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ANNE BABANIN ÇOCUKLARLA İLETİŞİMİ

Anne Baba ve Çocuklar Birbirlerinin Nesidir?

Birbirlerini kıran, inciten, kusurlarını gören ve küçük düşüren mi?
Birbirlerini mutlu eden, geliştiren, kusurlarını örten, yücelten ve 
destekleyen mi?
Ülkemizde bir grup öğrenci üzerinde yapılan araştırmanın sonuç-
larına göre; derslerinde başarısız olan çocukların yarısının, anne 
baba ilişkilerinin kötü olduğu, yarısından fazlasının ise “babalarının 
kendilerine vakit ayıramayacak kadar meşgul 
olmaları”ndan kaynaklı başarısız oldukları gözlemlenmiştir. Tabii ki 
sadece derslerdeki başarı için değil, bu, gözlemlenebilen bir çalış-
ma ve çarpıcı bir örnek olması açısından da verilmiştir. Aile hayatın 
tüm alanları için bir takım olmayı gerektirir. Tıpkı bir spor karşılaş-
masındaki takım ruhunun sonuca yansıması gibi. Ailenin de takım 
olarak hareket edip; çocuğu, hayat denen zorlu 
yolculuğunda desteklemesi, yanında olması ve gelişimine en azami 
düzeyde katkıda bulunması gereklidir. 
 
 “Şu Dünyada Her Şeyin En İyisine Layık Çok Özel Ve Güzel Bir 
Çocuk Var! O, Sizin Evinizde Yaşıyor.”  
         Doğan Cüceloğlu

Değerli hocamızın çok sevdiğim bu sözünden yola çıkarak, çocuk-
larla nasıl sağlıklı bir iletişim kurabiliriz? Sorusuna yanıt bulmaya 
çalışalım. 

Dinlemek… Evet, bazen sadece can kulağı ile dinlemek iletişimin 
anahtarıdır. Mutlaka göz teması kurmak, çocuğun hizasında olmak, 
söylediklerini kalben dinlemek çok ama çok önemlidir. Çoğu kez 
duygularının anlaşıldığını hissettirebilmek ihtiyacı olan ruhsal vita-
mini vermek demektir. 
Anne ve babasının dinlediğini gören çocuk, kendisine değer ve 
önem verildiğini, kabul edildiğini düşünür ve bunlara bağlı olarak 
da sevildiğini hisseder. Diğer yandan çocuk, duygularını ifade etme 
fırsatı bulduğu için “anlaşıldım” duygusunu yaşayarak rahatlar. 

Sonucunda hem benlik saygısı artmış olur hem de kendisini dinle-
yen anne ve babasına yakınlık duyar. Ve çok daha önemlisi “dinle-
meyi” öğrenir. Bu sağlıklı iletişim çocuğun ailesiyle bağını güçlen-
dirirken, onlarla iletişiminin de devam etmesini sağlar. 
Duygularını anlama ve ifade etmede çocuğa yardımcı olmak, en 
az dinlemek kadar önemlidir. Çocuğun duygularını anlamak ve 
O’nun ifade etmesine yardımcı olabilmek. Özellikle ailesi tarafın-
dan sorgulanmak, suçlanmak ya da öğüt verilmesi çocuk açısın-
dan zor bir süreçtir.  Basit bir şekilde “Hımm... Anlıyorum.” demek 
bile çoğu zaman çok işe yarayacaktır. Genelde onaylamalar, an-
layışlı ve sıcak bir “hmmm” larla pekiştirildiğinde, çocuğun kendi 
düşünce ve duygularını keşfetmesine olanak sağlar. 
Biz yetişkinler de hayatımızdaki tecrübeleri yaptığımız hatalar so-
nucu elde ettik. Çocuklar da büyürken mutlaka birçok hata ya-
pacaktır. Bu bilinçle; hata yaptıklarında nerede hatalı olduklarını 
söylemek yerine durumu anlatabilir, bilgi verebiliriz. Uzun uzun an-
latmak, öğüt vermekten kaçınarak belki sadece bir sözcükle bile 
özetleyebiliriz. Çok fazla soru sormadan, duygu ve düşüncelerinin 
farkında olması için yanında olduğumuzu ve her koşulda destek 
verdiğimizi göstermeliyiz. 
Şu cümleler ailelerin çocuklarla iletişiminde oldukça etkili 
olacaktır. 

• Sen benim için önemlisin ve sana değer veriyorum.
• Seni sen olduğun için seviyorum.
• Ailemizdeki her bir çocuğumuz gibi sen de tek ve 
 biriciksin. 
• Davranışlarında yanlışlar olabilir, bunları olduğu gibi 
 kabul ediyorum ve sana bunları düzeltmek için 
 yardımcı olacağıma söz veriyorum. 
• Senin yapabileceklerine ve yeteneklerine güveniyorum. 

Esra TELLİOĞLU

Aile Danışmanı
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Girişimcilik Kültürünün giderek önem kazandığı ve yatırım 
fonlarının da arttığı bu dönemde küresel bir salgın tehdidi her 
alanda olduğu gibi girişimcilik alanında da hem olumlu hem de 
olumsuz etkiler ortaya koymaktadır. Bu süreçte iş dünyasında 
dengelerin bozulması toplumların ekonomilerini krize sokmakta 
ve çeşitli riskler ile karşı karşıya bırakmaktadır. Şirketlerin talep 
azlığından kaynaklı gelir düşmesi ile maliyetlerini aşağı çekme-
leri, ödemelerinin gecikmesi, tasarruf dönemine girmeleri, işçi 
sayısını azaltmaları, mağazalarını kapatmaları ve piyasalardaki 
yeni girişim fikirlerinde yapılacak yatırım değerlerinin azalması 
ile planların işleyişinde bozulmaların meydana gelmesi, eğitim-
de aksaklıkların meydana gelmesi nedeni ile okul çevreleri es-
naflarının gelir kaybetmesi ve kepenk kapatması, 
Covid-19’un ekonomideki ve girişimcilikteki yarattığı olumsuz 
etkiler olarak görülmektedir. Küresel krizden olumsuz etkilenen 
sektörler dışında bu süreçte yükselişe geçen ve piyasa değerle-
rini hızlıca katlayan sektörlerde bulunmaktadır. Artan ihtiyaçlar 
ve talepler doğrultusunda girişimlerine yön veren girişimciler 
daha kârlı ve avantajlı çıkmaktadır. İnsanların evlerde daha çok 
zaman geçirdiği salgın dönemlerinde çeşitli uygulama ve prog-
ramlar ile normal yaşamlarından bir eksiklik hissetmemesi, ev 
ortamına çabuk adapte olabilmelerinde ve zaman geçirmele-
rinde etkin olan girişimlerin talep oranları giderek artış göster-
mektedir. E- ticaret faktörünün önem kazanması ile birlikte yeni 
girişimcilik alanları oluşmakta ve hem zamandan tasarruf edil-
mekte hem de dışarı fazla çıkılamayan bu dönemde çok fazla 
yere ulaşım sağlama, evden çalışma özelliği ile birlikte sektörle-
rin hareketlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.  Bu durum-
da Covid-19’un ekonomi ve girişimcilikte olumlu ve teşvik edici 
etkisi olarak görülmektedir. 
Genel anlamda bakılacak olursa Covid-19 girişimciliğe yeni bir 
yön vermiş bulunmakta ve değişime ayak uydurup bu yönde 
ilerleyenlerin bu süreçten daha olumlu etkiler ile çıktığı, ayak 
uyduramayanların ve ilerleme kat edemeyenlerin ise olumsuz 
bir şekilde etkilenip hızlıca değer kaybettiği görülmektedir. 
Covid-19’un etkisi ile yeni normallerin şekillendirdiği hayatta, 
girişimcilik kültürünün de eskiye oranla yeni bir döneme gir-
diği ve sürekli değişime açık olması gerektiğini gözler önüne 
sermektedir.  

Merve Medine ÖZDEMİR
Sosyolog

Son yıllarda bilgi ve bilişim çağının hızla gelişip de-
ğişmelere uğraması; beraberinde, girişimcilik ve giri-
şimci kültür kavramlarının da önemini arttırmaktadır. 

Girişimcilik kavramının öneminin artması; yeni fi-
kirlerin ortaya çıkması, rekabetin artması, durgun 
ekonominin hareketlilik kazanması, farklı sektörler-
de verimliliğin artması, yeni iş olanakları sunması ve 
sosyal gelişim gibi faktörlerin etkisi ile toplumların 
refah seviyelerinde artışlar sağlamaktadır. Toplumsal 
yapıda yenilikçi bir anlayış, sosyal ilişkilerde değişim-
ci bir değer, hiyerarşik düzende de farklı bir sınıf or-
taya koymaktadır. Girişimcilik olgusu sadece iktisadi 
bir değer olarak değil, aynı zamanda toplumsal ve 
kültürel bir değer olmaktadır. Sosyal ilişkiler ile bir-
likte girişimcilik 
kültürünün birleşmesi toplumsal yapıda dönüşümle-
re neden olmaktadır.

Covid-19’un 
Girişimciliğe 
Etkileri 
Neler Oldu?
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Merve Aytekin Tahınç
Sosyolog

Çözümlemesi en zor varlıktır “insanoğlu” ve bu anlamsız-
lık paradoksunda onu takip eden “hayat” mefhumu. Ha-
yat dediğimiz ibare sevince, kedere, varlığa, yokluğa, do-
ğuma, ölüme ve daha birçok kavrama gebe. İnsanoğlu ise 
bu gebeliğe yollanmış en büyük ebe. Farklıdır her birey bir 
öncekinden. Kimi acıdan beslenir, kimi bilgiden, kimine 
sevgidir anahtar kelime kimisine ise paradır dünyayı çe-
kip çeviren. Ancak en değerlisi acıdır içlerinden. Adeta bir 
eğitmendir; hayata bakış açınızı değiştirir, çiğlikten kurta-
rır, olgunlaştırır. Görmediklerinizi görme, duymadıklarınızı 
duyma algısı yaratır. Bu bir nevi farkındalıktır. “Dûçar ol-
duysan bir defa nemalanmalısın bu olgudan. Yaşadıkları-
na rağmen yerinde sayıyorsan,” Ya yaşadıklarının farkında 
değilsindir ya da kendinin “Silkelenmelisin! Izdırap dolu 
yaşamlarından sıyrılan fertler değil miydi en derin acılara 
şahitlik edip günümüzde hâlâ isimlerinden sıklıkla bahset-
tiren bilgeler?..”

Bir Beethoven vardı ya hani; annesi frengi hastası olan. 
Kardeşlerinden üçü sağır, ikisi kör, biri zekâ engelli. Yaşa-
mı; yokluklara mesken olmuş, derin acılar içinde geçmişti 
ama o dünyanın en iyi bestecilerinden olmayı hedef edin-
mişti. Peki ya Fyodor Dostoyevski? Babası alkolik, anne-
si hasta. Tüm çocukluğunu yalnız başına yatılı okullarda 
geçirmişti. Bitmek bilmeyen bir depresyon ve doğuştan 
gelen epilepsi hastalığıyla mücadele etti. Bunların hiçbiri 
onun dünya klasiklerini üretmesine engel teşkil etmedi. 
Bir de Tolstoy; çok küçük yaşta anne ve babasını kaybetti. 
Yasnaya’da sefalet içinde bir çocukluk geçirdi. 
Bir tren garında donarak hayatını kaybetti. 

Dünya Klasiklerinde ölümsüz eserlere imza atan Tolstoy 
hayatının son gününe kadar acı çekti. Charles Bukowoski; 
babası tarafından sürekli şiddet görüp, kemerle dövüldü. 
Çocukluğunun büyük bir kısmını sokaklarda yatarak geçir-
di. Karaciğeri yetersiz cildi ağır hastalıklıydı. Hayatı boyunca 
yaptıkları yaşamının bir yansıması oldu. Bir de henüz 17 ya-
şında “Yazar olacağım ben” dediği için ailesi tarafından 3 kez 
akıl hastanesine yatırılan Paulo Coelho… Aylarca hastanede 
sakinleştirici ve elektroşok tedavisi uygulanmaya çalışılan, 
yazar daha o zamanlar söz vermişti kendine “yaşadıklarımı 
yazacağım” diye. Hayat hikayesinin beni derinden etkiledi-
ği bir diğer emsal ise Charles Dickens’ tır. Dickens’ ın tüm 
gençliği babasının borçlarını ödeyerek ve bir başına ailesine 
bakmakla geçti. Bu yüzdendir ki okula dahi gidemedi ama 
dünyanın en iyi yazarlarından biri oldu. Zamane insanına bir 
emsal de Franz Kafka; kendisinden sonra doğan iki erkek 
kardeşi bebekken öldü. Üç kız kardeşi Nazi Almanya’sında 
canice katledildi. Baskıcı ve dayakçı babasının yanında tek 
başına büyüse de bu zorluklar onu Dünya Edebiyatı’na dam-
gasını vurmaktan alıkoyamadı. Zaferin büyüklüğü, mücade-
lenin zorluğu ile ölçülür kelimesinin tam anlamı ile vücut 
bulmuş halidir verilen örnekler.

Kederden, yoksulluktan ve acıdan müteşekkil olan yaşamla-
rından sıyrılmış daha nice somut emsal bulunmakta… 

Kim bilir belki de kederle hemhal olmaktır tüm mesele.

Ve Umberto Eco’ nun haklı bir isyanı dilimde: 
“Mutlu insanların hikâyesi olmaz.” diye…

Zafere Atılan İmza 
Çiçekli Yollardan Geçmez
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Hebusci conscit; Catam tastis verdienam ex me 
pl.Aperi, quast ilin Ita, se ad publis Dienare.Apero 
ut oraedees.Imus, num acto potela rem non sum 
iam fatu se consul catu cit vesimorPateressu clero 
nostinam, timmoru ncluderit, unu qui se, que con-
sum tam orur. Ultiquem horis omnempoti, sis am 
inatum dio cons con sil hosuntis.
Tantimus postalabent. Ad practoreis cae quos, cris

Hebusci conscit; Catam tastis verdienam ex me 
pl.Aperi, quast ilin Ita, se ad publis Dienare.Apero 
ut oraedees.Iberris, contPopost? Olicidiem opubli-
ca sentelius caes nunum pareo, utHinclesidient de 
dum atimmor uraellem di factes movermistio hin 
denam per ad rentent? Opioris fui condius sigilis 
efactes consultod conferis.
Avenihi, con sendiis audam pecon ses ommodie n

Mind Yourself

Being Complicated

 Köklerim
Bahçedeki incir ağacı
Yapraklarım ceviz

Dallarım nar fidanları
Küçük bir serçeyim omzunda

Bileğine konan mavi kelebek ruhum
Binlerce bereket var ruhumda 

Sana bağışlayacağım.
Tane tane merhamet bırakacağım avuçlarına

Saçlarına dokunduğumda
Tel tel sevgi tokaları takacağım.

Şefkatle dizili boncukları
Tek tek sıralayacağım gerdanına.

Ben, Alya…
Sükutu dinledim yıllarca

İnsan sessizliğe de meftun olur;
Eğer kulakları hep çığlık sesleri duymuşsa

O küçük kızı
Binbir gece masallarıyla büyüttüm içimde

Karabasanlara inat
Pembe kattım grinin ortasına

Paletteki en parlak tona boyadım işaret parmağımı
Çözdüm kapkara sargılarını
Geniş sokaklarım var atık;

Ferah evlerim,
Büyük caddelerim… 

Tutsaklığın gölgesinde, özgürlükle doğurdum bedenimi
Bencilliğe rağmen, huzurla besledim kendimi

Güven tuğlalarıyla inşa ettim benliğimi
Ondandır sarsılmayışım

Sabırla yoğurdum özlemlerimi
Çaresiz bakışlar göremezsin gözlerimde

Boşuna bekleme!
 Beyaz bulutlara, umutla atıyorum adımlarımı

Gururla çıkıyorum başarı merdivenlerinden
Süpürdüm “cam kafes” ten arta kalan kırıkları

Bakabiliyorum artık aynadaki yansımaya
                                                                            Saygıyla...

Eslem CİVAN
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Asiye TÜRKAN
Aile Danışmanı

  KORONA VE 

ÖLÜM GERÇEĞİ
Acaba hangimiz yatağa yatarken öleceğiz ve bir daha kalkamayacağız diye 
düşünerek yatarız? Aslında uyku da bir bakıma bir ölüm gibi değil midir? 
Düşüncelerde dinlenmek ve sağlıklı bir şekilde hayata devam etmek vardır.

Lakin alemlerin Rabbi Zümer Suresinin 42. Ayetinde şu şekilde bu hakikati vahyinin 
içine koymuştur; “Allah, ölüm vakti gelenlerin ve gelmeyenlerin canlarını alır. 
Ölümüne hüküm verilenleri tutar, diğerlerini belirlenmiş bir süreye kadar salıverir. 
İşte bunda düşünen bir toplum için işaretler vardır.”

Ölümün soğuk nefesini ensemizde hissettiğimiz şu günlerde hayata anlam katan, 
daha iyi olmaya, arkada hoş bir seda bırakacak eylemleri çoğaltarak ölümsüzleşme 
yolunda gayretli olmaya kim itiraz edebilir ki?

Bize aitmiş gibi kullandığımız malımızı, canımızı dahi beden elbisemizi almak için 
ansızın kapımızı çalıp, gözümüze görünen ölüm gerçeğini, o kadar biriktirdiğimiz 
sevdiklerimize inat çevirmeye kimin gücü yetebilir ki?

Beynimizin anlamla çalıştığı her birimizin malumudur. Anlam veremediğimiz her şey 
bize acılar yaşatır. Bizi açlık değil anlamsızlık bitirir. Hayatı anlamamız da ölümü 
anlamak, anlamlandırmakla mümkündür.

Konfüçyüs “Hayatı anlayamazken ölümü nasıl anlayabilirsiniz?” diyerek hayatı 
sorgulamaktadır.

Bernard Shaw da “Yeryüzünde hüküm süren kuvvet, hayat kuvveti değil, ölüm kuvve-
tidir.” diyerek ölüme hayata bağlanmanın gücü olduğu anlamını yüklemiştir.

Birçok anksiyetenin kökeninde olan ölümü anlamadan hayatı anlamamız mümkün 
değildir. Ölümsüzlük dünyasında bizim yapacağımız bir şey yoktur.

Bu gerçek Voltaire dilinden şu şekilde dökülmüştür; “Ölüm olmasaydı onu icat 
etmek zorunda kalırdık.”

Aslında bizler ölmek için yaşayan, aynı zamanda ölmemek ve her şeyin sahibi olmak 
için bütün imkanlarımızı kullanan, bir yandan da ölümün olmadığı bir dünyada 
hedefsiz kalan, hayatın tadını çıkaramayan mahluklarız.

Her nefsin ölümü tek tek yaşayacağı gerçeğini kabul etmemiz bizi harekete geçiren 
bir olgudur. Bu duygu hayatımıza farkındalıkla bakmaya, ölümsüzleşme adına eserler 
bırakmaya, her yaptığımız iyiliğin de kötülüğün de bir karşılığı olduğunu düşünmeye 
iter. Böylelikle daha dikkatli oluruz.

Hayatta bütün korkularımızın temelinde sevdiklerimizi, malımızı, canımızı, imkanla-
rımızı, makamımızı vs. kaybetme korkusu vardır. Ölüm gerçeğini kabullenmek bizi 
tedbir almaya iter. Kabul etmemek ise hayata hayvan bilinci ile anlık yaşatır.

Hayatın sonlu olduğu bilgisi hayatı yaşamaya değerli kılar. Zira ölümün olmadığı 
yerde hayat yoktur. Ölümün ve hayatın hangimizin daha güzel işler yapacağının 
görülmesi için yaratılmış olması da bundan dolayı anlamlıdır.

Korona’dan kurtulamayıp vefat eden Prof. Dr. Ramazan Balcı’nın sosyal medyada 
vasiyet gibi dolaşan mesajını, ben de siz değerli okurlarıma vermek isterim.

“Şimdilik alabildiğim nefes ile oturduğum yerde ancak farzları kılabiliyorum. Aman 
Allah’ım onca nefesi ne kadar değersiz işlerin peşinde harcamışım. İnsanın aklı 
başında olsa en kıymetli varlığı olan nefesi, sadece Allah yolunda sarf ederdi. 
Ne yazık ki insan okuyup yazmakla bu hakikati anlayamıyor. Gaflet insanı yeniyor. 
Evet, herkes pişman olacak. Ya ölünce ya benim gibi olunca, nefesini boşa 
harcadığını anlayacak. İnsanın en değerli varlığı nefestir. Boş işlere harcamayın. 
Son pişmanlık fayda vermez.”

Peki, biz ölüme hazır mıyız?
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DUSODER 
DÜNÜ 
BUGÜNÜ 
YARINI
Kendisine inananlarla birlikte 
‘Toplumsal Sorunlara İnsani Çözümler’ sloganıyla yola çıkarak DUSODER’i 
kurmayı başaran Necdet Topçu’yu değerli okurlarımız için dergimize konuk ettik. 
Sizleri, derneğin kuruluşundan faaliyetlerine ve gelecek planlarına dair pek çok 
konuya değindiğimiz sohbetimizle baş başa bırakıyor ve 
keyifli okumalar diliyoruz

SOSYAL RÖPORTAJ

Hazırlayan

DİDEM 
AKBAŞ

DUSODER BAŞKANI SOSYOLOG NECDET TOPÇU:
“SOSYOLOG OLANI TESPİT EDER, OLMASI GEREKENİ DE FORMÜLİZE EDER”

Necdet Topçu kimdir? Kısaca tanımak isteriz.
Ardahan Göle doğumluyum. İlk ve orta öğrenimimi memleketimde tamam-
ladım. İktisat ve Sosyoloji alanlarında lisans eğitimi aldım. Hâlen, İstanbul 
Üniversitesi Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi lisans eğitimine devam etmek-
teyim. Ticaretle uğraşmanın yanı sıra 2018 yılının Mart ayında kurduğumuz 
DUSODER’in (Dünya Sosyologlar Derneği) başkanlığını da yürütüyorum. 
Evliyim ve 4 çocuğum var.

4x4’lük bir formül durumuna benzer, sizin için “Bir Düşünür - Bir Okur 
- Bir Yazar - Bir Konuşur” diyebilir miyiz?

İnsan yapısı itibarıyla düşünmek ve düşündüğünü de konuşmak durumun-
da. Toplumun her ne kadar okumaya yönelik bir eksikliği olsa da insanın 
kalıcı olarak öğrendikleri yazılı kaynaklar sayesindedir ve bilgilerini aktara-
bilmesi dolayısıyla yazması da gerekiyor. Kendini ifade etmesi konusunda 
söylemesi, konuşması gerekiyor. Bu noktada benim için yaptığınız 4x4’lük 
formül yorumunuz için teşekkür ediyorum. Hayatın aslında önemli dört 
alanı; düşünmek, okumak, yazmak ve konuşmak. Bunlara benim açımdan 
daha da önemli olan beşinci bir madde olarak dinlemeyi eklemek istiyorum. 
Dinlemek; bazen gözle dinlemek, bazen hissettiklerinizle dinlemek…
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İnsanın 
5 yapı kuralı

O zaman 4x4 + 1 olarak formülümüzü “insanın 5 yapı kura-
lı” olarak sloganlaştırarak tamamlamış oluruz, ne dersiniz?

4x4 algıda güzel. İnsanın 5 yapı hali ile de kıvam olmuş oluyor.

Ülkemiz için Sosyoloji alanında önemli bir adım atarak DU-
SODER’i kurdunuz. Dernek kurma fikriniz nasıl oluştu? DU-
SODER’in doğuş hikayesini bizlerle paylaşır mısınız?

