadele derneklerini kurmaya 
başlamışlardır. Türkiye’de kurulan mübadele dernek-
lerinin sayısı 30’u geçmiştir. Yunanistan’a göç eden 
mübadiller ise 1945’li yıllardan itibaren Yunanistan’da 
mübadele derneklerini kurmaya başlamışlardır. Gerek 
Türkiye’de kurulan dernekler gerekse Yunanistan’da 
kurulan dernekler; mübadele öncesi yaşadıkları böl-
gelerin kültür, sanat, folklorik değerlerini, korumak, 
yaşatmak için faaliyet göstermekte ve etkinlikler 
yapmaktadır. Mübadelenin ortaya çıkış nedenini in-
celemek, mübadeleyi bilimsel olarak araştırmak ve 
belgelemek için çalışmalar yapmaktadırlar. Özellikle, 
Mübadillerin geride bıraktıkları insanlık mirası olan 
kültür varlıklarının korunması için çaba göstermekte-
dirler.

MÜBADİLLERİN YAŞAMIŞ OLDUKLARI ZORLUKLAR 
NELERDİR? 

Bildiğiniz gibi, mübadele konusu 1923 yılında Lozan 
Konferansında gündeme gelmiştir. Türkiye Cumhu-
riyeti’nin temellerinin atıldığı bu konferansta, savaş 
sonrası Yunanistan’da kalan Türkler ile Anadolu’da 
kalan Rumların durumlarının ne olacağı tartışılmış ve 
karşılıklı olarak değiştirilmesi yani mübadeleye tabi tu-
tulması kararlaştırılmıştır. Bunu sonucunda imzalanan 
Türk ve Yunan Halklarının Mübadelesine İlişkin Söz-
leşme ile zorunlu göç başlatılmıştır.
Zorunlu olarak bir ülkeden başka bir ülkeye göç et-
mek, yaşadıkları yerleri terk etmek, yaşlısıyla, hastasıy-
la, çocuklarıyla zorlu yolculuklar yaparak başka bir ül-
keye gelmek, burada yeni bir hayat kurmaya çalışmak 
tüm mübadillerin ortak sıkıntıları olmuştur. Yıllarca, 

geldikleri ve yerleştikleri yerlerde yerli halk ile uyum 
sağlamak ve geçimlerini temin edecek iş ortamı ya-
ratmak için çaba sarf etmişlerdir.
Mübadele sonucu zorunlu göçe tabi tutulmuş birinci 
nesil mübadiller, bu sıkıntılarını hiç unutmamışlar ve 
yaşadıkları sıkıntıları da fazla konuşmamışlardır. Şim-
di bizler yani birinci nesil mübadillerin çocukları ve 
torunları olarak, örgütlenmeye başladık. Atalarımızın 
kültürünü yeni nesillere aktarmaya başladık. Bu konu-
da pek çok kitap yazarak, mübadele ile ilgili konuları 
gün yüzüne çıkmaya başladık.
Mübadelenin başlamasının üzerinden 93 yıl geçmiştir. 
Yaşanan sıkıntılar geride kalmıştır. Yeni nesil, bir daha 
benzer sıkıntıların yaşanmaması için çaba sarf etmek-
tedir.

LOZAN MÜBADELESİ GÜNDEMDEKİNİ YERİNİ 
KORUMAYA DEVAM EDİYOR. BUNUN NEDENLERİ 
NELERDİR?

1923 yılında başlayan mübadele sonucu yeni bir ül-
keye zorunlu göç ile gelen insanlar, bu acılarını hiç 
unutmadılar. Ancak çok fazla konuşmasalar da yeni 
neslin araştırmalarıyla pek çok mübadele anısı gün 
yüzüne çıkmıştır. Bugün Türkiye’nin çevresine bak-
tığımızda pek çok ülkede savaşların halen devam 
ettiğini görmekteyiz. Savaştan kaçan insanların ken-
dilerine sığınacak bir yer bulmak için nelere katlandık-
larını ve göç yollarında masum çocukların nasıl vefat 
ettiğini üzülerek izlemekteyiz. Bizim atalarımızda, bir 
savaş yaşamışlar ve benzer zorlukları çekmişlerdir. 
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Bugün Irak’taki, Suriye’deki halkların çektiği sıkıntıla-
rı Atalarımız 100 yıl önce yaşamışlardır. Mübadeleye 
tabi tutulmuş bir neslin çocukları ve torunları olarak 
bu acıları büyüklerimizden dinlediğimiz için, yaşanan 
sıkıntıları yakından hissetmekteyiz. Bu nedenle, 1923 
yılında başlayıp birkaç yıl devam etse de, mübadele 
konusu, savaşların acı sonuçlarının bir örneği olarak, 
günümüzde halen incelenmeye ve araştırılmaya de-
vam etmektedir. 

MÜBADELE VE KOŞULLARI KONUSUNDA 
BİLGİ SAHİBİ OLMAYAN KİŞİLERİ NASIL 
BİLİNÇLENDİREBİLİRİZ?

Bugün Türkiye’de sayısı 30’u geçen mübadele der-
nekleri artık etkin faaliyetler içerisindedir. Sesimizi 
daha fazla duyurmak ve mübadeleyi halkımıza anlat-
mak için değişik etkinlikler yapmaktayız. Düzenledi-
ğimiz konferanslar, sergiler, yayınladığımız kitaplar ve 
özellikle sosyal medyada oluşturulan gruplar vasıta-
sıyla sesimizi duyurma hızımız çok artmıştır. Mübade-
le konusunda hazırlanan “Elveda Rumeli” gibi diziler, 
“Babamın İnsanları” gibi filmler, TV kanallarında yayın-
lanan mübadele belgeselleri, konu hakkında bilgi sa-
hibi olmayan kişileri bilinçlendirme yolunda en büyük 
faydayı sağlamaktadır.

Mübadele konusu, tarihi bir konu olmakla birlikte, 
önemini her geçen gün artıran, özellikle savaşların 
insanları nasıl etkilediğine örnek teşkil eden bir konu-
dur. Bu nedenle, özellikle tarihi konularda araştırma 
yapanlar, mübadele konusunu da ele alarak incele-
yebilirler. Üniversitelerin tarih bölümleri ile işbirlikleri 
kurularak mübadele konusunda araştırma yapmaları 
sağlanabilir. Diğer sivil toplum kuruluşları, mübadele 
derneklerinin düzenlediği etkinliklere katılarak destek 
sağlayabilirler. Basın-yayın kuruluşları mübadele der-
neklerinin faaliyetlerini haber haline getirebilir ve bu 
konuda bilgilendirici program yapabilirler. Devlet tara-
fından mübadele derneklerinin hazırlayacağı projeler 
desteklenebilir.

Bu röportajın sonunda mübadelenin tarihi geçmişi, 
mübadillerin yaşam koşulları ve çektikleri zorluklar 
hakkında bilgi edinmiş olduk. Serdar AKAR’a konuğu-
muz olduğu için çok teşekkür ediyoruz.

KAYNAKÇA:

http://www.almd.org/
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Tarih boyunca, siyasi ideolojilerin toplumun sosyal hayatı ve ya-
şam tarzı üzerinde etkili olması durumundan moda da nasibini 
almıştır. Faşizm’in1 dünya çapında en yaygın olduğu 1900’lerin 
başında, bu ideolojinin dünya üzerinde en büyük temsilcileri sa-
yılan Benito Mussolini ve Adolf Hitler, toplumlarını kontrol etmek 
amacıyla “moda endüstrisini”ni bir araç olarak kullanmışlardır. 
Hitler ve moda denildiğinde akıllara genellikle ünlü “Hitler bıyığı” 
gelse de, aslında, bu iki liderin moda alanında yaptıkları, ilginç şe-
killerde tıraş olmaktan bir hayli öteye gitmiştir.

Mussolini, modayı ideolojik ve ekonomik bir silah olarak kullan-
mayı hedeflemiştir. Spesifik bir “İtalyan moda fikri” yaratma yolun-
da kurulan yeni dergilerin ideal İtalyan kimliği ve milliyetçiliğini 
yayması hedeflenmiştir. Faşistler, moda endüstrisini kültürel ifa-
denin ve milletin yönetilmesinin bir parçası olarak görmüş; Yeni 
İtalya ve Yeni İtalyanların yaratılmasında kullanmıştır. Bu noktada 
özellikle “kadın imajı” öne çıkmıştır. İtalyan kadınının giyim ve ya-
şayış tarzı ile bir modeli olması, kadının patriyarkal aile düzenin-
de yerini bilmesi ve anne havası taşıyan kıyafetlerle öne çıkması 
amaçlanmıştır. Ne var ki, İtalyan modasını kontrol altına almak 
adına harcanan bu çabanın başarılı olmadığını söylemek müm-
kündür. İtalya‘nın doğusu ve batısı arasında uzlaşmanın sağlana-
maması gibi siyasi sebepler ve modacıların bu faşist akıma karşı 
dirençleri yüzünden Mussolini, tabiri caiz ise, umduğunu bula-
mamıştır. 

Hitler’in ise yönetime gelişinden sonraki faaliyetleri arasında en 
dikkat çekici olanı, Nazilerin, kadın hayatının her noktasını kontrol 

Işıl KANYILMAZ 
11-M

FAŞİZM VE MODA ENDÜSTRİSİ
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1 Faşizm: Faşizmde, ülkeyi yöneten kadro, 
ülkenin tek hakimidir. Alınan kararlar, uy-
gulamalar tamamen bu kesimin iradesiyle 
gerçekleşir. Söz konusu kadro sadece kendi 
sahip olduğu ideolojiyi hakim kılmaya ça-
lışır. Bu nedenle halkın yönetim konusun-
daki eleştirileri dikkate alınmaz. Halka em-
poze edilmek istenen ideolojiye ters düşen 
fikir ve düşünceler baskıcı yöntemler kul-
lanılarak engellenir. Halkın oluşturabileceği 
kurumlar ve yapabileceği faaliyetler sadece 
bu yönetim tarafından şekillendirilir. Fa-
şizmde her birey, yönetimin oluşturduğu 
resmi ideolojiye hizmetle yükümlü olan bir 
araç haline getirilir.

