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Tarihimiz tepeden tırnağa 
değiştirilmelidir 

Çünkü tarih kitaplarımız 
Haçlıların en büyük zaferidir

Okuma aşkıyla yanıp tutuşan, f ikirleri yılları, yolları aşan yazar 

Cemil Meriç
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Gerçek Olan Güzeldir

Olcay KASIMOĞLU
Eğitimci / Yazar / Şair

	 Hayatta,	 kendime	 gerçekten	 neyi	 bildiğimi	 sor-
dum.Hayatta,	 neyi	 tecrübe	 ettiğimi	 ve	 kendime	 yalan	
söylemeden	 iddia	edebileceğim	şeylerin	neler	olduğunu	
sordum.
		 En	 sağlam	 şeyin	 acıyı	 duyumsamak,	 neşeyi	 his-
setmek,	kendine	inanmak	ve	gerçek	sevgi	bağıyla	oluşan	
birlikteliklerin	 sağlıklı	 ruh	 yapısıyla	mümkün	olabileceği	
gerçeğinin	sonucuna	vardım.	Hayatın	en	iyi	acıdan	öğre-
nildiğini,	başkalarının	acılarını	anlamanın	en	 iyi	yolunun	
empati	ve	bencillikten	arınmakla	mümkün	olabileceğini,	
bencilliğin	hiçbir	işe	yaramadığını,	insanı	acizleştirdiğini,	
çirkinleştirdiğini	gördüm.	 	
	 Sığ	ve	derin	olan	aynı	köprüden	geçmiyor.	Yaşa-
mın,	 yalın	 bir	 sadelikle	 mazeretlere	 sığınmadan,	 kendi	
gerçeğimizle	yüzleşmekten	geçtiğini	yaşayarak	öğreniyo-
ruz.
	 	Gönlü	kıt,	yüreği	çamur,	kendine	namuslu	insan-
larla	gerçek	gönül	bağı	kuramıyorsun.	Esaslı	bağlar	 için	
fedakârlık	ve	emek	kuşanması	gerektiğini	öğreniyorsun.	
İyiliğin	ve	güzelliğin	tek	başına	yeterli	olmadığını,	bunun	
için	başarı	da	gerektiğini	öğreniyorsun.
	 	 Bir	 şey	 yapmasak	 bir	 şey	 öğrenemeyiz.	 Ayağa	
kalmak	 ve	 eyleme	 geçmek	 gerekiyor.	 İnsan	 kendini	 ey-
lemle	 gerçekleştirir.	 Einstein,	 “Hayat	 bisiklet	 binmeye	
benzer”	 demiş.	 Dengede	 kalmak	 için	 hareket	 etmeye	
devam	 etmeliyiz.	 Olumsuz	 yaşam	 koşullarına	 direnerek	
yaşamın	gerektirdiklerini	yapmaya	hazır	olmalıyız.	
	 Her	 şey	 tamir	 edilebilir,	 bunun	 için	 cesaret,	 dü-
rüstlük	 ve	 sabır	 gerekir.	 Düşünürün	 dediği	 gibi	 “Beşer	
şaşar,	 bağışlamaksa	 tanrısaldır.”	 	 Gerçek	 olan	 güzellik	
yolunda	 bağışlamak,	 insanların	 en	 iyi	 özelliğidir.	 Bunun	
gerçekleşmesi	 için	de	herkesin	duygularının	karşılıklı	ol-
duğu	bir	dünya	ve	herkesin	katkıda	bulunacağı	bir	kapa-
site	olmalı.	Bütün	iyi	 işler	yürekle	yapılır.	Kaldı	ki	dürüst	
olmak	bu	dünyada	çok	zor.	Sadece	prensipler	konusun-
da	değil	kendimize	karşıda.
 

İyiliğin	gücü	bilgelikte	ve	iyiliğin	bir	bilinci	olduğunu	öğ-
renince,	 sonuçlarını	 deneyim	 leyince	 en	 kötü	 şeyin	 ce-
halet	 olduğunu	 anlıyorsun.	 Hatalarından	 ders	 almayan,	
sorumluluklarının	 farkında	olmayan	daima	yeni	hatalara	
aday	 ve	 yanlış	hükümler	 vermeye	devam	edecektir.	Ön-
celikle	 kim	olduğumuzla	 yüzleşmeli,	 kendi	 sesimizi	 bul-
malıyız.		
	 Güvende	 olma	 ve	 aidiyet	 duygusu	 önemlidir.	
Kaos,	 ayrıştırma	 fazlalaştıkça	 toplum	 kendini	 iyileştire-
miyor.	Kim	olduğunu,	ne	düşündüğünü	ve	neye	ihtiyacın	
olduğunu	 bilmeyenler	 tarafından	 yönetilmek	 çok	 kötü.	
Ne	olursa	olsun	söyleyecek	bir	şeylerimiz	olmalı.	Hayatta	
mücadeleyi	 sürdürmek	gerekiyor.	 İnsaniyet,	 sürekli	mü-
cadele etmeyi gerektirir.
	 İnsanlar	değişebildiği	sürece	dünya	da	değişebi-
lir.	 Eyleme	 geçme	 gücü	 bizde.	 Zihinlerimiz	 dünyayı	 de-
ğiştirebilir.	 İnsanlar	 ve	 durumlar	 değişirken	 içimizde	 bir	
değişim	 oluyor.	 Bu	 değişim	 kendi	 seçimlerimizi	 yapma	
gücü.	Bence	mücadeleye	değer.	
	 Victor	Hugo	ne	güzel	demiş:	“Ne	kötü	ot	vardır	ne	
de	kötü	insan.	Yalnız	kötü	çiftçiler	vardır.”	Bizi	de	dünyayı	
da	daha	 iyi	hale	getirecek	olan	şey;	bencillikten	arınmış	
sağlıklı	 bir	 irade,	merhamet,	 empati	 ve	 kim	 olduğumu-
zu	 gerçekten	 bilmekten	 geçtiğini,	 insaniyet	 ve	 umudun	
bugün	 hala	 pırıltısını	 koruduğunu	 ve	 ayağa	 kalkmamız	
gerektiğini	gözler	önüne	seriyor.	Bunun	için	de	dünyanın,	
öfkelerini	bir	kenara	bırakmış,	acılarını	kucaklamış	iyi	ve	
doğru	insanlara	ihtiyacı	var.	
	 Bilmediğimizi	öğrenmek	için	de	kendimizde	anla-
yış	olmalı.	Bu	yol	uzun	ve	soluklu	bir	yol	olsa	da	deneme-
ye	değer.	Doğruyu	yanlıştan	ayırmak	ne	kadar	önemliyse,	
insanları	gerçek,	 içkin	özleriyle	yeniden	buluşturmak	da	
o	 kadar	 önemli.	 Yürekçe	 ve	 varlıkça	 insan	 kendini	 tanı-
dığında	 ve	 kendiyle	 yetinmesini	 bildikten	 sonra	 ‘gerçek	
olan	güzelliğin’	kendinde	olduğunun	farkına	varıyor.
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ESRA AKDAŞ