Aslında biz, küçük yaştan beri toplum içerisinde hep bir şeyler 
anlatıyorduk. Lise yıllarımız ciddi bir mücadele ile geçti. Başör-
tüsü yasağının olduğu ve İmam Hatiplerin kapatıldığı dönem-
lerdi. Temsil ve liderlik vasıflarımız o yıllarda güçlendi. Akabinde 
İstanbul’a geldik. Burada da vakıf ve dernek eksenli çalışmala-
rımız oldu. Sohbetlere katıldık, yardım faaliyetlerinde bulunduk. 
Çocuklarım üniversite eğitimine başladığında aslında benim de 
içimde hala bu yönde bir istek, özlem olduğunu fark ettim. Za-
ten hayatımın her anında toplumla iç içe bir yaşantım vardı, hal 
böyle olunca da 2013 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Sosyoloji 
eğitimine başladım. Tabii yine önderlik etme ruhumuzla öğrenci 
arkadaşlarımla hocalarımız arasında iletişim noktasında bir köp-
rü vazifesi üstlendik. Bu süreçte, alanla ilgili oluşumları, dernek-
leri inceleme fırsatım da oldu ve “Toplumsal Sorunlara İnsani 
Çözümler” sloganımızla örtüşen hiçbir çalışmanın olmadığını 
gördük. Merkeze insanı koyan; onun ideolojisini, inancını, dü-
şüncesini sorgulamayan, onun öz benliğinde oluşturduğu kim-
liğe dokunmadan, süreç içerisinde doğruları bulması için bütün 
kapıları aralayan bir yapıya olan ihtiyacı hissettik. DUSODER’in 
sloganının merkezinde yatan felsefe de bu aslında.
Dernek kurulmadan önce tabi birtakım girişimler oldu ama sağ-
lıklı ve dönüştürülebilir bir misyonunun olmadığını fark edince 
bazı şeylere mesafeli kaldık. Bu süreçte 8-10 toplantı yaptık ve 
başarabileceğimize inanan arkadaşlarımızla 2018 yılında derne-
ğimizi resmi olarak kurarak yola koyulduk ve şimdi geldiğimiz 
noktada birçok kişinin ifadesiyle “iyi ki böyle bir dernek kurul-
muş” sözlerini işiterek mutlu oluyoruz. Bundan aldığımız güçle, 
aynı kararlılıkla yürüyoruz.

O “iyi ki” diyenler için bizlere biraz da derneğin üstlendiği 
misyon ve vizyondan bahseder misiniz? 

Bu yola “Toplumsal sorunlara insani çözümler!” sloganıyla çık-
tık ve bizi tanıyıp bize inananlarla bu yolda yürümeye başladık. 
Sloganımızın çıkış noktası ve bu eksende derneğimizin misyo-
nu; toplumumuzu ilgilendiren her alanda, kıyıda köşede kalmış, 
aklınıza gelebilecek klinik vaka olmuş tüm sorunlara akılcı çö-
zümler üretebilmek. Bizim için çözüm üretebilmenin en önemli 
unsuru ise o sorunu hissedebilmek ve hissetmekle birlikte belki 
biraz vizyoner yönüne de değinmek. Vizyoner kişiliğe kavuşursa 
bunu ancak hissedebileceğini düşünebilir bir misyonumuz var 
aynı zamanda.

DUSODER olarak, kuruluşumuzdan bu yana toplumumuzda 3 
ana sorun tespit ettik. Bu sorunlardan biri Ailede başlıyor, diğe-
ri Kurumlarda devam ediyor ve bu sorunların çözülme noktası 
olan Sistem olduğunu söylüyoruz. Aslında tersten baktığımızda 
da sistemin yapması gereken 3 şey var; Eğitim sistemi düzeltil-
meli, Hukuk sistemi ayağa kaldırmalı ve Ekonomi iyileştirilmeli. 
İşte bizim misyonumuz; bu alan ve konularla ilgili çalışacak olan 
gerek bürokratlar gerek siyasetçiler, gerekse konunun uzmanları 
akademisyenlerin dikkatini buraya çekmek. Eğer bunlar olgun-
laşır ve iyileşirse toplumdaki refah, anlayış ve eğitim seviyesi-
nin yükseleceğine ve iletişim kalitesinin artacağına inanıyoruz. 
Kamplaşmanın üst düzeyde olduğu farklı ideolojilerin, mezhep, 
meşrep ya da etnik grupların birbirlerini ötekileştirdiğini düşü-
nüyoruz. Bunun düzeltilmesinin formülü de az önce saydığım 
3+3’de yatıyor. Bu araçları iyileştirdiğimizde toplum daha ma-
kul ve merkeze yakın olacaktır. İşte DUSODER’in misyonu bu 
meselelerin formülize edilerek çözüleceğine inanması ve çözüm 
ortaya koymasıdır. Vizyonuna gelince; bu meseleyi dert edinmiş, 
aşk ve şevkle çözeceğine inanan bir topluluk ve yaşam kültürü 
oluşturmak.

Derneğe isim verirken çıkış noktanız neydi? Kulağa hoş ge-
len ve oldukça iddialı bir isim DUSODER.  

Derneğimizin kuruluş aşamasında, çıkış noktası Türkiye olan 
çeşitli isim alternatifleri üzerinde düşünürken bunun yasal olarak 
mümkün olmadığını öğrendik. Kurucu arkadaşlarımızla birlikte 
yine farklı isimler üzerine istişarelerde bulunduk. Nihayetinde 
neden daha kapsayıcı bir hedefimiz olmasın dedim. Dünya kü-
çülüyor, biz kendimizi küçültmeyelim diyerek Dünya Sosyologlar 
ismini önerdim. O zaman itirazlar olsa da bugün iyi ki bu ismi 
vermişiz diye düşünüyorum.
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Tamamlayarak 
Diploma Almaya 
Hak Kazananlar 

SOSYOLOG  OLUR MU ? 

2020 yılının Mart ayında dernek merkezinin açılışının hemen 
ardından ne yazık ki Covit-19 salgını yaşandı ve pandemi 
sürecine girildi. Bu süreç DUSODER’i nasıl etkiledi?

İnsan hayattaysa meseleleri çözüyor demektir. Hala buradayız 
ve DUSODER çalışmalarına devam ediyor. Pandemi başladı-
ğında birçok arkadaşımız özellikle maliyetler açısından iyi bir 
karar vermediğimizi düşünse de anlayışlı kişilerle karşılaştık ve 
Allah’ın yardımıyla yürüdük geldik. Şunu söylerim hep; her krizin 
bir fırsatı vardır. Bugüne kadar yaşadığımız her krizde bir şeyler 
öğrendik. Pandemi boyunca da öğrenip ifade edeceğimiz sü-
reçler yaşadık. Sosyolojik kavramla da serbest sosyoloji zamanlı 
yaşadık. Bu süreçte yaşanan değişim ve dönüşümleri kendi an-
layışımızla daha da ileriye taşımak için kullanacağımız araç ve 
yöntemleri geliştirdik. Eğitim alanında olduğu gibi uzaktan yapı-
lan çalışmaların hayatın vazgeçilmezleri olacağını gördük ve ona 
göre yapılanmamızı hazırladık ve devam ediyoruz. Pandemiden 
çıktığımızda, depoladığımız bilgi birikimi ve enerjimizle yola de-
vam edeceğiz. Toplumun ve yöneticilerin gelecekte buna daha 
çok ihtiyaçları olacağını düşünüyoruz. Gerek yerel yönetimin, 
gerek siyaseti ortaya koyan iradelerin olsun; bizim söylemleri-
mizin çok altında konuşan bir yaklaşım ve seviyeleri var. Bu ne-
denle sosyologların, özelde ise Dünya Sosyologlar Derneği’nin 
gelecekte bu misyonunun topluma çok şeyler kazandıracağını 
düşünüyoruz. Bu ülkedeki insanlarımızın değer ve inançları ek-
seninde yapılanmasının bu toplumun geleceğini inşa edeceğini 
düşünüyoruz. İşte, Dünya Sosyologlar Derneği bunu inşa etmek 
için bütün formülleriyle ve donanımıyla hazırdır. Gerektiğinde si-
yasetçilere danışman olabilir, yerel yönetimlere yol gösterebilir, 
projeler hazırlayarak kurumların işlemesini sağlayabilir misyonu 
üstlenmiştir ve bunu da devam ettirecektir.

Sosyolog kimliğinizle sizce bir Sosyolog nasıl olmalıdır ve 
DUSODER buna ne katkı sağlayabilir?

4 yıllık fakülte eğitimini tamamlayarak diploma almaya hak ka-
zananlar sosyolog olur mu? Elbette ki olmaz. Sadece yetkinlik 
diplomasını almış olur. Yeterlilik konusunda, ortaya koyacağı 
performansla değerlendirilebilir. Mutlak manada sosyal bilim-
lerin tanımı olmadığı gibi sosyolog tanımının içeriğini de sabit 
tutmak mümkün değil. Ancak sosyolog; olan durumları gözden 
geçirip tespit ederken olanla yetinmemeli, olması gereken ile il-
gili de düşünüp düşündüğünü ortaya koyabilmeli.
August Comte, sosyoloji kavramını ilk ortaya koyduğunda o 
dönemden sonra yapılanı ve batı felsefesini ortaya koyan çalış-
maların hepsinin batıdaki devlet yönetimlerini belirlediğini görü-
yoruz. Max Weber’in Alman Anayasası’nı hazırlaması buna açık 
örnektir. Türkiye’de sosyoloji kürsüsünü kuran Ziya Gökalp’in o 
günkü Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında büyük bir misyon 
görevi üstlendiğini görüyoruz. Sosyolog, sosyal bilimci, sosyal 
meselelerle ilgili gördüğünü ifade ettiği gibi gördüklerinden olu-
şacak sorunları da ifade etmeli ve nasıl giderilebileceği noktasın-
da bir takım formülleri olmalı. Yoksa teorik bir ortamdan öteye 
geçemeyiz. Yani sosyolog olanı tespit eder, olması gerekeni de 
formülize eder.
DUSODER olarak şu eksikliği görüyorduk; sosyoloji sadece 
üniversitelerde okunan teorik bilgilerden ibaret bir çalışma. 
DUSODER olarak, sosyolojinin toplum içerisinde bir uzantısını 
sağlamak istiyoruz. Oradan mezun olan arkadaşlarımızın top-
lum içerisinde çalışmalarda bulunması gerekiyor. Bu konuda, 
Sosyoloji Okumaları Enstitüsü fikrimizi de hayata geçirip birkaç 
defa yapmış olduk.

Anladığımız kadarıyla DUSODER’in faaliyet yelpazesi oldukça 
geniş. Biraz da bunlardan konuşmak isteriz. 

Çalışmaların Türkiye çapında olması arzusundayız. Bu noktada 
çalışmalarımızı; toplumsal yapıları tespit etmek, bu yapıları ken-
di bünyemizde analiz edecek donanımlı kadrolar oluşturmak ve 
toplumsal yapıdaki işleyişi projelendirip ilgili kurumlarla iletişim 
sağlayarak toplumumuza maksimum fayda sağlamak şeklinde 
üç aşamalı olarak yürütüyoruz. Bir diğer idealim ise yaşam kül-
türü oluşturabilmek. Bu da toplumun kamplaşmış zihniyetlerini 
resetleyip beraber yaşama ortamına çekmek.
Sosyolojinin siyasete, kurumlara, üniversitelere, akademisyenle-
re katkısı olabilir. Bu yüzden DUSODER olarak, Sosyoloji Oku-
maları Enstitüsü’nü önemsiyorum. Çünkü hayata hâkim olma-
yan bilgi, anlamsız bilgidir. Bunun yanı sıra çeşitli kişisel gelişim 
kurslarımız da mevcut.
DUSODER olarak birçok STK ile kadına şiddet, çocuk istisma-
rı vb. konularda ortak çalışmalar yürütüyoruz. Yine KIZILAY ve 
AFAD ile ortak çalışmalarımız mevcut.
Ayrıca genç sosyolog kardeşlerimizin kendilerini ifade etmeleri 
adına bir de dergi çıkartıyoruz.

DUSODER’in bundan sonrası için hedefleri nelerdir ve okurları-
mız için son olarak neler söylemek istersiniz?

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi DUSODER olarak Eğitim, 
Ekonomi ve Hukuk bizim için öncelikli konular ve bunlar üzerine 
yoğunlaşmaya devam edeceğiz. Yine daha önce bahsettiğimiz 
gibi işleyiş bakımından birbirinden kopuk olan Aile, Kurumlar ve 
Sistemi aynı frekansa bağlamak bizim için öncelikli.
Bir diğer önceliğimiz de gençlerimiz. Mevcut modernite ve ka-
pitalist sistemin bitirdiği adeta gönüllü kölelere dönüştürdüğü 
gençlerimizin farkındalık sahibi olmalarını sağlamak. Kapitalizm, 
sürekli tüketime yöneltir. Oysa bizim, insanların üretime dahil, 
zihinsel ve pratik gelişimine katkı sunabilecek projelerimiz var.
Sosyolog kardeşlerimizin istihdamına yönelik çalışmalara hız 
kazandırmak ve katkı sağlamak hedeflerimiz arasındaki bir di-
ğer konu. Sosyal bilimcilerin olmadığı yerde sosyal yapılar kime 
göre, neye göre şekilleniyor? Siyasetin toplumu şekillendirdiğini 
görüyoruz ve bu toplumun gelişmesine duvar örecektir. Şöyle 
söyleyebilirim; dünyayı, sorundan beslenen iktidarlar yönetiyor. 
Sosyologların, sistemin içerisinde sorumluluk alması gerekiyor.
Son olarak biz DUSODER olarak insanların zihinsel gelişimine 
katkıda bulunacak çalışmalar yapacağız. Modernitenin kıska-
cında yalnızlaştırılmak istenen insanlar için özüne döndürecek 
çalışmalar yapacağız. Doğru bilgi, doğru kültür, doğru yaşam 
modelleriyle insanlarımızın değişimine ve dönüşümüne kapı 
açacağız. Bu anlamda da fikrim şu ki; bu işi yürüten sistemin 
çok acilen toplumsal sorunların tartışıldığı ve yapılandırıldığı bir 
Sosyal Araştırmalar Merkezi kurması gerekmektedir.
Teşekkür ediyorum.

DİDEM AKBAŞ (D!do_Y@yında)
Sosyolog \ Aile Danışmanı
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SİZCE DE 
ARTIK

İNGLİZCE 
ÖĞRENMENİN

ZAMANI 
GELMEDİ Mİ? 

DUSODER ONLİNE İNGİLİZCE DİL KURSU
 

KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR. 
DİLBİLİMİ UZMANINDAN 

7 YAŞ ÜZERİ TÜM KADEMELER İÇİN
HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU 
GRUPLARIMIZ MEVCUTTUR

Kayıt ve Bilgi İçin : 0534 053 57 27
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VEFA 
NEYE GEREK? 

İLYAS
ÇAĞDAŞ

Hangi yazar? Hangi hikâye? Hangi kalem anlatır? 
Sahip olduklarımız, sahip olmak istediklerimiz. Duyguların ya-
zarı var mıdır, hikâyesini nasıl bir kalemle yazabilirsiniz? Uzun 
ince bir yoldayım diyordu ya âşık, acaba bizim de şarkımızı 
söyler mi aşıklar bir gün? Öyle âşık olursa ancak dilde hayat 
bulur duygular. İnsanı hayata bağlayan sahip oldukları ve sahip 
olmak istedikleridir. Bir maratondur hayat yolculuğu, birçok 
şeye sahiptir ve istekleri bitmemiştir insanın. 
     Covid’in bize hatırlattıkları neler, sizlere neleri hatırlattı? Ben 
sizlere Vefa Destek Grupları’ndaki çalışmalarda karşılaştığımız 
birkaç örneği anlatacağım. Öncelikle ben bir din gönüllüsü-
yüm ve birçoğu benim gibi gönüllü olan bir ordu insanla bu 
çalışmaları yaptık. Birçok arkadaşımın belki kitaplara sığmaya-
cak hikayesi vardır.
      Yüksek duvarlarla çevrilmiş, duvarların üzerine dikenli tel-
ler döşenmiş gayet korunaklı bir sitede bir ailenin bankacılık 
işlemleri için gitmiştim. Gayet kültürlü ve yüksek düzey gö-
revlerde bulunmuş bir çift. Bu arada bizler altmış beş yaş üstü 
vatandaşlarımızın bankacılık ihtiyaçları görevini üstlenmiştik. 
Telefonla geldiğimizi haber verdik ve kapıyı amcayla bir teyze 
birlikte açtılar, buyurun dediler. Belli ki uzun süre kimse kapı-
larını çalmamış, kısa bir sohbetten sonra çocukları ve torun-
larının da olduğunu öğrendim. Ayrılırken biraz daha kalın der 
gibi hem memnuniyetlerini dile getiriyorlar hem de hüzünlü 
bir tebessümle güle güle diyorlardı. Aklıma gelen, “Acaba en 
son kapılarını kim çaldı ve bundan sora ne zaman kapılarını 
biri çalacak?”  

Bir başka hikâye de yalnız başına yaşayan bir teyze... Maaşı-
nı götürmüştük ona da. Sanki ona bir bağışta bulunmuşuz 
gibi teşekkür ediyor, dualar ediyordu yüksek sesle. Teyze se-
nin kimsen yok mu, yalnız mı yaşıyorsun? dediğimizde; evet 
yalnızım evladım, kimsem yok diye cevap verdi. Tek başına 
yaşamanın vermiş olduğu yalnızlık hissi, insana olan özlemi 
belliydi. Ayrılırken oradan, ıslak gözlerinin ardına hüznün per-
desi inmişti. Biz, yine geliriz teyze diyerek onu teselli etmeye 
çalıştık ve oradan ayrıldık. Başka bir gün yine büyüklerimizin 
ihtiyaçlarını karşılamak için yola çıktık ve bir kapının ziline bas-
tım ancak açan olmadı. Uzun uzun bastım yok nafile kapıyı 
açmıyorlardı. Bir evin giriş dairesi, çıkarken perdenin ardından 
birisinin baktığını gördüm. Hemen seslendim el işaretiyle pen-
cereyi aralamasını söyledim, ben kaymakamlıktan geliyorum, 
maaş çekme talebiniz olmuş dedim. Kapı beş dakika sonra 
açıldı ve evde üç kişi yaşıyordu. Kapıyı açan dışında diğerleri 
yataktan kalkmamışlardı, anladım ki üçü de belli ölçülerde fi-
ziksel ve ruhsal engelli ve orada yaşıyorlardı. Ev, yaşam şartla-
rına uygun değildi, yemek kapları bir yerde, yerlerde halı yok, 
ev soğuk, hijyen yoktu. Mahkûm bir hayattı aslında onlarınki. 
Bu insanların üçü de bakıma muhtaçtı aslında. Kim koymuştu 
bu insanları buraya, kimseleri yok muydu? 

     Bir gün yine çıktık yollara, büyüklerimizin ihtiyaçlarını 
karşılamak için. Bir anne ve üç çocuğunun yaşadığı bir ev. 
Çocuklardan ikisi engelli ve onların hizmetini yapmak için 
pervane olan bir anne, onların göz hareketlerini bile takip 
ediyordu. Onlar için geldiğimizi söyledik, minnet duygu-
larını bize anlatabilmek için konuşamayan birtakım sesler 
çıkarıyor, diğeri boynunu büküyordu. Yaşadığım duyguların 
tarifi yok, anlatmaya da gücüm yetmez zaten. O kadar fazla 
hikâye var ki cümlelerle tarifi yok.
Sahip olduklarımız her ne ise bir gün elimizden kaybolur 
gider, sahip olmak istediklerimize ise belki hiç ulaşamaya-
cağız. İnsanın elinde kalacak olan ise bir başkaları için ya-
pabildikleri iyilikler ve güzellikler. Hele hele bu insanlar anne 
babamız ve de büyüklerimiz ise. Ve gördüm ki, koca koca 
sitelerde ve apartman dairelerindeki hayatların farkı yok-
muş aslında, yıkık dökük virane mekanlardaki hayatlardan. 
İnsan kendini ne zaman bulup kendine hangi vakit yatırım 
yapacak acaba? Kendimiz için, insan için geleceğe dair ne 
gibi hedeflerimiz var? Hayat mı bizi bekliyor, yoksa biz mi 
hayatı? Her şeyden önce insanız ve insani olan her şeyi hak 
ediyoruz. Şimdi kendi kendimize dönelim, düşünelim! Ve 
soralım.

 VEFA NEYE GEREK? 
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ENGELLİ İÇİN 
COVİD-19

SEMA BACI

Dünya genelinde bakıldığında her yedi kişiden biri bir 
engelle yaşamını sürdürüyor ve engelli bireyler Covid-19 
salgını karşısında en savunmasız grupların başında ge-
liyor.
Birleşmiş Milletler, engelli bireyleri “kişisel ya da sos-
yal yaşantısında kendi başına yapması gereken işleri, 
bedensel veya ruhsal yeteneklerinde kalıtsal ya da son-
radan meydana gelen herhangi bir noksanlık sonucu ya-
pamamak” olarak tanımlar.
Birleşmiş Milletler engelli bireylerin haklarına, yaşadık-
ları zorluklara ve sorunların çözüm yollarına dikkat çek-
mek amacıyla 1992 ‘de 3 Aralık gününü; “Dünya En-
gelliler Günü” olarak ilan etti ve bu yıl tema olarak da 
“Daha iyiyi inşa etmek: Engellileri Kapsayan, Erişilebilir 
ve Sürdürülebilir Bir Covid-19 Sonrası Dünyaya Doğru” 
olarak belirledi.
Tahminlere göre 60 yaş ve üstü yaşlıların %46’sı engelli 
kişilerden oluşuyor. Her beş kadından biri hayatında bir 
engellilik yaşarken, her on çocuktan biri engelli durum-
da, dünya nüfusunun ise yaklaşık %15’i engelli.
Birleşmiş Milletlere göre engelli bireyler, Covid-19 salgı-
nından en çok etkilenen ve en çok işsiz kalıp eve kapan-
mak zorunda kalan bireyler arasında yer  almaktalar. Bu 
yıl Engelli Sınavı üç defa ertelenip olup olmayacağı belli 
değilken 15 Kasım’a sıkıştırılarak yapıldı. Üstelik pan-
deminin pik yaptığı bir zamanda gerçekleştirildi. Birçok 
engelli birey sınava gitmekten korktu ya girmedi ya da o 
tedirginlik içinde girmek zorunda kaldı.
Dünyayı saran Covid-19 tehdidine karşı bir engelle ya-
şayan bireyler daha savunmasız olurken, engellilerin Co-
vid-19’a yakalanma riski daha yüksek.
Engelli bireyler el yıkamak, sosyal mesafe koymak ve 
yerel sağlık kurallarına uymak gibi virüse karşı alınması 
gereken önlemlerde zorluk çekiyor. Destek almak için 
fiziksel temasa ihtiyaç duyan engelli için sosyal mesafe 
koymak oldukça güç bir halde.
Covid-19’a yakalanmaları halinde ise çok ciddi akciğer, 
kalp, böbrek vb. sorunları daha ciddi bir şekilde yaşa-
mak zorunda kalma riski en yüksek bireyler içinde yer 
almaktalar.
Engelli yaşlıların kaldığı bakımevleri de riskli yerler ara-
sında başı çekmekte.
Sonuç olarak engelli hayata bir sıfır geride başlar ama 
yaşama tutunmak için daha çok nedeni vardır. Biz de bu 
nedenleri görerek hayatlarını kolaylaştırmada elimizden 
geleni yapalım.
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BÜŞRA
ÇELİK BİÇER

TOPLUM VE COVİD-19
Covid-19 salgınının ülkemize girmesiyle beraber ekonomik ve fiziksel zararların yanında sosyolojik yani 
toplumsal ve ruhsal sorunları da beraberinde getirmiştir. Toplumsal ve toplumdaki ruhsal sorunlar virüs 
gibi hızlı yayılmış ancak bunu hemen fark edememiştik.

Bu yönüyle bakıldığında sosyoloji sadece toplum ya da toplulukları değil aynı zamanda toplumsal ilişkiler 
oluşturmak için çalışan insanlar topluluğu olduğunu anlamış oluyoruz. Yani sosyoloji toplumun içinde 
bulunduğu çıkmazları teşhis edip tarihsel olarak incelemek ve gerçek hayatta uygulayabilecek iletişim 
çözümleri üretmek zorunda olduğunun bir kez daha farkına varıyoruz.

Covid-19 küresel salgını ilan edildiği 11 Mart 2020 tarihinden itibaren toplumun birçok alışkanlığının değiş-
tiği ve yeni normallerin ortaya çıktığını görmekteyiz. Toplumun birçok alışkanlığı ve gündeliklerinin evrildiği 
şu günlerde artık bireyselleşmenin ön plana çıkıp bireylerde yalnızlık hissiyatının arttığı ve bunun da bireyde 
motivasyon eksikliği oluşturduğunu görmekteyiz.

Bireylerin hem birçok yeni normale alışmaya çalıştığı ve diğer yandan da salgınla başa çıkmaya çalıştığı şu 
günlerde aslında birçok kırılma noktasının başladığı tabloyu görmekteyiz. Tablo her ne kadar olumsuz gibi 
dursa da toplumun bu zor günlerde aslında birçok kavram kırılma noktasını temsil etmekte. Yardımlaşma, 
beraberlik ve hatta en önemlisi de güven.

Margaret Mead’ın çok güzel bir sözü var. Mead toplumsal medeniyetlerin ayağı kırılan insanla başladığını 
söyler. Der ki: “hayvanlar aleminde ayağınız kırılırsa ölürsünüz. Tehlikeden kaçamazsınız. Fakat insanlar 
aleminde ayağınız kırılır ve yanınızdaki bir insan iyileşme sürecinde yanınızda olursa sağlığınıza kavuşursu-
nuz. Zor zamanda insana yardım etmek medeniyetin başladığı yerdir.”