2 Hitler‘in modaya karşı hareketlerinde 
kendi zevklerini arka planda tuttuğunu 
söylemek mümkündür. Şöyle ki, kendisi 
makyajdan nefret etmesine, boyalı saçları 
onaylamamasına, pantolonları fazla erkeksi 
bulmasına ve parfüm (her ne kadar sevgilisi 
Eva Braun bir parfüm aşığı olsa da) ve kürkü 
itici bulmasına rağmen, Berlin kadınlarının 
Avrupa’nın en şık giyinen kadınları olmasını 
istemiş, bu talebini sıkça dile getirmiştir.

etme girişimlerinden biri olan “Deutsches Modeamt”, 
yani Alman Moda Enstitüsü’nü kurmasıdır. Bu ensti-
tü ile Hitler, tıpkı Mussolini’nin hedeflediği gibi, tek tip 
ve devlet tarafından belirlenmiş bir “kadın imajı” ta-
sarlamıştır.2 Tabii söz konusu kişi Hitler olunca milli-
yetçilik boyutu Mussollini’nin uyguladığının bir nebze 
üstüne çıkmış; Almanların sadece Alman modacılar 
tarafından, Almanların ürettiği, Alman materyalleri 
kullanılarak yapılmış kıyafetler giymesi planlanmıştır. 
Mussolini’nin de zamınında denediği Fransız etkisinin 
modadan soyutlanması ve kapitalist moda anlayışının 
sonlandırılması gibi uygulamalar, Hitler yönetiminde 
de devam ettirilmiştir. Hatta bu amaçla, Fransız mo-
dellerle çalışılması yasaklanmış, Chanel gibi tasarım-
cıların yaydığı ince ve kıvrımsız kadın figürü, çocuk 
doğurmayı bir devlet hizmeti olarak gören Hitler Al-
manyası’nda destek bulmamıştır. 

Hazır tüm bu faşist dokunuşların moda dünyasında 
yarattığı etkilerden bahsederken, “Hitler bıyığı”’na da 
değinmek isterim. Hitler’in bıyığı aslında kendi dö-

neminde dahi hiç popüler olamamış, çok “demode” 
olduğuyla ilgili eleştiriler almıştır. Hatta Bavyeralılar, 
bırakın beğenip kendilere uygulamayı, bıyığı yerden 
yere vurmayı tercih etmiş; Fliege (sinek), Zweifinger 
(çift-parmak), ya da Chaplinbart (Chaplin çakması bı-
yık) gibi isimler takarak kendi aralarında eğlenmişler-
dir. 

Modanın hayatınızı kontrol etmediği günler dileğiy-
le…

KAYNAKÇA

http://www.popmatters.com/review/fashion-un-
der-fascism/ 

http://www.slate.com/articles/life/explainer/2013/05/
the_hitler_mustache_was_it_ever_a_fashionable_
style_of_facial_hair.html

Karikatürler Işıl Kanyılmaz (11-M) tarafından çizilmiştir
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Tarih, gizemlerle doludur. Üstünü 
kazıdıkça altından hayal bile ede-
meyeceğimiz sırlar çıkar. İnsanlık 
Tarihi, Dünya’nın oluşumundan 
itibaren geçen zamanla kıyasla-
nırsa oldukça kısadır; hatta bu za-
manı bir yıla yayarsak, insanoğlu 
31 Aralık’ın son dakikalarında or-
taya çıkar. Oysa ki insanoğlu, bu 
son dakikalara sayısız kültür ve 
uygarlık sığdırmıştır. Mayalar da, 
bu uygarlıklardan biri olarak dikkat 
çekicidir. Kültürleri ve yüksek tek-
nolojileri, günümüz insanlarını şa-
şırtmaya devam etmektedir. Elde 
edilen bulgular sayesinde pek çok 
soru işareti giderilmiş olmakla bir-
likte, Maya Uygarlığı, halen çözül-
meyi bekleyen gizemleri içinde 
barındırmaktadır. 

Mayaların büyük gizemlerinden 
biri de kökenleri konusudur. Bu 
konu hakkında pek çok teori ileri 
sürülmektedir. Bu teorilerden biri 
de, Mayaların Türk kökenli olabile-
cekleri iddiasıdır. Bu yazıda, Maya-
lar ve Orta Asya Türkleri arasındaki 
benzerlikler üzerinde durulacaktır. 

Mayalar, günümüz Meksika ve 
Guatemala bölgelerinde (Mezoa-
merika) hüküm sürmüş Amerika 
uygarlıklarından biridir. Kesin ol-
mamakla birlikte kökenlerinin MÖ 
10.000’ler olduğu düşünülmekte-
dir.

Mayalar, özgün resim yazıları, mi-
marileri ve kültürleriyle diğer Me-
zoamerika kültürlerinden ayrılırlar. 
Çok gelişkin ve karmaşık bir tak-
vim oluşturmuşlar, yıldızların ha-
reketlerini ayrıntılı hesaplamışlar-
dır. Araba ve tekerlek kullanmadan 
görkemli yapılar, dinsel ve bilimsel 
nitelik taşıyan yüksek piramitler 
inşa etmişlerdir. Kauçuk karışımı-
na batırılmış incir ağacından ki-
taplar hazırlamışlar, özel sahalarda 
kauçuk topla oynanan basketbol 
benzeri bir oyun icat etmişlerdir. 
Sıfır rakamını dünyadaki pek çok 
uygarlıktan daha önce kullan-
dıkları bilinmektedir. Beyin ame-
liyatlarını ustalıkla yapmışlardır. 
Kısacası, tropik ormanlar arasında 
büyük bir “bilim imparatorluğu“ 
kurmuşlardır. 

MAYA UYGARLIĞI’NIN KÖKENLERİ 
ORTA ASYA TÜRKLERİ’NE Mİ DAYANIYOR?

Ada ÖZMEN 

9-B

Aztek, Maya ve İnka Uygarlıkları
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Mayaların kökeni hakkında birçok 
teori türetilmişse de, en çok ka-
bul göreni Asya’dan Bering Boğazı 
yoluyla Amerika’ya geçmiş olma-
larıdır. MÖ 12000’lerde Amerika’ya 
gelen insanlar ilk olarak Meksika 
körfezine yerleşmişlerdir. Ön-Ma-
yalar olarak da adlandırılan bu in-
sanlar kendilerine “Olmekler” di-
yorlardı. Olmekler hakkındaki bazı 
arkeolojik bulgular, onların fiziksel 
olarak kısmen çekik gözlü ve yu-
varlak yüzlü Asya tipine benzedi-
ğini göstermektedir. Ayrıca dev taş 
bloklarının öğütülmesiyle yapıl-
mış insan başı heykelleri Moğol-
ları, Çinlileri, Türkleri ve Etrüskleri  
andırmaktadır. Bazı Etrüskologlar, 
Maya heykellerinin şaşılacak de-
recede Etrüsk heykellerine ben-
zediğini söyleyerek Olmeklerin 
Etrüsk kökenli olabileceklerini ifa-
de etmişlerdir. Eğer bu doğruysa 
Mayaların Türk kökenli olduğu tezi 
güçlenir; çünkü 2004 yılında İtal-
ya Ferrara Üniversitesi’nde yapılan 
DNA analizleri, Etrüskler’in Türk-

lerle yakın bir evrimsel bağa sahip 
olduklarını ortaya koymuştur. 

Araştırmacılar, Türkler ve Mayalar 
arasındaki diğer bir benzerliğin de 
dil konusunda olduğunu vurgula-
maktadırlar. Maya dili de Türkçe, 
Sümerce ve Etrüskçe gibi sondan 
eklemeli bir dildir; yani sözcük 
köküne sondan ek ulanarak yeni 
sözcük oluşturulur. Gramer ve ses 
özellikleri bakımından Türkçeyle 
büyük benzerlik taşımaktadır. Ün-
lülerin kullanımı, ünlü uyumları, 
ünsüzlerin kullanımı, ses olayla-
rı ve sözcük türetme biçimleri, iki 
ayrı sözcükten üçüncü bir sözcük 
yaratma şekli hemen hemen Türk-
çedeki gibidir. 

Örneğin;

Hom (Değer) + lak = Homlak (De-
ğerli)

Kulk (Yer) + inah=Kulkinah (Yerleş-
me)

Araştırmacılar bazı sözcükler ara-
sında da benzerlikler olduğunu be-
lirtmektedirler. Örneğin Mayaların 
rüzgar tanrısı olan Tezcatlipoca’yı 
ele alalım. Dilbilimciler, sözcüğü 
bölümlere ayırdıklarında Türkçe’yle 
benzerlikler içerdiğini düşünmek-
tedirler: Tez (çabuk) kat (kateden) 
poca (bora) (rüzgar)=Hızlı hareket 
eden rüzgar

Aynı şekilde, Maya dilinde “han”, 
tek olan, baş olan, değerli anlam-
larındadır ki bu Türkçedeki anla-
mına çok yakındır. Diğer taraftan 
Türkçede “bazı besinlerin yapımın-
da kullanılan öz” anlamına gelen 
Maya sözcüğünün başka hiçbir 
dilde karşılığı olmaması da dikkat 
çekicidir.

Mayalar ve Türklerin dokuma kül-
türü arasında da benzerlikler bun-
maktadır. Rengarenk kökboyalar 
kullanılarak elde edilmiş ipliklerin 
tezgahlarda işlenmesiyle yapılan 
Türk halılarındaki motiflerin ben-
zerlerini, bugün Meksika’da doku-
nan ve geçmişin izlerini taşıyan 

halılarda da görmek mümkündür. 

Sadece bu bilgilerden yola çıka-
rak “Mayalar ve Türklerin kökenleri 
ortaktır ” demek oldukça iddialı bir 
görüş olacaktır. En büyük eksik, 
konu hakkında yeterince araştır-
ma yapılmamış olmasıdır. Mustafa 
Kemal Atatürk’ün, “Tarih yazmak, 
Tarih yapmak kadar önemlidir.” sö-
zünden hareketle bize düşen, Ta-
rihteki gizemleri çözmek için yola 
koyulmak, bu tozlu kapağı açmak 
ve gerçeği ortaya çıkaracak araştır-
malar yapmaktır.

KAYNAKÇA:

Meydan, Sinan (2008). Köken, 
Atatürk ve Kayıp Kıta Mu 2, 
Atatürk’ün Mu kıtası, Mayalar 
ve Kızılderililerle İlgili Gizli 
Araştırmaları. İstanbul: İnkılap.