ANDA KALMAK
Latin edebiyatının ünlü ozanı Horatius’un bir dizesinde geçer Carpe Diem. “Gününü gün et, zamanın tadını 
çıkar, günü yakala, anı yaşa” gibi anlamlarda kullanılır.  Geçmiş ve geleceği düşünmeden, sadece bugün-
de, bu saat ve bu dakikada olmak ruhumuz ve bedenimizle. Geçmiş, yaşanmış bitmiş; gelecekse henüz 
gelmedi. Ama biz, şu anda buradayız. Fakat hız, anı yaşamamıza engel oluyor. Günümüz toplumunda artık 
hızlı olmayan hiçbir şey yok neredeyse. Hız, hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Aynı zamanda, hayatımızın 
anlamını kara bir delik gibi yutan da yine hız. Yaşıyoruz ama hızlı hızlı, sonu gelmeyen bir telaş içerisinde. 
Sevmeden, sevilmeden, hissetmeden, dokunmadan, sevdiklerimize vakit ayırmadan. Neye yetişmeye ça-
lıştığımızı, nereye koştuğumuzu bilmeden olanca hızımızla koşuyoruz. 
Sürekli bir şeylerle meşgul olduğumuzda, hayatın hızına kapılıp gittiğimizde, aslında bize iyi gelen çoğu 
şeyi de kaybediyoruz farkında olmadan. Mesela gökyüzünün mavi enginliğinde uçan kuşların birlik ve be-
raberliğini, yoldan geçen masum yüzlü bir çocuğun dünyalara bedel gülümsemesini, bir kahvenin tadını 
ya da çocuklarımız ve ailemizle yarım saat hiçbir şeyle meşgul olmadan sohbet etmenin eşsiz huzurunu 
ıskalıyoruz. Hayatımız otomatiğe bağlanmış bir araç gibi ilerliyor. Bu hızın içerisinde kendimizi ve kendi 
belleğimizi unutuyoruz. Hayatımızın her alanını, cep telefonları ve sosyal medya işgal etmiş durumda. Gü-
zel ve değerli zamanlarımızı fotoğraf karesine sığdırma çabası, o anın değerini söküp atıyor. Yaşadığımız 
anın güzelliğinin yerini sosyal medyada kaç kişi beğenmiş kaygısı alıyor. Zaman çok hızlı geçiyor diye dert 
yanıyoruz belki de çoğu kez.  Ama hızlı olan zaman mı bizim hayatlarımız mı bilinmez. 
Çocukluğumda zaman sanki daha yavaş ilerlerdi diye düşünürdüm hep. Çünkü o zaman değerlerimizi ya-
şamamız için fırsatımız çoktu. Komşuluk dayanışması vardı. Ailemizle doya doya vakit geçirebiliyorduk. 
Aynı oda içerisinde birbirimize bu kadar yabancı değildik.  İnternet evimizin içine kadar girmemişti henüz.  
Kendimizi bu kadar yalnız hissetmiyorduk ve belki de bütün bu güzel değerlerimizle birlikte huzurumuz 
çoktu. Günler aylara, aylar yıllara döndü ve büyüdük. Zaman değiştikçe büyük binalar, yeni yollar yapıl-
maya başlandı. Sokaklarda çocukların oynayacakları alanlar kalmadı… Mahalle kavramı neredeyse yok 
olmaya yüz tuttu. Azalan komşuluk ilişkilerine pandemi süreci de eklenince değerlerimize çok uzak kal-
dık. Ruhlarımız tatminsiz ve huzursuz olmaya başladı gittikçe. Ruhumuzun boşluklarını maddi ve geçici 
metalarla doldurunca da toplumsal bunalım kaçınılmaz oldu. Bütün bu olumsuzluklar içerisindeki şimdiki 
dünya, geçmişten çok farklı olsa da mevcut şartlarda hızımızı, koşturmacamızı biraz olsun azaltıp kendi-
mize dönebiliriz. Değer odaklı yaşayabiliriz mesela. Beş dakikalık sessiz bir mola ya da telefon olmadan 
yapacağımız ufak bir yürüyüş bize kendimizi iyi hissettirebilir. Eğer hayattalarsa, anne ve babamızın ya 
da çocuklarımızın gözlerinin içine bakarak içten bir şekilde sohbet edebiliriz. “Ama çok yoğunum” baha-
nesini bir kenara bırakıp, sürekli üzerimize aldığımız fazlaca işlerin bir kısmını bırakabilir ve öncelik sırası 
belirleyebiliriz. Her şeye yetişmek zorunda değiliz. Olduğu kadar. Her şeyi tam yapamamak gayet insani 
ve hayatın ritminde olan doğal bir şey.
Hayatın karmaşasından bunaldığımda benim yaptığım en güzel şey, eğer imkânım varsa vapurla Karaköy’e 
geçmek olur. Sadece denizi, martıları ve İstanbul’un eşsiz güzelliklerini seyre dalmak... Rüzgârı yüzümde 
hissetmek, denizin kokusunu içime çekmek… Eğer imkânım yoksa da beş dakika herkesten uzakta bir 
yerde, sakince oturarak kahvemi ya da çayımı yudumlamak, geçmişin ahlarından ve geleceğin endişesin-
den uzaklaşarak… Çocuklarımı sevgiyle seyretmek beş dakika… Uzun zamandır sesini duymadığım bir 
arkadaşımı arayıp onunla sohbet etmek… Hayat böyle sanki biraz yavaşlıyor ve biraz daha yaşanılası bir 
hale bürünüyor. 
Anı yaşamak, uzun süredir hissetmediğimiz güzel duyguları ruhumuza yaşatacaktır emin olun. Hızla dö-
nen yeni dünyaya inat yavaşlayalım. Biraz mola verelim koşturmacaya ve özümüze dönelim. Önce kendi-
mizi sevip kendimize şefkatle davranmaya vakit ayıralım. Ardından başkalarını sevelim. Hayatın ritmini 
yakalayıp anda kalalım...
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Haz, 
Bağımlılık ve Birlikte Oynanan Oyun..!

İki	tanımla	başlamak	istiyorum.	İlki	haz;	en	basit	tipi	“ge-
reksinimleri	gidermektir”	der	Thomas	Szasz.	Bu	durum-
da	kişiye	özeldir	haz	ve	insandan	insana	değişiklik	göste-
rir.	Çikolata,	çay,	kahve,	alkol,	heyecanlı	sporlar,	yemek,	
sigara,	 cinsel	 ilişki,	 internet,	 dijital	 oyunlar,	 bilgisayar	
gibi	sayabileceğimiz	birçok	şey	hazza	örnek	verilebilir.	Bu	
anlamda	hazzı	en	iyi	açıklayan	kavram	ise	hedonizmdir.	
Plato,	 bedensel	 olarak	 duyduğumuz	 haz	 karşısında	 onu	
kabul	etmek	veya	reddetmek	konusunda	yaşadığımız	ça-
tışmayı	vurgulamış	ve	buna	radikal	hedonizm	 ismi	veril-
miştir.	 Diğer	 yandan	 Aristo	 ise,	 çalışmamız	 gerektiğini	
aksi	takdirde	boş	vakitlerimizin	olacağını	ve	bu	boş	vakit-
leri	de	düşünerek	geçireceğimizi	bunun	da	en	büyük	haz	
olduğunu	 söylemiştir.	 Buna	 da	 rasyonel	 hedonizm	den-
miştir.	Aristo’da	acıyı	doğuran	haz	iken,	Platon’da	arzuyu	
doğuran	hazdır.	
Beynimizde	hazzın	oluştuğu	Ventral	Tegmental	Area	de-
nilen	bölgeden	dopamin	salınması	hazzı	ortaya	çıkarır	ve	
yapılan	 araştırmalar,	 beslenme,	 seks,	 uyuşturucu	 mad-
de,	alkol	ve	çikolata	gibi	etkenlerin	dopamin	salgıladığını	
göstermiştir.	
İkinci	olan	bağımlılık	ise	bir	beyin	hastalığıdır.	Çünkü,	ba-
ğımlı	 kişi	 bağımlılığını	 bırakmaya	çalışsa	da	beyni	buna	
izin	 vermez.	 Beyinde	 iki	 bölge,	 amigdala	 ve	 prefrontal	
korteks	 bağımlılıktan	 sorumludur.	 Amigdala	 çoğunluk-
la	 öğrenme	 ve	 hazdan	 sorumluyken,	 prefrontal	 korteks	
arama	 davranışından	 sorumlu	 bölgedir.	 Sürekli	 bağımlı	
olduğu	 şeye	maruz	 kalan	 kişi	 bir	 süre	 sonra	 haz	 duya-
maz	hale	gelir	ama	yine	de	bırakamaz.	Çünkü,	prefrontal	
korteks	ona	sürekli	ara	ve	bul	emrini	verir.	Kişi	artık	haz	
duymasa	 bile	 bağımlılığına	 devam	 eder.	 Genellikle	 aile	
bağımlının	doğruyu	söylemediğine	inanır	ve	istese	bırakır	
diye	düşünür.	Ancak	düşünülenin	aksine	bağımlı	kişinin	
beyni	buna	izin	vermez.	
Evet,	tanımlar	biraz	yorucu	oldu	biliyorum	ancak	bilimsel	
gerçekler	göz	ardı	ederek	bağımlılığı	anlamamız	zor	ola-
caktır.	Bağımlılıkla	ilgili	ilk	aklımıza	sigara,	alkol,	madde	
gibi	 türler	 gelse	 de,	 günümüzde	pandeminin	 de	 tetikle-
mesiyle	dijital	oyun,	sosyal	medya,	ekran,	telefon	bağım-
lılığı	gibi	yeni	türleriyle	hayatlara	çoktan	girmiş	durumda.	
Neredeyse	her	 insanda	her	 evde	bu	bağımlılıkları	 duyar	
olduk.	