Covid-19 belki de bir kırılma noktasıdır ve hepimize düşen görev elimizden ne geliyorsa yapmak ve hatta 
daha fazlasını. 
Biz sosyologların en asli görevi ise topluma el uzatmak eğer bunu yapamıyorsak düşüncemizi ulaştırmak.
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Covid-19 (Koronavirüs) ve Etkisi

EŞE GÜNGÖR

Çin’de ilk koronavirüs vakası 17 Kasım 2019 tarihinde bildirildi ve o 
günden sonra hepimizin hayatı farklılaştı. Bulaşıcı nitelikte olmayan 
hastalıkların yanı sıra tarihte; veba, kolera, ebola, çiçek, sifiliz, sıtma, 
tüberküloz, grip ve AIDS gibi hastalıklar da ortaya çıkmıştır. Lakin 
başımıza gelmeden işin ciddiyetini kavramakta zorlanıyoruz. Yerel 
bazda baktığımızda ilk koronavirüs vakası 11 Mart 2020 tarihinde 
bildirilmiştir. O zamandan bu zamana kadar virüs sebebiyle evlere 
kapanmak zorunda kaldık. Fakat işin ciddiyetini kavramakta, önlem 
almakta ve bilinç oluşturmakta maalesef ki yetersiz kaldık. Evden 
çalışma imkanı bulan insanlar evden çalışmaya başladı. Ülke içeri-
sinde hali hazırda bulunan işsizlik sorunu salgın hastalık ve karanti-
na dönemiyle birlikte arşa ulaştı. Sosyoloji bazında ve birçok farklı 
alanda da üniversitesini bitirip akademik alanda deneyim kazanan 
bireyler nitelikli işsizler olarak Tüik rakamlarında sayı olarak bir ra-
kam olma şansına nail oldu!
BBC kaynaklı habere göre; koronavirüs krizi nedeniyle birçok kişi 
işini kaybetti veya gelirlerinin düştüğünü ifade ediyor. Sonuç olarak 
söyleyebiliriz ki sadece Türkiye içinde değil büyük ekonomilerde de 
işsizlik oranları artmıştır. Salgın hastalık neticesinde hayatlarımız 
birer hapishaneye döndü. Tıpkı Jeremy Bentham’ın tasarladığı Pa-
noptikon Hapishane modeli gibi dört duvar beton yapıya hapsol-
muş durumdayız. İnsan doğası gereği yeşile, doğaya, denize yakın 
olması gerekirken görüş açımızda sadece duvarlar var. 

Eğer ki pencerelerimizde güzel bir manzara var ise kendimizi şanslı 
hissediyoruz. İnsanlardan tamamen uzaklaşma, sosyal mesafe, ka-
rantina uygulamaları ile birlikte yabancılaşma daha hissedilir hale 
geldi. Topluma, çevremize, arkadaşlarımıza, kendimize daha fazla 
yabancılaştık. Bu konuda pes etmemeli aksine ilişkilerimizi, kendi-
mizi kaybetmemek için çabalamalıyız. Tıpkı ‘Yan Pencere’ filmindeki 
gibi gerekirse kendi penceremizi kendimiz oluşturmalıyız. (Filmin 
orijinal ismi: Medianeras)
Sanırım koronavirüsün hayatımıza kattığı tek iyi yön karantina dö-
neminde okumak istediğimiz kitaplara, izlemek istediğimiz filmlere 
zaman ayırabildik. Hatta biraz şanslı olanlarımız yeni bir hobi bile 
edinebildi. Yeni bir dil öğrenmek, yeni bir kitap okumak, yeni bir 
film seyretmek bize farklı dünyaların kapılarını araladı. Bunlar da 
koronavirüs ile mücadele döneminde hayatı daha yaşanılabilir kıldı.
Burada en mühim görev tabi ki doktorlarımıza, hemşirelerimize ve 
hastane personellerimize düştü. Onlar gündelik yaşamlarından, ai-
lelerinden, kendilerinden ödün vererek virüs ile mücadele ediyorlar. 
Onlara karşı olan minnettarlığımızı anlatmaya sözcükler yetmiyor. 
Yazımı bitirirken onlara teşekkürlerimi iletmeyi borç bilirim.

Öneri Radyo Tiyatrosu: Veba –Albert Camus
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Şule Aydın Bayır

“ Düşersem tutma!.. “

Şehirler otogarların soğukluğunu ne bilsin... Kargaşasından, gürültüsün-
den, kendi telaşıyla böyle meşgulken gelip geçenden bihaber. Uçan kuşun 
gölgesine kapılmış, nereye gittiğini sormaz, uçmuş, göçmüş yalnızca bir 
gelip geçensin...

Alırsın ceketini, çantanı, içinde koşturan bir yangını susturma çabasıyla yol-
cusun, yol almak zorundasın. Ardına dönüp hayran hayran baktığın 
şehir görmez, gözünde yaşarmış yaşadıkların... Yol bilmez hancı mısın, yol-
cu mu? Ama alıverir çocukluğunu, konuştuğunu, sustuğunu... Sahillerde 
eteğini koştururken takıldığını, düştüğünü... Bilmem gittiğin yol unutturur 
mu? Ama unutur bu şehir ve demez, gitmesin bendendir...

Çok uzaklar sana aşık koca şehir, tabelalarda yazan ismine uzaklaştıkça 
büyür aşkı. Esen rüzgarla gönderir kırgınlıklarını, nazını... 
Bir kez olsun bak diye, sor neden sokaklarında dolaşmadığını... 
Silinmiş adımların yerinde yürüyenlerden çevir artık yüzünü. Hatırından çı-
kar, bir şehrin aşkı unuttuğunu...

Velhasıl...

Artık maviliklerinle kandıramazsın, al rüyalarımdan martılarını...
Işıklarınla göz kırpıp gönlümü yerlere çalamazsın. Değil yirmi yaşı, yıldızlara 
takılı dileklerimi getirsen ellerime, beni orada bulamazsın...

Düşersem Tutma!
Düşünme tutma!...
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SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 
SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

SOSYOLOJİ FAKÜLTEM

Sosyoloji Bölümünün başlangıcı, 1978-1979 yılları arasında İTÜ Sakarya Mühendislik Akademisi’nin Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesin-
de kurulan “Hukuk ve Sosyoloji” kürsüsüne dayanır. 1992 yılında 22 üniversiteyle beraber müstakil bir üniversite olma hakkı kazanan Sakarya 
Üniversitesi İTÜ’den ayrılmış ve kendi yapılanmasını oluşturmaya başlamıştır. Bu yapılanmadan bölümümüz de nasibini almış ve Sosyoloji 
Bölümü, Prof. Dr. Sami ŞENER başkanlığında 1993 yılında lisansüstü, 1994 yılında lisans ve 2012 yılında da yüksek lisans uzaktan öğretimine 
başlamıştır. 
Verdiği mezunlarla hem üniversitelere hem de kamu ve özel sektör kuruluşlarına önemli katkı sağlayan bölüm, “ISO-2002 Kalite Belgesi ile 
EFQM Mükemmellik Modeli, Ulusal Kalite Büyük Ödülü” ve “Mükemmellikte Süreklilik Ödülü”nü alan ilk ve tek Devlet Üniversitesi’dir.
SAÜ Sosyoloji Bölümü, bir taraftan üniversitelere öğretim elemanı ve araştırmacı yetiştirirken, diğer taraftan kamu ve özel sektörün ihtiyaçla-
rını karşılayacak şekilde çok yönlü öğrenciler yetiştirmekte; bilgi ve becerilerini güçlendirerek onları geleceğe hazırlamaktadır. “Toplam Kalite 
Yönetimi” anlayışına uygun olarak 4 ana alanda faaliyet göstermektedir. Bunlar; Eğitim ve öğretim, öğrencilerin sosyal ve mesleki alandaki 
becerilerini geliştirmek, öğretim üyelerinin performanslarını artırmak, mezunlarımıza ve topluma yönelik faaliyetlerdir. Eğitim ve öğretim faali-
yetleri çerçevesinde, geçmişten bugüne,
1297 lisans, 125 Yüksek Lisans ve 32 Doktora öğrencisi mezun ederek, ülkemizin akademik hayatına, kamu ve özel sektörün dinamizmine 
önemli katkılarda bulunmuştur. Birçok mezunumuz, halen çeşitli üniversitelerde Dekan, Bölüm Başkanı, Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi 
olarak görev yapmaktadır. 
Hala 672 lisans, 79 Yüksek Lisans, 36 Doktora ve 128 Uzaktan öğretim öğrencisi ile öğrenimine devam etmektedir. 

Bölümde, öğrencilerin sosyal ve mesleki alandaki becerilerini geliştirmeye yönelik de faaliyetler yapılmaktadır. 

Hoşgeldiniz Toplantıları 
Öğrenciler bölüme adımlarını atar atmaz, ilk hafta, bütün öğretim elemanlarının katılımı ile hoş geldiniz toplantısı yapılmakta ve kendilerine 
bölümün hedefleri ve imkanları anlatılmakta, eğitim ve diğer konularla ilgili bilgiler verilmektedir. 
Uzmanların Konferansları, 
üniversitenin genelinde uygulandığı gibi, bu bölümde de genellikle çarşamba günleri, alanındaki uzman misafir konuşmacılar ile öğrencilerin 
dersleri dışında özel konferanslar verilmektedir. 

Araştırma Projeleri ve Köy Araştırmaları; 
öğretim üyeleri ve özellikle Bölüm Başkanı öncülüğünde birçok köy araştırması yürütülmektedir. Uluslararası “Hu-
man Capital” projesi ve diğer sosyal araştırma projeleri bunlardan bazılarıdır. 
Geleneksel Toplumu Konuşma Günleri; 
her yıl farklı bir konu belirlenerek “Toplumu Konuşma Günleri Etkinliği” düzenlenmektedir. 
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Televizyonda “Toplumu Konuşuyoruz” Öğrencilerini her alanda aktif ve çok yönlü yetiştirmeye 
çalışan Sosyoloji Bölümü öğrencileri medyada da aktiftir. Doç. Dr. Ali Arslan yönetiminde gerçek-
leştirilen haftalık “Toplumu Konuşuyoruz” programında, çeşitli öğretim üyeleri ile birlikte, öncelikli 
olarak bölümün öğrencilerinin katılımı sağlanarak, öğrencilerine kendilerini çok yönlü yetiştirme 
ve topluma da aktif katkıda bulunma imkânı sağlanmaktadır. 
Sosyoloji Çalıştayları; Mezuniyet sonrası iş bulma konusunda öğrencilerini kaderine terk etme-
yen bölüm, onların daha fazla istihdam edilebilmesi için farklı illerde Sosyoloji Çalıştayları düzenle-
yerek, tüm Sosyoloji Bölümlerini harekete geçirmeye ve devlet yöneticilerini etkilemeye çalışarak, 
sosyoloji mezunlarının istihdam alanlarını ve imkanlarını genişletmeye çalışmaktadır. 
Sosyoloji Topluluğu Faaliyetleri; bölümün de desteğini alarak öğrenciler tarafından oluşturulan 
Sosyoloji Topluluğu da bölüm ile bütünleşik hareket ederek çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Üni-
versitenin kütüphanesinden 7 gün 24 saat faydalanabilen öğrenciler ayrıca Sosyoloji Bölümünün 
kendisine özel kütüphanesinden de hizmet alabilmektedir 
Dergiler; Zaman zaman isimleri değişse de Öğrenci Topluluğu tarafından çeşitli dergiler çıka-
rılmaktadır. Bunlardan İTAKİ ve halen çıkarılmaya devam eden F5 dergisi en popüler olanı olup 
Türkiye’deki birçok Üniversite kampüsünde takip edilip okunmaktadır. 
Mesleki Açılım Toplantıları; Sosyoloji bölümü 4. sınıf öğrencilerine yönelik “Sosyoloji’de Mesleki 
Açılımlar” konusunda bilgilendirici ve yönlendirici toplantılar yapılmakta, öğrencilerin hayata ve 
mesleğe daha bilgili ve kendilerine güvenerek hazırlanmaları hedeflenmektedir. Öğrencilerin me-
zuniyetlerine yakın, gelecek mesleki çalışmalarda hangi alanlara yönelmesi ve ne tür donanımlara 
sahip olmaları gerektiği konularında bilgi ve materyallerin verildiği bu toplantılar; öğrenciler tara-
fından ilgi ile karşılanmaktadır. 
Zorunlu Stajlar; Öğrenciler sadece teorik eğitim almamakta, 3. Sınıfa geldiklerinde çeşitli kuru-
luşlarda belli bir disiplin ile 3 haftalık bir staj yapmakta ve uygulama becerilerini geliştirmektedirler. 
Bitirme Tezleri; Mezun olmadan önce yaptıkları araştırmalarla bitirme tezlerini tamamlayan öğ-
renciler, aldıkları diplomalarla ve tüm üniversitede düzenlenen törenlerle diplomalarını almaktadır.
Yabancı Öğrenciler; Bölümde yurt dışından daimî veya ERASMUS programı çerçevesinde öğren-
ci kabul edilmekte ve ERASMUS öğrencilerine İngilizce eğitim vermektedir. ERASMUS programı 
çerçevesinde Avrupa’dan gelen öğrenciler ile Azerbaycan, Arnavutluk, Türkmenistan, Kırgızistan, 
Yunanistan ve Arnavutluk gibi ülkelerden gelen daimî öğrencileri mevcuttur.
Ayrıca “Öğretim Üyelerinin Performansını Geliştirmeye Yönelik Çalışmalar” da yapan bölüm, öğ-
rencilerinin iyi yetişmesi ve dinamizmini, öğretim üyelerinin performanslarına bağlı olduğu bilinci 
ile Üniversitenin de sağladığı destekler sayesinde hem öğretim elemanlarının hem de öğrencileri-
nin yurt içi ve yurt dışındaki üniversite ve akademik çevrelerle işbirliklerini sürekli canlı tutmaktadır.

Mezunlarımıza ve Topluma Yönelik Faaliyetler
20. Kuruluş yıldönümünde tüm mezunlarını bir araya getiren bir program düzenlemiş ve bu etkin-
lik çerçevesinde, her yıl için ayrı ayrı mezunlar albümü hazırlamış; tüm mezunlarını ve öğrencilerini 
bir arada toplayan bir web sitesi kurmuştur. Mezun ve öğrencileri birbirlerine ulaşabilsin diye sosyal 
medya aracılığı ile de öğrenci gruplarının oluşmasını sağlamaktadır.
Projelerine, 2013 yılı sonunda, 3000 AĞAÇ DİKME PROJESİ’ ni de katan bölüm hem toplumla 
olan dayanışmasını hem de çevreyi geliştirme çabasının somut örneğini ortaya koymaktadır.
AKADEMİK KADRO; Bölüm Başkanı Prof Dr. Mustafa Kemal Şan, Bölüm Başkan Yardımcısı 
Doç. Dr. Sevim Atila Demir,  Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Handan Akyiğit, Prof Dr. 
Ali Arslan, Prof. Dr. Hacı Musa Taşdelen, Prof. Dr. İsmail Hira, Prof. Dr. Mehmet Tayfun Amman, 
Prof. Memet Sait Doğan, Doç. Dr. Aydın Aktay, Doç. Dr. Osman Özkul, Doç. Dr. Pınar Yazgan 
Hepgül, Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Suveren, Araş. Gör. Ali Öztürk, Araş. Gör. Ayhan Koçkaya, Araş.Gör. 
Burçe Orhan, Araş.Gör. Hüsna Ergün, Araş.Gör. Mehmet Murat Şahin, Araş.Gör. Meryem Küçük, 
Araş.Gör. Osman Aydoğan
Bölüm Başkan’ından; Türk sosyolojisinin, öncelikle kendi toplumsal gerçekleri, sosyal yapısı ve 
değerleri kapsamında bir sosyoloji   kurması bir gereklilik ve sorumluluktur.  Bu yöndeki çalışmalar, 
sosyoloji   disiplinin adı konulmadan önce, tarih araştırmaları çerçevesinde gelişti ve bu konuda, 
dünyanın büyük sosyal bilimcilerinden İbn-i Haldun’un çalışmaları ile kendine ait bir metodoloji 
ve bilgi felsefesi oluşturdu. Birçok Müslüman Türk sosyal bilimcileri, Dede Korkut’tan itibaren 
Osmanlıda Meşrutiyet Dönemi’ne kadar, tarih ilmi içinde sosyolojik araştırmalar yürüttü.  Yusuf 
Has Hacip, Katip Çelebi, Farabi, Naima Mustafa, Ahmet Cevdet Paşa, Mustafa Nuri Paşa gibi çok 
sayıda tarihçi, sosyolojik çalışmaları S. Simon ve A. Comte’ dan çok önceleri ilmi açıdan ele alarak 
ciddi sosyal analizler ortaya koydular. Bu kaynaklar, şu an bile çok ciddi bir bilgi birikimi olarak 
araştırmacıların önünde bulunmaktadır.

Sakarya Sosyoloji Bölümü, yerli sosyoloji anlayışını önemli bir hedef olarak ortaya koyarak, Türk 
Sosyal Bilim Tarihi’nde kendine gerçekçi bir misyon belirlemiştir.  
Öğrencilerimizi bir taraftan modern sosyoloji bilgileri ile donatırken, diğer taraftan da Mevlana’nın 
“Benim bir ayağım sabit diğer ayağım dünyayı dolaşır” hareketiyle kendi toplumumuzu da öğre-
terek yetiştirmeye çalışıyoruz.
Bölümümüzü tercih etmiş ve edecek olan öğrencilerimize başarılar dilerim. 

Prof. Dr. Mustafa Kemal Şan

Sakarya Sosyoloji Bölümü, 
yerli sosyoloji anlayışını önemli bir hedef olarak ortaya koyarak, 

Türk Sosyal Bilim Tarihi’nde kendine gerçekçi bir misyon belirlemiştir.  
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MURAT
EKİNCİ

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve zamanla, hemen 
hemen bütün dünyaya yayılan yeni tip korona virüs salgını 
sadece sağlık alanında değil toplumsal etkileri açısından da 
makro düzeyde değerlendirilebilecek bir olgudur. Daha ön-
ceki dönemlerde ortaya çıkan veba, çiçek hastalığı, kolera 
gibi salgınlar birtakım toplumsal değişim ve dönüşümlere 
yol açmıştı. Yeni tip korona virüsün de küresel ölçekte bir-
takım toplumsal değişimlere yol açacağı öngörülmektedir. 
Salgının etkilerini şu başlıklar altında değerlendirebiliriz:

1.Ruhsal etkiler: Salgın bazı bireylerde korku, güvensizlik, 
anksiyete bozuklukları ve tükenmişlik sendromuna yol aç-
mıştır. 
             
2.Sosyalizasyon  işlevindeki aksaklıklar: Eve kapanma, toplu 
etkinliklerin azaltılması veya yasaklanması gibi sosyal izalos-
yon tedbirleri sosyal etkileşimin zayıflamasına yol açmıştır. 
Salgın bitse bile izole olma durumunun yarattığı psikolojinin 
sürüp sürmeyeceği ayrı bir tartışma konusudur.    
     
3.Toplumsal yaşamın dijitalleşmesi: Salgın sonucu yüz yüze, 
fiziki, sosyal ilişkiler bazı alanlarda yerini sanal ilişkilere bı-
rakmıştır. Eğitimin online yapılması, online hizmet veren 
sektörlerin artış göstermesi, evde bazı kamu hizmetlerinin 
görülmesi, kripto paranın kullanılması gibi zaman ve mekan 
aşınmasına yol açan bu olgular geleceğin toplumu hakkın-
da bize bazı ipuçları vermektedir.          
                                                  
4.iktisadi, sosyal ve siyasal etkiler: Salgının yayılmasından 
sonra Dünya genelinde üretim ve tedarik zincirinde aksa-
malar meydana gelmiş, birçok işletme ya da fabrika iflas 
noktasına gelmiştir. Birçok çalışan ve esnaf işini kaybetme 
durumuyla karşı karşıya gelmiştir. Küresel ölçekte sermaye, 
mal ve hizmet dolanımının sekteye uğraması ekonomide bir 
içe kapanma durumunun yaşanmasına yol açmıştır. Dün-
ya genelinde sağlık alanında bazı krizlerin yaşanması ve 
eğitime erişim noktasında yaşanan bazı sıkıntılar kamusal 
politikaların ve sosyal devlet anlayışının önemini daha çok 
arttırmıştır. Bazı sosyal bilimciler salgın yönetiminin sert ted-
birler gerektirmesi ve iktisadi krizlere bağlı olarak otoriter 
yönetimlerin ve ulus-devlet anlayışının daha da güçlenece-
ğini öngörmektedir. Ayrıca bazı devletlerin bilgi ve teknolo-
jinin sunduğu imkânları kullanarak insanlar üzerinde baskı 
ve sıkı bir denetim kuracağı düşünülmektedir. İçerisinde 
Slavoj Zizek’in de bulunduğu bir başka görüşe göre salgın, 
uluslararası dayanışma bilincinin gelişmesini sağlamaktadır.                                  
Korona virüs sonrası nasıl bir dünya ile karşılaşacağımızı net 
bir şekilde öngöremeyiz. Ancak yeni bir dünya düzeni ve 
yeni bir toplumsal yapı ile karşılaşacağımız aşikârdır.                                                                    



   www.sosyologdergisi.com                 18

SALGINDAN 
DİJİTALE

‘’GELECEK ARTIK  ESKİSİ GİBİ DEĞİL’’