Kıral, Elif & Büyükbayrak, Merve 
(2014). Kayıp Medeniyetler ve Geç-
mişin Sırları. İstanbul: Carpe Diem.

http://www.bilinmeyenturktarihi.
com/inka-maya-aztek-ve-turk-or-
tak-kulturu.html

https://en.wikipedia.org/wiki/
Maya_civilization

https://tr.wikipedia.org/wiki/Paz%-
C4%B1r%C4%B1k_Hal%C4%B1s%-
C4%B1

Maya Takvimi

Olmek Heykel Başı Meksika halıları

Türk halıları

Mayalara ait bir kitap
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Yaşanmışlıkların gölgesinde yeşeren bağımsızlığın ilk çiçeği, 
haykırırcasına yanan meşalenin ilk kıvılcımı, bir defterin kapanıp 
diğerinin coşkuyla açılışı ve her karışı vatansever kanıyla 
sulanmış toprağın ilk çimlenişi… Türk’ün kör talihinin yaşam 
denizinde sürüklenip çok uzaklara götürüldüğü an. Bir elin 
içinde sterlinlerin bulunduğu cebe gidişi ve altın dolmakalemini 
çıkarıp üstünde Lozan yazan bir antlaşmanın altına imzasını 
ustalıkla atışı. Sabrın, azmin, dökülen gözyaşının, kahramanlığın, 
fedakarlığın büyük devletlerle boy ölçüşmesi, kendisine bir 
sandalye bile layık görülmeyen bir devletin masadan gururla 
kalkıp zafer tebessümüyle haykırması... 

Küçük bir kasabada imzalanan Lozan Antlaşması’nın dünya 
tarihinde devleşmesi. Mustafa Kemal’in en iyi arkadaşı, başarıların 
lideri İsmet İnönü’nün asil duruşunun ve kararlılığın gözler önüne 
serilmesi. Dev dalgaların içinde beliren Türklerin kumandaya 
geçişi. Bir dönüm ve kırılma noktası. Ve şairin dizelerine veda 
ettiği, yazarın satırlarına hükmedemediği an. Başarı, mutluluk, 
esenlik, yüzlerde kocaman gülümsemeler. TBMM’nin soğuk bir 
davetiyeyle diplomatik savaşa çağrılışı. 

Heyecandan titriyordu bacakları, merdivenin basamaklarını 
teker teker çıkarken karşısına çıkan gösterişli binaya daha da 
yaklaşıyordu. Görünüşte yalnızdı ama her adımında yüreğinde 
atan vatan sevgisini, damarlarında akan millet aşkını sürüklüyordu. 
İçindeki sese bir an kulak verdi: Eli boş dönmemesini 
söylüyordu. Kafasının içinde tek bir düşünce: Özgürlük vardı.. 
O kelepçelerinden kurtulup masmavi gökyüzüne uçacaktı. İşi 
zordu. Karşısında galiplerin temsilcisi büyük adamlar vardı. O ise 
kurtuluşun meşalesiydi. 

ISLAK GÖZLERİN ARDINDAN…

ELİF DOĞA ULUGÖL 

11-B
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Kemerli bir kapıdan geçtikten sonra yerine 
oturdu. Kum saatinin tanecikleri yavaş yavaş 
akarken, aklında yeni bir harita çiziyordu. 
Haritasının mavisi Mustafa Kemal’in gözleri 
olacaktı. Sabrından taviz vermeden soğukkanlı 
bir şekilde anlatılanları dinledi. Zordu, gerçekten 
çok zordu, halinden pek rahat olmadığı 
anlaşılıyordu. Bunun nedeni belki başka bir 
ülkenin toprağını solumak ya da ilk defa giydiği 
o rugan ayakkabılarının ayağını sıkmasıydı. Bu 
süreç onu bambaşka kimliklere büründürmüştü 
ama o asla özünden kopmamıştı. On kat daha 
yaşlı görünüyordu şimdi, ecel terleri döküyordu, 
gözlerinin altında uykusuz ve yorgun olduğunu 
belirten iri iri halkalar vardı. Yine de her şeye 
rağmen ayakta dimdik duruyor, ağırbaşlılığından 
ödün vermiyordu. Sözcükler 
boğazında düğümleniyor, kelimeler 
birbiri ardına sıralanan vagonlar gibi 
sıralanıyordu. Bunu gören karşı taraf 
daha da üstüne geliyordu. 

Onlar bir kartaldı. Vahşi ve 
saldırgan. Yükseklerde uçuyorlardı 
ama unuttukları bir şey vardı: 
“Yüksektekiler, aşağıdakilerden 
daha az emniyettedirler.” Hiçbirine 
kulak asmadı, amacından dönmek, 
emekleyerek tırmandığımız 
merdivenlerden yuvarlanıp düşmekti 
onun için. Görüş ayrılıklarının 
birbirleriyle çatıştığı bir masada 
bile ülkesinin kaderini omuzlarına 
yükleyerek çok büyük bir imza attı.

Türk’ün haklı davasını tüm dünyaya duyurmuştu. 
Yeni Türk devleti Avrupalı devletlerce resmen 
tanınmış olmuştu. Türk devleti artık başı dik 
yürüyecekti. Yüzlerinin karasıyla değil alınlarının 
aklarıyla geldikleri yerlerde kendilerinden bir 
parça bırakacaklardı. Bizlerin bu parçalara bakarak 
kendi benliklerimize yeni şeyler katabilmesi için...

 Belki Lozan, uzun bir destanın son noktası veya 
tamamiyle duygu dolu bir şiirin son ünlemiydi ya 
da bir devrin çocuklarına düşler penceresinden 
son bir kez bakarak onlara el sallamasıydı. Hayat 
Türk’ü bir yandan bir yana savururken usulca 
yere bıraktı. Artık sahne Türklerindi.

İtilaf Devletleri’nin temsilcileri ile Türkiye temsilcisi İsmet Paşa’yı antlaşma masasında, dünyayı da 
onların etrafında gösteren 1923 tarihli çizim karikatürist Alois Derso’ya ait

Alois Derso (1923)
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Şiirinde aşkı sömüren şair kadar bayattı insanoğlu,
Aslında yok bu dünyanın suçu, 
İnsanlar tarihin telaşına hapsolmuş özgür dünyanın mahkumu,
O yüzden ben güneş diye haykırdığımda kaçıp gitti çoğu.

Ah Mahmut!
Bu gece tarihi yeniden yazmak için son umut.
Özgürlüğe giden yolun zulme dönüşmemesi için bu son yokuş.
Az kaldı çocuk...

Ben de farkındayım Mahmut, 
Yelkovan hırsıyla dönmüyor bu gece.
Akrep ise kendi derdinde;
Biz hepsine eyvallah demiştik de.
Bu olaylar çok fazla geldi bu sefer yüreğimize.
Kaldıramadık kıyıya vuran çocukların yüklerini bedenimizde. 
Sonu maviye çıkan sokakların birinde oturuyor bu sefer Şefika Teyze.
Kim bilir,
Yaşamın kotasını gülerek doldurmak ona bile anlamlı gelmiyordur;
Milletçe haddinden fazla yorgun olduğumuz gecede.

Şimdi sen söyle Mahmut?
Bir şehir bu kadar mi tarih olabilir bir gecede?

Her şeyi geçtim de ben, 
Bu gecenin gündüzünü sana anlatayım hemen.

Batı uyuduğunda;
Doğu uyanacak kurşunlarla.
Geçmiş kanatlanmayı bekleyecek bir kenarda,
Günümüzün kısıtlanmış kelimelerine muhtaç yalnızlığında.
Ben sana söylemiştim en başında,
Tarih tekerrürden ibaret ve bu böyle devam edecek hayatta. 
Tarih affetmeyecek bu sefer batıyı uykuya daldığında, 
kabuslara boğacak ölen çocukların hatıralarıyla.
Patlayan bombaların yüreklerini titretmediğini anladığı anda;
Griyi andıracak batı her bakışta.

SON YOKUŞTA NEFESSİZ KALMAK

Doğa Şevval KUL 

10/F
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Tarihin birkaç çift lafı var söyleyecek batıya;
“Karanlık bir şiir düşleyin.
Ve o şiiri orta yerinde bırakmış hayat gazisi yirmi iki yaşında bir insan 
ve çocuğunu tellerin üzerinden diğer ülkeye geçirmeye çalışan bir 
baba hayal edin.
Söyle bakalım,
Var mı senin bu boşluğu doldurabilecek bir kalbin?”

İnsanlığımız kayıp gidiyor elimizden
İnsanlar koşarak uzaklaşıyor ve yok olup gidiyor sen farketmeden
Bizi üzen, 
Ağzımızda lokma olduğundan söyleyemediğimiz cümleleri duymadan
Koşarak uzaklaşmış olmaları aniden ve de hiç farkettirmeden.

Tarih son bir hatırlatma ile dokunuyor kalplere, sonra kaçıyor 
yüreklerden.
‘Senden değilim!’ dediği için vurmuşlardı onu
Çünkü vurmak zorundalardı, olsundu.
Hem de sebebi yoktu.
Tek suçu “öteki” oluşuydu.
Çünkü insanımızın aklında irtica,
Kalbinde kin,
Elinde silah,
Silahta son kurşun, 
Kurşunda kalan tek can.
Kalmadı feryat, 
Kalbe imzasını en son atan, 
Arkasına bakmadan kaçan bir şey var. 
Adı acı olan, ne evler ve de ne yürekler yakmış olan. 