Hazzı	ve	bağımlılığı	bir	nebze	de	olsa	açıklamaya	çalıştık.	
Peki	oyun	bunun	neresinde?	 	
	 Belki	 de	 yaşamın	 kendisi	 bir	 oyundur	 ve	 bazı	 oyunlar	
oldukça	tatsız	ve	zararlıdır.	İşte	bağımlılık	da	hem	ailece	
oynanan	bir	oyundur	hem	de	çok	acı	verir.	Bunu	belki	de	
herkesin	bildiği	bir	oyunla	anlatmak	gerekir.	Hani	şu	bah-
çede	 5-10	 kişinin	 birlikte	 oynadığı	 ve	 bir	 topun	 havaya	
atılarak	oyunda	bir	kişinin	adının	söylendiği	oyun	var	ya,	
evet	 evet	 o	 “istop”	 işte...	Bağımlılık	 aslında	o	 toptur.	O	
topu	tutan	ve	havaya	atan	kişi	de	bağımlıdır.	Topu	hava-
ya	atıp	“anneeeeee”	diye	bağırdığında	elindeki	topu	yani	
bağımlılığının	sorumluluğunu	annesine	atıverir.	Anne	de	
kıyamaz	evladına	ve	koşarak	topu	yakalar.	Bir	sonrakinde	
belki	baba,	bir	sonrakinde	 topu	yakalayan	bir	eştir.	Hal-
buki	o	top	yere	düşse	ve	cezasına	da	bağımlının	kendisi	
katlansa	belki	de	bir	çözüm	bulunabilir

Çoğu	 zaman	 aileler	 önce	 bağımlılığın	 olduğunu	 kabul	
edemez,	 sonraki	 adımda	 ise	 herkesten	 utanarak	 sakla-
maya	çalışır.	Konuşmaya	bile	çekinilir,	bağımlının	yaptığı	
olumsuz	 davranışlar	 saklanır,	 görmezden	 gelinir,	 sözde	
yardım	 ettiğini	 düşünen	 aileler	 bir	 süre	 sonra	 bağımlılı-
ğının	 oyununun	 başrol	 oyuncusu	 olmaya	 başlarlar.	 Aile	
veya	 eşler,	 bağımlının	 yanlış	 davranışlarına	 bahaneler	
bularak,	 işe	 veya	 okula	 gidemediğinde	 mazeretlerine	
ortak	 olarak,	 kötü	 davranışlarını	 görmezden	 gelerek,	
bağımlının	 sorumluluklarını	 üstlenerek,	 onu	 affetmeye,	
haklı	 görmeye	 çalışarak	 aslında	 yardımdan	 çok	 giderek	
bağımlılığın	daha	da	derinleşmesine	destek	vermiş	olur-
lar.	Bu	konu	oldukça	uzun	ve	meşakkatli,	bir	sayfaya	da	
sığamayacak	 kadar	 derin.	 Şimdilik	 burada	 bırakıyorum	
ama	ilerleyen	sayılarda	da	yer	vermeye	gayret	edeceğim.	
Sağlıkla	ve	sevgiyle	kalmanızı	dilerim.	 		
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Bir “DİZİ”
Yeni Normal Terapi

KÜBRA ŞEKERCİ

Yeni	normalin	yeni	normalleri;	“DİZİ	TERAPİLER”	İnsanlı-
ğın	var	olduğu	günden	bu	yana	kendini	arayışının	bitme-
miş	olması,	yaşamak	ile	eşdeğerdir.	Kişi	yaşadığı	sürece	
varlığını	anlamlandırmak,	onu	değerli	kılmak,	onaylamak	
gibi	çeşitli	içsel	süreçlerden	geçer.	Her	bireyin	bu	yolcu-
lukta	 yükü	 başka,	 yolu	 başka,	 amacı	 bambaşkadır.	 Bu	
noktada	 varılan	 ile	 varılmak	 istenen	 her	 zaman	 aynı	 ol-
maz.
Terapi	 dizilerini	 izlerken	 yüreğimizin,	 vicdanımızın	 hatta	
aklımızın	almadığı	pek	çok	durumla	yüzleşiyoruz.	Kişinin	
kendi	yolculuğunda	mahrum	bırakılmışlığının,	anlamsız-
laştırılmasının,	 ötekileştirilmesinin,	 mağdur	 edilmesinin	
yegâne	 sonuçları	 ile	 karşı	 karşıya	 kaldığımızda;	 sadece	
ötekini	izlemediğimizi	biliyoruz	aslında.	Günümüzün	gel-
diği	şu	noktada,	asırlardan	beri	varlığını	devam	ettirmekte	
olan	 “şiddetin	 rolü”	paha	biçilemez	bir	 büyüklükteyken;	
bizler	hâlâ	sadece	seyirci	olduğumuzu	düşünmemeliyiz.
Pek	 çoğumuzun	 bildiği	 meşhur	 “Titanic”	 filminde	 gemi	
batarken	kurtulanlar,	boğulanların	çığlıklarını	duymamak	
için	 filikalarda	 yüksek	 sesle	 şarkı	 söyleyip	 ritim	 tutmuş-
lardı.	 Böylece	 kendi	 iç	 seslerini	 bastırmaya	 çalıştılar;	
vicdanlarını,	 var	 oluş	 nedenlerini,	 öz	 şefkatlerini	 örtbas	
etmeye	gayret	ettiler.	Oysa	gerçekler	ayna	olarak	yansı-
dığında	 pekiştirir	 duygularımızı;	 birinin	 gözyaşı	 nedeni,	
diğerinin	yarası	 ile	örtüşür.	Birinin	çığlığı,	bir	başkasının	
acısını	sarmalar.	Bir	araya	gelen	tüm	rastlantılar	birbirini	
kucaklar,	buradan	eğer	gönlümüz	katılaşmamışsa,	 koca	
bir	sevgi	ve	şefkat	doğar.
Ekran	karşısında	bir	başkasının	acısının	kendi	ruhumuz-
daki	izdüşümlerini	izlerken,	kendimizi	unuturuz	belki	de.	
Fakat	 kalp	 ve	 akıl	 bir	 araya	 gelip	 onu	 öyle	 bir	 yere	 yer-
leştirir	ki,	sadece	bir	şeyler	hissederiz.	Buna	bir	noktada	
bilinç	 diyebiliriz.	 Derinden	 gelen	 tüm	 ihtiyaçlar	 birden	
açığa	 çıkabilir.	 Peki,	 bizi	 kim	 bu	 olan	 bitenden	 koruya-
cak,	 yoksa	 tekrar	 yaralarımız	 canımızı	 acıtmaya	 devam	
mı	 edecek?	Bunun	 cevabı	 yine	 bizde;	 yani	 kendi	 yolcu-
luğumuzda	farkındalık	oluşturabilmektedir.	Eğer	izin	ver-
meyi	başarabilirsek	bir	“dizi”	terapi	içimizde	başlar.
Alfred	 Adler;	 “Bir	 insanın	 ruhsal	 yaşamı	 amacıyla	 belir-
lenir.	Hiçbir	 insan	hep	var	olmuş	bir	amaca	yönelik	ola-
rak	 belirlenen,	 sürdürülen,	 değiştirilen	 ve	 yönlendirilen	
etkinlikler	 olmadan	 düşünemez,	 hissedemez	 ya	 da	 ha-
yal	 kuramaz.”	 der.	 İnsan	 yaşamının	 yolculuğunda	 ama-
cın	 önemine	 vurgu	 yapan	 Adler,	 hassas	 bir	 noktaya	 da	
değinmiş	 bulunmaktadır.	 İnsan	 amaca	 yahut	 amaçları-
na	 yönelik	 bir	 hayat	 sürdürdüğünde;	 gittiği	 ve	 gideceği	
tüm	noktaları	anlamlı	ve	yerinde	kılma	gayretine	girebilir.	
Belki	de	 farkındalık	kapasitesine	her	bir	olay	 ve	durum-
da	biraz	daha	ekleme	yapar,	böylece	gittiği	yol	kendisini	
yorsa	dahi	amaç	doğrultusunda	devam	edebildiği	sürece	
ruhsal	olarak	en	azami	yorulma	 ile	kazanç	elde	edebilir.	
Bunu	en	iyi	anlatan	durum:	olgunlaşmadır.