EBRU
DURAN
Eğitimci / Sosyolog

Covid-19’un klasik ve herkesin bildiği tanımıyla yazıma baş-
lamak istiyorum. Covid-19 ilk olarak Çin’in Wuhan Eyale-
ti’nde Aralık ayının sonlarında yüksek ateş ve solunum yolu 
belirtileriyle gelişen ve bir grup hastada yapılan araştırmalar 
sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. Co-
vid-19 Wuhan ’da deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulu-
nanlarda tespit edilmiş daha sonra insandan insana bulaşa-
rak tüm ülkelere yayılmıştır. 
           Dünyada bu virüsle ilgili en çok konuşulan konu-
lardan biri de hayatımıza girdiğinden itibaren neleri değiş-
tirdiği. Bu süreci doğru yorumlamak gerekirse, dünya artık 
değişmemizi istiyor, görmezden geldiğimiz gerçeği gözü-
müze sokmak istercesine bu virüsü gönderiyor. Salgın tüm 
toplumun temizlik bilincini değiştirdi, insanlarımız temizlik 
hastası oldu. Kadınlarımız bu virüsü savuşturmak için ev-
lerde denenmedik yöntem bırakmadı. Kendimize göre yarı 
bilinçli yarı bilinçsiz korunma kalkanları oluşturduk. Toplu-
mumuzun bir kısmı ise görünmeyen bir virüsle nasıl mü-
cadele edeceğini bilemediğinden tamamen her şeyi oluru-
na bıraktı. Türkiye’de samimiyet belirtisi olan kucaklaşma 
kültürünü kısmen de olsa ortadan kaldırdı. İnsanlar virüs ilk 
duyulduğunda birbirlerinden kaçmaya, yaklaşanlara öfkeyle 
bakmaya başladılar. Belirsizlik içerisinde herkes kendi doğ-
rularına göre yaşamaya başladı. Şu an toplumumuzda salgı-
nı ciddiye almayan büyük bir kesim mevcut. Avm’ler kafeler, 
kahvehaneler, eğlence mekânları vb. yerler bu insanlarla 
dolu. Yöneticiler salgını önlemek adına çeşitli kısıtlamalar 
uyguluyorlar; fakat herkes kendi bildiğini uyguladığı müd-
detçe virüsün hayatımızdan çıkışı uzun görünüyor. Korona 
virüs salgınının sağlık açısından gözle görünmeyen zararla-
rı da mevcut. Evet, hepimiz virüsün semptomlarına odak-
landık; fakat toplumun psikolojik sorunlarını ikinci belki de 
üçüncü plana attık. Artık daha tedirgin, gergin, anlayışsız, 
tahammülsüz ve az gülen bir toplum olmaya doğru ilerli-
yoruz. . Ülkemizin ekonomisini de kötü etkiledi ve hemen 
hemen her evde maddi krizler yaşanmaya başladı. Sağlık 
ve ekonomi ile ilgili endişeler gündemde ilk sıralarda yerini 
almaya başlarken bu süreçte ülkedeki eğitim çok gerilerde 
kaldı. Dijital platformda eğitime geçildi fakat ülkenin her ye-
rine eşit eğitim verme konusunda sıkıntılar yaşanmakta, gün 
geçtikçe gençlerin eğitim hayatı zarar görmektedir.
               Gündelik hayatta bu tarz durumlar yaşanırken işin 
özüne bakmakta fayda var. Teknoloji hızla hayatımıza giriş 
yapıyor derken şimdi tamamen insanlarla iletişimimize ka-
dar her şeyimize hâkim. Kendimizi ifade ediş biçimimiz, ça-
lışma stillerimiz artık teknolojiye yani dijital olana bağlı hale 
geldi. Küresel anlamda güçlü bir değişimi nasıl sağlayabiliriz 
sorusuna cevap vermek istesek Covid-19’u çok rahat söyle-
yebiliriz. Bunu açıklamak için semptom kelimesinden yola 
çıkmayı doğru buluyorum. Semptom dünyanın başarısız 
kaldığı, simgesel iletişim devresinin koptuğu yerde ortaya 
çıkar. ‘’İletişimin başka araçlarla sürdürülmesi’’ dir. Semp-
tom ortaya çıktığında rahatsızlık ve hoşnutsuzluğa neden 
olur Korona virüs salgını küresel değişimi haber veren bir 
semptomdur. Rahatsızlık hissi uyandırır fakat değişimi kabul 
etmemiz gerektiğini de gösterir. Dünyaya baktığımız zaman 
bunu çok net görüyoruz. Artık dijitalleşme zamanı…
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Tuğba GÜNEŞ ile Röportaj 
1. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1979 Osmaniye Bahçe doğumluyum. Kafkas Üniversitesi Beden 
Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Mezunuyum. Sütçü İmam Üniversi-
tesi’nde yüksek lisans yaptım. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bö-
lümünden mezun oldum. Kahramanmaraş’ta ikamet ediyorum. 
Spor merkezinde Spor ve Wellness Koçu olarak çalışıyorum. Aile 
danışmanıyım. 20 yıl boyunca Türkiye Futbol Profesyonel Liglerinde 
futbol hakemliği yaptım. Maraton koşucusuyum. Türkiye Atletizm 
Master Milli Takım’ında koşuyorum. İzmir Atletizm Kulübü’nün de 
sporcusuyum. Yurt içinde onlarca derece yaptım. Altı kez Balkan 
Şampiyonu ve iki kez de Türkiye rekortmeniyim.
2. Hakemliğe nasıl başladığınızı anlatır mısınız?
Sosyal bir çocuk ve öğrenciydim. Futbol camiasından bir hocam, o 
tarihlerde Kahramanmaraş’ta açılan futbol hakemliği kursuna davet 
etti. O zamanlar henüz 16 yaşındaydım. O yaşta bile iyi bir futbol iz-
leyicisiydim. Kursa katılıp başarıyla tamamladıktan sonra, her geçen 
gün yükselttiğim çıtasıyla futbol hakemliği serüvenim, 36 yaşıma ka-
dar devam etti. Avrupa Şampiyonası, Milli Takımlar, Uluslararası Özel 
Turnuvalar ve Türkiye 1. 2. ve 3. profesyonel futbol liglerinde ve di-
ğer tüm alt liglerde hakem ve yardımcı hakem olarak görev yaptım.
3. Türkiye’de hakemlikle ilgili durum nedir?
Türkiye’de hakemlik, eğitim ve testler açısından verimli düzeydedir. 
Süper Lig’de uygulamaya konan “Profesyonel Hakemlik Statüsü” 
bana göre verimlidir. Hakemler, her statüde ligde konforize edilme-
ye çalışılıyor. Fakat ülkemizde futbol oyunu zor. Hakemliğin zorluğu 
Türkiye’deki futbol kültürünün her zaman kurbanın hakem olması 
nedeniyle algıyı farklılaştırıyor ve tüm gözler hakemler üzerinde olu-
yor. Sonuçta hakem de bir futbolcu, teknik adam veya taraftar gibi 
tabii ki hata yapacaktır. 
4. Türkiye’yi atletizm dalında temsil ettiniz. Başarılarınız nelerdir?
10 km-15 km-21 km-40 km ve üzeri yarışlara “Maraton” ve “Ultra 
Maraton” diyoruz. Yurt içinde bu mesafelerde onlarca derece yap-
tım. Milli takımda yurt dışında Avrupa Şampiyonası’nda ve Balkan 
Pist-Salon Şampiyonaları’nda toplamda altı kez şampiyon oldum. 
3000 m Salon Türkiye rekortmeniyim. Hedefim, Dünya Şampiyo-
nasında iyi bir sıralamada olup kendimi ve ülkemizi temsil etmektir.
5. Sporcunun beslenmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?
Süptil ve detaylı bir meseledir sporcu beslenmesi. Yapılan spor dalı-
na göre değişiklik gösterir. Örneğin benim gibi dayanıklılık sporcula-
rının daha kompleks ve enerjik beslenmesi gerekir. Sanılanın aksine 
sporcular ise daha az ölçülü beslenirler.

6. Kış mevsimi yaklaşıyor sağlık açısından bizlere neler önerirsiniz?
Güneşli havalarda olduğu gibi kışın da egzersize devam etmeliyiz. 
Havalar soğuduğunda evlere kapanmamalıyız. Temiz hava faydalılı-
ğını kışın da devam ettirmeliyiz. Evimizi her gün havalandırmalıyız. 
Kış mevsimine uygun olan sebze, meyve ve tahıllar ile beslenmeliyiz. 
Giysilerimiz çok kalın olmayacak şekilde ince, birkaç kat şeklinde 
giyim biçimi oluşturmalıyız. Yeterince su içmeye devam etmeliyiz.
7. Günümüz gençliğini sosyal medyadan ve kötü alışkanlıklar-
dan nasıl kurtarabiliriz?
Günümüzün en büyük sorunudur. Sosyal medya siyasal yaptırımlar 
başta olmak üzere bilinçli aile ve bilinçli eğitim sistemi ile daha opti-
mal kullanım hâline getirilebilir. Çocuk ve gençlerin spora ve sanata 
yönlendirilmeleri elzemdir. Bilhassa aileler, çocuklarıyla birlikte vakit 
geçirme ve birlikte spor etkinliklerinde bulunma hâli düzeni optimal-
leştirir. Diğer türlü zor bir durumdur.
8. Sağlıklı bir toplum yetişmesi için neler yapılması gerekir?
Öncelikle bilinç ve farkındalık gerekir. Sonra da kültür... Yaşama 
kültürünüz sizin ruh ve beden sağlığı seviyenizi belirler. Temel ih-
tiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken toplumlarda sağlık ve toplam 
kaliteden bahsedilmesi zordur. Barınma ya da geçim sıkıntısı yaşa-
yan bireyler, aileler ne derece sağlıklı olabilir? Ama bizler her koşulda 
en temel anlayışımız olarak her gün egzersiz yaparak ruh ve beden 
dengesini koruyabiliriz.
9. Spor camiası pandemiden nasıl etkilendi?
Her şeyde olduğu gibi, tabii ki olumsuz etkileşim oldu. Fakat sporcu-
lar için durum eşitti. Performanslarda ciddi düşme meydana geldi. 
Kalp ve akciğer kapasitesi azaldı. Takım sporlarında ise koordinas-
yon zayıfladı. Şu an dünyada birçok liglerde yarışlar ve maçlar iptal 
oldu.
10. Pandemide Türkiye’deki liglerin durumu nedir?
Takımlar taraftarsız şekilde sağlık önlemlerini periyodik olarak kont-
rol altında tutmaya çalışarak özellikle futbolda müsabakalara devam 
etmektedir. Takımların neredeyse her hafta yaptırdığı Covid testleri 
bazı alt liglerdeki takımları finansal olarak olumsuz etkilemektedir. 
Pandemi nedeniyle gelirleri azalan spor kulüplerinin borçları artmış, 
ekonomik zorluktan ötürü birçok sponsor anlaşmalarını feshetmiştir. 
Bu durum seyir ve oyun kalitesini düşürmekte, spor ve sporcuyu da 
olumsuz etkilemektedir.
11. Evde ne tür spor yapmalıyız?
Öncelikle evde egzersiz yaparken dikkatli olmalıyız. Bel, boyun ve 
diz eklemlerine dikkat ederek, omurgaya fazla yük binmeyecek şe-
kilde pilates, yoga, aerobik çalışmaları yapabiliriz. Bunun için, sosyal 
medya ve internet tabanında uygun videolara ücretsiz olarak ulaşa-
bileceğimiz seçenekler mevcuttur.  
12. Sosyolog kimliğinizle bizlere neler önerirsiniz?
Yeni bir sosyal düzene geçişin evresindeyiz. Geçişler her zaman san-
cılı olur. Hastalıklarla karşı karşıya kaldığımız bu süreçte bireylere; 
başta ruh ve akıl sağlığını korumaları yönünde kendilerine farkın-
dalık, kişisel gelişim, özümseme, kendine dönme, kendini tanıma 
gibi bireysel olgularla ilgili düzeylerini artırmalarını tavsiye ederim. 
Kişi, kendini tanıdıkça sancılı süreçleri yönetim proseslerini daha iyi 
yorumlar. Panik olmadan, sakin ve tevekkül ederek tekâmül oluş-
turmalıyız. Kendi varlığımızın kıymetini anlamalıyız. Akışta kalıp bir 
süre olayları ve gidişatı izlemeliyiz. Dünyayı sarsan Covid 19 öznesi 
sosyolojik bir mevzu olup bireyler pandemide paniklemeden sakin 
şekilde yapılması gerekenleri yapmalıdır. Tüm insanlara sağlık, sabır, 
spor dolu günler diliyorum.

Hazırlayan : Pınar ALBAYRAK
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AYNA BENLİKTEN AYNADA BENLİĞE

HATİCE
ACEM

Benlik kavramı, geçmişten günümüze birçok yönden ince-
leme konusu olmuştur. Psikologlara göre benlik, bir kişinin 
nasıl düşündüğünü, algıladığını ve kendini nasıl değerlen-
dirdiğini anlatmak için kullanılır. Yani, kendinin bilincinde 
olmak benliğe sahip olmaktır.
Peki, bizler birey olarak benliğimizin ne kadar farkındayız?  
Benliğimiz hakkında neler biliyoruz? Aslında herkesin farkın-
da olduğu, yer yer kendini sorguladığı bir benliği vardır.  Ki-
şinin içinde kendisini gözetleyen, sorgulayan, davranışlarını 
değerlendirip düzene koyan, onu yönetip yön veren bir ben-
liği olduğunun farkındadır. İçinde bulunduğumuz toplum, 
birey olarak sosyalleştiğimiz, benliğimizi ortaya çıkardığımız 
ve kişiliğimize yön verdiğimiz toplum olarak karşımıza çık-
maktadır. Sosyalleşme aynı zamanda kendimizi nasıl gördü-
ğümüzü şekillendirir ve benliğimize yön verir.
Bu süreci en iyi tanımlayan ve açıklayan Sosyolog Charles 
Horton Cooley, “Ayna Benlik” kavramını kullanır. Cooley’ 
e göre kendimizi nasıl gördüğümüz yalnızca kendi kişisel 
özelliklerimizi doğrudan algılamaktan değil, başkalarının bizi 
nasıl gördüğünü nasıl algıladığımızdan da etkilenir. Cooley 
bunu; “Ben benim düşündüğüm kişi değilim, ben senin ben 
olduğunu düşündüğün kişi de değilim, ben senin ben ol-
duğumu düşündüğün kişi olduğumu sanıyorum.” sözü ile 
çok güzel bir şekilde açıklar. Başkalarının bizi nasıl gördüğü, 
hakkımızda ne düşündüğü ve bizim bunu nasıl algıladığımız-
la ilgilidir. Yani öz kimliklerimizi, diğerlerinin bizi nasıl gördü-
ğüne dair doğru ve yanlış algılamalarımızla oluştururuz.
Şöyle bir gerçek var ki, bizler toplumu oluşturan bireyler 
olarak sürekli bir etkileşim içindeyiz. Bu etkileşim sayesinde 
birbirimizin benliğine yön verip şekillendirebiliyoruz. Tam da 
bu noktada Charles Cooley’in Ayna Benlik kavramı devreye 
girer. Bizler karşılıklı olarak birbirimize ayna tutarız ve ben-
liklerimizi ortaya çıkarırız.  Ayna benlik kavramı bir bireyin 
yaşamı boyunca geçerlidir. Yeni insanlarla etkileşimler, bir 
izlenime dayalı olarak kendi kendini değerlendirmeye teşvik 
eder.

Peki, günümüzde bu durum nasıl?  Bireyler olarak birbirimizi 
nasıl etkiliyoruz ve birbirimizi ne şekilde yönlendiriyoruz hiç 
düşündünüz mü?
Günümüz toplumunda çağımıza uygun olarak gelişen ve 
değişen zamana ayak uyduruyoruz. Burada değişen sadece 
zaman değil bizler de büyük bir değişime uğradık.  Fikirle-
rimiz, değerlerimiz, inançlarımız, hayata ve insanlara bakış 
açımız büyük bir değişime uğradı. Özellikle de insan olarak 
insanlara bakışımız değişti. Artık kimsenin kimseye taham-
mülü yok. Hep önyargılı ve eleştirel yaklaşıyoruz birbirimize. 
Anlamadan, dinlemeden, ne doğru, ne yanlış düşünmeden 
hareket ediyoruz. Hepsinden önemlisi “Empati” yapamıyo-
ruz. Yargılayıp, sorguladığımız, kişiliklerinde sürekli bir kusur 
aradığımız insanların kendi benliklerinden hariç, farklı bir 
benlik oluşturduğumuzu ve bu benliklerine yön verdiğimizi 
unutuyoruz.
İşte bu yüzden sürekli etkileşim içinde olduğumuz aynı za-
manı ve mekânı paylaştığımız, birbirimizi tamamladığımız 
bireyler olarak yaşadığımız toplumda birbirimizin “aynasın-
dan” bakmayı bilmeliyiz. “Aynada” gördüğümüz tüm “Ben-
liklere” saygı duyarak yaşamalıyız.

ÇÜNKÜ 
BİZLER İNSAN OLARAK DOĞDUK, 

İNSAN OLARAK ÖLMELİYİZ.
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SOSYOLOGÇA BAKIŞ

Değişimin 
nesnesi 

miyiz? 
Yoksa 
öznesi 

mi? 

Hızlı Değişimde Iskaladığımız Hayatlar

Son sürat araba kullanıyoruz ve çevremizdeki nesneleri tam olarak görmeden geçip gidi-
yoruz. Sürüş keyfi mi? Yoksa varış noktasına mı odaklanıyoruz?     
Değişimin nesnesi miyiz? Yoksa öznesi mi? 
Sürekli değişim içinde olan ve her değişimle birlikte yeniden anlam arayışında olan ha-
yatımızda olduğu gibi hiç şüphe yok ki, dünyada ve ülkemizde de çok hızlı bir değişim 
süreci yaşanmaktadır. Etrafımızda olup bitenlere, önemli/önemsiz bulduğumuz olaylara 
baktığımızda her şeyin hızla değiştiğini görmemiz ya da hissetmemiz mümkündür. . Dü-
şüncelerimiz, alışkanlıklarımız, kullandığımız eşyalar, giysilerimiz, yiyeceklerimiz, 
evlerimiz, arabalarımız, müziğimiz, edebiyatımız kısaca her şeyimiz çok hızlı bir şekilde değişmektedir. Bugün önem verdiğimiz, değerli bul-
duğumuz konular hemen yarın en istemediğimiz ya da en beğenmediğimiz konular arasına girivermektedir. Üzüntülerimiz, sevinçlerimiz ça-
bucak eskimekte, bireysel ve toplumsal gündemimiz ışık hızı ile yeni anlamlara kaymakta ve bizler buna ayak uydurmaya çalışarak varlığımızı 
sürdürme gayreti içindeyiz. Hayatımızda her şey saman alevi gibi; bir anda büyüyor ve küçülüyor. Hızlı değişim karşısında bocalayabiliyoruz; 
nasıl bir tutum takınacağımıza karar veremiyoruz. Etrafımızda olup bitenlerle mücadele edip etmeme ya da mücadeleye değip değmeyece-
ğini kestiremiyoruz. Hızlı değişim, bilgi sistemlerimizi olduğu kadar inanç sistemlerimizi de derinden etkilemeye devam etmektedir. İnsanın 
yapısal ve davranışsal durumunu göz önünde bulundurduğumuzda bunun nasıl hayata aksettiğini gözlemlemek zor olmasa gerek. Her 
şeyden evvel insanın yetişmesinde olmazsa olmaz olan eğitimin mevcut toplumumuzda oluşturduğu sorunlar üzerinden biraz örnekleme 
yapacak olursak, eğitim; bilgi ile etkileşime girerek, öğrenme ve öğretme yoluyla bireysel anlamda yüksek bir yaşam düzeyine ulaşmanın, 
toplum olarak gelişme ve ilerlemenin başlıca yoludur. Ayrıca demokratik ve insan haklarına uygun bir siyasal ve toplumsal sistem kurup 
geliştirmenin yolu da eğitimden geçmektedir. Bu anlayışla eğitimin şekillendirdiği toplumumuzda amaçlanan bir durumun olmadığını ve 
sorunların katmerlendiğini görmekteyiz. Ezberci bir öğrenci profili oluşturularak, sınıf geçme hedefine odaklanmış, diploma alarak atama 
bekleyen, üretime dayalı zihinsel eğitim verilmeyen yüzbinlerce üniversite öğrencilerimiz mezun olarak beklemektedir. Eğitimin bir atama 
veya memur olma notasında odaklandırılması da hızlı değişen ve anlamlandırılmadan ilerleyen gelişmelerin bir sonucu olduğunu rahatlıkla 
görmekteyiz. Bu sadece eğitimde mi? Elbette ki değil. Hayatın hangi alanına bakarsak bakalım hızlı gelişen dünyamızda insan faktörünün 
buna uyum sağlamakta zorluk çektiğini hatta direndiğini görüyoruz. Bu durum insanımızın hayata dair anlamlı bir yaşam konusunda adap-
tasyon süreçlerini yaşamadan önüne konulan olgularla boğuşması veya çatışması demektir. 
Hızlı yaşam döngüsü, teknolojik gelişim, iletişimin dijitalleşmesi, sosyal medya uygulamalarının ortaya çıkması ve çeşitlenmesi, insan yaşa-
mındaki bazı değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Kültür endüstrisi ve ağ toplumu insanı profilinin yaşadığı çağımızda, artık anlık durum 
bildirme, resim, video gibi yazılı ve görsel içerik paylaşma, kişiyle değil, paylaştığı içerikle etkileşime girme dijitalleşen toplumun en belirgin 
göstergesi olmuştur. Günümüzde teknolojinin yer almadığı, kullanılmadığı bir platform neredeyse yok gibidir. İşte bu hızlı değişimin hayatı-
mızda neleri yok ederek hayatımıza yerleştiğini herkes kendi zaviyesinden cevaplandıracaktır elbet. Burada dikkat çekmek istediğim şurası ki 
“Düşünerek yapmalı bir işi, sonra pişman olmamalı kişi.” Hayatın harcanan bölümü ile değerlendirilen bölümlerini tasnif edebiliyor muyuz? 
Veya hızlı yaşadığımız bu değişim fırtınasında tutunduğumuz değerlerimiz var mı? Hayatımızın anlamına anlam katanlar hala hayatımızda 
varlığını sürdürebiliyor mu?  Değişimin öznesi olabiliyor muyuz yoksa değişimin nesnesi olarak harcanıyor muyuz? Sorular, sorular…

NECDET TOPCU
Sosyolog / DUSODER Başkanı
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illfred “Korku akıl katilidir.” der.  Korku, sağlıklı kararlar 
veremeyip, aklı köreltip, hareket edememe sürecine 
sokar insanı. Oysa Oslo’nun “Hayat korkunun bittiği 
yerde başlar.” tılsımına da tutunabilmek mümkündü. 
Ama insan önce korkuya tutunabilmeyi tercih etti. Kor-

kularla döşediğimiz, temellerini attığımız, hayat serüveninde gizlediği-
miz, derinlere ittiğimiz yığın yığın duygularımız, düşüncelerimiz varmış.
İnsanın kendi içinde kendi dünyasında yaşadığı gizli kalmış hisleri vardır 
ve hiç tahmin etmediğiniz bir süreç ve olay karşısında aynalar hep o 
sakladıklarımızı çıkarır karşımıza. Hiç beklenmedik bir anda yüzleşiriz 
gerçeklerimizle. Tabii yüzleşebilme cesareti bulursa insan. Yüzleşebilen-
ler hakikat perdesini aralayıp doğru ve yanlış denkleminde gerçek sonu-
ca ulaşma derdine düşerken, yüzleşemeyenler çözümden çok soruna 
odaklanarak karmaşalarında daha çok boğulurlar. Covid-19 virüsünün 
gelişiyle öğrendik ki, hayatımızda ne çok virüs mevcutmuş ve biz bu 
virüslerin farkında olmadan onlarla hemhâl olmuşuz. Covid-19 geldi, 
aynı evde yaşayan, yıllarca aynı çatı altında yiyip-içen, soluk alıp veren 
bireylerin, içlerindeki diğer virüslerle boğuştuğunu da ortaya çıkardı.
Tahammülsüzlük, sevgisizlik, saygısızlık, kabul edilmemişlik, değersiz-
lik gibi bir sürü virüsü, mikroskop gibi büyütüp önümüze koydu. Sahi, 
“biz” biz miydik? Yoksa “Ben”in yuttuğu “biz”lik yalnızlığında kendimizi 
kandırmış mıydık? Öyle ki pandemi sürecinde evde daha çok vakit ge-
çirmeye başlayan karı-koca, çocuklar adeta kendilerini yeni tanıyormuş-
çasına tedirgin ve sonrayı kestiremez bir ruh hâline büründüler.Sevgiyle 
bağlanmış ve mecburiyetle bağlanmış eşler arasında bir ayrım çıkardı 
karşımıza. Sevgi ile bağlanmış eşler gözlerindeki derinliklerde asude bir 
bahar yaşarken, hayatın getirdiği mecburiyetle var olmuş birlikteliklerde 
de, ya bedensel bir eksiklik ya da ruhsal çalkantılar olduğu ortaya dökü-
lüverdi. Dağılmış kalabalık aileler uzun zamandan sonra hep beraber bir 
arada olunca evin hanımı veya erkeği “Ev çil yavrularından geçirmiyor.”  
söylemiyle çocuklarının ikiden fazla olduğunu fark ediyorlar. Her biri bir 
dağa savrulmuş, birbirlerinin farkında olmadan yaşamış, hayatın içinden 
bihaber geçiliyormuş meğer.Oysa 18. yüzyıldan kalma sevdaları özler-
dik. Hayalleri, vefaya bağlanmış yürekleri, sadakat ve sevgi ışıklarıyla 
parlayan göz bebekleri süslerdi. Şairin mısralarında ki gibi;

COVİD-19’UN 
AYAK SESİNDEN 
GELEN MESAJ

 “…Tatlı yeri vardır acının bile
Yeter ki arayıp bulmaya çalış

Çile çekmeyenler ermez menzile
Çilenin gönlünü almaya çalış…”

Ruh hâliyle yaşama sanatını icra ederlerdi. Hazlara odaklanılmış, sorum-
lulukları ertelenmiş bireyler, madde odaklı sevgiler, adı aile olan lakin 
gönül tadı olmayan mekânlarda yılları eritip gidiyoruz. 

Yazar Romain Rolland “En büyük düşman, benliğinizin dışında 
değil içindedir.” der.  Nedense düşmanı dışarıda arar ve hep bir 
savunma mekanizmalarıyla kendini yorar insan. Bir türlü yorgun-
luğu bitmez, oysa uzaklarda aranan hakikat çoğu zaman yakın-
larda, yanı başımdaymış kadar yakın mesafelerdeydi. İnsanın en 
yakın yeri kendi içiydi ulaşılamayacak kadar uzak algılanan.
Kendisine ve toplumuna yabancılaşmış, anlam içinde anlamsızlığı 
delen, yaşama serüveninde tükenen nice ömürlerin hikâyeleri 
endam eder romanlarda, öykülerde ve anlatılmamış hayatlarda. 
Osho “Sadece sevgi dolu bir bakış bir insanın hayatını değiştirir.” 
der. Covid-19’un hayatınızda yüzleştirdiği gerçekleri sevgiyle ka-
bul eder ve ümitle gün ışığına “Merhaba!” diyeceğiniz günlere bir 
adımla başlayabilirsiniz. Unutmayın,f “Bir adım atmak için bin 
adımı göze alanlar yolların hükümdarıdırlar.” Gürbüz Azak.