Şimdi sen Mahmut, 
Sahip çık yüreğine. 
Tüm bedeninle ‘Hayır!’ de dünyanın adaletsizliğine.
Vicdanın ile işbirliği yapmanın en doğrusu olduğunu bil varolduğun 
sürece.
Geleceğine hediye edebileceğin en iyi güvence,
Kalbin ve de insanlığın sadece.
Sevmeyi öğretmelisin tüm ülkelere.
En iyi sen yapabilirsin bunu yüreğinle. 
Belki tarih seni de affeder günün birinde.
Vicdanının en mutlu kahkahalarında dahi atması dileğiyle!
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İsmet İnönü’nün 48 
yılını geçirdiği Pembe 
Köşk, Ankara’nın en eski 
yapılarından biri olmasının 
yanında, siyasi , sosyal 
ve kültürel hayatımızda 
da birçok ilklere sahne 
olmuştur.
22 Şubat 1927’de Ankara’nın 
ilk balosunun verildiği, 
bahçesinde konserlerin, 
sergilerin, bilimsel 
toplantıların, satranç ve 
bilardo 1-B sınıfları olarak 
adım atma onuruna eriştik.
İsmet İnönü’nün kızı Özden 
TOKER’in ev sahipliğini 
yaptığı bu mekanda 
insan ister istemez hem 
hüzünleniyor, hem de 
geçmiş konusunda 

farkındalık kazanıyor. Köşkün 
büyük bir bölümünü İsmet 
İnönü’nün ve eşi Mevhibe 
Hanım’ın eşyaları, giysileri 
ve kullandıkları aksesuarlar 
oluşturuyor. Kültürel zenginliği ve 
tarihi gerçekliği titizlikle saklayan 
bu mekandan etkilenmemek güç 
doğrusu.
Bu yıl, “2. Dünya Savaşı’nın Sona 
Erişinin 70. Yıldönümü” konulu 
sergiye de ev sahipliği yapan 
Pembe Köşk’te, savaşın yıkım 
gerçeği, birçok eşya ve gazete 
küpürlerinde kendini gösterirken, 
Türkiye’nin tarafsız tutumu ön 
plana çıkıyor.
Cumhuriyet Tarihinin izlerini 
taşıyan bu mekanın kapıları 
herkese açık. Her yönüyle bizleri 
hayran bırakan bu mekanı sizlerin 
de gezmesini öneririz. 

PEMBE KÖŞK’TE TARİHİ YOLCULUK

Elif Doğa ULUGÖL
11/B
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Televizyonda yabancı esintili diziler izlerken, dışarıda yabancı bir 
fast food zincirinden yemek yerken, yabancı markaların kıyafetlerini 
giyerken, sinemada yabancı filmleri izlerken ve yabancı kitapları 
okurken aslında neye maruz bırakıldığımızın pek de farkında değiliz. 
Kimimiz bu duruma “küreselleşmenin etkisi” diyebilir fakat ben bu 
süreci “kültür emperyalizmi” olarak yorumluyorum.

Peki nedir kültür emperyalizmi? Bir devletin diğer bir 
devlete, o devletin halkına egemen olmak amacıyla 
kültürel açıdan etki etmesi ve zamanla ortak 
değerleri, gelenek ve görenekleri paylaşan insanların 
öz kimliklerini kaybetmesidir.
Tarih boyunca sıcak savaşlar, askeri müdahaleler 
ile kendini gösteren egemenlik çatışmaları, 
günümüzde yerini yeni bir “Soğuk Savaş” olarak 
değerlendirebileceğimiz kültür emperyalizmine 
bırakmıştır. Artık devletlerin başka bir devlete egemen 
olmak için kan dökmelerine gerek yoktur; kültürel 
değerleri aşındırarak ulusların öz kültürlerinden 
uzaklaşmaları sağlanabilmektedir. 
Bu noktada teknolojinin, güçlü bir silah olarak 
kullanıldığını söylemek mümkün. Televizyon dizi ve 
filmlerinde sunulan hayatlar, farklı bir kültürü empoze 
etmekte, kişilerin öz kültürlerine yabancılaşmalarına 
neden olmaktadır. Dahası, yine teknoloji sayesinde 
insanlara erişim kolaylaşmıştır. Dolayısıyla kültür 
emperyalizmi her bölgeye ve her topluluğa hızla 
etki edebilmektedir. 

Son zamanlarda küreselleşmeyle bağlantılı olarak değişen 
alışkanlıklarımızın, sadece masum, basit bir değişim olmadığını 
fark etmemiz gerekiyor. Çocukken gülerek izlediğimiz Donald 
Duck da bize daha fazla para kazanmayı ve Amerikan hayalini 
takip etmeyi öğreten bir diziydi aslında.
Bu sebeple teknolojik gelişmelerin takibinde kalarak dışa 
bağımlılığımızı en aza indirmek ve gelecek nesillere aktarmamız 
gereken değerlere şimdiden sahip çıkmamız gerekiyor.

KAYNAKÇA
https://tiongz.wordpress.com/
http://iletisim.ieu.edu.tr/flows/?p=749

KÜLTÜR EMPERYALİZMİ

Defne DİLBAZ
11-B 
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Din yüzyıllardır ayakta kalabilmiş toplumların ve kültürlerin temel yapı taşla-
rından biridir. İnsanlar açıklayamadıkları olaylara anlam yüklemeyi ve olayları 
yüceleştirmeyi severler. Bulunduğumuz zamandan yüzyıllarca geriye gidelim. 
Yunanistan’dayız. Günümüzde olan teknolojiden ya da evreni açıklamak için 
oluşturulan teorilerden haberi olmayan bir toplum… Fakat yine de yüzyıllardır 
insanlarda değişmeyen bir durumdan muzdaripler; merak. Merak belki de uy-
garlık tarihinde en uzun süre ayakta kalmayı başarabilmiş bir dürtüdür. Zaman 
geçer, imparatorluklar yıkılır, kıtalar ayrılır ama insanlardaki merak duygusu ve 
‘’neden’’ sorusu hiçbir zaman bitmez. 

Bu açıdan Evren neden yaratıldı, nasıl yaratıldı bizler neden varız gibi sorular 
sadece günümüz uygar toplumlarının merak konusu değil. Örneğin Eski Yu-
nanlılar Antik Çağ’da bu sorulara cevap verebilmek için ilginç bir sistem ge-
liştirmişler: Mitoloji. Günümüzde mitolojinin sadece edebi ve sanatsal yönü 
dikkat çekse de, bir zamanlar kitlelerce kabul edilmiş bir inanç ve felsefi sistem 
olduğu göz ardı edilemez.

Mitoloji denilince akla ilk olarak Yunan ve Roma mitolojisinin gelmesi, biraz 
da mitolojilerinin benzerliğinden kaynaklanıyor. Bu benzerliklerin başlıca se-
bebi ise Roma mitolojisinin Yunan mitolojisi üzerinden kurulmuş olması. Buna 
rağmen arada ciddi farklılıklar da bulunuyor. Bir tarafta adına adaklar yakılan 
tanrıların diğer tarafta adı bile anılmıyor. İki tarafın da kendine özgü tanrıları 
ve değiştirilmiş mitleri var ama neden? Romalılar, kendilerinden önce güçlü 
bir uygarlık kuran Yunanlıların mitolojisinin neden yalnızca bir kısmını almakla 
yetindiler? 

Bunun en önemli nedeni ihtiyaçların farklı olması. Toplum yapısı ve coğrafya 
gibi etkenler de mitolojinin değişmesine sebep olmuş görünüyor.

Ece KILINÇ

9-E

ANTİK YUNAN VE ROMA MİTOLOJİLERİ
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Antik Yunan, o dönemin şartlarına göre özgür 
denebilecek bir yönetim sistemine sahipti. Za-
ten Demokrasi sözcüğü de, Yunanca demokratia 
sözcüğünden türemiştir.  Demos halk anlamına 

gelirken, kratos egemenlik demektir. Bu ikisinin 
birleşimi olan demokratia halkın egemenliğini 
ifade eder. Düşünme ve ifade etme özgürlüğü-
ne verilen önem, Yunan mitolojisinde de kendini 
belli etmektedir. Yunanlılar Tanrılardan öncesini 
düşünebilecek ‘’cesarete’’ sahiplermiş ki onlardan 
önce evrene bir ‘’kaos’un’’ hakim olduğunu be-
lirtmişler. 

Yunanlılar yüzyıllar önce evreni anlamaya çalış-
mışlar ve bunu yaparken dinin gölgesinde kal-
mamışlardır. 

Bir dönem Cumhuriyet’le yönetilmekle birlikte 
zamanla tüm yetkileri elinde toplayan impara-
torlar tarafından yönetilen askeri bir imparatorluk 
olan Roma Uygarlığı ise, yönetim anlayışındaki 
bu otoriterliği ve militarizmi, mitolojisine de yan-
sıtmış görünüyor. Öyle ki Yunan mitolojisi ben-
zeri bir yaratılış mitine Roma mitolojisinde rast-
layamıyoruz.

Bu farkı, Tanrıların kişilik 
özelliklerinde de görmek 
mümkün. Herkesin bildiği 
gibi Yunan mitolojisinde 
Olimpos’ta ikamet eden 
on iki birbirinden kudret-
li Tanrı vardır. Baş Tanrı 
Zeus, adalet ve düzeni 
korur, şehir devletlerinin 
sözlerini yerine getirir. 
Kendisi bir kral gibidir. Ay-
rıca tüm mitolojide çap-
kınlıklarıyla ün yapmış bir 
tanrıdır. Bu açıdan bizim 
bildiğimiz Tanrı formuy-
la biraz çelişir niteliktedir. 
Evet her ne kadar kudretli 

ve her şeyin başında olan Tanrı olsa da kusursuz 
değildir. Entrika, aşk gibi konuları bolca işleyen 
Yunan mitleri Zeus’un çapkınlıkları olmasa bir 
hayli boş olurdu.

Öte yandan Zeus’un Roma Mitolojisindeki for-
mu olan Jüpiter, ada-
let ile bağdaştırılsa da 
savaşlarla ilgilenen bir 
Tanrıdır. Savaş ilanları-
nı gözetmek tanrı Jü-
piter’in görevidir. Yine 
savaş kazanıldığı zaman 
adına tapınaklar yapılan 
tanrı Jüpiter’den başkası 
değildi. Zeus’un Yunan 
formunu ele aldığımız 
zaman barışçıl, adaletli 
ve çapkın bir Tanrı görü-

yoruz. Roma formunda ise savaşa yatkın, adına 
tapınaklar adanan kusursuz bir ilahi güç. İki baş 
Tanrı arasında bu kadar fark olmasının başlıca 
sebebi Romalıların savaşçı yapılarının Tanrılarına 
yansıması. Otoriter bir yönetim sisteminin ha-
kim olduğu bir toplumda çapkın ve sorumsuz bir 
Tanrı pek de işe uygun görülmez değil mi?

Yunan mitolo-
jisindeki deniz 
tanrısı Pose-
idon’a gelin-
ce… Yunan 
halkı için saygı 
göster i lmesi 
gereken tan-
rılar arasın-
daydı. Yunan 
halkı herhangi 
bir deniz se-
ferine çıkma-
dan önce, ani 
parlamaları ile 
bilinen Posei-
don’a adaklar 
adarlardı. Yu-
nan halkının 
Poseidon’a bu 
kadar saygı 
göstermele-
rinin sebebi 
de denizlerle 
çevrili bir or-

tamda yaşamaları idi. Roma Uygarlığı’nın deniz 
tanrısı Neptün ise Roma mitolojisinde pek say-
gı duyulan ve ihtiyaç duyulan bir tanrı değildi 
çünkü Roma, askeri stratejilerini denizler üzerine 
kurmayan bir kara devletiydi.