Yeni	nesil	“dizi”	terapilere	her	birimiz	farklı	yorum	ve	an-
lam	 yüklesek	 de,	 kendi	 farkındalığımız	 doğrultusunda	
baktığımız	 sürece	 durum	 değerlendirmesini	 kendimiz	
için	 daha	 yerinde	 yapmış	 oluruz.	 Kişi	 kendine	 ne	 denli	
önem	 veriyor	 ve	 kendi	 öz	 farkındalığını	 tamamlamış	 ol-
mayı	 arzuluyorsa;	 önüne	 gelen	 her	 bir	 durum	 ve	 olgu	
yine	 onun	 bu	 amacına	 en	 güzel	 şekilde	 hizmet	 etmeye	
devam	 edecektir.	 Yeter	 ki	 kendi	 hikâyemizi	 ve	 başkala-
rının	 hikâyelerini	 yerinde	 ve	 güzel	 bir	 yürekle	 okumayı	
bilelim.
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Temel	ihtiyaçlarımızı	karşılama	gayreti	içinde	olmazsak	hırçın	oluruz.	Mutlu	olmayız.	Mutlu	olmayınca	da	mutlu	edemeyiz.	Mutlu	
olmak	bizim	en	doğal	hakkımızdır.	Bize	sunulan	tek	atımlık	bir	hayat	şansımız	vardır.	Bu	şansımızı	asla	zayi	etmemeli,	kimsenin	
eline	de	bırakmamalıyız.	Hayatın	bütün	renklerinden	dengeli	bir	şekilde	faydalanırken,	yaşadıklarımızın	bütün	sorumluluğunu	
üzerimize	almayı	becerebilmeliyiz.	Bu	da	ancak	yetişkin	olmamızın	sonucudur.
Temel	ihtiyaçlarımız	karşılanmadıkça	rahat	edemeyiz.	Bundan	dolayı	canımız	bedende,	nefes	alabiliyor	ve	karnımız	tok,	uyku-
muzu	alıp	sağlıklıysak,	cinsel	ihtiyaçlarımızı	da	karşılayacak	bir	eylem	içinde	olmalıyız.	Aksi	takdirde	bu	bedenimiz	belli	yaştan	
sonra	sükûnete	ermekte	zorlanabilir.	Günümüzün	en	büyük	problemi	bu	ihtiyacın	karşılanma	şeklidir.	Bedenlerinin	sahibi	old-
uğunu	ve	her	istediğini	yapmakla	mutlu	olacağını	sananların	depresif	halleri	her	birimizin	malumudur.	Yaşadıkları	travmalarını	
kaldıracak	sağlıklı	düşünme	bile	yitirilmektedir.	Güvenli	bir	ortamda	canımızı,	malımızı,	neslimizi,	aklımızı,	dinimizi	seçme	ve	
yaşama	bizim	için	çok	önemlidir.	Bu	durum	da	ancak	sosyal	güvenliğin,	düzen	ve	yasaların	belli	olduğu	bir	toplumun	getirisidir.
Bundan	 sonra	 ait	 olma	 duygumuz	 yer	 alır.	 Sosyal	 varlık	 olan	 bizler	 kurduğumuz	 ilişki	 ağı	 ile	 eşimizi,	 işimizi	 ve	 aşımızı	 iyi	
seçersek	 dünya	 cennetinde	 oluruz.	 Bundan	 sonraki	 aşamalarda	 kendimizi	 sevmemiz,	 kendimize	 merhamet	 etmemiz,	 saygı	
duymamız,	 kendimize	güvenmemiz	 aldığımız	 sorumluluklarla	 olur.	Bunu	da	 ancak	 kişisel	 farkındalığımızla,	 bilme	 ve	 anlama	
yolunda	verdiğimiz	mücadele	 ile	elde	edebiliriz.	Bedenimize	ve	ruhumuza	verdiğimiz	özenle	kişisel	gelişimimizi	sağlayabiliriz.	
Bunu	yapabilmemiz	de	başkalarına	yardım	etmemizle	mümkündür.	Ancak	bu	şekilde	erdemli,	içten,	problem	çözen,	önyargısız	
ve	hakikatleri	kabul	eden	olabiliriz.	Şimdiye	kadar	anlattıklarım	Amerikalı	psikolog	Abraham	Maslow	tarafından,	1943	yılında	
yayınlanmış	 bir	 çalışmasında	 ortaya	 atılmış	 ve	 sonrasında	 geliştirilmiş	 bir	 insan	 psikolojisi	 teorisidir.	 İhtiyaçlarımız	 kadın	 ve	
erkeğe	göre	farklı	değil	iken	bazı	farklılıklar	yok	değildir.	Bu	farklılıkları	bilmek	iletişim	sanatının	bir	parçasıdır.	İdare	etmemiz	
ancak	bu	bilgiyledir.	Bu	da	yapacağımız	evlilik	için	gereklidir.	

Peki	nedir	evlilik?

EVLİLİK:	 Birlikte	 yaşam	 sözleşmesidir.	 Devletin	 de	 kontrolünün	 altına	 giren	 kuralları;	 sorumlulukları,	 karşılıklı	 hakları	 olan,	
sevgi,	saygı,	hoşgörü	ve	fedakarlıkla	ayakta	durduğu,	güvenin	tutkal	olduğu	bir	müessesedir.
EVLİLİK:	Hayatı	paylaşmanın	diğer	adıdır.	Aile	olunmayan	bir	ortam	cehennem	olmaya	adaydır.	Egolarımızı	tatmin	etme	yarışı-
na	girersek,	yaptıklarımızla	hayatı	çekilmez	kılabiliriz.	
Evlilikte	 iki	 kişinin	birbiriyle	 iyi	 ve	kötü	günde	beraber	olma,	beklentilerini	göz	ardı	etmeme,	ortak	akla	uygun	hareket	etme	
gerekliliği	üzerine	verilmiş	sözler	vardır.	
Elbette	sevdiysek	evlenebiliriz.	Lakin	bilmeliyiz	ki	aile	olmak	emeğimizin,	bilgimizin,	tecrübemizin	ürünüdür.	Doğru	bilgiler,	hoş	
söylemler,	güzel	eylemler,	fedakar-sevgi-saygı-sevgi	eşliğinde	aile	olma	yolunda	başarılı	yapar.	
Aklımız,	kalbimiz,	midemiz	ve	bedenimizle	barışık	olmamız	bizi	sağlığımıza	kavuşturur.	Aklımıza	okumayı	ve	düşünmeyi,	kalbi-
mize	sevmeyi	ve	sevilmeyi,	midemize	sağlıklı	ve	temiz	gıdalarla	beslenmeyi,	bedenimize	de	haz	almayı,	cinsel	doyuma	ulaşmayı	
öğretmeliyiz.	Aksi	takdirde	ne	sağlıklı	bir	bedene,	ne	de	güzel	düşünce	yapısına	sahip	olabiliriz.	
Düşüncelerimiz	 yani	 iç	 konuşmalarımız,	 otomatik	 olarak	 içten	 geçirdiğimiz	 cümlelerimizdir.	 Duygularımız	 düşüncelerimizle,	
hislerimizle	 oluşur.	Oluşan	 bu	 duygularımızla	 duyduklarımıza	 tepki	 veririz.	 Kurduğumuz	 cümlelerle	 düşündüklerimizi	 eyleme	
geçiririz.	Böylelikle	iyi	ya	da	kötü	bir	şekilde	hayatımızı	seçmiş	oluruz.	
Sağlıklı	işleyen	bir	bedene	sahip	olmak	için	hem	aklımızı	kullanabilecek,	kalbimize	söz	geçirebilecek,	midemize	sağlıklı	besinler	
verebilecek	ve	cinsel	yaşamımızı	yaşayabilecek	bir	donanıma	sahibiz.	Yeter	ki	içimizden	gelen	sese	kulak	verebilelim.	 	
Bilinç	dışımızın	bu	konuları	ötelemesi	geçmişten	aldığımız	duygularımızladır.	Bilinmesi	gereken	ise	cinselliğimizi	nasıl	ve	kimin-
le	yaşayacağımızı,	ne	zaman,	nerede	ve	nasıl	olacağını,	nasıl	uyarılıp,	nasıl	doyuma	ulaşılacağımızı	belirleyenin	öncelikle	doğru	
bilgiler	ve	o	andaki	psikolojimiz	olduğudur.
Evliliğe	baş	kala	bu	bilgileri	bilmeli,	bu	doğrultuda	hayatımızın	sorumluluğunu	üstlenerek	geleceğe	yatırım	yapılmalıyız.	
Aksi	takdirde	yanlızlığa	mahkum	olacağız...

Ves-Selam

Asiye TÜRKAN

EVLİLİĞE 
BEŞ KALA!



sosyoLOGdergisi

s.09

                                                      
ŞÜHEDA DERYA BARIŞ

İnsan Olmak ve 
İnsan Kalmak

İnsan nedir? 