Şüheda Derya 
BARIŞ  
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1. Siyaset üzerinde otokratik bir pozisyon
2. Sosyoloji alanında çalışma yapan ilk Türk
aydınlarından birisi.
3. Kökenbilim
4. İçerik
5. Sigmund Freud’un çalışmaları üzerine kurulmuş bir
psikolojik kuramlar ve yöntemler ailesi
7. Bir işte bir kimsenin ya da şeyin üstüne düşen görev.
8. Bir kimsenin bir toplumda ya da topluluk içindeki
durumu, yeri, kazandığı saygınlık, makam
10. Çok aşağı, en alt düzeyde
11. Sosyolojinin kurucu, Auguste Comte’nin hocası
14. Kuram
18. Dünya sosyologlar derneği kısaltılmışı
19. Toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek 
nesillere
aktardıkları maddi veya manevi her şey
24. Yunanca “bilim” anlamına gelen ek

6. Toplum yaşamında yararlı ve gerekli olduğuna
ortaklaşa inanılan; kimi yerde yasa ve ahlakın yerine
geçebilen, yaptırım gücü
9. Amerikalı iktisatçı, sosyolog ve akademisyen
12. Lityum elementinin simgesi
13. Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda inandırıcı
belge
15. Sosyolojide sınıf
16. Dikkatli davranma, özenme, özen.
17. Ortak sosyal niteliklere sahip olan insanların
oluşturduğu, (fiziksel yakınlıkları bulunmayan) kategori
20. MÖ 11-8. yüzyıllarda Mezopotamya’da yaşamış bir
halk.
21. Düzensizlik ve kuralsızlık
22. SosyoLOG dergisinin Ocak ayı sayısı
23. Maşeri, içtimai.
25. Auguste Comte’un 19. yüzyılda ortaya attığı
düşüncedir
26. Siyasi bir birlik şeklinde yaşayan, ortak, mazi ve kültüre
sahip, devlet şeklinde teşkit-lanmış fert ve zümrelerin
toplamı

Dergimize Abone Olmak veya Sipariş Vermek için

0534 053 57 27 

Hazırlayan : Sema AYDIN
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DAVETSİZ
MİSAFİR

Bir sabah kalktığımızda artık hayatımızda olan bir misafirden söz 
etmek istiyorum. Salgın… İşlerimizin en yoğun döneminde, tatil-
de, yıllık yatırım planları yaparken yakalandık bu telaşa. Tüm dünya 
durdu, planlar iptal oldu, ödevini yaparken yavrular okulsuz, ark-
adaşsız kaldı. Masamızda yarım bıraktığımız işlere gidemeyeceğimizi 
öğrendik aniden. Öncesinde anlamı cilt bakımından öteye gidemey-
en “maske”ler yeni bir işlev kazandı; dezenfektanlar, kolonyalar evler-
imizin başköşesindeki yerini aldı.
 Salgın ile birlikte bir terim daha girdi hayatımıza: “Sosyal 
Mesafe!” İçinde bulunduğumuz sürece ne kadar uyuyor bu kavram? 
Günlerce üzerinde düşündüm, ısrarla telaffuzundan kaçındım ve 
her defasında “Sosyal mesafeye değil, fiziksel mesafe!” diyerek dü-
zelttim düşüncelerimi. Bir gün Necdet Topçu Hocamın da bu hu-
susa değindiğine şahit oldum, bu tevafuk sayesinde doğruladım 
düşüncelerimi.  
 Evet, fiziksel mesafede kalıyoruz ve sosyal paylaşımlardan 
faydalanarak yaşadığımız bu dönemin zorluklarını en aza indirge-
meye çalışıyoruz. Kimimiz temizlik takıntısı ve hastalık korkusunun 
çıkmazına girerken; kimimiz de zorunlu hâlleri fırsata çevirmeye ko-
yulduk. Karınca kararınca -ve teknolojinin yardımıyla- herkes, elin-
den geleni yapmaya başladı. Motivasyon konuşmaları, canlı yayınlar, 
ücretsiz danışmanlık… Fiziksel yalnızlığımıza rağmen daha sosyal 
olmaya başladık.
  Bu davetsiz misafir gelmeden evvel biz neler yapıyorduk? 
Sahip olduğumuz fiziksel yakınlığın önemine varamayacak kadar 
yoğunduk. Aynı evde, ayrı odalarda, farklı cumhuriyetler kuruyor-
duk. Zevklerimiz ve alışkanlıklarımız öylesine bireyseldi ki hafta son-
ları bir araya gelmeye “toplu etkinlik” demeye başlamıştık. Sınıfsal 
farklılıklar, fikir ayrılıkları, statü… Ne çok şey vardı bizi birbirimizden 
ayrı tutan. 
 Sanayi çağı, bilgi çağı, teknoloji çağı derken hız çağında, 
yalnızlıkların ve tüketimin esiri olmuştuk. Gelişim ve değişim, sürecin 
gerekliliğidir elbet! Lakin biz bunun bile farkına varamayacak kadar 
yoğunduk. Hep eksikliğini hissettiğimiz bir şeyler vardı. Her geçen 
gün yükselen “ulaşma” skalasında, kendi adımlarımızı saymaktan 
yorulmuştuk. Yardımlaşma, eşitlik, huzur gibi değerler “sosyal olma 
bayrağı” altındaki bir gösteriye dönüşüyor ve içselleştirilemiyordu. En 
acısı ki çocuklar, iyi anne-baba olma yarışındakilerin projesi olarak 
büyüyordu… 
  Davetsiz misafir, “Dur!” dedi herkese ve her şeye; hiç 
durmayacak sandıklarımıza bile. Maneviyatımızı besleyen tüm değer-
leri “gelenek, eski kafa” diyerek tam da rafa kaldırıyorken, “Dur!” 
dedi. Değerini anlamak uğruna kaybetmen gerekmeden dur! Her 
şey için geç olmadan dur! Kendinden daha fazla uzaklaşmadan dur! 
Her şeyin sahibi olamayacağını bilerek dur! Değer yargılarını yeniden 
sıralamak için dur!
  Sevmedik bu misafiri, sevmeyeceğiz de! Hayatın bize 
verdiği mesajları okuyoruz sadece. Yıprandık, üzüldük ve çok şey 
feda ettik. Suyla sabunla çıkmayan, zihnimizdeki kirlerden, fa-
zlalıklarımızdan temizlenmeye ve arınmaya koyulduk. 
 Yaşam akışını durdurarak bizi eşitleyen salgının, çaresinin 
de eşit bir şekilde paylaşıldığı sağlıklı birlik beraberlik temennisi ile 
fiziksel mesafeyi koruyalım, duygusal mesafeyi azaltalım. Güzel hisler 
ve yardımlaşma eylemi içerisinde sosyalleşelim…

EMİNE 
TİLAVEL               
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COVİD-19 İLE ZAMAN

Dünyaca imtihandan geçtiğimiz şu dönemde 
başta sağlığımızı, gündemimizi, günlerimizi, 
sosyal kimliğimizi, psikolojimizi, işimizi vs. bir-
çok alanımızı ihlal eden covid-19 virüsünün 
üzerimizdeki etkisiyle kanımca aile içi iletişi-
mimiz daha da zora girdi.
Boşanmaların artmasına sebep olacak ka-
dar bizi etkileyen bu ruh hâlinden nasıl kur-
tulabiliriz? sorusuna cevap arayalım. İçinde 
bulunduğumuz zorluğun sebebi, zamanın 
şartlarının bizdeki tezahürünün boyutları yani 
bizde aldığı şekil. Bulunduğum koşulları de-
ğiştiremiyorsam aleyhime olanı nasıl lehime 
çevirebilirim? sorusuyla başlanılabilir.
Enerjinizi düşüren insanlara bir selam mesa-
fesinde olun. Sizi bunalıma itecek her türlü 
programdan, amaçsız sosyal medya kullanı-
mından, telefon, tablet, bilgisayar oyunların-
dan, televizyondan, boşa zaman geçiren boş 
insanlardan itinayla uzak durun. Bu saydıkla-
rım kalp temizliği için olmazsa olmazımız olan 
ibadetlerimize ket vuran en sinsi araçlar.
Zamanı doğru kullanmazsak, zamanın fırtına-
sında kaybolmaya mahkûm oluruz. “Buz Sa-
tıcısı”nın hikâyesi ile kurbağa örneği geliyor 
insanın aklına.
Hayat takvimimizden kaç sayfa eksildiğini 
fark etmeden yaşıyor, bizi etkisi altına alan bu 
araçların bize verdiği zevk ile kendimizden ge-
çiyoruz. 
Zahmetli iştir insanın kendini diri tutması. 
Bir işe öncü olmak zordur, her yiğidin harcı 
değildir hiç şüphesiz. Her güzel şey, sağlam 
bir irade ve duru bir kalple gerçekleşir. Bunun 
için mesai harcamak gerek, yanmak, göz yaşı 
dökmek, dert edinmek, derdini sevmek ve en 
önemlisi yana yana istemek gerek. Zahmetsiz 
rahmetin olmadığını bilmek gerek.
Bugünümü neyle geçirdim?

Ne öğrenebildim? Ne ürettim?
Zamanın çoğunun hizmetimize sunulduğu şu 
günleri fırsat bilip kaç kitap okudum?
Gaflete düştüğüme inanan ben, bu hâlden 
çıkmak için ne yaptım? vs. sorularını kendi-
mize sormalı muḥḥkeme ve murâkabe hâli-
ne bir an önce geçmeliyiz. Gaflet, hakikatlere 
karşı kalbe bir perde çekilmesi hâlidir. Yeryü-
züne halef tayin edilen insanın yaradılış ama-
cını unutup boşlukta kalmasıdır.
Ataletini yen! 
Hayatın olumsuzluklarına karşı tıka kulakları-
nı, doyur ruhunu ki mücadele edecek gücün, 
zorluklara dayanacak direncin, hesapsız işler 
olursa hayatında tahammül değil sana sabır 
verecek imanın olsun.
Saatini kur seher vaktine.
Aç pencereni sonuna kadar. Kar da olsa yağ-
mur da yağsa, çek içine derin derin.
Rabbinin rahmetine sığın, ruhunun derinlikle-
rinde gezin.
Hüzünlerini, dertlerini ver seher yeline. Savur-
sun nereye isterse!
Senden uzak olsun tüm rengini, kokusunu yi-
tirmiş, aslından kopmuş hayata dair ne varsa.
Bebeklikten kalma saflığını da al yanına. Dö-
külen her zerre suyla günahlarının da Rabbi-
nin rahmetiyle döküleceğine inan.
Su temizlerken bedenini sen ruhuna, niyetle-
rine abdest aldır.
Kaldır gaflet perdesini gözünden, gönlünden.
Yüzüne tebessüm, hanene huzur, bedenine 
sağlık, ruhuna şifa olsun.
Niyetini halis tutmak için azami çaba sarf 
eden tüm gönül dostlarına selam olsun.ḥ
Sağlıcakla kalın.                                 

        

GÜLNAZ KAYNAK
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DÖNEMİNDE 
EĞİTİMİN DURUMU

Ülkemizde koronavirüs sebebiyle derinden etkilenen alanlar-
dan birisi de şüphesiz eğitim oldu.  Eğitimin her alanında köklü 
değişikliklere gidilmek zorunda kalındı. Yetkililer pandemiye 
karşı hızlıca önlemler ve tedbirler alarak çok kısa bir sürede Eği-
tim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA-TV üzerinden yayınlar başlatıldı. 
Covid-19 salgını öncesinde durum zaten pek de iç açıcı değilk-
en, salgın sürecinde eğitimde yapılan köklü değişiklikler, bera-
berinde birçok sorunu da getirmiş oldu. Bu sorunları; öğrenci, 
öğretmen, veli ve müfredat (program)-uzaktan eğitimde yaşanan 
sıkıntılar olarak ele alabiliriz.                                       
                                                 
Öğrencilerin durumu

• Her yaş gurubundaki öğrencinin beklentisi, öğretim ortamı ve 
koşullarının sınırlı ölçüde kalması.
• Öğrencilerin ev ortamında dikkatlerini dağıtan nedenler. (Kapı 
zili çalması, evde süpürge sesi, ders esnasında yiyecek-içecek 
yemeleri, ders esnasında bazı ebeveynlerin müdahale etmesi, 
küçük kardeşin olması gibi)
• Enerjilerini gerektiği gibi harcayamama ve bunun devamlılığın-
da kilo alma ve hantallaşma. 
• Akranlarıyla bir araya gelerek, sosyalleşme ortamı bulamama.
• Hazıra alışma ve sadece tüketime yönelme.
•  İnternete bağımlılık artışında çoğalma veya pekiştirme. 
• Pandemi sürecinde ekonomik nedenlerle öğrencilerin yak-
laşık %25’nin dijital araçlara ve internete ulaşımındaki engeller-
in öğrenme sürecini kesintiye uğratmış olması. Bu durumun 
içeriğin aktarılma yöntemleriyle ilgili tartışmalar bir yana, çok 
daha önemli bir sorun olan fırsat eşitsizliğini daha da görünür 
hale getirmesi. Tabi bu süreci anaokulu, ilkokul, lise ve üniversi-
te seviyelerine indirgenerek değerlendirmek gerekir.

Öğretmenlerin durumu

•  Özellikle okul öncesi ve ilkokul çağlarındaki öğrencilerimizle 
yüz yüze etkileşim kurarak, öğretmen-öğrenci arasında duygu 
aktarımı oluşturarak eğitimi icra edememek. Bunlar; kalem tut-
ma becerileri, doğru orantılı yazılar yazdırabilme gibi.
• Öğrencileri, sınıf ortamında pedagojik bakımından durumları-
nı gözlemleyememe, yorumlayamama.
• Öğretmenin ders esnasında kendini özgür hissetmesi.
• Uzaktan eğitim esnasında internet ve bilgisayar kaynaklı ak-
saklıklar.
• Mevcut, normal eğitim odaklı olan program (müfredat) ile 
uzaktan eğitim arasındaki bazı uyuşmazlıkları gidermek için 
çaba göstermesi.
Ailelerin (velilerin) durumu
• Ailelerin bu süreçte evde bazı yerleri sınıf ortamına çevirmesi.
• Çocukların derslerine zamanında giriş-çıkışlarını, ders ve 
ödevlerini takip etmek.
• Çocukların, ders saati dışındaki zamanında neler yapacağına 
dair programlar düzenlemek ve uygulamak. 
• Çocukların durumları dışında iş, ev işleri gibi sorumluluklarını 
da yerine getirmek zorunda kalmaları.
• Süreçle ilgili bilgilerin doğru ve yaşlarına uygun olarak çocuk-
lara anlatmaları ve psikolojik durumlarını göz ününde bulundur-
mak zorunda kalmaları.
• 2,3 ve üzeri çocuk sayısı olan ailelerde ders çakışmasından 
dolayı alternatif yetersizliği. 
• Çalışan annelerin çocuklarını evde yalnız başına bırakması ya 
da başka birinin yanına götürmek zorunda kalması.
 • Evde yalnız kalmak zorunda kalan çocukların neyle meşgul 
olduğu ile ilgili kaygıları.
Müfredat, uygulamalar ve uzaktan eğitim

• Tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de uzaktan eğitime, 
yüz yüze eğitime göre hazırlanmış olan müfredatla (program) 
başlanılmış olması.
• Yaparak-yaşayarak öğrenmeyi içeren uygulamalı ders prog-
ramları, sanal âleme sıkıştırılması. Öğrencilerin özel yetenekle-
rini keşfedemeyerek (spor, müzik, resim gibi) ilgili alanlara yön-
lendirilememesi. Öğretmen, öğrenci veli gibi paydaşların etkin 
katılımının gözetlenememesi ve dikkate alınmaması.
• Ev ortamlarında eğitim materyallerinin olmaması.
• Eğitimin niteliğinin iyileştirilmesinde toplumun izleme, öneri 
geliştirme, araştırmaya yöneltme ve katkıda bulunmasına 
olanak sağlayacak ortamlar hayata geçirilememişti.

 Peki o zaman tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin 
ve ailelerimizin geleceğe umutla bakabilmeleri için neler 
yapmalıyız?

 Türk Eğitim sistemi yeniden düzenlenirken, yaşam 
kalitemizi yükselten ve hayatla nasıl mücadele edebileceğimizi 
içeren programlara yönelmemiz gerekir. (Düşünme odaklı, gi-
rişimci, sorun çözebilme araştırmaya yönelik, iletişimi kuvvetli, 
kendiliğinden sosyalleşebilme gibi) Günümüzde 100 ile 500 ara-
sı soru çözüp övünen gençlik yerine, hayatı boyunca karşılaşaca-
ğı durumlarla başa çıkabilmeyi amaçlayan, başkalarına özenmek 
yerine, “Kendimizi nasıl geliştiririz?” gibi özeleştiri yapabilmeyi 
benimseyen nesillere ihtiyacımız olduğunu bilmeliyiz.
Kısacası bir Çin atasözünü hatırlatmak isterim “Bana balık ver-
me, balık tutmayı öğret.” Eğitim sistemimizde balık vermek yeri-
ne, çocuklarımıza balık tutmayı öğretme umuduyla ...

Menekşe FAKI
Sosyolog / Aile Danışmanı               



27  sosyoLOGdergisi Genç Sosyologların Sesi

Emile Durkheim; 

Sosyal 
Kimliğin 
İnşaası

EMRAH POLAT

Durkheim; toplumu bir bütünü oluşturmak amacıyla farklı işlevler üstlenmiş parçalardan oluşan biyolojik bir organizmaya benzetirken 
bu toplumun onu oluşturan bireylere indirgenemeyecek nitelikte bağımsız, bireylerin üzerinde (yani bireylerden daha önemli) bir gerçekliği 
olduğunu düşünür ve savunur. Bu toplumun bireyler üzerinde kollektif nitelikteki toplumsal olgular (gerçeklikler) aracılığıyla yaptırım gücüne 
sahip ve yine bireyleri üzerinde baskıcı ve sınırlandırıcı olduğunu vurgular ve bu nedenle toplumsal olguları sosyolojinin bir çalışma nesnesi 
olarak tanımlar.  
          Durkheim’in sosyoloji teorisi, birçok sosyoloji teorisi gibi toplumsallaşmanın kaçınılmaz olduğunu belirtir. Ve bu toplumsallaşma 
sürecinde neredeyse her şey toplumun lehinedir.  Bir bakıma bireysel irade ve fikirler toplumun çıkarları için bozulur. Kollektif bilinç, bütün 
çalışmaların merkezindedir. Toplum, bireylerin toplamından daha fazla bir şey ise toplumsal şuur da ferdi şuurdan fazla ve onun üzerindedir. 
Ve sosyal kimlik de tüm toplumsal olgular gibi kollektif bilincin izlerini taşır.
           Sosyalizasyonun yani toplumsallaşma sürecinin en önemli ürünü, sosyal kimliktir; tek tek her bireye sosyal kimliğinin kazandırılması-
dır. Bireysel hayatın her yönüne etki edecek olan bu sosyal kimliktir. Zira kimlik, bireyin çevresinde gelişen olayları seyrettiği penceresi gibidir. 
Olay ve olgular bu pencerenin görüş açısı ile zihinsel şeklini alır. Durkheim, zihinsel şemalara da bu perspektiften bakar. 
        Sosyal olaylar birbirine bağlı değişkenlerdir. Bir sosyal olayın belirleyicisi yine bir sosyal olaydır. Bir sosyal olayın neticesini de başka 
sosyal olaylarda aramalıdır. Bu sebeple sosyal kimliğin sahibi, toplumsal varlık olan insanın, davranışının toplumsal zeminden bağımsız 
düşünülmesi hatadır. Davranış, nedenleri ve sonuçları itibariyle toplumsal olgular ve toplumsal yapılarla birlikte düşünülmelidir. Durkheim’e 
göre bireysel davranışın temelindeki motivler; kültürel normlar, toplumsal olgular ve ilişkilerin dâhilinde gelişmiştir. Bunun böyle görülmesi 
sosyolojizm ekolü için teorik bir zarurettir. Bu çıkarımlarıyla da sabittir ki Durkheim sosyolojizm ekolünü temsil eder.
                  Sosyolojizm ekolünün öğretileri açısından bakıldığında sosyal kimlik asla bağımsız, zihinsel bir tasarım değildir. Kimlik, diğer 
toplumsal olgular gibi ele alınmalıdır. Post-Modern çağda bile “ben kimim?” sorusunun yanıtı çelişkiler barındırmaktan kurtulur. “Ben”, 
toplumun bana verdiklerinden ibaretim. Toplumumu gösteren bir aynayım demektir. Hayatım ve hayata bakışım, toplumsal duyuş ve anla-
yışların gölgesinde kalmaktadır demektir.
                    Durkheim’de toplumsal olgu kavramı norm, değer, ilişki, düşünce, davranım ve toplumsal yapıya ait ve toplumsal yapı ile 
ilişkili birçok şeyi içerir. Bu yüzden toplumsal olgular kimlik tanımının öncülüdür. Kimlik tasarımı tamamen toplumsal olgulara aittir. Hülasa 
edilecek olunursa toplum, kimliğin tek ve kudretli failidir. 



   www.sosyologdergisi.com                 28

KENDİM İÇİMDE SAKLI

 Her daim “kendimizi nasıl tanıyabiliriz?” diye soruyoruz, başka 
başka yerlerde arıyoruz. İşin enteresan tarafı kendimizle bu denli iç 
içeyken neden uzaklara gidiyoruz?

 Kendimize yöneldik, herkesin birbirinden kaçtığı şu günlerde bi 
kendimizden kaçamadık, odalara kapatıldık kiminle dersiniz? Tabi ki de 
kendimizle….

 “Bir ben var benden içeri” der ya Yunus Emre işte şu kıymetli 
zamanlarda o “ben” e ulaşmak için muazzam bir süreçten geçiyoruz.

 Çeşitli tekniklerle her daim kendine yolculuklarda buluyoruz 
kendimizi, tam da bu aşamada dünyayı esir alan salgınla uğraşmaya 
başladık. Evet ölümler gerçekleşti, hastahaneler doldu taştı bi taraftan 
hayatlar son bulurken diğer taraftan süreli yalnızlıklar başladı.

 “Yalnızlık” kulağa ne kadar da korkunç geliyor değil mi? Lakin 
biz hiç yalnız olamadık ki evlere kapatıldık, odalardan çıkamadık ama bir 
tek içimizde ki “ben” den ayrılamadık. Biz neredeysek o orda bir gölge 
misali…

 Dön arkadaş içine kaçamazsın ondan sadece görmen lazım 
atma en kuytu köşelere dilsize çevirme içindeki seni. Duy ve anla!