Görüldüğü gibi, Antik Yunan ve Roma Mitolojile-
ri’ni birbirinden ayıran noktalar, her iki toplumun 
coğrafi, siyasi ve sosyal farklılıklarında yatıyor. 
Bu açıdan mitolojilerini ve inançlarını, pratik ve 
dünyayla ilgili ihtiyaçlarının şekillendirdiğini söy-
lemek mümkün görünüyor.

KAYNAKÇA

Her Yönüyle Klasik Mitoloji, Nancy Conner, Arka-
daş Yayınevi

Mitoloji, NTV Yayınları

Mitoloji 101, Kathleen Sears, Say Yayınları

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com-
mons/b/b7/Vergilius_romanus_234v.jpg

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

http://www.academia.edu/6960394/Antik_Yu-
nanda_Demokrasi

Zeus

Jüpiter

Poseidon

Neptün
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Filmlere ve romanlara konu olmuş Mısır Piramitleri’ni hepimiz biliriz. Mimari ve mühendislik harikaları piramit-
ler, filmlerdeki gibi sadece Mısır piramitlerinden ibaret değil. Dünya üzerinde benzerleri bulunan bu eserlerden 
günümüze birkaçı ulaşmış, birkaçının da kalıntılarına ulaşılmış durumda. Genel olarak dinsel amaçlarla ve kral-
ların mezarı olarak yapılan piramitlerin, tahıl ambarı olarak kullanıldığı da biliniyor. Şimdi gelin, gizemleri halen 
tam olarak çözülememiş bazı piramitlere kuşbakışı bir göz atalım.

Mısır Piramitleri
Mısır Piramitleri, Mısır’da yer alan piramit şeklinde yapılardır. Firavun-
ların mezarı olarak inşa edilmişlerdir. En çok bilinen piramitler Kahi-
re’deki Gize bölgesinde bulunmuştur. Gize Piramitleri’nin en büyüğü 
olan ve 4300 yıl boyunca dünyadaki en yüksek yapı olarak kayıtlara 
geçen Keops Piramidi, “Dünyanın Yedi Harikası”1ndan biri olarak kabul 
edilmiştir. Piramit M.Ö 2560 yılında Mısır Firavunu Khufu (Keops) tara-
fından yaptırılmış ve yapımı yaklaşık 22 yıl sürmüştür. Keops Piramidi 
145,75 metre yükseklikte, 229 metre genişlikte, eğimi 51 derece ve 
geometrik hata oranı %0,1 den azdır. Firavunun odası, tabandan 40 
metre yükseklikte ve tepeden 100 metre kadar aşağıdadır. 
Mısır Piramitleri’nin nasıl inşa edildiği uzun yıllar bir sır olarak kalmış; 
hatta duruma “uzaylı”ların karıştığı iddia edilmiştir. Buna karşın son 
yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, sır perdesini aralamıştır. Fransız 
mimar Jean Pierre Houdin ve arkeologların araştırmalarına göre Ke-
ops Piramidi, yüzbinlerce işçinin emeği ile bilim ve teknolojinin ortak 
ürünüdür. Ortaya konan bulgulara göre, Piramidin temelini kazmak 
için 100.000 işçi çalışmış, yaklaşık 100.000 işçi de, piramidin inşasında kullanılan her biri yaklaşık 2 tonluk, 3 
milyon taşı üst üste dizmek için çalışmıştır. Taşların, piramidin yakınına kurulmuş olan taş ocağından elde 
edildiği, taşların düzenli ve kolayca taşınması içinse iç ve dış olmak üzere iki rampa oluşturulduğu saptanmıştır.

Meroe (Sudan) Piramitleri
M.Ö. 720-300 yılları arasında kral mezarı olarak 
inşa edilen Mereo Piramitleri, “Siyah Firavunlar” 
olarak bilinen Kush Krallığı’nın başkenti Bag-
rawiyah Sudan’da bulunur. Uzun zaman önce 
kurumuş bir nehrin etrafını çevrelemesi sebe-
biyle bölge, Meroe Adası olarak da isimlendiril-
mektedir.  Piramitlerin uzunluğu, 6 ile 30 met-
re arasında değişirken, giriş kısımları genelde 
güneşin doğuşunu karşılamaları için doğuya 
bakacak şekilde inşa edilmiştir. Piramitlerin de-
korasyonunda kullanılan Mısır, Yunan ve Roma 
kültürüne ait ögeler, Piramitleri benzersiz kılmaktadır. Bu yönüyle Mereo Piramitleri, UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’nde bulunmaktadır. Buna rağmen, Sudan’da yaşanan çatışmalar ve siyasi bunalımlar, turizm faaliyetlerini 
olumsuz etkileyerek bu mirasın gölgede kalmasına sebep olmaktadır. 

MİMARİ VE MÜHENDİSLİK HARİKALARI: 
PİRAMİTLER

Gönül KOZAN

9-B

Meroe (Sudan) Piramitleri

Keops
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Teotihuacan Piramitleri (Meksika)
Meksika’da bulunan Teotihuacan antik kentinin kimler tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, 
arkeolojik çalışmalar, yaklaşık 2.500 yıl önce 150-200.000 kişilik bir nüfusu barındırdığı sanılan kentin, Aztek 
Uygarlığı öncesinde yaşamış ileri bir uygarlık tarafından kurulduğunu göstermektedir. 
Kentin, Aztekler tarafından “Ölüler Yolu” adı verilmiş olan 1,5 km’lik ana yolunda, Güneş Piramidi ve Ay Pira-
midi olarak adlandırılan iki büyük piramit bulunmaktadır. MS. 200’lerde yapıldığı düşünülen Güneş Piramidi, 
Mısır’daki Keops ve Meksika’daki Cholula’dan sonra dünyanın üçüncü yüksek piramidi olarak kabul edilir. Ya-
pımında 3 milyon ton taş kullanılmıştır. Yakın zamanda yapılan araştırmalar sonucu, Güneş Tanrısı’na adanan 
Piramidin hemen altında, bir mağarada son bulan 100 metrelik bir tünel keşfedilmiştir.

Kukulkán Piramidi(Chichén Itzá-Meksika)
Meksika’nın Yucatán Yarımadası’nda Kristof Kolomb öncesi dönem-
de kurulmuş Maya Uygarlığı’na ait bir kent olan Chichén Itzá, günü-
müzde Meksika’nın en çok ziyaret edilen ikinci arkeolojik sit alanına 
ev sahipliği yapmaktadır. Sit alanında bulunan ve El Castillo (kale) 
adıyla da tanınan Kukulkan Piramidi, “Dünyanın Yeni Yedi Harika-
sı2”ndan biridir. Mayalar bu piramidi astronomi ve matematik bilgi-
lerini ortaya koymak istercesine belirli bir sistemle inşa etmişlerdir. 
Örneğin 4 cephesinin her birinde 91 basamak yer alır ki, böylece 
4x91 yani 364 sayısı elde edilir. Bu sayıya tepedeki düzlük de ek-
lendiğinde 365 sayısı (Dünyanın Güneş çevresindeki bir tam dönü-
şü) elde edilmektedir. Mayaların astronomiyle ilgili çalışmalarından 
haberdar olmayan bir kişi için anlam ifade etmeyen bu sayı, Maya 
takvimi ve Mayaların gökyüzüyle ilgili çalışmaları göz önüne alındı-
ğında anlam kazanmaktadır. 
Günümüzden binlerce yıl önce insanoğlunun bilimsel ve teknik bil-
gisinin bir ürünü olan piramitler, sakladıkları sırlarla merak uyandır-
maya devam ediyor. Mimari ve mühendislik harikaları olmalarının 
yanında sanatsal açıdan da zengin bir kültürel birikimi içlerinde ba-
rındıran bu mirası araştırmak ve daha da önemlisi korumak, insan-
lığın ortak hafızasının geleceğe aktarılması açısından büyük önem 
taşıyor. 

KAYNAKÇA

http://teknolojivebilimmeraklilarina.blogspot.com.tr/2010/09/piramitlerin-sirri-teknoloji-sayesinde.html
http://arkeofili.com/?p=6278
http://www.bilgiustam.com/dunyanin-yedi-harikasi/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Piramit
https://tr.wikipedia.org/wiki/Keops_Piramidi
http://www.solucionpolitica.net/wp-content/uploads/2012/07/tenochtitlan.jpg
https://s.gruppal.com/tmp/kukulkan-piramidi-chichen-itza.jpg
http://cultura.biografieonline.it/wp-content/uploads/2012/07/maya-tempio-di-Kukulkan.jpg
http://cdn.playbuzz.com/cdn/68cd5c4f-95e1-40c6-a657-e9f78755e3e8/de90634b-2de7-4b78-aa35-
c91c56283472.jpg

Güneş Piramiti Güneş Piramiti

Ölüler Yolu

Kukulkan Piramiti

Kukulkan Piramiti

1 Dünyanın Yedi Harikası, tamamı insanoğlu tarafından inşa edilmiş, olağanüstü antik yapı ve yapıtlardır. Böyle bir liste oluşturulması düşüncesi ilk 
olarak MÖ 5. yüzyılda tarihçi Herodot tarafından ortaya atılmış ancak gerçekleştirilememiştir. 300 yıl sonra yani M.Ö 2. yüzyılda Sidon’lu Antipatros 
“Dünyanın Yedi Harikası Üzerine” adlı eserle yedi harikayı sıralamıştır ve bu liste günümüzde de “Dünyanın Yedi Harikası” olarak kabul edilmektedir. 
Listede yer alan yapıtlar;
1. Keops Piramidi
2. Babil’in Asma Bahçeleri
3. Artemis Tapınağı
4. Zeus Heykeli
5. Rodos Heykeli
6. İskenderiye Feneri
7. Bodrum (Halikarnas) Mozolesi
Günümüzde bu eserlerden sadece Keops Piramidi ayakta kalmayı başarabilmiştir. Diğerleri yangın, deprem gibi etkiler sonucunda yok olmuş ya da 
yok olmaya yüz tutmuştur. (http://www.bilgiustam.com/dunyanin-yedi-harikasi/)

2 Dünyanın Yeni Yedi Harikası, İsviçre’nin “New7Wonders Vakfı” tarafından dünyanın yeni 7 harikasını belirlemek için başlattığı bir yarışma so-
nunda 2007 yılında açıklanmıştır. Buna Ürdün’deki Petra Antik Kenti, Çin Seddi, Brezilya’daki Kurtarıcı İsa Heykeli, Peru’daki Machu Picchu Antik 
Kenti, Meksika’daki Chichen Itza Piramidi, İtalya’nın Roma kentindeki Kolezyum ve Hindistan’daki Tac Mahal anıtmezarı Yeni Yedi Harika olarak 
belirlenmiştir. 
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TARİH ZÜMRESİ ETKİNLİKLERİ

ANKARA TCDD MÜZESİ VE 
ATATÜRK KONUTU GEZİSİ

11/I ve 11/J sınıfı öğrencileri, 08 Ekim 2015 tarihinde 
Lise Kısmı Tarih Öğretmenleri Rabia Göymen ve 
Muazzez İilhan rehberliğinde Ankara TCDD Müzesi 
ve Atatürk Konutu gezisine katıldılar. 