Arapça	 ‘’ins’’	 kelimesinden	 türetilmiştir.	 “Beşer,	 insan	
topluluğu”	anlamına	gelen	ins,	daha	ziyade	insan	türünü	
ifade	etmekte	olup	bu	 türün	erkek	 veya	dişi	 her	 ferdine	
‘’insî/enesî	 ‘’	 yahut	 ‘’insân’’	 denmektedir.	 “İnsan	 ahdini	
unutması	 sebebiyle	bu	 ismi	almıştır”	 şeklindeki	 rivayete	
dayanırlar.	
Kur’ân-ı	 Kerîm’de	 altmış	 beş	 yerde	 insan,	 on	 sekiz	 yer-
de	 ins,	 bir	 yerde	 de	 insî	 geçmektedir.	 Ayrıca	 bir	 âyette	
enâsî,	230	yerde	nâs	şeklinde	çoğul	olarak	yer	almakta-
dır.	Kur’an’da	insan	bütün	yönleriyle	ele	alınmış,	konuyla	
ilgili	 âyetler	onun	yaratılışı,	mahiyeti	 ve	gayesini	bir	bü-
tünlük	içinde	temellendirmiştir.
İnsanı	başka	yaratılmışlardan	özel	ve	farklı	kılan	akıl,	dü-
şünce	 ve	 vicdan	 melekeleridir.	 Sokrat,	 sorgulanmayan	
hayatın	yaşamaya	değer	olmadığını	vurgular.	Sorgulama-
dan,	irdelemeden	yaşadığımız	her	an	bizi	hakikat	çembe-
rinin	dışına	doğru	 iter.	Eckhart	Tolle	 ‘nin	 söylemiyle	 var	
olan	 gerçek	 şudur	 ki;	 “İyi	 bir	 insan	 olmak,	 iyi	 bir	 insan	
olmaya	çalışmakla	değil,	içinizde	zaten	mevcut	olan	iyiyi	
bulmakla	 ve	 bu	 iyiliğin	 ortaya	 çıkmasına	 izin	 vermekle	
mümkün	olabilir”	derken	bakmamız	gereken	doğru	mer-
kezi	işaret	eder.

BENLİK KAVRAMI

Her	insan,	yaratılışı	gereği	“mükemmel”	olmasına	karşın,	
çoğumuz	 bu	 mükemmelliğimizin	 farkında	 değiliz.	 İnsa-
nın,	mükemmelliğini	algılaması	ve	hayata	geçirmesi	için,	
öncelikle	 “kendisini	 tanıması”	 ve	 “tanıyabildiği	 kendini	
bilmesi”	 öğrenmesi	 ve	 gerçek	 “Kim’liği‘’	 ile	 buluşma-
sı	 gerekmektedir.	 Çağımızın	 düşünürlerinden	 Sponville,	
“Kendini	 tanımak;	hayran	hayran	kendini	 seyretmek	de-
mek	değildir.	 İnsanın	 hem	ne	olduğunu,	 hem	de	ne	ol-
ması	gerektiğini	araştırmasıdır.	Nasıl	düşüneceğini,	nasıl	
yaşayacağını,	nasıl	mutlu	olacağını	kendine	sormasıdır.	
Benlik	kavramı,	 insanın	kendi	benliğini	algılama	ve	kav-
rama	 biçimi	 olarak	 tanımlanır.	 Benlik,	 kişinin	 kendisini	
ayrı	bir	birey	olarak	anlama,	algılama,	tanımlama	deneyi-
midir.	İnsanlardan	gelecek	olumlu-	olumsuz	tepkilere	kişi	
kendine	verdiği	değeri	koruyabilmesi	ve	fıtratındaki	kendi	
kimliğiyle	var	olabilmesi	 için	gerek	duymaktadır.	Bireyin	
öznel	bütünlüğü,	bilinçsel	 ve	 ruhsal	bütün	 işlemleri	ben	
kavramıyla	dile	getirilir.	Ruhbilimi’nde	bilincin	özdeşidir.	
Öznel	idealist	sistemler,	bütün	nesnel	ve	toplumsal	olgu-
ları	ben’e	indirgerler.	

Ben	kavramı	kişiliğinizle	biz	olabilmek	ölçüsüdür,	ben’le	
biz	 olabilmek.	 Yoksa	 egolarınızla	 sizden	 başkalarını	 yok	
saymanız	 değildir.	Kendi	 kimliğiniz,	 öz	 saygınızla	 ve	 de-
ğerlerinizle,	 toplumla	 biz	 olabilmek	 önemlidir.	 Sağlıklı	
toplumlar	sağlıklı	bireylerin	varlıklarıyla	yaşarlar.	Yeryüzü	
bahçesinde	 türlü	 türlü	 çiçeklerin	 farklı	 tonlarıyla	 haya-
tı	 temaşa	 edebilmeliyiz.	 Dikeninden	 dolayı	 nasıl	 gülden	
vazgeçmiyorsak,	 ölmeye	 yüz	 tutmuş	 bir	 çiçeği	 nasıl	 ya-
şatma	gayretinde	oluyor	ve	atmıyorsak,	insanı	yaşatmak	
içinde	 daha	 bir	 hassasiyetle	 bu	 bahçenin	 bahçıvanları	
olarak	görevini	yerine	getirme	gayretinde	olalım.