 Yolculuk başlasın Bir Ben Var Benden İçeri   diyerek, el uzatarak, 
meydan okurcasına dinlemeye ve duymaya…

SERAP DEMİR
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Gizem
ÇATALBAŞ

Covid-19 ile 
Değişen Alışkanlıklarımız

Küreselleşmenin hızla yayıldığı tıpkı McLuhan’ın da belirttiği gibi ‘’küresel 
bir köy’’ haline gelen dünyamızda yaşanan gelişmeler coğrafi konum fark et-
meksizin gündemde yer almaktadır. Küreselleşme ile gelen ticari faaliyetlerin, 
kültürel gelişmelerin ve daha birçok gelişmelere ek olarak risklerin de paylaşıl-
dığı bir ağ toplumu demek daha doğru olsa gerek. Kıtalar arası bu denli hızlı 
bilgi akışının ve etkileşiminin yaşanması olumlu gelişmeler kategorisinde yer 
alsa da risk yayılımı açısından olumsuz örnek teşkil etmektedir. Karşı karşıya 
kaldığımız güncel risk ise Covıd-19 salgını. Günümüz dünyasında hemen he-
men her bölgeyi etkisi altına alan Covıd-19 salgını yalnızca mikro alanda değil 
makro alanda da bireylerin kişisel alışkanlık ve tercihlerinde radikal bir değişimi 
zorunlu kılmıştır. Ulaşımdan tüketime, hijyenden, günlük rutine doğru uzanan 
bu değişim zinciri bireyleri sosyal izolasyona iterek küresel köy haline gelen 
dünyayı birbirinden bir haber hale getirerek salgına karşı bir savunma mekaniz-
ması geliştirmiştir. Salgın yayılımını en aza indirmek ve durdurma amaçlı alınan 
tedbirler evleri birden fazla işleve sahip mekanlar haline getirmiştir. Ev yalnız-
ca aile ile paylaşılan özel alan olmaktan çok eğitimlerin devam ettiği bir okul, 
ebeveynlerin çalıştığı bir iş yeri ve bireylerin medya üzerinden sosyal ilişkilerini 
devam ettirmesini sağlayacak kahve içme köşeleri gibi tek mekân birden fazla 
işleve sahip hale gelmiştir. Salgın sürecinde sıkça vurgulanan maske, mesafe 
ve temizlik kurallarına her zamankinden daha fazla dikkat kesilen halk, günlük 
rutinini hijyeni sağlayamadığı endişesiyle yapamamakta ve  “Acaba virüs bulaştı 
mı? Temiz miydi? Yeterince hijyene uyuyor mu?” gibi ve daha birçok soru işaret-
leriyle duygu durum bozukluğu yaşamaktadır. Sosyal ilişkiler de bu bağlamda 
değişime uğramakta ve fiziki mesafe kuralı sanal uygulamalarla yapılan canlı 
sohbetler sayesinde bir nebze de olsa gideriliyor. Aynı zamanda süreç boyun-
ca yaşanan tüketim çılgınlığı ise küçük-büyük işletmeler arasındaki rekabeti 
de arttırmakta. Bu doğrultuda karantina sürecinde temassız alışverişler, sanal 
marketler alışveriş tutkunları için adeta bir biçilmiş kaftan. Süreçte daima de-
ğişim gösteren ruhsal dayanıklılık konusu da ayrı bir başlık altında incelenecek 
cinsten. İçinde yaşadığımız toplum pozitivizm anlayışına göre canlı bir organiz-
madır. Dolayısıyla organizma sürekli olarak değişim ve dönüşüm halindedir. 
Bizler de bu değişimin olmazsa olmaz parçalarıyız. Satırlarımı durumu özet-
leyen Antik Yunan filozofu Herakleitos’un “Değişim, değişmeyen tek şeydir.” 
söylemiyle sonlandırıyorum.
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COVID-19’UN 
İŞ, YAŞAM, SAĞLIK VE 
SOSYOLOJİK SONUÇLARI

Aysel
ÖZTÜRK Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkıp oradan dünyaya yayılan ve COVID-19 olarak bilinen 

koronavirüs salgını dünyayı tehdit altına alırken, insanlığı tehdit eden sorunun baş mimarı ol-
muştur. Tabi ki bir taraftan da COVID-19 hakkında hem ülkemizde hem de dünyanın birçok 
ülkesinde çeşitli senaryolar yazılıp çizilmeye devam etmektedir. Neresinden bakarsak bakalım 
bu korkunç salgının pençesine teslim olup yok olacak ya da aşı bulup sonuçları kanıtlanana 
dek gerekli önlem ve tedbirlerle bu illetten hep beraber kurtulacağız. Virüsün geliş sebebi ne 
olursa olsun ister insan icadı ister doğanın intikamı, isterse Yaradan’ın bir uyarısı! Neresinden 
bakılırsa bakılsın insanlığın iyi düşünüp ders çıkarması gereken belki de bir lütuftur.
COVID-19 öncesine baktığımızda dünyada olup bitenler insanlık dışı; insana, hayvana, do-
ğaya, kadına ve çocuğa yapılan zulümler, işkenceler, katliamlar vb. Bir tarafta paranın kölesi, 
diğer tarafta açlığa mahkûm olmuş insanlar. COVID-19 sonrası ise, dünyadaki bütün den-
geler bozuldu, birçok şey alışılmışın dışında gelişmeye başladı. İnsanlar aç kalacağız korku-
suyla AVM’leri birkaç saatte boşaltıp evinde yiyecek ve temel ihtiyaç maddelerini stoklamaya 
başlarken, herkes neredeyse bir yakınını salgın sebebiyle kaybediyor. Birçok işyeri, sektör 
kapanırken, yeni meslekler ve iş alanları hızla gelişmeye ve açılmaya başladı. Bazı sektörlerin 
yanı sıra medikal sektörün altın çağı diyebiliriz. Sanal ticaret, sanal mağaza, AVM’ler, alışveriş 
siteleri, e-ticaret gelecek vadeden en önemli sektörlerden biri olarak yerini korumaktadır. 
Kargo, kurye, nakliye, lojistik gibi meslek grupları da hizmet sektörünün baş sıralarında yer 
almaktadır.
Artık biliyoruz ki ne dünyada ne de ülkemizde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Örf, adet, 
gelenek, görenek, kültürel yapı ve alışkanlıklar; eğitim sistemi örgün açık tartışılırken, hepsi 
sanal oldu. Bankalar, kamu, kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, iş dünyası, tebrikler, 
taziyeler, kutlamalar sanal ortamda gerçekleşirken hayatımızda birçok şey değişmeye başladı 
bile. Elbet bu salgın hastalığın sonu gelecek; ancak insanlar üzerindeki etkisi, alışılagelmiş 
bir yaşam biçiminin değişmesi gelecekte ruhsal ve fizyolojik açıdan nasıl bir sonuç çıkaracağı 
henüz tam olarak bilinmese bile özellikle çocuklarda, gençlerde, yaşlılarda ruhsal ve yapısal 
olarak kalıcı tahribatlar açacağı uzmanlarca sürekli dile getirilmektedir. Aile içi yaşanan bas-
kı, şiddet, korku gibi sonuçların topluma yansıması, toplumda nasıl bir karşılık bulacağı ve 
sonuçlarına bakınca toplum sağlığı ve düzenine sunacağı katkı sosyologların ne kadar önem 
arz ettiğinin de bir göstergesidir.



5G VE COVID-19

İsmail
ARSLAN

Her Zaman Hızlı Olmak İyi Midir?
 Günümüz dünyasında gerek teknoloji alanında gerekse insan ilişkileri alanında değişim hızının birbiriyle örtüşmekte 
olduğunu görmekteyiz. Açıkça söylemek gerekiyor ki kimin kimi geliştirdiği konusu ayrıca bir tartışma konusu olabilir. Dünya 
nüfusunun büyük bir çoğunluğunun elinde akıllı telefon olarak taşıdığı bu cihazlardan mevcut. İyi ya ne var bunda diyenleri duyar 
gibiyim.
Akıllı telefonlar hayatımıza girdikten sonra bu alanda kolaylık sağlayan birçok özelliğe sahip mobil uygulamaları da beraberinde 
getirdiğini kabul etmekteyim. Fakat, talep edilen mobil teknoloji geliştirme hızı birtakım sorunları da beraberinde getiriyor.
Mobil teknoloji alt yapılarının en önemlisi baz istasyonları. Uzunca bir süredir baz istasyonlarının sağlığa birtakım zararlarının 
olduğu bilinmekte. 3G, 4G, 4,5G derken 5G teknoloji kapımıza dayandı. 5G ile ilgili birçok kaynak bulma imkânımız var. Nedir, 
ne değildir diye birçok yerde yazılar, sözler söylendi. 
En önemlisinde:

2015’te Birleşmiş Milletler ile Dünya Sağlık Örgütü’ne 40 ülkeden 200’ün üzerinde bilim insanı 5G ile ilgili endişelerini iletmişti. 
2019’da tam 26 bine yakın bilim adamı imza attıkları dilekçeyle moratoryum çağrısı yaparak 5G teknolojisinin insan ve çevre 
sağlığına zararlı olması sebebi ile kurulumun tamamen durdurulmasını talep etti. Fakat buna rağmen hızla birçok metropolde 
5G baz istasyonu kurulumu devam ediyor. Peki, bu 5G teknolojisinin Covid-19 ile bağlantısı nedir diyeceksiniz.

İlk olarak 5G Covid-19’un çıkış yeri olarak da bilinen Wuhan’da kuruluyor. Çin hükümeti 2019 sonbaharında 5G’yi kullanmaya 
başlıyor. Hastaneler dahil birçok alanda bu teknolojiyi yaygınlaştırıyor. Covid-19 yayılma hızına bakarsak, 5G teknolojisinin ku-
rulduğu bölgelerle örtüşmektedir (İtalya, Fransa vb.).

Yeni nesil robot teknolojisinin 5G ile entegrasyonu sağladığı 60 GHz kablosuz enerji ile kabul görüyor. 
Buna nesnelerin interneti diyerek sempatik hâle de getiriliyor. Ancak 5G, oksijenin yapısını değiştirdiği 
saptanmış olan 60 GHz enerji, oksijen moleküllerince emilebiliyor. Düşünün bir kere, insan vücudundaki 
oksijen emilimi ile oynandığında ilk olarak etkilenen organımız da akciğerler. Yakın zamanda bu teknolojinin
ülkemizde havalimanlarında kurulduğunu biliyoruz. 
Şimdi! akla gelen soru şu “Her zaman hızlı olmak iyi midir?”



5G VE COVID-19

Covid’in 
Sosyal Açıdan 
Ele Alımı

İsmail Gökhan
ŞAHİN

Covid merkezli gelecek öngörüsü yerine geçmiş gelecek 
beraber konuyu kapsamlı bir şekilde ele almak istiyorum. 
Kelebek etkisi dediğimiz örneğin amazonlarda kanatlarını 
çırpan bir kelebeğin büyüyen bir hava akımına sebebiyet 
vererek İngiltere’de fırtına çıkmasına neden olabileceği 
varsayımına dayalı en ufak gibi görünen şeylerin dahi 
aslında göründüğü gibi olmayacağına dair bir tabir. Bir 
çivi bir nalı, nal atı, at komutanı, komutan ülkeyi tabirine 
benzer bir tabir. 
Egoist insanın düşünce yapı ve sistematiğinde kelebek 
etkisi dediğimiz dolaylı yollar çok fazla bir anlam ifade 
etmez. Ancak bugün kelebek değil ama bir yarasanın bel-
ki de stresten ürettiği bir virüs dolaylı yolların ne denli 
baş ağrıtabileceğini göstermiştir insana. İnsanlar kele-
bek etkisini adından da anlaşılabileceği üzere görebilirse 
en kolay ekolojik sistemden görebilmektedir. Bu görüş 
dahi olumlu gidişatın görüşü değil, insana neyin zarar 
verebileceği yönünde bir görüştür. Bu görüşün olumlu 
yönde olanını görebilmek ise elbette bundan daha zor 
bir görüştür. Çünkü bu nelerin başarılabileceğine dair bir 
hayal gücüyle ilgilidir. Doğaya verdiği zararın etkilerini ilk 
defa kendinde doğrudan görebilen insan sanmam ki in-
sana verdiği zararın etkilerini bu kadar kolay görebilsin. 
Ya olmasaydı insanın insana bu kadar zararı diye düşün-
mek gerçekten iyi bir hayal gücü gerektirmekte. Dolaylı 
yoldan olumluya gidişat bir süper egoyu gerektirmekte-
dir. Süper ego ise düşünce sistematiğini etkilemekte Ein-
stain’ın da dediği hayal gücünü çalıştırmaktadır. 
“Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür; hayal 
gücü ise her yere.
Hayal etmek her şey demektir. Hayatın size getirecekleri-
nin bir ön gösterimidir.”
Hayal gücü ve süper ego etkileşim içinde iyi bir ikili ol-
maktadır. Ancak bugün bunu başaramayan insan doğayla 
çatışmakta, çatışma sonucu doğaya yenik düşmektedir. 
İnsanın doğaya verdiği zararın bir diğeri ise insanın insa-
na verdiği zarardır. Her ikisi de aynı batı felsefesinin eseri 
olarak karşımızda durmaktadır. Adalet ise insanlığın eko-
lojik dengesini sağlamakta bir diğerine zararın etkisini 
doğrudan insanın kendi üzerinde göstererek bir anlayışa, 
bilgeliğe de hizmet etmektedir aynı zamanda. 

Bu yüzden adalet olmadığında önce 
insanlığın sonrada görüldüğü üzere 
doğanın ekolojik dengesi bozulmakta 
ve tekrar başladığı yere yani insana 
geri dönmektedir. Koronadan önce 
birçok virüsle karşılaşan insanlık 
sadece virüslere değil aynı zaman-
da kendi içinde bunların sağlayanı 
olan adaletsizliklerle de mücadele 
etmektedir. Bu güne kadar adaletten 
bulduğu güçle birçok virüsü yenmeyi 
başarmış insan adaleti sadece bir al-
anda ve belli bir kesim için değil her 
alanda her kesim için gerçekleştir-
menin mücadelesi içinde olmalıdır. 
Çünkü şunu biliyoruz ki Covid herkes-
in dikkatini çekti. Ekranlar bu konu ile 
boyandı. Covid öncesi meseleler çok-
ta mesele olmamaya başladı. Çünkü 
Covid belli bir kesimi değil herkesi 
tehdit ediyordu. 
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Yalın Toplumsal Protokol

Toplumun unsurları olan bireyler ve gruplar arasındaki 
ilişkilere, bunların nasıl bütünleşik çalışacağına, toplum 
düzeni, toplumsal protokol, asabiye (İbn Haldun), sosyal 
kontrat (Rousseau), yaşam biçimi, bazen de gelenekler 
diyoruz. Bunun düşünce altyapısına felsefi temeller, ideo-
loji, toplumsal inanışlar, dünya görüşü, hatta ulus anla-
mında olmayan orijinal kullanımıyla millet diyoruz. İkisinin 
birleşimine, toplumun inançlarından törenlere, ticaretinden 
ceza yasalarına bütününe verilecek en doğru sözcük son 6 
bin yıldır bu kullanımında olan ‘din’ sözcüğüdür.Bireylerin 
inanışlarından ülkenin yönetimine, toplumun bütünü dindir. 
Din, günümüzde çarpıtılarak bazı ritüeller, ibadet biçimleri, du-
alar ve merasimlere indirgense de esas anlamı toplumun ortak 
çalışma biçimidir, protokolüdür. Sun’i dinler geleneğe dayalıdır, 
düşünce altyapısı yoktur. “Moğollar boyu araba tekerinden kısa 
erkek çocuk öldürmez.” Neden? Atalar öyle demiş. Katoliklik gibi 
bazı dinler kuralları cemaatin liderliğine bırakır. Kendine Bilimsel 
Sosyalizm diyen Marksizm gibi dinler, uydurma bir düşünce altyapısı 
sunar. Çoğu din karmadır. Yukarıdaki tanım dahilinde, sadece dua-
lara ritüellere metafiziğe değil, toplumun çalışma sistemine din diyor-
sak, o zaman bu bütünü, karmaşık toplumu ayakta tutan sistem; ne 
kadar az yamalı, ne kadar az karma, ne kadar az eklemli, ne kadar az 
birbiriyle tutarsız parçalardan oluşursa o kadar sağlam, dinamik, sorun-
lara, krizlere cevap verebilir düzeyde olur. Karmaşık dinler, tarihsel olarak 
keşmekeşe dönmüş sosyal protokoller, zamanla toplumun çalışmasının 
önüne geçer. Temel bir konuda soru sorulduğunda, falan mezhep böyle 
der filan görüş şöyle der, falan alim bunu dedi ama kafir oldu, ama çağdaş 
yorumlar da var, bu konular karışıktır, cevap yok, deniyorsa burada ciddi 
sorun vardır. Sistemlerin, ortam değiştiğinde değişmeden cevap verebil-
mesi için kısa, öz, tutarlı bir çekirdeğe ihtiyacı vardır. Örneğin bilgisayarların 
ilerleme hızına yetişemeyen sistem yazılımcıların isteği üzeri geliştirilen komut 
sayısı indirgenmiş işlemciler (RISC), bilişimdeki bu sorunu 1990’lı yıllarda çö-
zebilmişti. Bütün dünyaya cevap arayan toplumsal sistemin de zorunlu yapısı 
sade olmalıdır.İslamiyet yalın, tutarlı ve kolay uygulanabilirdir. Kuran-ı Kerim, 
Hristiyanların, Yahudilerin mukaddes kitabından çok daha kısa ve özdür. Aynı 
zamanda doğa yasalarıyla, adına fıtrat ya da Sünnetullah dediğimiz kurallarla 
da uyumludur, bilim ilerledikçe bu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle en başta her 
toplumca benimsenmiş, bilimde düşüncede uygarlıkta bir büyük patlamaya neden 
olmuştur.Eski İran diniyse bunun tam zıddıdır. Mecusilik ya da Zerdüştlük, Kuran’da 
Hristiyanlık, Yahudilik ve Sabiilikle beraber anılmasından dolayı orijini ilahi bir tevhid 
dini olmasına karşın, zamanla bozulmuş, tahrif olmuştur; karmaşıktır, ibadet ayrın-
tıları bir yana küçük abdest adabına bile adanmış özel mukaddes metinleri vardır. 
Karmaşık olduğu için profesyonel rahiplere ihtiyaç duyar. Sadece İran kentlerinde 
anlamlı, ama onları da ayakta tutamamış, iki bin yılda işlevini yitirmiş yamalı bir sosyal 
protokoldür. İlk fethedilen İran, büyük eski kalabalık bir uygarlık olduğundan, Zerdüşt 
rahip sınıfın zamanla hidayete erip İslamiyet’i benimsemesiyle, o karmaşık zihniyetleriyle 
İslam alimleri arasına girdiklerinden, kendi alışılagelmiş geleneklerine karşılıklar aradılar. 
“Zerdüştlükte namaz kılmadan abdest alırken birçok zorunlu dualarımız vardı, şimdi yeni 
dinimizde ne dualar okumalıyız” türünden, kötü niyetli olmayan ama yanlış sorular sorup, 
yeni dinlerine hizmet etmeye çalıştılar. Tabii İslamiyetin Kuran’daki kolay, her ortama uyar-
lanabilir, azaltılmış emirli yapısıyla Zerdüştlüğün statik, karmaşık, yeni ortamlara uyumsuz, 
bürokratik, çok sayıda emirli yapısını harmanlayarak. İslamiyetin ilk döneminin ardından 
gelen yüzyıllarda bu kitlesel eski Zerdüşt Müslüman alimler hakimiyet kurdular. Ancak Kuran, 
kıyamete kadar bozulmadan elimizde bize yol gösterecek, güçlü, dinamik, insanlığın bütün 
sorunlarına her ortamda cevap verebilecek tek metin olarak bugün tek başına durmakta-
dır. Kuran’ın muhkem, belirleyici ayetleriyle net ortaya konan toplum hem yenilmez, hem de         
yeryüzündeki bütün toplumları kaynaştırıp İslamı, yani barışı getirir.



   www.sosyologdergisi.com                 34

SOSYAL KONTRAT

ŞEMSİYEMİN UCU KAREEBRU AYTEKİN 
Mühendis / Sosyolog

Şemsiyelerle tarih bundan yaklaşık olarak MÖ 3400 yıl 
önce Mezopotamya’da tanışmış. Bir rütbenin, bir ayrı-
calığın simgesi olarak kabul edilmiş o yıllarda. Kullanım 
amacı ise bugünkünden farklı olup, yağmur değil yakıcı 
olan güneşten korunmak içinmiş. Ve yüzyıllar boyunca da 
şemsiyeler, güneşten korunmak amaçla kullanılmış. Üste-
lik kelime kökenine baktığımızda, Latincede “umbra” keli-
mesi gölge anlamına gelmekte olup, İngilizcede geçen ve 
anlamı şemsiye olan “umbrella” kelimesine dönüştüğünü 
görüyoruz. Bize ise Arapçadan geçmiş. Arapçada güneş 
anlamında olan şems, şemsiye ise güneşlik demektir.
Şemsiye denilince ilk Mısırlıların kullanımına tanık oluruz. 
MÖ 1200 yılları arasında Mısır halkında şemsiye, “dini 
bir simge” olarak karşımıza çıkıyor. Gökyüzünün, Tan-
rı’nın vücudundan yapılmış dünyayı koruyan bir şemsiye 
olduğuna inançları vardı. Bu inanışlarını başları üzerinde 
taşıdıkları şemsiye ile gösteriyorlardı. Bu onlar için yüksek 
ahlak simgesiydi.
Mısırlıların kullandıkları şemsiye, Romalılara bir kadın sem-
bolü olarak geçti. Öyle ki Roma erkekleri bunu hiç kulla-
namadılar. Şemsiyeler yağlı kâğıttan olunca yağmurdan 
da korunmak amaçlı yine kadınlar tarafından kullanıldı. 
Düşünün acık hava Antik tiyatrolarda kadınlar yağmurlu 
havada rahatça otururken, erkekler mecbur sırılsıklam 
oluyordu. Bir kere bir kadın sembolü olarak görülmüştü. 
Ne diyelim, şimdiki kullanım hâlini görseler; boşuna ıslan-
mışız, derlerdi kesin. 
Yağmura karşı kullanmayı ilk akıl eden ise Çinliler tarafın-
dan olmuş. Su geçirmez özelliği kazanması için şemsiye 
için kullanılan kâğıdın reçinelenmesi sağlandı. Sonrasında 
pek bir bilgiye ulaşamıyoruz. Ta ki Janas Hanway isimli 
Faslı yazar ve gezgin tarafından Londra’dan Batı dünyası-
na (16’ncı yy sonlarına doğru) şemsiyeyi ısrarla kullan-
masına kadar. Erkeklerin yine kullanmaktan çekindikleri 
bir nesne imiş. Ve kullanılması alay konusu bile olmuş, 
ama bakılmış ki bunun çok bir önemi de yok. Asıl kul-
lanılmasının yaygınlaşması ise 1700’lü yıllarında başlamış. 
Yünlü kumaşların üstü bir çeşit yağ ile muamelesi sonu-
cu su geçirmezlik özelliği kazandırılması sağlandıysa da 
bunun ömrü çok fazla olmadığı anlaşıldı. Giderek   
 daha kaliteli şemsiyeler üretildi. Erkekler siyah
 şemsiye renginde karar kıldılar ve günümüzde de
 en çok tercih edilen renk hâlâ siyah. 1800 yıllarında 
ahşap şemsiyeler yavaş yavaş yerini metal şemsiyelere 
bıraktı. Metal şemsiyeler, 1852 yılındaki icadıyla birlikte 
yağmura karşı kullanımı daha pratik hâle bürünmüş oldu.