“13 Ekim Ankara’nın Başkent Oluşu” kapsamında ger-
çekleşen gezide öğrenciler, Ankara TCDD Müzesi ve 
Atatürk Konutu’nu gezerek, müze tarihiyle ilgili bilgi 
aldılar. Atatürk’ün 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya 
gelişinden itibaren Başkomutanlık Karargahı ve Konu-
tu olarak kullanılmış olan mekan,  Kurtuluş Savaşı’nın 
hareket planlarının hazırlandığı yer olması bakımın-
dan da önem taşıyor. Aynı zamanda TBMM’nin açıl-
dığı gün olan 23 Nisan’ın, her yıl Ulusal  Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı olarak kutlanması kararının alındığı 
yer de yine burası. Fransızlarla 20 Ekim 1921 tarihinde 
yapılan Ankara Antlaşması’nın görüşmeleri ve imza 
töreni de yine bu mekanda gerçekleştirilmiş. 
Milli Mücadele Dönemi’nin önemli olaylarına tanıklık 
etmiş olan Ankara TCDD Müzesi ve Atatürk Konu-
tu, öğrencilerimizin derslerde öğrendiklerini yerinde 
gözlemlemelerine olanak sağlayarak, konunun etkin 
öğrenilmesine yardımcı olmuştur.

Öğrencilerimiz aynı etkinlik kapsamında, 28 Aralık Pa-
zartesi günü Lise Konferans Salonu’nda, geziyle ilgili 
hazırlamış oldukları belgeseli arkadaşlarıyla paylaşmış, 
öğrenme sürecine etkin olarak katılmışlardır.

MKE SANAYİ VE TEKNOLOJİ 
MÜZESİ ZİYARETİ

12 Mayıs 2016 tarihinde 11/B ve 11/O sınıfları, Tarih 
Öğretmenleri Süheyla Dinekli ve Pınar Türkecan Koç 
rehberliğinde Tandoğan’da bulunan Sanayi ve Tekno-
loji Müzesi’ne bir gezi gerçekleştirdiler. Gezi sırasın-
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da, geçmişten günümüze pek çok silah, mühimmat, 
savaş araç ve gereçlerini görme fırsatı elde edilirken, 
müze rehberi tarafından bilgi edinme şansına da sa-
hip olunmuştur. Müzenin tarihi yapısındaki sürecin 
öğrenimi, projeksiyondan görsel ve video aktarımı ile 
de desteklenmiştir. 

19. yüzyıl sonunda II. Abdülhamit Dönemi’nde Ba-
tılılaşma hareketleri kapsamında yapılan bu yapı, bir 
süre süvari kışlası olarak kullanıldıktan sonra adeta bir 
atölye niteliğine kavuşturularak ordunun ihtiyacı olan 
silah ve mühimmata ev sahipliği yapmıştır. 20 Kasım 
1922 tarihinde atölyede çıkan bir yangın sonrasında 
bina kullanılamaz hale gelmiş; ancak kısa süre son-
ra yenilenmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, ünlü ‘Türk, 
Öğün, Çalış, Güven’ sözlerini, onarılan atölyeyi ziya-
reti sırasında söylemiştir.

Modern müze anlayışının yansıtıldığı bu atmosfer, 
öğrencilerin zihninde tarihin yeniden canlanmasına 
yardımcı olmuştur. Tarihi araç gereçlerin halka açık 
bir şekilde sunulması, dokunulabilir ve insanda merak 
uyandıran bir içeriğe sahip olması ile bu müze, diğer 
müzelere nazaran farklı ve ilgi çekicidir. 1050 parça 
eserin sergilendiği MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi, 
insanı, içerik ve araç gereçlerin sunumu ile adeta hem 
teknolojik hem de tarihi bir yolculuğa sürüklemekte-
dir. TED Ankara Koleji’nin öğrencileri olarak, bu mü-
zede bulunmuş olmak, geçmişimizi anlatan pek çok 
eseri görmemize olanak sağlamıştır.

ANKARA’NIN BAŞKENT 
OLUŞU’NUN 92. YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADIK

Ankara’nın Başkent Oluşu’nun 92. yıldönümü, Lise 
Kısmımızda 13 Ekim 2015 tarihinde Okul Radyosu’n-
dan gerçekleştirilen programla kutlandı.
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Türk Ulusunun bağımsızlık aşkının, özgürlük tutkusu-
nun filizlendiği, Cumhuriyet’e dönüştüğü Ankara’nın 
Başkent Oluşu’nun öyküsünü, Tarih öğretmenimiz 
Nevzat Özdemir, öğrencilerimize aktardı. Öğrenci-
miz Zeynep Akkerman, ise İlhami Bekir Tez’in “Ankara 
Ayaktadır” adlı şiirini seslendirdi.
Program, “Türk Ulusu yaşadıkça, ulusumuz, ay yıldız-
lı bayrağımızın güvenli gölgesinde mutluluk şarkıları 
söyleyecek ve Ankara, her 13 Ekim’de yeni yaşını Ata-
türk’ün gösterdiği akıl ve bilim yolunda şanlarla şeref-
lerle kutlayacaktır!..” sözleri ile sona erdi.

DOÇ. DR. AHMET HAN “TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE 
SURİYE SORUNU” KONULU KONFERANS VERDİ

Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi, 1980 mezunu-
muz Doç. Dr. Ahmet Han, 13 Kasım 2015 tarihinde lise 
öğrencilerimize ““Türk Dış Politikası ve Suriye Sorunu” 
konulu konferans verdi. Tarih Zümremizin katkılarıyla 
düzenlenen konferansta, Türkiye’nin son dönemde 
en önemli dış politika sorunu haline gelen Suriye ko-
nusu ele alındı.
Doç. Dr. Ahmet Han, Atatürk’ün en yakın çalışma ar-
kadaşlarından Falih Rıfkı Atay’ın Zeytindağı adlı ese-
rinden yola çıkarak, Cumhuriyet’i kuran kadroların 
Suriye’yi ve Ortadoğu bölgesini çok iyi bilen, orada 
savaşmış, yaşamış ve orayı yönetmiş insanlar olduk-

larını vurguladı. Doç. Dr. Han, Batılı, laik ve demokratik 
özellikleri içinde barındıran Türkiye’nin, uzun bir süre 
siyaseten Ortadoğu’dan uzak durmayı tercih ettiğini 
ve tedbirli bir politika izlemiş olduğunu belirtti. Türki-
ye’nin Suriye sınırında uyguladığı açık kapı politikasına 
ilişkin görüşlerini dile getirdikten sonra Ortadoğu’nun 
daha uzun bir süre kaynamaya devam edeceği öngö-
rüsünde bulundu. Doç. Dr. Ahmet Han, konferansın 
son bölümünde öğrencilerimizin sorularını cevapladı.

LİSE KISMIMIZDA “LOZAN MÜBADELESİ VE 
ETKİLERİ” KONULU PANEL DÜZENLENDİ

Lise Kısmı Tarih Zümremiz tarafından 18 Mart 2016 
tarihinde “Lozan Mübadelesi ve Etkileri” konulu panel 
düzenlendi. Konferans Salonunda düzenlenen panel-
de 11-O sınıfı öğrencilerinden Pırıl Gücer, İpek Üntuna 
ve Sinem Doğan, Ankara Lozan Mübadilleri Derne-
ği Başkanı Serdar Akar ve Başkan Yardımcısı Osman 
Budak’a Lozan Mübadelesi’nin tarihçesi ve Mübadele 
sürecinde yaşanan zorluklar hakkında sorular yöneltti.
30 Ocak 1923 tarihinde Yunan ve Türk halklarının mü-
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badelesine ilişkin imzalanan sözleşme uyarınca ger-
çekleşen Lozan Mübadelesi’nin, tarihte barış içinde 
yapılan tek mübadele olduğunun altını çizen konuş-
macılar, gerek Balkanlardaki Türklerin, gerekse Ana-
dolu’daki Rumların mübadele sırasında ve sonrasında 
ortak sıkıntılar yaşadıklarını kendi aile öykülerinden 
yola çıkarak aktardılar.

Dede topraklarını bırakıp yeni bir hayat kurarken aile-
lerin parçalandığı, 1950’lere kadar akrabaların birbir-
lerini bulamadıklarının anlatıldığı panelde, Türkiye’de 
sayısı 37’ye ulaşan Mübadil Dernekleri’nin esas kuru-
luş amaçlarının devlet arşivlerinin kayıtlarından yola 
çıkarak mübadillerin akrabalarını bulmalarına yardım 
etmek olduğu vurgulandı. Türkiye ve Yunanistan hal-
kı arasındaki dostluk, sevgi ve işbirliğini geliştirmek 
için Rum ve Türk mübadil dernekleri olarak etkinlikler 
düzenlendiğini anlatan konuşmacılar, yılda en az bir 
kere dede topraklarını ziyaret ettiklerini ve çok sıcak 
karşılandıklarını belirttiler..