İNSANIN YOLCULUĞU

Sorduk	mu	hiç	kendimize,	hangi	dağın	eteklerinde	hangi	
rüzgârların	 yellerine	 kapıldık	gidiyoruz?	Kaç	 yıllık	 ömrü-
müz	var,	 çok	uzun	yaşayacağımıza	dair	bir	 senet	 var	mı	
elimizde?	 Kaç	 hikâyeyi	 yaşarız,	 kaç	 hayat	 sığar	 ömrü-
müze?	 Bütün	 hayalleri,	 bütün	 arzuları	 gerçekleştirebilir	
miyiz?	Sığar	mı	 tüm	arzularımız	 algılardan	 ibaret	 olmuş	
dünyaya?
Ne	güzel	 bir	 sesleniş	 ne	naif	 bir	 hissediş,	 kulak	 verelim	
Kemal	 Sayar’ın	 satırlarına:	Büyüğün	 küçüğü	 yendiği	 bir	
dünyadan,	hızlının	yavaşı	 yuttuğu	bir	dünyaya	doğru	gi-
diyoruz.	Afrika	kültüründe	söylendiği	gibi,	”O	kadar	hızlı	
gidiyoruz	ki	ruhlarımız	arkada	kalıyor.”	
Oysa	farklı	coğrafyalarda	farklı	dünyaları	yaşasak	da	aynı	
kalp	 ritmiyle	 atan	 insanlar	 olmamız	mümkündür.	 Özlük	
macerasında	özünde	kalabilen	bireyler,	yaratılışının	ham-
maddesi	merhamet	 yumağından	 gönül	 hırkaları	 örebili-
riz…	Ağaçta	ormanı	gör,	ormanda	ağacı	gör	 felsefesiyle	
çıkalım	 gönül	 yolculuğuna.	 İnsan	 olmakla	 başlayan	 se-
rüvenimiz	insan	kalarak	nihayet	bulsun.	İnsanlık	yolunda	
deli	divane	olan	bireyler	hakikat	sahnesinde	asla	unutul-
mayacaktır…
Görevimiz	 insan	 olmak	 ve	 insan	 kalmak,	 tüm	 olumsuz-
luklara	 tüm	zorluklara	 rağmen.	Kalabalıklar	 içinde	 insa-
na	 hasret	 kalmadan	 ümit	 ve	 sevgiyle	 yapraklarını	 açan,	
unutma	beni	çiçeği	kadar	zarif	ve	naif	bir	yürek	eksenin-
de	yaşayabilmek	duasıyla	selamlar…
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Sosyal Kontrat
1950l’i	 yıllarda	 uydular,	 1960’lı	 yıllarda	
Ay’a	 ilk	 giden	 yarışı,	 1970’lerde	 uzay	 is-
tasyonları,	 1980’lerde	 mekiklerle	 temsil	
edilen	büyük	uzay	projeleri	21.	yüzyılda	iy-
ice	duraklamışken,	gelişmekte	olan	ülkel-
erin	 yarışa	 girmesiyle,	 göktaşlarında	ma-
dencilik	 denemeleriyle,	Trump’ın	 yeniden	
Ay’a	 dönüp	 Mars’a	 gitme	 planlarıyla,	
Türkiye’nin	 de	 kullandığı	 özel	 teşebbüs	
roketleriyle	yeniden	canlandı.	SpaceX	ku-
rucusu	Elon	Musk	Mars’ta	bir	kent	kurabi-
leceğini	 iddia	 ediyor.	 Diğer	 tarafta	 Mars	
ile	 Jüpiter	 arasındaki	 astreoid	 kuşağında	
bir	madenci	yerleşimi	tartışılıyor.	Öte	yan-
dan	Ay’a	insansız	keşifler	yeniden	başladı.	
Rusya,	 ABD,	 AB,	 Çin,	 Japonya,	 Hindis-
tan,	 İran,	 Kuzey	 Kore	 uzaya	 roket	 fırla-
tırken,	 Türkiye	 ve	 Emirlikler	 dahil	 birçok	
ülke	bunlara	katılmayı	planlıyor.	Amerika,	
İngiltere	 ve	 pek	 çok	 devlet	 alternatif	 te-
knolojiler	 tasarlıyor.	 Feza	 yarışı	 yeniden	
başladı.
Kuşkusuz	bunun	önünde	fiziksel,	kimyasal	
ve	biyolojik	engeller	var.	Kendi	güneşimiz-
in	 çevresinde	 bile	 mesafeler	 çok	 büyük,	
yakın	 gezegenlere	 gidip	 gelmek	 dahi	
bugün	 yıllar	 süren	 yolculuklar	 gerektirir.	
Bu	 uzun	 yolculuklara	 yetecek	 yiyecek	 ve	
malzeme,	 acil	 durum	 planları	 ciddi	 bir	
sorun.	 En	 önemlisi	 dünyanın	 sunduğu	
manyetik	 koruma	 perdesinin	 dışında	
maruz	 kalınacak	 radyasyonun	 insan	 üze-
rindeki	 etkilerinin	 tahmin	 edilememe-
si.	 Bu	 fizik,	 kimya	 ve	 biyoloji	 sorunları	
aşılırsa,	 bu	 kez	 de	 psikoloji	 ve	 sosyoloji	
sorunları	 belirmekte.	 Uzay	 istasyonunda,	
gemide	 uzun	 uzay	 yolculuğunda,	 varılan	
gezegen	yerleşiminde,	 insan	 toplumunun	
nasıl	olacağı,	nasıl	bir	 toplum	düzeni	ku-
rulacağı	 ne	 inanışları	 ne	 değerleri	 ola-
cağı	 bir	 soru	 olarak	 karşımıza	 çıkmakta.	
Mars	ya	da	başka	bir	uzay	yerleşimindeki	
şartlar	 dünyadan	 çok	 farklı	 olacağından,	
baskı	 altında	 kaçış	 noktasız	 bir	 topluluk	
içindeki	 alternatifsiz	 tekrarları	 içeren	 or-
tamda	psikolojik	durum	çok	farklı	olacak-
tır.	Yeryüzünde	bile	tartışmalı	olan	çağdaş	
ruhbilim	 kavramları	 orada	 işlemeyece-
ktir.	 Çağdaş	 toplumbilim	 varsayımları	
da	 geçersiz	 olacaktır.	 Uzay	 toplumunda	
hem	zihinsel	hem	de	 toplumsal	bütünlük	
sağlayabilen,	 insanı	 evrenin	 dinamikleri-
yle	 bağlantılandırabilen,	 bir	 toplu	 düzen	
içinde	neden	 yaşam	mücadelesi	 yapması	
gerektiğine	 ikna	 edebilen	 sade	 bir	 pro-
tokol,	yeni	bir	toplum,	yeni	bir	din	gerek-
mektedir.	 Bu	 yeni	 din,	 son	 din	 İslam’dır.	
Yalın,	 arınmış,	 öze	 dönmüş,	 Resulullah	
dönemindeki	 sade	 İslamiyet’tir.	 Uzayda	
da	 geçerli	 olacak,	 ruh	 ve	 toplum	 düzeni	
kuracak	protokol,	Kuran	dinidir.

Prof. Dr. 
Kutluk Özgüven

Ay	 üssünde	 olsun,	 Mars	 kentinde	 olsun,	
astreoid	 kuşağında	 olsun,	 hatta	 daha	
uzaklarda	 belki	 hiç	 zamanımıza	 geri	 dön-
meyecek	 yolculuklarda	 ve	 yerleşimlerde	
olsun	 uzun	 ve	 kalıcı	 toplumlar,	 bunlara	
seçilecek	 zeki	 ve	 eğitimli	 yerleşimcil-
er,	 Arabistan,	 İran,	 Türkiye,	 Pakistan	 ya	
da	 diğer	 ülkelerin	 kültürel	 geleneklerine,	
düğün	adetlerine,	 yas	 evlerine,	diğer	din-
le	çelişen	törelerine	ilgi	duymayacaklardır.	
Sadece	hiç	karşılaşılmamış	çok	farklı	şart-
larda,	 bağımsız	 yerel	 içtihatlar	 yapacak-
lardır.	 Güvenilir	 bir	 çözüm	 elde	 edemey-
eceklerinden	bunun	 için	diyaneti,	Ezher’i,	
Kum	fetva	hattını	aramayacaklardır.	Bunun	
için	 kuralları	 çok	 yalın,	 ilkeleri	 çok	 öz,	
olağanüstü	durumlarda	uyarlanabilen,	çok	
küçük	bir	 toplumda	da	uygulanabilir	olan	
Kuran	 ayetleriyle	 uzayın	 derinliklerindeki	
toplumu	 ve	 bu	 toplumdaki	 zihinsel	 tutar-
lılığı	sağlayabileceklerdir.
Gökyüzünde	yerleşim	teknik	olarak	müm-
kün	olursa,	Kuran,	bu	uzay	kentlerinde	faiz	
olmadığından	bir	 grubun	diğerine	 süresiz	
ekonomik	 tahakküm	 edemeyeceği,	 	 kast	
düzeni	 kurmayan,	 özgürlüğün,	 mahremi-
yetin	 sağlandığı,	 zan	 ve	 dedikodu	 bulun-
mayan,	insanların	arasında	hassas	ölçüler	
konan,	 affedici,	 sabredici,	 sözünü	 tutan,	
doğruyu	 söyleyen,	 Allah’a	 adanmış,	 iy-
ilikte	 yarışan,	 evreni	 incelemeye	 yoğun-
laşmış,	 göklerdeki	 yıldızları	 ve	 dabbeleri	
araştıran,	 takva	 içinde	 Evreni	 yaratan	 ve	
sürdüreni	 zikreden	 insanların	 toplumunu	
oluşturmak	 için	 yeterlidir.	 İçlerinden	 çık-
acak	 münafıklar	 ve	 müşrikler	 de	 beraber	
gelecek	 İseviler	 ve	 Museviler	 de	 durumu,	
sınavları	zenginleştireceklerdir.	

UZAY TOPLUMU
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NİHAL TAŞCI
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SAĞLIKLI AİLE YAPISININ 
TEMEL DİNAMİKLERİ

Aile,	toplumu	oluşturan	bireyler	arasında	evlilik	yoluyla	gerçekleşen,	ebeveyn	ve	çocuklardan	oluşan	en	küçük	toplumsal	kurumdur.	
İlk	primitif	toplumlardan	günümüze	kadar,	bütün	toplum	katmanlarında	aile	kurumu	vardır.	Aile	ne	kadar	sağlam	temeller	üzerine	
kurulursa,	toplumun	yapısı	da	o	derece	sağlam	olur.	Toplumu	oluşturan	bireyler,	aile	olarak	ifadesini	bulan	yuvada	gözlerini	açarlar	
ve	 ilk	 temel	kültür	ocağı	ve	sevgi	kaynağı	 ile	burada	temas	ederler.	Aile,	 toplumların	ana	strüktürünü	oluşturan	kültürel	kimliğin,	
insani	değerlerin	ve	tarihi	sürekliliğin	koruyucusu	ve	aktarıcısı	olan	bir	kurumdur.	İnsanları	diğer	canlılardan	ayıran	önemli	özellikle-
rden	biri	de	insanların	aile	düzeni	içinde	yaşamalarını	sağlayarak,	bireysel	gelişim	ve	ihtiyaçlarını	sağlıklı	bir	şekilde	karşılamaktır.