 Ülkemize gelmesi 1882 yılında İstanbul’da ikamet eden 
Robenson isimli bir İngiliz’in şemsiye üretimine başla-
masıyla olmuştur. 
Şemsiyenin kullanımının Osmanlı’da elbette daha evveli 
bulunmaktadır. 18. yüzyılın sonlarında, kadınların giyim-
lerinde büyük değişim yaşandığı, özellikle Gayr-ı Müslim 
kadınların kullandığı şemsiye kullanma modası İstanbullu 
Müslüman kadınlarda da kullanılmaya başlandığı gözlenir. 
O zamana ait resimlerde de sandal gezintileri ve ellerinde 
şemsiyeleri ile kadınları görürüz. 
***
Biz yine tarihin sayfalarında yer alan o şık görsel hâlini 
zihnimize yansıtalım. Bir Trakya türküsü olan Şemsiye-
min ucu kare dizeleri eşliğinde, Göksu’da gezintiye çıkmış 
hanımların ellerine bırakalım kendisini ne derseniz…

“Şemsiyemin ucu kare
Yok mu şu derdime çare
O yâr güzel, ben biçare
Çaresiz dertlere düştüm
Bir vefasız yâre düştüm.”
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Nerede, nasıl, kaç yaşında ya da hangi ruh hâliyle bu yazıyı okuyorsunuz bilgim yok. 
Size lezzetleri acılaştıran bir şeyden bahsedeceğim. Günlük hayatımızda gündemimize 
düştüğünde belki korkutan bir gerçekten. İnsan varlığı için bir bitiş ya da sonsuz bir hayatın 
başlangıcı olarak mı kabul ediyorsunuz bilmiyorum. Ölüme dair kabul ve reddedişleriniz bu 
konuya bakışınızı değiştiriyordur. Ama bildiğim bir şey var kaçınılmazlığı.
 “Nerede olursanız olun, isterseniz sağlam kaleler içinde bulunsanız da ölüm sizi yakalaya-
caktır.” (4/78)
Dünyanın adım adım kıyametine yaklaştığını düşünür çoğu insan, kendi kıyameti olan 
ölümünü düşünmediği kadar. Haberciler hayatlarının pek çok noktasında mesajları ona 
getirmiştir. En yakınlarının kaybıyla yüzleştirmeye çalışmıştır. Okuduğu, gördüğü her ne 
varsa yaşam ve ölüme dair her fırsatta uyanmasını sağlamaya gayret etmiştir. Gerçekleri 
görmesi ve duyması için zaman da verilmiştir aslında. Ama bilinmelidir ki bütün bu çabaları 
görmek ancak güzel bir niyete dayanır. İyi insan olabilmek, kalabilmek ve dünyadan bu 
şekilde ayrılabilmek. Güzel niyetle başladığınız yol, görünüş olarak başarılı ya da başarısız 
olabilir. Ama bilmelisiniz ki fani bir varlığa sahipsiniz ve gözleriniz maddiyatın arkasındaki iş-
leyişi görecek şekilde yaratılmadı. Göremediğimiz arka planda bizler için ne güzellikler hazır-
lanmış bilinmez. Bulunduğunuz noktadan geçmişinize bakarak, her ne görüyorsanız iyisi 
ve kötüsüyle kucaklayabiliyor, kabullenebiliyor, affedilmesi gerekenleri serbest bırakabiliyor-
sanız, iyi bir başlangıç yapmışsınız demektir. Bu başlangıcın sizi şu anki noktanızdan çok ile-
ri seviyelere ulaştıracağından emin olun. Siz iyi olmaya, kalmaya ve ölümle karşılaştığınızda 
nefesinizi iyi birisi olarak vermeye gayretli olmalısınız. Gayret sonuçtan çok daha kıymetlidir. 
Çünkü her gayretin sonucunu görecek kadar vaktimiz olmayabilir.
“Her canlı ölümü tadacaktır. Kötüyle de iyiyle de sizi yıpratıcı bir imtihandan geçiririz. 
Huzurumuza çıkarılacaksınız.” (21/35)
Belirlenmiş bir süre vardır ve o süre bittiğinde nerede, kaç yaşında, hangi maddi ve manevi 
varlıkların sahibi olduğunuz önemini yitirir. Beraberinizde ne götürebilirsiniz ki? Mallar ve 
evlatlar, hazır olup olmamanız, istemeniz ya da istememeniz, “keşke ve iyi”kileriniz, son 
nefesinizi verirken iç huzuru ile “artık vakti geldi” demeniz hangisi önemli?
Geride bıraktığınız her kim ve ne varsa hayatlarındaki değeriniz kadar anılacak, bir süre son-
ra da yokluğunuza alışılacaktır. Bunu vefasızlık, sevgisizlik veya değer bilmezlik olarak algıla-
mayın lütfen. Böyle olması gerektiğini kendinize kabul ettirin. Maddi varlığınızla yanlarında 
olmadığınız her geçen gün, yokluğunuzun sancılarıyla ilk günkü gibi öylece kalmalarını 
beklemeniz bencilliktir. Alışmalılar ve hayatlarına kaldıkları yerden olmasa da bir şekilde 
devam edebilmeliler.
Sizin de hayatınızda kayıplarınız olmuştu. Belki çok da değer verdiğiniz, yokluğuna alışamam 
dediğiniz vazgeçemedikleriniz vardı. Onlar gitti ve hâlâ yaşıyorsunuz. Bunu nasıl başardınız 
peki? Sevdiklerimiz ve sevenlerimizle tekrar bir araya gelme umudunuz hep saklı kalmalı ve 
size haklı bir duruş sağlamalıdır. 
Kâinat, insanlık ve kendi adına farkındalık oluşturmuş, kendine verilen maddi ve mane-
vi lütufların farkında olarak bunları israf etmeyen, Rab’binin huzuruna çıktığında “bana 
verdiğin maddi ve manevi nimetleri hakkıyla kullandım” diyebilen insanlardan olmak ister 
misiniz? Tercih sizin, sorumluluk da.                                                                                                                         

“Ufka bakarlar; ölüm uzakta mı uzakta
Ve tabut bekler, suya inmek için kızakta
Sultan olmak dilersen, tacı, sorgucu, unut!
Zafer araban senin, gıcırtılı bir tabut!”
    NFK      
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AYŞE SALCAN

PANDEMİ
Pandemi, Eski Yunan dilinde “tüm” anlamına ge-
len “pan” ve “insanlar” anlamına gelen “demos” 
sözcüklerinden oluşan “tüm insanları etkileyen” an-
lamında bir kavramdır. Bakteri, virüs gibi etkenlerin 
vücuda girmesi, orada gelişmesi veya çoğalması 
enfeksiyonudur.  (Aslan R. Tarihten günümüze ep-
idemiler, pandemiler ve Covid-19. Ayrıntı Dergisi. 
2020;8(85):35-41.) 
Bulaşıcı hastalıkların tıp dilindeki adı Pandemidir. 
Pandemiler bulaşıcıdır. Bir hastalığın salgın olarak 
kabul edilmesi için hastalığın çok geniş alanlara 
yayılması gerekmektedir. Bu tür salgınların, DSÖ 
tarafından salgın olarak ilan edilmesi için; küresel 
düzeyde bir yayılım olması ve şehirlere, ülkelere, 
kıtalara ve hatta dünyaya yayılması ve çoğu insanın 
hayatını kaybetmesi gerekir. Bu durumda ilk ve en 
önemli önlem karantina altına almaktır. Salgın bir 
türden bir türe; insandan insana, hayvandan insana 
geçebilir; bu şekilde devam eden hastalıklar, bu-
laşıcı hastalık olarak kabul edilir. Bulaşıcı hastalıklar; 
havadan, sudan, topraktan insanlara ve hayvanlara 
yayılabilir. Salgınlara neden olan organizmalar, 
virüsler, bakteriler veya parazitlerdir.
Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta hatta 
tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan 
ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemilere) 
verilen genel addır. Salgın hastalıklar, insanlık tar-
ihinin çeşitli dönemlerinde farklı insan toplulukları 
arasında sıklıkla görülmüş ve toplumları etkiley-
erek tarihte izler bırakmıştır. Tüm dünya ülkelerini 
etkileyen salgınlar küresel salgın olarak adlandırılır. 
Bugüne kadar salgın olarak değerlendirilen hastalık 
türleri 20 tanedir ve dünya genelinde toplu ölüm-
lere yol açmıştır. (Antonine salgını,Justinian ve-
bası, Japonya çiçek vebası, Kara veba, Aids…….
ve Covid-19) Covid-19, 2019 yılı sonlarında Çin’de 
ortaya çıkan Şiddetli Akut Solunum Sendromu 
Koronavirüs-2 (SARSCoV- 2; daha önce 2019 yeni 
korona virüs veya 2019-nCoV) hastalığı olarak 
isimlendirilen COVID-19 büyük bir küresel salgına 
neden olmuş çok önemli bir halk sağlığı sorunudur. 
Virüsün, SARS-CoV ve SARS ile ilgili yarasa CoV’lar 
ile aynı türlerde beta-Koronavirüs ailesinin bir üye-
si olduğu tespit edilmiştir. (Koçyiğit A. 2020: 5-11) 
Küresel salgınlar, tüm ülkeleri ve toplumları etkile-
mekte ve yaşanılan salgınlar sağlıkta dönüşüme se-
bep olmuştur. Sağlık sistemi bu tür salgınlarla yeni 
metotlar öğrenmiş ve hızlı müdahalenin önemini 
arttırmıştır.

Buna benzer şekilde, 20. yüzyılın başlarında patlak 
veren ve dünyayı küresel anlamda etkisi altına alan 
İspanyol Gribi virüsü yaklaşık 500 milyon insanın 
hastalanmasına 40 ile 70 milyon arası insanın ha-
yatını kaybetmesine sebep olmuştur. 

Özellikle Küreselleşme ile birlikte HIV- AIDS, Ebo-
la, Kırım Kongo, Domuz Gribi, Kuş Gribi gibi daha 
pek çok hastalık insan topluluklarının sağlıklarını 
önemli ölçüde etkilemiş ve pek çok sağlık sistemi 
bu hasatlıklarla başa çıkmak için çok ciddi miktar-
da sağlık harcamaları yapmak zorunda kalmışlardır. 
Ancak bunların hepsinin arasında, İspanya’da tanısı 
konmuş olmasından dolayı İspanyol Gribi olarak 
adlandırılan bu salgından yaklaşık bir asır sonra or-
taya çıkmış olan yeni bir küresel pandemi ile bütün 
dünya ülkeleri karşı karşıya kalmışlardır. Daha önce 
Avrupa’dan dünyaya yayılan ve tüm dünyayı kasıp 
kavuran virüsün bir benzeri bu kez Asya kıtasından, 

Çin’de ortaya çıkmış ve yine bir anlamda tüm 
dünyayı esir almış bulunmaktadır.
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“

MODERN 
TOPLUMSAL 
BİLİMLERİN 
ÖNCÜ İSMİ 

İBN-İ 
HALDUN

Kendisinden önceki geleneksel hikayeci tarih anlayışından sıyrılarak tarihin konusunu, insan toplumu ve medeni-
yetinin incelenmesi olarak açıklayan İbn-i Haldun her ne kadar yaşadığı dönemde anlaşılama da sonrasında en 
büyük tarih felsefesinin sahibi, sosyolojinin habercisi, sosyal morfolojinin, genel sosyolojinin ve siyaset sosyolojisi-
nin öncüsü gibi övgü dolu pek çok sıfat ile nitelendirilen büyük bir ilim ve fikir insanıdır. Çok yönlü eğitimi ile üstün 
dehasını birleştirerek asırlar öncesinden modern toplum bilimlerine ışık tutan büyük İslam alimi İbn-i Haldun’u biraz 
daha yakından tanımaya ne dersiniz?

Tam adı Ebu Zeyd Abdurrahman İbn Haldun el-Hadramî ya da Abdurrahman B. Muhammed B. Ebu Bekr Muhammed B. 
Hasan’dır. Künyesindeki Ebu Zeyd büyük oğlu Zeyd’den gelir. Ayrıca Mısır’da Malikî başkadılığı yaptığı için Veliyüddin, ailesi 
Yemen’in Hadramut ilinden olduğu için Hadramî, kendisi Tunus’ta doğduğu için Tunusî, diğer mezheplere bağlı olan kadılar-
dan ayırdedilmek için Malikî, hayatının önemli bölümünü Mağrip’te geçirdiği için de Mağribî gibi lakaplarla da anılmıştır. 
(TDV İslam Ansiklopedisi) Haldun ismi de dokuzuncu göbekten dedesinden gelmektedir.
Eski ve soylu bir ailenin çocuğu olan İbn-i Haldun, 27 Mayıs 1332’de Tunus’ta dünyaya gelmiştir. İbn-i Haldun’un ilk öğret-
meni, kendisini İslami ilimlerde ve edebiyatta yetiştirmis babası oldu. Babasından aldığı derslerle ve Kur‘an-ı Kerim‘i ezber-
leyerek öğrenimine başladı. 
Ailesinin konumu dolayısıyla o dönemin en iyi alimlerinden Kur’an, Arap dilbilimi, Hadis ve Fıkıh alanlarında icazet aldı. 
O dönemin tanınmış kıraat âlimi Şeyh Abdullah Muhammed Bin Bezzal-i Ensari’den “Kur’an’ı Arapça‘nın yedi lehçesine 
göre yedi farklı şekilde okumayı” (Kıraat-ı Seba) öğrendi. Şatibiyye ve Raiyye Kasidelerini ezberledi. Kendi anlatımına göre 
Kur’an’ı, yedi kıraat üzerine yirmi bir defa hatmetti. 
Böylece hem aklî hem naklî bilimlerde kendini geliştirdi. Ayrıca matematikçi ve filozof olan El-Âbilî’den matematik, mantık 
ve felsefe eğitimi aldı. İbn-i Rüşt, İbn-i Sina, Fahreddin Razî ve Şerafeddin El-Tusî’nin eserlerini okudu. 
1348 yılında, 17 yaşındayken üç kıtayı ve bu arada Tunus şehrini de etkisi altına alan büyük veba salgınında ailesini kaybetti. 
Hayatının son 24 yılını Kahire’de geçiren İbn-i Haldun, yüksek makamlarda bulunarak zamanın siyasi adamlarıyla çalışmştır. 
Çeşitli devlet görevlerinde bulunmus, mahkûm edilmiş, hapis yatmış ve sonra itibarı iade edilmiştir.
1374 yılında Afrika‘da küçük bir kasabaya çekilen İbn-i Haldun, bu süreçte meşhur “Mukaddime”sini kaleme almıştır. 1383-
1406 yılları arasında Mısır‘da kadılık yapmış, 19 Mart 1406 yılında Kahire’de vefat etmiştir.
Siyasi bir deha olan İbn Haldun 14. yüzyılda Endülüs’te yaşamış ve zamanının kültürünü aşan Müslüman bir düşünürüdür. 
Modern toplumsal bilimlerin kurucusu, değerli bir Müslüman toplumsal kuramcı diye adlandırılır. Arıstotales, Platoni, Farabi, 
İbn-i Sina ve İbn Rüşd’den etkilenen İbn Haldun, geliştirdiği kuram ve fikirleriyle Kant, Montesquie ve Toynbee gibi isimleri 
de  etkilemeyi başarmıştır. 
40’lı yaşlardaki kritik dönemlerde siyasetten çekilerek 43 yaşlarında Bedevilerin arasında, 7 ciltten oluşan eseri Kitabul-İber‘in 
(Dünya Tarihi) bir nevi başlangıcı ya da önsözü niteliğinde olan ve dünyaca bilinen Mukaddime’yi, 5 ay gibi kısa bir sürede 
yazmıştır. Bu kitap, Osmanlı tarih anlayışını derinden etkilemistir. Cemil Meriç, Ibn-i Haldun için der ki; “Semasındaki tek 
yıldızdır.” (Bu Ülke)
İbn-i Haldun’un dünya çapında tanınıp ilgi görmesi oldukça yakın bir zamana tekabül etmektedir. Mukaddime’nin Türkçe‘ye 
çevrilmesi ancak 18. yüzyılda gerçekleşebilmiştir. İbn-i Haldun’un batı dünyasında tanınması 19. yüzyıla dek mümkün ol-
mamıştır. İlk olarak 1806 yılında Silvestre De Sacy, yazdığı eserde İbn-i Haldun’dan bahsetmiştir. Ardından 1821 yılında 
Joseph Von Hammer - Purgstall, “Arab Montesquiue” olarak nitelendirdiği İbn-i Haldun hakkında bir makale yayımlamıştır. 
İbn-i Haldun hakkında yazılmış ilk İngilizce makale 1935 yılında Jakop Grefve tarafından “An Account of the Great Historical 
Work of the African Philosopher, İbn Khaldoun” başlığıyla yayımlanmıştır. (Okatan, 2016)
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Coğrafya Kaderdir“ ”

İbn-i Haldun, çeşitli yazarlar tarafından modern tarihçiliğin, siyasal bilimlerin ve sosyolojinin kurucusu olarak 
gösterilmiştir. Toynbee, ondan söz ederken, “Herhangi bir zamanda, herhangi bir ülkede, herhangi bir zihin 
tarafından yaratılmış en büyük tarih felsefesinin sahibidir.” ifadelerini kullanır. Hitti‘ye göre İbn-i Haldun, İslamın 
en büyük tarih felsefecisidir. A. Ferreira ve Ludwig Gumplowicz gibi sosyologlar, İbn-i Haldun‘u sosyolojinin 
habercisi ve öncüsü olarak nitelendirirler. Bazı kaynaklarda ise tarih sosyolojisinin, sosyal morfolojinin, genel 
sosyolojinin ve siyaset sosyolojisinin öncüsü olarak nitelendirirler.

İbn-i Haldun ve Tarih Felsefesi

- Rivayetçi tarih geleneğini tenkit ederek eleştirel tarih inşa etti.

İbn Haldun’un İslâm tarihçiliğine yaptığı en önemli katkı, o zamana kadar uygulanan İslâm tarih metodolojisine 
yönelttiği eleştirilerle tarih ilmini felsefî bir bakış tarzıyla incelemesidir. İbn Haldûn, bu açıdan İslâm dünyasının 
ilk tarih filozofu olarak kabul görmüş ve bu yönüyle de çeşitli araştırmalara konu olmuştur. 

Rivayetçi tarih geleneğini tenkit 

      ederek eleştirel tarih inşa etti.

Yahudilik ve Hıristiyanlık kültürünün getirdiği ilerlemeci çizgisel tarih anlayışı geçmiş, gelecek ve şimdiyi kesin bir şekilde bir-
birinden ayırarak tarihe sonul bir amaç yükler. Böylece Ortaçağ’da zaman kutsallığından arındırılmış, insan özneleştirilmiştir. 
Tarihi kozmosa benzer bir döngüyle tekerrür eden biçimler olarak tasavvur eden döngüsel tarihten çizgisel tarih yaklaşımına 
geçilmiştir ve tüm batı düşünce tarihi bu mirası benimsemiştir. İslam’ın tarih yaklaşımı, kategorik ayrıştırmaların ötesine geçen 
farklı bir yapı ihtiva etmektedir. İslam düşünürü İbn-i Haldun tarihi ilahi yasanın getirdiği zorunluluklar (sünnetullah) ve toplum-
ların çeşitliliğini oluşturan ârızi yönlerinin bağıntısı üzerinden analiz ederek ilk tarih metodolojisini kurmuş ve tarihi, felsefi/bilim-
sel bir temele oturtmuştur. Tarihi, varlığa içkin gördüğü döngüsel bir süreç olarak tasavvur etmiş, devletler, toplumlar, asabiyet 
bağları ile insan organizması arasında bir ilinti kurmuştur. İbn-i Haldun hem o döneme kadar olan tüm algıyı yerle bir ederek 
tarihi bilimselleştirmesi, hem de devletlerin ve toplumların dönüşümünü onu yaratan zorunluluklar içinde değerlendirmesi, 
görecelilik vurgusunu sosyal bilimlere dahil etmesi ile Rönesans fikirlerine öncülük etmiş bir düşünür olarak belirmiştir. Sonuç 
olarak onun organizmacı görüşleri 18. ve 19. yüzyılda batılı düşünürler tarafından yeniden üretilmiştir. (Nebati, 2019)
İbn-i Haldun’a göre, “tarih ilmi, gayesi şerefli, faydaları pek çok ve usulü gayet önemli olan bir disiplindir. Zira bu ilim, geçmişteki 
kavimlerin ahlakı, nebilerin gidişatı, hükümdarların devletleri ve siyasetleri ile ilgili hallere bizi vakıf kılar.” Özlem’e göre tarih 
sözcüğünün kökenine bakıldığında, istoria-istorein’den geldiği görülmektedir. “bilme”, “bilgi edinme”, “tanık olunan olayları 
bilme”, “haberdar olma” gibi anlamları içeren bu sözcük, sadece geçmişi değil doğa bilgisini bilme anlamında da kullanılmıştır. 
(Özlem, 2010, s. 25).
İbn-i Haldun’un tarih yaklaşımında zahiri ve batıni olmak üzere iki boyuttan bahsetmek mümkündür. Zahiri boyut olayların 
nakledilmesi ile ilgilidir.  Başka deyişle; olayların sadece nakledilmesi ve bu anlamda bir tarih yazıcılığı, zahiri yaklaşım olarak 
görülmektedir. Böyle bir yaklaşımın günümüzdeki karşılığı daha çok tarih felsefesidir.
İşte İbn-i Haldun, daha çok ikinci yaklaşımla paralel bir görüşü ve bu çerçevede 
döngüsel bir tarih anlayışını benimser. İbn-i Haldun, naslar yerine tecrübe ve 
gözleme dayalı, aklı merkeze alan incelemeyi esas alır. Ele aldığı konu/konular, 
modern sosyal bilimler ve sosyoloji ile örtüşse de metot ve yaklaşımları 
farklılıklar taşır. Normatif değildir. İbn-i Haldun’un tarihi, felsefi ilimlerden 
biri olarak kabul ettirme çabası, klasik felsefe anlayışı ile çelişir. Her ne 
kadar Aristo ve Platon’un toplum ve devlet konusundaki görüşleri tarihsel
 öğeler taşısa da her ikisi de tarihi, “bilgeliğin” bir dalı olarak 
görmezler. Aristo’ya göre şiir tarihe göre çok daha felsefi ve 
üstündür. Çünkü tarih, özel ve tikel olana yönelirken; 
şiir evrensel olana yönelmektedir.
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Farabi ve İbni Sina’nın bilimler sınıflandırmasında da tarihin hiçbir yeri yoktur.
 İbn-i Haldun’un keşfettiğini ilan ettiği yeni ilmi kabul ettirmede karşılaştığı güçlüğü 
anlayabilmek için, düşünürün yaşadığı dönemde bilim olarak algılanan şey ile bugünkü 
bilim algısı arasındaki farkı bilmek gerekir.

Mustafa Yıldız’a göre tarihin klasik felsefe tarafından bilim sayılmamasının iki temel nedeni 
vardır Birincisi, tarihin nesnesi geçmişe ilişkindir. Karşımızda bir nesne olarak bulunmaz, 
belirlenemez ve sürekli değişir. Halbuki bilgeliğin konusu ancak Platon’un “İdealar Evreni” 
ya da Aristo’nun “Devinmeyen Devindirici”si gibi değişmeyen şeyleri incelemek olabilirdi.
İkinci güçlük ise nedensellik ilkesinin uygulanabilirliği konusundadır. Burada 
nedenselliği de bugünkü anlayışımızdan daha farklı şekilde anlamak gerekir. 
Klasik -felsefede nedensellik tüm nedenlerin kendine bağlandığı bir 
“ilk neden”  (Tanrı) düşüncesine gider ve felsefenin 
konusu bu ilk nedeni incelemektir.

Oysa İbn-i Haldun, somut olaylar arasındaki nedensellikten bahsetmektedir. Yani nedenselliği tarihe uygulayarak, olaylar 
arasında geriye dönük bağlantılar kurarak, tarihe ve toplumlara ilişkin yasalar bulmaya çalışmaktadır. Tarihsel olayların 
doğruluklarını denetleyebilmek böylelikle mümkün olabilmektedir.

Dünyaca Bilinen Eseri Mukaddime

Giriş/önsöz mahiyetinde olsa da toplamından daha fazla olup fıkıh, edep, felsefe geleneği ile yazılmıştır. Temel modeller 
olarak tekrar edilişi, empirizme dair yapılanması, genel çatısı, gözlem, müşahedeye dair özgünlük ile gelenek arası bir 
yerdedir. Türkiye’ye gec girmiş, Osmanlı zamanında tercüme edilmiştir. 1806‘ da, Avrupa’da oryantalistler arasında tartışma 
başlamış ve Ibn-i Haldun’a modernlik atfedilmiştir. Entelektüel düşüncelere sahip olarak 14. yüzyılda İslam düşüncesine 
ait olmadığını söylemişlerdir. Endülüs yolculuklarının etkisi olduğunu düşünmüşlerdir. Bazı çevrelerce de modern olmadığı 
söylenmiştir. Modern midir yoksa modern öncesi midir arasında gelip gidilmiştir.

Mukaddime’nin Bölümlerini 
1. İnsan medeniyeti, insan medeniyetinin farklı türleri ve dünya üzerindeki örnekleri, 
2. Kabileler ve vahşi milletlerin de dahil olduğu çöl medeniyeti, 
3. Siyasi otorite ve buradaki mücadeleler, sultanlıklar, halifelik ve kraliyet, 
4. Yerleşik medeniyet, ülkeler ve şehirler, 
5. Meslekler, yaşam tarzları, kazançlı meslekler ve çeşitli yönleri, 
6. İlimler ve öğrenilmesi

İbn-i Haldun ve Umran İlmi

İbn-i Haldun’un “Umran İlmi” toplumları ve toplumsal olguları inceleyen,
tespit edilen özelliklerle bir takım farklılıklar ortaya koyan, belli sınıflandırmalar yapan, toplumdaki değişim ve gelişmeleri 
inceleyerek bir takım çıkarımlarda bulunan, tıpkı günümüz sosyolojisinin özelliklerini taşıyan bir alandır.

İbn-i Haldun, Mukaddime adlı eserinde Umran kelimesinin anlamını, “Toplumla kaynaşmak ve ihtiyaçları gidermek
maksadıyla şehire veya bir konaklama yerine inmek ve orada birlikte ikamet etmekten ibarettir.” şeklinde açıklar. Yine aynı 
eserde, Umran kavramına ilk kez değinmesi ise şöyledir: “Bu eserde umranın ve medenileşmenin hallerini, zati arazlardan 
(kendine özgü bulgulardan) olmak üzere insan topluluklarına arız olan (sonradan ortaya çıkan) hususları açıkladım.“ (Oka-
tan, 2016)

İbn-i Haldun sadece toplum hayatında değil, siyasi hayatta da ahlaki kurallara riayet etmenin önemini vurgulamaktadır. 
Sürdürülebilir bir toplum yapısında tutarlılığın önemini tüm eserlerinde hissettirmiştir. Başka bir ifadeyle fiziksel tecrübe 
dünyasını ya da deneyimsel unsurları esas alarak daha pozitif bir takım olgularla toplumsal yapıları izah eder.
İbn-i Haldun ilk kez kendisinin ortaya koyduğunu iddia ettiği “Umran İlmi” nin konusunu ortaya koymakla ilgili olarak bir 
takım açıklamalarda bulunarak örnekler vermiştir. Bunun dışında aslında bunu yapmak zorunluluğunun bulunmadığını zira 
bir ilmi ortaya koyan kimsenin bu ilmin konusunu da tüm detaylarıyla ortaya koyarak ispatlamak gibi bir külfeti olmadığını 
ifade etmiştir.