ATATÜRK’ÜN HAYATINA İZ 
BIRAKAN KİŞİLER

20 Kasım 2015 tarihinde okulumuz 11/ E-H-I-M-Y 
sınıflarının öğrencileri tarafından, Tarih öğretmenleri 
Rabia Göymen ve Muazzez İlhan rehberliğinde 
‘’Atatürk’ün Hayatına İz Bırakan Kişiler’’ adlı bir etkinlik 
düzenlendi. 
Etkinlikte öğrenciler, Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ha-
yatında etkili olmuş tarihsel kişilikleri canlandırarak, bu 
kişilerin Atatürk ile ilgili anılarını sahneye taşıdılar. 
Fikriye Hanım, Latife Hanım, Halide Edip Adıvar, Sa-
biha Gökçen, Afet İnan, Afife Jale, Kazım Karabekir, 
İsmet İnönü ve Salih Bozok’un canlandırıldığı etkin-
likte öğrenciler, sözü edilen tarihsel kişiliklerle empati 
kurarak hem onları daha yakından tanıdılar, hem de 
Milli Mücadele Dönemi konusunda kapsamlı bilgi sa-
hibi oldular. Öğrencilerin yaratıcılıklarını ve kendilerini 
ifade etme becerilerini geliştiren etkinlik, izleyenlerin 
de büyük beğenisini topladı. 
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ÖĞRENCİLERİMİZ DRAMA İLE ÇANAKKALE 
SAVAŞLARI’NI İŞLEDİLER

Lise Kısmı Tarih ve Coğrafya Zümrelerimizin işbirliği 
ile Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Gülin Karabağ tarafından 20 Nisan 2016 Çarşamba 
günü Spor Sanat Merkezi’nde “Çanakkale Savaşı” te-
malı bir drama çalışması gerçekleştirildi.
10-U, Y ve Z sınıflarının katıldığı çalışmada çeşitli ma-
teryaller kullanılarak Çanakkale Boğazı ve savaşın 
geçtiği alanları anlatan bir dekor yaratıldı ve öğren-
cilerimiz kendilerine dağıtılan anekdotlar üzerinden 
drama yöntemiyle grup çalışması yaparak savaşın 
içinde geçen olayları anlamaya ve empati kurmaya 
çalıştılar.
Çanakkale Savaşları’nın nasıl ve hangi yollarla kazanıl-
dığına ilişkin bilgilerini pekiştirdiler ve bölgenin coğ-
rafyasını daha iyi kavradılar.

“TARİHTE DEVRİM, DARBE VE İHTİLALLER”
 KONULU TARİH ÖĞRENCİ KONFERANSI’NA 

KATILDIK

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Lisesi Tarih 
Kulübü tarafından 24.03.2016 tarihinde beşincisi dü-
zenlenen “Tarihte Devrim, Darbe ve İhtilaleler” konulu 
Tarih Öğrenci Konferansı’na katıldık. Okulumuzu Ta-
rih öğretmenimiz Rabia Göymen rehberliğinde, öğ-
rencilerimiz 11/L sınıfından Batuhan Kocabay, Kerem 
Ersöz ve Umur Göğebakan temsil ettiler.

“İran İslam Devrimi” konulu sunumları ile İran Tarihi’ni 
ve 1979 Devrim’i ve sürecini detaylarıyla incelediler. 
Devrimin ekonomik, siyasi, sosyal boyutlarını ve et-
kilerini başarılı bir şekilde aktardılar. Yaratıcı etmenleri 
ile dikkat çeken sunumları tüm katılımcılar tarafından 
beğeni topladı. Öğrencilerimiz bu çalışmaları sonucu 
bilimsel bakış açısıyla gerçek yaşam becerileri kaza-
narak, kendilerini ifade etme olanağı buldular.
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Kırıntı Eğitim Festivali’nin 4.sü “85. 
Yıl” teması ile okulumuzda gerçek-
leştirildi. Bu kapsamda Lise Kısmı-
mızda 1 Haziran’da düzenlenen 
zümre etkinliklerinde öğrencileri-
miz, Cumhuriyet’le yaşıt olan oku-
lumuzun köklü tarihini araştırarak 
konferans salonunda gerçekleştir-
dikleri sunumlar ve Kolej Sokağı’n-
da yer alan belge, fotoğraf ve obje 
sergileri ve film gösterimleri ile ar-
kadaşlarına aktardılar.
Bu kapsamda, Sosyal Bilimler 
Zümreleri olarak öğrencilerimizle 
farklı yönleriyle 85 yılı değerlendi-
ren çalışmalar gerçekleştirdik.
Bu sene dördüncüsü gerçekleşti-
rilen ve okulumuzun kuruluşunun 
85. Yılı’nın kutlamalarını içeren Kı-
rıntı Eğitim Festivali’nde 1 Haziran 
2016 tarihinde “TED Ankara Ko-
leji’nin Mekâna Olan Etkisi”ni ele 
aldığımız bir sunum yapıldı. Bu 
sunumda coğrafya öğretmenimiz 
Başak Yıldız Eyyam’ın rehberliğin-
de çalışıldı. Sunum 10 N sınıfı öğ-
rencilerinden Ceren Ekinci, Derin 
Çayır, Ezgi Kutbay tarafından ger-
çekleştirildi. 
Bu çalışma başlarken en önem-
li soru şuydu: “Bu denli köklü ve 
önemli bir eğitim kurumu yaşadığı 
mekânı nasıl etkiledi?” Bu sorunun 
cevabı aranırken “Okulumuz yıllar 
içinde şehirden gelen taleple gi-
derek büyürken, semtleri, yolları, 
işyerlerini, ekonomiyi, şehir kül-
türünü, alışkanlıkları, doğal-sosyal 
ortamı nasıl etkiledi?” sorusu ile 
çalışmaya yön verildi. Bu arada 
okulumuzun kurumsal kimliğinin 
nasıl oluştuğuna ve neden bu ka-
dar önemsendiğine tanıklık edildi.
Her kurumun bulunduğu çevreye 
kendi benliğinden bir şeyler ekle-
diği düşüncesiyle çıkılan bu yolda 
kurumumuzun hem bulunduğu 
semtte, hem bulunduğu şehirde, 
hem de verdiği eğitimle Türkiye 
çapında olan etkilerini göz önüne 
alarak Ankara ölçeğinde detaylı bir 
inceleme yapma kararı alındı.
Meşale bilinci ilk 1928 yılında Türk 
Maarif Cemiyeti’nin, 1931-1932’de 
de anaokulumuzun açılmasıyla 
yayılmaya başladı. Eğitim anlayı-
şını Atatürk ilke ve devrimlerin-
den alan cemiyet ve okulumuz 
yabancı okulların verdiği eğitimi 

Türk kadrolarıyla vermeyi, gelişmiş 
ülkelerin gençleriyle aynı donanı-
ma sahip bireyleri yetiştirmeyi he-
defledi. Okul; özüne, değerlerine 
sahip çıkarak dünya okulu olma 
yolunu seçti. İşte bu bilinçle Yeni-
şehir Lisesi’nin açılması ve İncek 
yerleşkesine gelişimizin coğrafi 
etkileri değerlendirildi. Bunun yanı 
sıra kültürel, siyasi, sosyal ve eko-
nomik alanlarda da kurumun etki-
leri, yarattığı değişim ve gelişmeler, 
bunların nedenleri incelendi.
İlk kurulduğu senelerde binaları-
nın çevresi bozkır olan okulumuz 
Ziya Gökalp Caddesi ve Atatürk 
Bulvarı’nda öğrencilerin ihtiyaçla-
rı doğrultusunda yeni mağazalar, 
yerleşimler ve kuruluşların açılma-
sını sağladı. Aynı zamanda şu anki 
yerleşkenin çevresinin de köy do-
kusundan uzaklaşıp gökdelenlerin 
bulunduğu bir bölgeye dönüşme-
sine neden oldu. Okul çevresinin 
bu değişimi Kolej semtinde ve İn-
cek yerleşkesi etrafında yapılan fo-
toğraf çekimleri, arşiv taraması ve 
araştırmalarla belirlendi. 
Asıl amaçlardan biri de eski ve yeni 
yerleşkeler arasındaki farkları göz-
lemlemek ve bu farkların bölgeye 
göre değişimini incelemekti. Bu 
amaç doğrultusunda elde edilen 
birçok sonuç paylaşıldı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Züm-
resi ile Türk Dili ve Edebiyatı Züm-
resi’nin ortak çalışmalarıyla ger-
çekleştirilen “85 Yılda TED Ankara 
Koleji” adlı sunum, 9-C öğrenci-
lerimiz tarafından hazırlanıp su-
nuldu. Okulumuzun tarihini sözlü 
aktarımların yanı sıra fotoğraflar 
ve okul röportajları ile destekleyen 
sunum, izleyenlere nostalji yaşattı. 
Zümrelerin bir diğer ortak etkinli-
ği olan Oğuz Atay Sergisi ise Kolej 
Sokağı’nda gerçekleştirildi.
Felsefe ve Tarih Zümrelerinin or-

taklaşa düzenlediği Canlı Müze et-
kinliğinde ise öğrencilerimiz, Türk 
Maarif Cemiyeti’nin beş kurucu 
üyesini canlandırdılar. Aynı za-
manda Kolej Sokağı’nda, Bilgisayar 
Zümresi’nin de desteği ile “85. Yıl 
Taş ve 3D Magnet Sergisi” gerçek-
leştirildi. Kolej Sokağı’nda düzenle-
nen diğer etkinlikler ise, “85. Yıl Fo-
toğraflarla Nostalji Sergisi”, “Atatürk 
ve Eğitim Sergisi” ile “85. Yıl: Belge-
lerle TED Arşivi Sergisi” oldu. 

Felsefe Zümresi’nin Kolej öğret-
menleri, öğrencileri ve mezunla-
rına yönelttiği “85 yıllık köklü geç-
mişiyle TED ANKARA KOLEJİ’nin 
hayatınızda bıraktığı izleri bizimle 
paylaşır mısınız?” sorusuna verdik-
leri yanıtlar, Meşale maketi üzerin-
de sergilendi.

4. KIRINTI EĞİTİM FESTİVALİ 
ETKİNLİKLERİ 85. YIL TEMASI İLE 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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Lise Kısmı Coğrafya, Tarih, Felse-
fe ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Zümrelerimizin ortak etkinliği ola-
rak bu yıl dördüncüsü düzenlenen 
Sosyal Bilimler Günleri’nde Türki-
ye ve dünya gündemini oluşturan 
mülteci ve göç teması işlendi. 