Aile	 bir	 ilişkiler	 sistemidir.	 Soyut	 anlamda	 kişiler	 arası	 ilişkileri	 içeren	 ve	 kendine	 has	 kuralları	 olan	 bir	 düzendir.	 Aile	 sistemini	
ifade	 ettiğimiz	 zaman	 aile	 içindeki	 bireylerin	 birbirleriyle	 nasıl	 etkileşimde	 bulunabileceklerini	 düzenleyen	 kurallar	 manzumesi-
nin	bütününü	kastederiz.	 “Aile	kan	bağı,	evlilik	ve	diğer	yasal	yollardan	aralarında	akrabalık	bağı	oluşan	ve	çoğunlukla	aynı	evde	
yaşayan	 bireylerden	 oluşan;	 bireylerin	 cinsel,	 psikolojik,	 sosyal	 ve	 ekonomik	 ihtiyaçlarının	 sağlandığı	 ve	 düzenlendiği	 temel	 bir	
birimdir.”	(akt.Bulut,1990).	“Sistem	perspektifine	göre	aile	bir	geçmişi	paylaşan,	duygusal	bağı	olan,	bireysel	aile	üyelerinin	ve	aile-
nin	bütününün	ihtiyaçlarını	karşılamak	için	stratejiler	planlayan	bireylerden	oluşmuş	kompleks	bir	yapı	olarak	tanımlanır.”	(Sabatelli	
ve	Bartle	1995).	Ögeler	arasında	etkileşim	var	olup,	bu	etkileşim	sistemdeki	ögelerin	özelliklerinden	etkilenir.

Evlenme,	karı-koca	arasında	birlikte	yaşamaya	ve	karşılıklı	yardımlaşmaya	olanak	tanıyan	ve	taraflara	karşılıklı	hak	ve	yükümlülükler	
yükleyen	bir	tür	sözleşmedir.	Evlilikte	mutluluğu	yakalamış	insanların,	temelde	birbiriyle	anlaşabilen	ve	farklı	özelliklere	sahip	olsal-
ar	da	ortak	beklentiler	içinde	olan	ve	zamanla	karşılıklı	uyumu	sağlama	gayretini	gösteren	kişiler	olduğu	görülmektedir.	Evlilik	ku-
rumunun	devamında	ise	sağlıklı	iletişim	en	temel	faktördür.	Her	evliliğin	kendine	has	iç	dinamikleri	vardır	ve	hiçbir	evlilik	bir	diğer-
inin	aynısı	değildir.	Dolayısıyla	asla	bir	evlilik	başka	bir	evlilikle	kıyaslanmamalıdır.	Kişiler	kendi	ilişkilerine	odaklanmalıdır.	İlişkinin	
olumlu	yönlerine	sahip	çıkmak;	 içten	bir	 iltifat,	 samimi	bir	 teşekkür,	sevgi	dolu	karşılama,	birinin	sevdiği	bir	 şeyi	birlikte	yapma,	
eşi	için	çiçek	alma	veya	toplama	gibi	her	bireyin	eşine	sevgisini	gösterme	yolu	farklıdır.	Kimisi	sözlerle,	kimisi	hareketlerle,	kimisi	
de	dokunarak	sevgisini	belli	etmeye	çalışır.	Hatta	ve	hatta	her	 insana	gösterilen	sevginin	algılayış	biçimi	bile	 farklılık	arz	edebilir.	
Kimi	insan	sevgisini	göstermekte	başarılı	olsa	dahi	karşısındaki	kişi	niyetini	anlayamayabilir	ya	da	yetersiz	bulabilir.	Böyle	zaman-
larda	eşini	mutlu	etme	çabasını	gösteren	 ve	 sevgiyle	 yapılmış	bir	 sürpriz,	 eşler	 arasında	 sevgi	 iklimi	oluşmasına	 yardım	edebilir.	
Bu	bağlamda	sağlıklı	 iletişim,	aile	üyeleri	kaç	yaşında	olurlarsa	olsun	sevgisini	dile	getirmekten,	hissettirmekten,	aile	bireylerine	
sevgiyle	dokunmaktan	ve	sevgiyle	kucaklamaktan	geçmektedir.	Sevgi	dolu	bir	dokunuşun	enerjisinin	pek	çok	yarayı	kapatabilecek	
güce	sahip	olduğu	unutulmamalıdır.

İdeal	evliliklerde	sağlıklı	bir	aile;	eşler	ve	çocuklardan	oluşan	bir	yapı	olarak,	her	türlü	değişim	ve	sorunlar	karşısında	varlığını	ko-
ruyabilen,	geçiş	süreçlerini	yıkımlara	ve	kayıplara	uğramadan	geçirebilen,	ekonomik,	sosyal,	kültürel	ve	psikolojik	işlevlerini	üyeleri	
için,	günün	koşullarına	göre	tatmin	edici	özelliklerde	yerine	getirebilen	ailedir.	Sağlıklı	bir	ailede	üyelerden	her	birinin	kendine	özgü	
bir	kişiliğe	sahip	olduğu	bilinir	ve	kabul	edilir.	Bu	özelliklere	değer	verilir	ve	bir	kalıba	sokulmak	 için	zorlanmaz.	Sağlıklı	ailelerde	
herkesin	hem	mekânsal	hem	de	psikososyal	yönden	bir	yeri	vardır.

Sonuç	olarak,	toplumsal	aile	yapısının	en	temel	dinamikleri	arasında	koşulsuz	sevgi	vardır.	“Koşulsuz	sevgi,	kişiyi	mevcut	davranışların	
ötesinde,	onun	potansiyeline	ve	özüne	dönük	olarak	sevmektir.	Koşulsuz	sevginin	temelinde	onun	mevcut	davranışının	altında	yatan	
nedenleri	ayırt	edebilecek	bir	anlayış	söz	konusudur.	Koşulsuz	sevgide	sürekli	bir	ilişki	var	olup,	konuşulur,	sorular	sorulur,	dinlenir,	
anlamaya	çalışılır,	sevgi	olduğu	kadar	kızgınlık	da	belli	edilir.”	(Aile	İçinde	Sağlıklı	İletişim,	s.81)	Sağlıklı	ve	uzun	süreli	evliliklerde	
doğru	insanı	bulmak	yoktur,	doğru	insana	dönüşmek	vardır.
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Dünya’da gelişmiş,	 gelişmekte,	 geri	 kalmış	 vb.	 kriterle	 ayrışan	 devletlerin	 bu	 durumunun	 tükettiklerinden	 daha	 çok	
üretebildikleriyle	ilgili	olduğunu	görmekteyiz.	“Ne	kadar	üretebiliyorsan	o	kadar	gelişmektesin”	sözünün	günümüzde	daha	anlaşılır	
hale	geldiğini	her	geçen	gün	daha	iyi	anlamaktayız.					Ancak	gelişmiş	devletler	denildiğinde	sadece	endüstriyel	üretim	anlamında	
değil;	toplum	bilimi	(sosyoloji)	alanında	da	ilerlediklerini	ve	gelişmekte	olan	ülkelere	rol	model	olduklarını	görmekteyiz.	

Türkiye’de	sosyoloji	büyük	ölçüde	batı	ektisinde	şekillenmiş	görünmekte,	özgün	çalışmalar	zaman	zaman	yapılmış	olsa	da	hâkim	
anlayış	batı	 ekolü	olmaya	devam	etmiş	görünmektedir.	Tür	 sosyolojisi	 de	özellikle	 temel	 kuram	siyaset	 kuramı	olmuştur.	Bunun	
nedeni	hakkında	çok	uzun	makaleler,	araştırmalar	olduğunu	söylemek	mümkün.	Kısaca	arz-talep	diyebiliriz.

Peki,	sosyolojik	bulguların	eğitimcilere,	yasa	yapıcılara,	yöneticilere,	yenilik	yapmak	isteyenlere,	iş	dünyasının	liderlerine	ve	toplum-
sal	sorunları	çözme	ve	sosyal	politikalar	oluşturma	konusuyla	ilgilenenlere	yardımcı	olması	mümkünken	neden	Türkiye’deki	sosy-
ologlar	kadro	bulamamakla	yüz	yüze	bırakılmaktadır?
 
Çünkü	burada	da	ithalatçı	yapı,	batı	tarzı	anlayışı	kopyalayıp	yapıştırınca	her	şeyin	olup	bitiğini	düşünüyor.	Fakat	Türk	milleti	olarak	
toplumumuzu	 ilgilendiren	eğitimden	politikaya	binlerce	alandaki	çözümlerin,	bizim	kültürümüze,	alışkanlığımıza,	duyularımıza	kı-
sacası	mili	kimliğimize	tam	uyum	sağlamayışının,	toplum	olarak	bizleri	bibimizden	uzaklaştırdığını,	yabancılaştırdığını	görmekteyiz.	
Bizim	kendimize	ait	sosyoloji	bilimimizi	güçlendirmememiz	gerektiği	ortadır.	 	