Her akıl, gücünün yetmediği ve idrak edemediği şeyleri inkar eder. 

Kıtlık Zamanlarında İnsanları Açlık Değil Alışmış Oldukları Tokluk Öldürür
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İbn-i Haldun’un Asabiyet Teorisi

Asabiyet kavramı; kan bağına dayanılan kabile sosyal hayatıyla özdeşleşmiş küçük grup arasında dayanışmayla if-
ade etmek için kullanılmaktadır. Asabiyet duygusu kabile üyelerinin can ve mal konusunda birbirlerine güvenmeler-
ini sağlamakla birlikte birbirleri için fedakârlık yapabilmelerini ve kabilenin dayanışma içinde olmasını garanti altına 
almaktadır. Bu duygu kabile bireylerine, kabileleri için savaşma, öldürme veya bu uğurda can verme motivasyonunu 
sağlamaktadır. Rosenthal, bu kavramı, “group feeling” şeklinde İngilizce’ye aktarmıştır. Örneğin İbn-i Haldun’un 
Mukaddime adlı eserinin çevirisini hazırlamış olan Uludağ, kitabın giriş kısmında asabiyet kavramını şöyle tanım-
lamıştır: “Asabiyet, arka çıkmayı ve birbirini tutmayı sağlayan doğal bir duygudur. (Tutkunluk hissi) Bu duygu, şartlar 
oluşunca kendiliğinden geçer. Aynı ırka mensub olanların, aynı ülkede ve bölgede yaşayanların, aynı dine, mezhebe 
veya ideolojiye bağlı olanların - bir futbol takımını tutar gibi- birbirini tutmaları, birbirine bağlanmalarını temin eden 
histir, bir ekip bilinci ve takım ruhudur.” (Uludağ, s. 95)

İbn-i Haldun, asabiyet duygusunun kan bağı yoluyla oluşabileceği gibi din, dil, kültür gibi çeşitli soyut yollarla da 
oluşabileceğini savunmaktadır. Siyasi liderin liderlik vasfını sağlamlaştırabilmek adına bu asabiyet duygusunun 
gücüne ihtiyaç duyduğunu ifade eden İbn-i Haldun, bu yönüyle bize Max Weber’in kullandığı “Karizmatik Otorite” 
kavramını anımsatmaktadır.
Asabiyetin hem sebebi, hem de sonucu olarak kabul edilebilecek çift yönlü bir sonuçtur. Asabiyetin yeterince kuv-
vetli olmaması topluluğun yenik düşerek bağımsızlığını kaybetmesine neden olurken; boyunduruk altındaki bir 
topluluğun devlete bağlılığı, asabiyetten ziyade korkudan ileri geldiği için asabiyet de zaman içinde kaybolmaktadır. 
(İBN HALDUN, Mukaddime I, s. 352)

İbni Haldun’a göre göçebe topluluklarda nesep asabiyetine dayalı bağlılık ön plandayken yerleşik toplumlarda sebep 
asabiyetine dayalı bağlılık ön plana çıkmaktadır. Devlet ise nesep asabiyetinden sebep asabiyetine geçmenin sonu-
cu olarak ortaya çıkmaktadır. (FINDIKOĞLU, s. 149)

İbn-i Haldun asabiyet kavramını birden fazla anlama karşılık gelecek şekilde kullanmıştır. İlk olarak, nesep veya 
soy bağından gelen tabii ve fiziki beraberlik anlamı karşımıza çıkmaktadır.  İkinci olarak devletin varlığı, 
üçüncü olarak dini bağlılık ve son olarak da bazen hilafet kudreti anlamlarına gelecek şekilde kullanmıştır. 
İbn-i Haldun’a göre, devlet güç kazandıktan ve büyüdükten sonra artık ayakta kalabilmek için asabiyete ihtiyaç 
duymayacaktır. Çünkü ihtiyaç duyduğu bağlılık ve sadakati yaratacak kurumlara ve otoriteye sahiptir. 
(İBN HALDUN, Mukaddime I, s. 374)

İbn-i Haldun‘un bir çok yönünü, bu kısa çalışmamızda ifade etmek oldukça zor, hatta imkansız olsa da son
 olarak bir kaç satırla daha İbn-i Haldun’u dergimizde ağırlamak isteriz. Avrupa merkezli tarih yaklaşımı, 
Hıristiyan ve Yahudi tarih anlayışını yeniden üreterek Avrupa’yı ileri, mağlupların tarihini ise geri olarak 
ortaya koymuştur. Modernist bakış açısının dayattığı, tek boyutlu ilerleme algısının hapsolduğu sığlığın 
aşılmasına, İbn-i Haldun gibi İslam düşünürlerinin fikirlerinin şimdileştirilmesi ve entelektüel yeniden üretim
 sürecine katılması önemli bir katkı sağlayacaktır. İbn-i Haldun, hem o döneme kadar olan tüm algıyı yerle bir 
ederek tarihi bilimselleştirmesi, hem de devletlerin ve toplumların dönüşümünü, onu yaratan zorunlulukları (ilahi 
yasalar) içinde değerlendirmesi, görecelilik vurgusunu sosyal bilimlere dahil etmesi ile Rönesans fikirlerine
 öncülük etmiş bir düşünürdür. Öyle ki onun organizmacı görüşleri 20. yüzyılda Spengler ve Toynbee gibi 
düşünürler tarafından yeniden üretilmiştir. 

Tarih ile toplumbilim arasında bir köprü kuran İbn Haldun’un felsefesi ancak yüzyıllar sonra 
yakalanabilmiştir.  Tarihin ilerlemeciliği, erekselliği, sonulluğu ve zamanın yönelimi konusundaki 
tartışmalar, batının entelektüel hegemonyası ve onun dili üzerinden üretilmektedir. Ancak felsefi 
üretim, İslam felsefesinin sunduğu derinliğe mesafeli durduğu ve onu kavramadığı sürece kategorik 
tartışmalar içine hapsolmaya, sığ sularda yüzmeye mahkûmdur. (Nebati N. 2019)

Eserleri
Kaside-i Bürde Şerhi, İbn Rüşd Felsefesi hakkında bir risale, mantığa dair bir risale (Kitab el-Mantık), 
Hesap hakkında bir risale (Kitab el-Hisab), Marakeş sultanına yazılan bir risale, şiire dair bir risale.

Sosyoloji ilm
inin babası: İbni Haldun

Kıtlık Zamanlarında İnsanları Açlık Değil Alışmış Oldukları Tokluk Öldürür

Hazırlayan
DİDEM AKBAŞ
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BENMERKEZCİ DÜŞÜNME-I

Prof. Dr. Mustafa BÜTE

 “Herkes düşüncelerinde yanılabilir ama aptallar bir türlü 
düşüncelerinden ayrılamazlar.” Cicero

Benmerkezcilik, birinin başka bir kişinin görüşünün veya 
fikrinin kendisininkinden farklı olabileceğini anlayamaması 
anlamına gelir. Egosantrizmi (Benmerkezcilik) her şeyi kendi-
ne bağlamak, dayandırmak, indirgemek, her meselede kendi 
merkezli hükümde bulunmak, kendini esas almak, kendi fikrini, 
mantığını ve duygusunu hareket noktası, ölçü, merkez, minval 
ve misal almak eğilimi olarak tanımlayabiliriz. Yani, yaşanılan iyi, 
kötü, doğru, yanlış tüm olayları, olguları, şans ve şanssızlıkları 
kendisine bağlamaktır. Benmerkezcilikte esas olan bireyin her 
şeyde kendi fikrini, kendi mantığını, kendi düşüncesini hareket 
noktası olarak görmesidir. Bu durum daha çok çocuklara mah-
sus olması gerekirken, maalesef yetişkin bireylerde de yaygın 
bir şekilde görülmektedir. Yani çocuklarda normal olan ben-
merkezci düşünce, yetişkinlerde bir davranış bozukluğu olarak 
değerlendirilir.
           Gerçekte benmerkezci düşünme, diğerlerinin bakış 
açılarını nazara almamaktan ya da bakış açımızın sınırlı olma-
sından değil, başkalarının hak ve ihtiyaçlarını doğal akışında 
düşünememekten kaynaklanır. Genel olarak, bu konuda özel 
bir eğitim almadıkça, benmerkezci düşünmenin fark edilmesi 
oldukça güçtür. Doğal olarak insanlar, benmerkezci varsayımla-
rının, bilgiyi kullanan ve verileri yorumlayan benmerkezci yolla-
rın, benmerkezci kavram ve düşüncelerin kaynaklarının ve böyle 
düşünmenin doğuracağı sonuçların farkına da varamazlar. Yani, 
doğal seyri içerisinde kendimize hizmet eden bakış açımızı ko-
layca fark edemeyiz. Bu sadece iyi düşünürlerin yapabileceği bir 
şeydir. Düşüncede mükemmelliğe giden yolun benmerkezcilik-
le yüzleşmeden geçtiğini sadece onlar sezebilirler.
           Ford’a göre üç tür benmerkezcilik vardır. Bunlar; görsel 
benmerkezcilik, bilişsel benmerkezcilik ve duygusal benmer-
kezciliktir. Söz konusu benmerkezcilik türlerine sahip olanlar, 
başkalarına ve diğer şeylere ilişkin gerçekleri fark etmede, baş-
kalarının rolüne girme ve onların bakış açısından bakma konu-
sunda zorluk yaşarlar. Böylece diğer insanların bakış açılarını 
anlamakta, neler düşünebildiklerini ve neler hissedebilecekleri-
ni yeterince kavrayamazlar. 
         Sokakta bir adres sorduğunuzda, çoğu insan, “sağa dön, 
soldaki yolu izle” gibi kendi açısından tarifler yaparlar. Yani söy-
leyen kişi kendi solunu kasteder. Ancak karşınızda duran kişi 
için sizin sağınız onun soludur. Aslında sizin sol tarafa gitmeniz 
gerekirken, o “sağ” dediği için sağa, yani yanlış tarafa gitmiş 
olursunuz. Adres tarifindeki bu sorun, tarif edicinin benmer-
kezci düşünmesinden kaynaklanır. Tarif ederken, fiziksel açıdan 
benmerkezci düşünülmekte ve davranılmaktadır. 
            Dünyayı ve olayları kendi algılama ve düşünme bi-
çimimizin tek doğru olduğunu, diğerlerininkilerin yanlış oldu-
ğunu düşünmek zihinsel benmerkezciliktir. Temelde, fiziksel 
ben-merkezcilik zihinsel benmerkezciliğe güç ve kuvvet verir. 
Çocuğunuza matematik ödevinde yardım ettiğinizi farz edelim. 
Sizin açınızdan kolay olan bir konuyu anlamamış olsun. Ona 
“Evladım bak bu çok kolaydır” deriz. Gerçekte problemlerde bir 
kolaylık veya zorluk yoktur; bu tamamen bize öyle gelir.

Sokakta bir adres 
sorduğunuzda, çoğu 
insan, “sağa dön, 
soldaki yolu izle” 
gibi kendi açısından 
tarifler yaparlar
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           Benmerkezci düşünme, gerçeği dar ve kendine 
odaklanmış olarak görme eğilimidir. Bu bakış açısı, 
içsel beşeri eğilim kaynaklıdır. Yani her şeyi kendisine nasıl 
hizmet ettiği açısından değerlendirme durumudur. Ben-
merkezci düşünen kimseler, ilgi alanlarını, fikirlerini ve 
değerlerini diğerlerininkinden daha üstün gören, kendine 
odaklanmış kişilerdir. İçgüdülerin, bencil çıkarlarla iş birliği 
yapmasıyla, benmerkezci birey diğerlerine karşı güdümle-
me salvoları yapar durur. Ne gariptir ki, bu haldeyken bile, 
gerçekte düşüncesinin ne kadar mantık dışı ve zarar verici 
olduğunu görmezden gelerek, bilakis düşünme biçiminin 
akılcı olduğunu ileri sürmekte ısrar ederler. Yani düşünce-
leri onlara haklı, doğru, iyi ve savunabilir olarak görünür 
(Büte, 2019).
       
 Şimdi kısa bir süreliğine gözlerimizi kapayarak 
düşünmeye başlayalım! Bir yandan da şu sorulara cevap 
arayalım: 
• Kendinizi nasıl tanımlamak istersiniz? 
• Gelecekteki sizi nasıl tanımlarsınız? 
• Peki, başkalarının sizi nasıl gördüğü, nasıl 
tanımladığıyla ilgilenir misiniz? 

         Herkesin büyük bir ihtimalle anlık ve genel bir şekil-
de, kendini görmek istediği bir durum, ulaşmak istediği bir 
hal bulunur. Mesela, bir öğrenci kendini sınıfın en başarılı 
öğrencisi ya da yetenekli bir basketbolcu olarak tanımla-
yabilir. Bir başkası da kendisini iyi bir öğretmen veya iyi bir 
anne olarak değerlendirebilir. Bu değerlendirmeler içinde 
bulunulan ortam veya sosyal etkileşimlere göre de değişik-
lik gösterebilir. Kişinin yaptığı değerlendirmeler benlik ile 
ilgili güdülenmeleridir. İşte bu güdülenmeler, kişinin kendisi 
ile ilgili verileri doğru bir şekilde toplamasını etkiler. Mesela 
çok iyi bir aşçı olduğunu düşünen birisi, sürekli olarak ye-
meklerini beğenenleri davet ederken, kendisinden daha iyi 
olanlarla görüşmek istemez.
          Benliği değerlendirme isteği yüksek olan birisi ken-
di hakkında objektif bilgiyi sağlayacak test ya da görevleri 
uygulamayı tercih eder. Mesela, böyle bir birey benlik özel-
liklerini keşfetmek istiyorsa, internette gördüğü eğlence 
sayfalarındaki testler yerine bilimsel olarak geçerliliği kanıt-
lanmış bir testi tercih edecektir. Azınlıkta kalan bazı araş-
tırma sonuçları, insanların olumlu ve olumsuz özelliklerini 
duyma isteklerinin aynı düzeyde olduğunu belirtirken, araş-
tırmaların çoğu olumlu özellikleri öğrenmeye olumsuz özel-
likleri öğrenmekten daha istekli olduğumuzu ortaya koy-
muştur (Kağıtçıbaşı, 2014). Sonuçta, olumsuz yönlerimizi 
öğrenme isteğimizin olumlu yönlerimizi öğrenme isteğimiz 
kadar güvenilir olmadığını söyleyebiliriz. 
       İnsanlar kendileri hakkında doğru ve objektif bilgiye 
ulaşmak isterler. Hemen her insan zaman zaman belli dü-
zeylerde benmerkezci eğilimler gösterebilir (Bassham vd., 
2011). Bu eğilim dürtüsel olup, zamanla içinde yaşadığı 
hâkim kültürce de beslenir. Çevreden gelen bilgiler sorgu-
lamaksızın doğruluğuna inanılması durumunda, zamanla 
benmerkezci kimliğin bir parçası haline gelir (Paul ve Elder, 
2013). Söz konusu bilgiler daha sonra bilinçaltına yerleşe-
rek kişisel yargılama süreçlerimizi yön verir.
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KORONAVİRÜS 
SALGINININ 
AİLE YAPISI 
ÜZERİNDEKİ
ETKİSİ

AYŞE
KARABULUT

Dünyayı sarıp sarmalayan korona virüs salgını; ekonomiden, sosyal 
yaşama kadar birçok alanda eski düzenimizi ciddi anlamda değiştirdi. 
Bu değişimler haliyle aile yapısını da derinden etkiledi. 

Korona virüsün olumsuz etkilerini hazmetmeye çalışırken zaten kötü 
olan ekonomimiz iyice kötüye gitmeye başladı. Resmi rakamlara göre 
150 bin, gayri resmi rakamlara göre ise 400 bin işyeri geçici olarak 
kapatıldı ve bu nedenle işsiz kalan insanlar, üstüne bir de evlerde hap-
soldu. Bu da insanlardaki stres seviyesini yükselterek en ufak bir an-
laşmazlığın bile eşler arasında tartışmalara dönüşmesine neden oldu 
ve “eşler arasındaki ilişkinin de kötüye gittiği görüldü” (www.haberturk.
com/korona virus-turkiye).  Diğer taraftan sokağa çıkma yasaklarıyla 
beraber aile üyelerinin birbirlerini çok fazla görmenin bunaltıcı etkileri 
de oldu. Bu süreci, kendilerine nefes aldıracak hobiler edinip, benlik-
lerine zaman ayırarak geçirenlerse bu küresel krizden daha az etkilen-
meyi başardı. 

Korona virüs nedeniyle okulların kapanması eğitim sistemini de derin-
den etkilerken ebeveynlere ise daha çok sorumluluk yükledi. 
Çocukların okul düzeninin bozulması ve eve kapanmak zorunda kal-
maları, bundan dolayı sıkılıp ders çalışmak istememeleri, ebeveynle-
rinin onların ders çalışmaları için daha çok baskı yapmalarına neden 
oldu. Kısacası korona virüs yediden yetmişe herkesi hem manen hem 
de fiziken fazlasıyla yordu.  

Korona virüs salgınının aile ilişkileri üzerinde olumsuz etkilerinin yanı 
sıra olumlu etkileri de görüldü. Tüm aile üyelerinin uzun zaman boyun-
ca birlikte kalmaları neticesinde çocuklarına daha çok vakit ayırdıkları 
gözlendi. Ayrıca bireylerin kendilerini keşfettikleri ve yeni deneyimler 
edindikleri görüldü.  

Toplumun en küçük yapısı ailedir. Sağlıklı bir aile demek sağlıklı birey-
ler demektir ve akabinde sağlıklı toplumlar gelir. Bu ve benzeri küresel 
salgın zamanlarında elimizden geldiğince moralimizi yüksek tutmaya 
çalışmalıyız. Ailemizdeki bireylerle birbirimizi anlamaya çalışmalı ve 
duygularımızı paylaşmalıyız. Bu zorlu süreçleri böylece yara almadan 
atlatabiliriz. Unutmamamız gereken bir gerçek var; bu salgın sadece 
bizi değil tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. 
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ZAFER CEBECİ

Hakikaten eski normallerimize dönmek için yola çıkmak istiyor-
sak öncelikle hayatımıza giren yenileri, olan bitenleri ya da yitip 
gidenlerimizi tek tek bir kez daha anmak, düşünmek, sonra da 
sorulup sorgulanması gerekenlerle başlamalıyız.  
“NEDEN???” diye sorarak. 
Ancak bunu sorarken artık cebimizde, elimizde, kulağımızda nere-
deyse her yerde konuşulduğu gibi salgının nedenlerini değil, bila-
kis bir yıldan beri dünya çapında yaşananlara rağmen 
•Son 60 günde vaka sayılarının neden düşürülemediğini? 
•Entübe sürecinden kalıcı hasarlar alarak kurtulabilenlerin dilinde-
ki ortak cümleler olan
“…her nefesin kıymetini anladığımda…”
“...hastanede nefes almanın ne kadar kıymetli ve önemli olduğu-
nu...”
“ ...2 rekât namazı bile nefes nefese kalarak 15-20 dakikada zor-
lanarak...”
“...her an oksijen bitecek ve nefesim yetmeyecek hissine kapıla-
rak…”
“...insan aldığı nefesin kıymetini Covid olunca anlıyor…” gibilerini 
duymalarına rağmen sigara ve tütün mamullerini içmeye devam 
edenlerin neden hâlen vazgeçemediklerini? 
•Bu virüsün genç yaşlı dinlemeksizin herkes için tehdit olduğunu 
bile bile her gün her yerden hatırlatılan kurallara neden uymamak-
ta ısrar edenler olduğunu? 
•Ve daha pek çok nedenleri “Neden?” diye düşünebilir ve sora-
biliriz? 
Böylece Felsefi bir bakışla cevaplardan ziyade sorularımız olduğu-
nu düşünerek varlığımızı ispat edebiliriz. 
Tarihçilik disiplini, klasik iktisadi ilimler ve sosyoloji konularında 
nev’i şahsına münhasır bir otorite olarak kabul edilen İbn-i Hal-
dun un ifadesiyle “düşünmedikçe kendini öğüten bir beyin” sahibi 
olmaktan da soru soracak bir düşünme eylemimiz oldukça uzak 
durabiliriz. 
  

Görsel 1: İbn-i Haldun (1)
 

   

İşte yazımızın bundan sonraki bölümünde buraya kadar sorabil-
diğimiz “Neden?” şeklindeki sorulara, bulabildiğimiz cevapların 
yardımıyla salgınla birlikte hayatımızda değişen günlük paradig-
malarımız bağlamında geleceğe nasıl ve ne kadar yön verebiliriz 
sorularının cevaplarına maalesef kaybettiğimiz büyüklerimizin lisa-
nıyla “nazar-ı dikkatlerinizi celbeylemek” niyetindeyim. 
Ne diyordu 89. İslam Halifesi ve Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan 
1.Süleyman:  
“Olmaya devlet bir cihânda bir nefes sıhhat gibi” değil mi? Hasta 
yatağında söylediği bu sözü tüm insanlık olarak yaşayarak anla-
mak günümüze nasip oldu…
Düşüneceğiz ki, üreteceğiz demiştik ya hani, işte bütün dünya eli-
mizin altında bile olsa taşıdığımız bir nefeslik can karşısında aslın-
da koskoca bir hiç olan dünya ve içindekilerinin çöp kadar değeri 
kalmıyormuş meğer değil mi? 

Yazımızın başlığı tamda burada anlamını buluyor. İspanyol Ressam 
Juan Lucena’nın geçtiğimiz günlerde sosyal medyada fenomen 
olan çalışmasını görüp duygularını gizleyebilmek imkânsız.
Salgının gelişiyle gitmek zorunda kalan büyükanne ve babalarıyla, 
vedalaşma fırsatı bulamadıkları torunlarını işlediği bu çalışma yü-
reklere öyle bir dokunuyor ki.   
Bu yaşadıklarımız bir gün biterse bile salgının hayatımıza gelişiyle 
bizlere veda bile edemeden giden o aile büyüklerimiz bir daha geri 
gelemeyecekler, fakat salgının gelişiyle; 
•Sevdiklerimizin aslında bizler için ne kadar değerli olduğu konu-
sundaki farkındalığımız 
•Sosyal ve toplumsal dayanışma ile işbirliği ruhunun yüceliğini 
kavrayışımız
•Yetemediğimiz gibi yetiştiremediğimiz ne varsa onların algıları-
mızdaki mutasyonları
•Küçücük bir canlı türünün, sanal güç odakları ve kurdukları mi-
zansen düzenin bireye dayattıklarını yıkabilecek kadar güçlü oldu-
ğu gerçeğinin anlaşılması
•“Sen ya da Ben” yerine “Biz” olabilmenin kıtalara yayılabilen er-
demi
•Ünlü ya da medyatik insanların diğer herkes yokmuşçasına dav-
randıkları bir Dünya Masalının artık sona erdiği. 
•Filmin Bittiği, Gişenin Kapandığı, 
•Şah ve Piyonun aynı torbaya gireceği bilincine insanlığın erme-
si…
Gibi aslında hayatlarımızda bu salgın sayesinde yüzleşerek farkına 
vardığımız birçok iyilik ve farkındalık sonuçları umarım bir gün bi-
teceğine inandığım bu salgının gidişiyle birlikte yeniden hayatımız-
dan bilinçlerimiz ve zihinlerimizden çekilip gitmezler. 
Hazır fırsat varken, geçen ömrümüzü ve geleceği bir daha çözüm-
leyelim, unuttuklarımızı, ihmal ettiklerimizi daha çok önceleyelim. 
Hatta yap(a)madıklarımıza yönelerek, şükretmek için birçok sebe-
bimiz olduğunu düşünelim. Akıp giden zamanın, tayin edilmiş bir 
ömrün, bir anlık alınıp belki de hiç verilemeye bilinecek o nefesin 
aslında bir cihan olduğunu bilelim. 
Yazımı birey için asla unutmaması gerekenlere dair birkaç cümle 
ile tamamlamak istiyorum. Tüm bilimsel kazanımlarımız ve farkın-
dalık şuurumuzun bizi diğer canlılardan ayırdığını teyit eden; Akıl, 
Düşünme, İrade gibi muazzam donanım ve yeteneklerimizi tutarlı, 
dengeli ve geçerli akıl yürütmelerle kullanmak, sorgulayıcı muha-
kemeyi ve gözümüzü kamaştıran bilimin deneysel ve doyumsuz 
ışığı ile bazen göremediğimiz “hikmeti” kavrama yolunda en güçlü 
olana teslim ve tevekkül olmak. Çünkü insanlık olarak başka bir 
şansımız daha olup olmayacağı konusunda içimizden bazıları inat-
la kabul etmemekte diretseler de bilimsel bir bilgi sahibi değiliz. 

NEDEN
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