3 

Mart 2016 tarihinde başlayan ve 
iki gün süren Sosyal Bilimler Gün-
leri’nin Hi-Tech sınıfta yapılan açı-
lışında, Lise Müdürümüz Aydın 
Ünal öğrencilere seslendi. “Dilinizi, 
tarihinizi, coğrafyanızı öğreniniz, 
sağlam ve geçerli bir düşünce 
yapısına sahip olunuz. Eski köye 
yeni adet getiriniz. Felsefe “yapma” 
yerine, felsefe yapınız. Bilgi sever 
olmaktan vazgeçmeyiniz” diyen 
Okul Müdürümüz, özellikle Sos-
yal Bilimler alanındaki çalışmaların 
disiplinler arası işbirliği içerisinde 
yapılmasının ve sürdürülmesinin, 
insanlığın karşılaşacağı sorunların 
doğru yoldan çözülmesine katkıda 
bulunan en anlamlı çalışmalardan 
olduğunun altını çizdi. 

Konuşmanın ardından “Türk Film-
lerinde Göç ve Gecekondu Sorun-
salına Tarihsel Bir Bakış” adlı su-
num gerçekleştirildi. 

Yoğun bir program dahilinde ger-
çekleşen Sosyal Bilimler Günleri 
kapsamında 1996 mezunlarımız-
dan Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi 
Dış İlişkiler ve Enformasyon Müdü-
rü Selin Ünal, konferans salonunda 
öğrencilerimize “Mülteci Sorunu” 
konulu konferans verdi. Mülteci, 
göçmen ve sığınmacı terminolo-
jileri üzerinde duran Ünal, mülteci 
kavramının uluslararası hukuktaki 
yerini ve ülkelerin üzerine düşen 
sorumlulukları anlattı. 

Türkiye’nin jeopolitik konumu ne-
deniyle kanlı savaşlar arasında kal-
dığını ve bu durumun milyonlar-
ca mültecinin Türkiye’ye, Türkiye 
üzerinden Avrupa ülkelerine hare-
ket etmelerine yol açtığını belirte-
rek öğrencilerimize birinci ağızdan 

Suriyeli mültecilerin durumundan 
ve BM Yüksek Komiserliği olarak 
yapılan çalışmalardan bahsetti. 
Son 5,5 yılda 2,7 milyon Suriyeli 
mültecinin ülkemize geldiğini, Tür-
kiye’nin üstüne düşen sorumluluk-
ları yerine getirdiğini, ancak insan 
hakları açısından bakıldığında Av-
rupa için aynı şeyin söylenemeye-
ceğini, Türkiye’ye yapılan finansal 
desteğin artırılması ve mültecilerin 
üçüncü ülkelere yerleştirilmesi ko-
nusunda çalışmalar yapılması ge-
rektiğini ifade etti.
Mezunumuzun ardından 11-C sını-
fı öğrencilerimiz Arya Bulut, Can-
berk Koçhan, Umay İçkol ve Yiğit 
Soylu tarafından gerçekleştirilen 
konferansta “Türkiye ve Avrupa’da 
Mülteci Sorunu” siyasal, ekonomik 
ve toplumsal açıdan ele alındı.

Öğleden sonra ise Gazi Üniversite-
si Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Gülin Karabağ, 11-Y sınıfı 
öğrencilerimizle birlikte Spor ve 
Sanat Merkezimizde “Göç” konulu 
yaratıcı drama çalışması gerçek-
leştirdi. 

Aynı anda 
lise konferans 
s a l o n u n d a 
10-C sınıfı 
öğrencileri-
miz Zeynep 
Doğa Özde-

SOSYAL BİLİMLER GÜNLERİ’NDE 
MÜLTECİ SORUNU VE GÖÇ TEMASI 
İŞLENDİ

 
 
 

 

 

 



115

O
rt

a
k

 E
tk

in
li

k
le

r

ner ve Beyza Simay Türkeş tara-
fından, senaryosu ve yönetmenliği 
Çağan Irmak’a ait olan “Dedemin 
İnsanları” filminin analizi yapılarak, 
mübadelenin insan ve mekana et-
kisi irdelendi. 

Sosyal Bilimler Günü’nün ilk günkü 
programı Gazi Üniversitesi Coğ-
rafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Salih Şahin’in “İşçi Göçleri” ko-
nusunda verdiği konferansla son 
buldu. Türkiye’nin ekonomik ne-
denlerle göç veren, 1980’lerden 
sonra ise can güvenliği ve savaşlar 
nedeniyle göç alan bir ülke oldu-
ğunu anlatan Şahin, 1961’den son-
ra başlayan Almanya’ya işçi göçle-
rinin ekonomik, kültürel ve sosyal 
yansımalarını aktardı. Yurt dışında 
yaşayan 6 milyon Türk’ün 5 mil-
yonunun Avrupa’da, bunlardan 3 
milyonunun ise Almanya’da yaşa-
dığını belirtti. 

Kolej Sokağı’nda ise tüm gün bo-
yunca öğrencilerimizin mülteci ve 
göç sorununa ilişkin hazırladıkları 
çalışmalar stantlarda sergilendi.

Etkinliğin ikinci gününde TED 
Okulları’nın katıldığı “Göç” tema-
lı panel yapıldı. Lise Kısmı konfe-
rans salonunda beş oturum ha-
linde gerçekleştirilen panelde Lise 
Müdürümüz Aydın Ünal, katılımcı 
okullara ve emeği geçen öğrenci 
ve öğretmenlere teşekkür etti. 

Panele katılan TED Polatlı Koleji 
“Mülteci Sorunu”, TED Bursa Koleji 
“İç Göçlerin Örnek Olaylar Üze-
rinden Ele Alınması”, TED Karade-
niz Ereğli Koleji “Beyin Göçü”, TED 

Kuzey Kıbrıs Koleji “Devlet Politika-
larında Göç Olgusunun Basındaki 
Yansımaları” ve TED Ankara Koleji 
“Göçün Sanat Üzerindeki Etkisi” 
konu başlıklarında başarılı sunum-
lar gerçekleştirerek göç olgusunu 
çok yönlü olarak ele aldılar. Panelin 
moderatörlüğünü okulumuz öğ-
rencilerinden Can Sarp Özcan (12-
K), Günsu Aytekin (10-P) ve Cansu 
Zeynep Dölek (10-P) yaptı. 

Etkinliğin Hi-tech salonda yapılan 
kapanışında katılan okullara teşek-
kür belgesi ve katılım sertifikaları 
verildi.

 
 

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi 
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Her yıl düzenlenen TÜ-
BİTAK Ortaöğretim Pro-
je Yarışmasına bu yıl da 
araştırmalarımızla katıl-
dık. Sosyal Bilimler alanla-
rında Coğrafya, Psikoloji, 
Sosyoloji ve Tarih proje-
lerimiz hem TÜBİTAK’ta 
değerlendirildi hem de 
okulumuzda 9-10 Mart 
tarihlerinde gerçekleştiri-
len Bilimsel Projeler Ser-
gisinde sergilendi.

COĞRAFYA PROJELERİ
Eskişehir’in 19-20 ve 
21.yüzyıl içerisindeki me-
kansal, demografik gelişi-
minin incelenmesi

ESKİŞEHİR NEDEN VE 
NASIL GELİŞTİ?

Hasan Tuğtiğin TAN
Çağan ÖNEN

DOĞA TARİHİ MÜZE-
LERİ İLE OKUL İŞBİRLİ-
ĞİNİN, ÖĞRENCİLERİN 
ÇEVRE BİLİNCİNİ OLUŞ-
TURMASINA ETKİSİNİN 
BELİRLENMESİ
İlayda METİN

COĞRAFİ VE KÜLTÜ-
REL ORTAMLARINTÜRK 
HALK MÜZİĞİNE OLAN 
ETKİSİNİN BÖLGESEL 
VE GENEL OLARAK SAP-
TANMASI

Bülent Efe TANIŞ
Arda KINDAP

COĞRAFİ ETMENLER-
DEN YÜKSELTİNİN FUT-
BOLCU PERFORMANSI 
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ-
NİN BELİRLENMESİ

Cem AKDENİZ
Doruk TARHAN

PSİKOLOJİ PROJELERİ
MÜZİĞİN CİNSİYETE 
BAĞLI OLARAK KISA 
DÖNEM HAFIZAYA ETKİ-
SİNİN İNCELENMESİ

Beste KARATAŞ

10. 11. VE 12. SINIF ÖĞ-
RENCİLERİNİN KUL-
LANDIĞI STRESLE BAŞA 
ÇIKMA YÖNTEMLE-
RİNİN DEMOGRAFİK 
ÖZELLİKLER, PDR KUL-
LANIMLARI, BASKI ERT-
KENLERİ VE AKADEMİK 
KAYGI DÜZEYLERİ IŞI-
ĞINDA İNCELENMESİ

Ege ÖNDEŞ
Refik Ozan BOZDAYI

SOSYOLOJİ PROJELERİ
ŞEHİR KÜLTÜRÜNDE 
SEMPT PAZARLARININ 
GELECEĞİNİN VE MÜŞ-
TERİ TERCİHLERİNİN 
İNCELENMESİNE YÖNE-
LİK BİR ÇALIŞMA

Defne DİLBAZ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN 
GÜNCEL TOPLUMSAL 
OLAY VE OLGULAR 
HAKKINDAKİ BİLGİ, Bİ-
LİNÇ VE FARKINDALIK 
DÜZEYLERİNİN BELİR-
LENMESİ

Atahan YORGANCI
Mert Oğuz BİRCAN

KADINA ŞİDDET BUY-
GULAYAN BİREYLERİN 
İÇİNDE BULUNDUĞU 
ÇEVRESEL FAKTÖRLE-
RİN İNCELENMESİ VE 
BUNLARIN SUÇ ÜZE-
RİNDEKİ ETKİLERİNİN 
ARAŞTIRILMASI
Melike Selin KÜÇÜKŞEN
Didem GÜNGÖR

CİNSİYETLERE GÖRE 
TELEFON KULLANIMI 
ARASINDAKİ FARKLAR

Aykan DÜZKAYA

FARKLI YAŞ GRUPLA-
RININ ÜLKEMİZDEKİ 
MÜLTECİLERE BAKIŞ 
AÇISININ İNCELENMESİ 
(ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)

Arda Erce ÖZHAN

TARİH PROJELERİ
SAVAŞIN ÖRDÜĞÜ EKO-
NOMİNİN YIKTIĞI DU-
VAR

Berkay Talha ACAR

SOSYAL BİLİMLER 
ALANINDAKİ 
TÜBİTAK 
ÇALIŞMALARIMIZ





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.