Bu	gerçekten	hareketle	günümüzde	sosyoloji	alanında	pek	çok	araştırma	ve	çalışma	yapıldığını,	dernekler	kurulduğunu,	seminerler	
düzenlendiğini	 görmekteyiz.	 Bu	 sevindirici	 gelişmelerin,	 Türk	 toplumu	olarak	 kendimizi	 daha	 iyi	 tanımamıza	 olanak	 sağlayacağı	
düşüncesindeyim.

Ünlü	tasavvuf	ve	halk	şairimiz	Yunus	Emre’nin	dediği	gibi;
“İlim	ilim	bilmektir,
İlim	kendin	bilmektir,
Sen	kendini	bilmezsin,	
Ya	nice	okumaktır.”

TÜRKİYE’DE TOPLUM BİLİMCİ 
(SOSYOLOG) 

OLMAK

İsmail ARSLAN
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DİJİTAL ALDANIŞ

Dijital	 mecralarda	 bilgilenmek	 istediğimiz	 konu	 ile	
ilgili	 bilgiye	 ulaşmak	mümkün	 iken(?),	 dev	 bir	 bilgi	
havuzundan	 en	 doğru	 bilgileri	 aldığımızı	 zanneder-
ken,	 bir	 bilgi	 çöplüğünden	 yalan	 yanlış,	 eksik	 veya	
çarpıtılmış,	 çoklu	 kaynaklardan	 doğrulanmaya	 ihti-
yaç	duyan,	kirli	veya	kirletilmiş	bilgileri	alıyor	olabil-
iriz.
Tüm	dijital	mecralar	bu	sürece	dâhil	tabii	ki.	 	Çoklu	
dijital	uyaranlar	 içerisinden,	bize	 lazım	olan	en	doğ-
ru	 bilgiye	 ulaşmak	 üzere	 çıktığımız,	 kısa	 veya	 uzun	
zamanlı	 bir	 dijital	 etkileşim	 sürecinde	 bakındığımız	
başlıktan	 bazen	 bambaşka	 bir	 konu	 üzerine	
bakınıyorken	bulabiliriz	kendimizi.
Basit	 bir	 örnek	 vermek	 gerekirse,	 duyduğumuz	 bir	
haber	 ile	 ilgili	 teyit	 ve	 detay	 öğrenme	 amaçlı	 elim-
ize	 telefonu	 alıp	 konuyla	 ilgili	 başlıkları	 ve	 detayları	
gözden	 geçirmek	 isterken	 sadece	 telefon	 içinde-
ki,	 dijital	 mecralar	 içerisindeki	 çoklu	 uyaranların	
yaşattığı	 bombardıman	 ile	 savruk	 bir	 şekilde	 ken-
dimizi	 bambaşka	bir	 konu	 ile	 ilgili	 başlıkları	 gözden	
geçirirken	 ve	 detay	 sorgulama	 yaparken	 bulabiliriz.	
Bu	savrulma	hali	 tabii	 ki	başka	bir	 konu.	Ne	savruk	
bir	dijital	 etkileşim	ne	de	savruk	olmayan	doğrudan	
başlangıç-hedef	 rotalı	 bir	 dijital	 etkileşim	 sürecinde	
bile	 filtreleriniz	 açık	 değilse	 işte	 tam	 da	 bu	 nokta-
da	 dijital	 aldanışlar	 başlayabilir.	 Aldanışlar	 burada	
başlamakla	 kalmayabilir.	 Aldanışlar	 başlangıç-hedef	
rota	dışı	olmakla	sınırlı	değil.	Başlangıç	–hedef	rota-
daki	sapmayla	birlikte	başka	bir	gizli	dijital	 tuzak	 ile	
de	 karşı	 karşıyayız.	 Buna	 da	 dijital	 etkileşim	 sığlığı,	
diğer	adıyla	yüzeysel	bilgi	edinme	süreci	diyebiliriz.
Maruz	 kaldığınız	 konu	 başlığı	 hakkında	 mesajın	
içeriğinin	derinliği	ne	kadar	düşükse	sizin	bu	mesaja	
herhangi	 bir	 filtre	 uygulamadan,	 derinlik	 karşılaştır-
ması	 yapmadan	 almanız	 artık	 o	mesajın	 bu	 şekliyle	
taşıyıcı	ve	aktarıcı	zincirinde	yer	almanız	anlamına	ge-
lir.	Bu	zincire	dâhil	olmuş	aktarıcı,	farkında	olmadan	
mesajı	 biraz	 daha	 sığlaştırıp	 bir	 sonraki	 alıcı	 zincir	
halkasına	ulaştırmaktadır.	Tabi	ki	mesajın	sığlığı	me-
sajın	çarpıtılmasına	ve	bir	sonraki	halkaya	çarpık	bir	
geçiş	olmasına	da	sebep	olabiliyor.	Çarpıtılma	süre-
ci	ve	sığlığı	artarak	devam	eden	mesaj	konuyla	 ilgili	
daha	 önce	 hiçbir	 	 	 etkileşime	 maruz	 kalmayan	 bir	
bireyin	karşısına	en	çarpık	ve	en	sığ	haliyle	çıkmakta.		

Mesajın	 vericiden	 alıcıya	 aktarımındaki	 halka	 sayısı	
arttıkça	 mesajın	 manşetleşme	 gücü,	 imkânı	 art-
maktadır.	 Manşetleşmiş	 çarpık	 ve	 sığ	 mesajın	 ise	
artık	 hüküm	 gücü	 çok	 fazladır	 ve	 bu	 gücü	 kırmak	
zordur.	 Aynı	 zamanda	 manşetleşmiş	 çarpık	 ve	 sığ	
bilgi,	 çarpık	 ve	 sığ	 KARŞIT	 mesajını	 yaratma	 mo-
tivasyonu	 üretebilir.	 Bundan	 sonrası,	 toplumsal	 bir	
problemin	 var	 olması	 için	makul	 bir	 zemindir.	Dev-
letler	 vb.	 konularda	 yaşanabilecek	 sorunlar	 için	
kendi	 tedbirlerini	 üretmişlerdir.	 İletişim,	 etkileşim	
çarpıklıklarına	engel	olmak	için	veya	sığlıktan	derin-
liğe	ve	gerçeğe	etkileşim	için	ülkemizde	de	Cumhur-
başkanlığı’na	 bağlı	 olarak	 İletişim	 Başkanlığı	 2018	
yılı	 itibariyle	hizmet	vermeye	başlamıştır.	Kaynaktan	
alıcıya	en	sade,	gerçek	derin	ve	aldanıştan	uzak	me-
saj	ve	doğuracağı	etkileşim	 için	gerekli	olan	bu	ku-
rum,	günlük	çarpık	dijital	 etkileşimden	maruz	kala-
cağınız	bilgiler	için	bir	teyit	kurumu	olarak	da	görev	
üstlenmektedir.	
Bu	 konuda	 inisiyatif	 üstelenebilecek	 tarafsız	 siv-
il	 toplum	 platformlarına	 da	 ihtiyaç	 bulunmaktadır.	
Bazı	internet	platformları	bu	konuda	çalışmalar	yap-
maktadır.	 Her	 durumda	 elinize	 geçen	 bilgiyi	 çoklu	
kaynaklardan	teyit	etme	ihtiyacında	olmak	zaruridir.
Bir	 başına	 bilinçli	 her	 bireyin	 ise	 zaten	 bu	 konuda	
sorumluluk	altında	olduğunu	düşünüyorum.
Sosyoloğun	 içine	 düşeceği	 en	 büyük	 tuzaklardan	
biri	 de	 işte	 yukarda	 anlattığım	 gibi	 çalışmaları	 ile	
alakalı	 olarak	 dijital	 mecralarda	 yapmış	 olduğu	
araştırmalarda	çarpık	ve	derinlikten	uzak	etkileşime	
maruz	 kalmasıdır.	 Toplumsal	 hususlarda	 analiz	 re-
hberlik	 misyonu	 göz	 önünde	 	 bulundurulduğunda	
sosyoloğun	 bu	 tuzaklara	 karşı	 çok	 dikkatli	 olması	
gerekmektedir.  

SERKAN SERHAT SÜER
Sosyolog

Sosyolojik Araştırma



 

1. Sayın Hasan Fahri Şaylan, Cemil Meriç’in talebesi ve 
dostu olduğunuzu öğrendik. Nasıl tanıştığınızdan başlaya-
bilir miyiz?
	 	 	 	 	 	 	 Yıl	 1967,	 İstanbul	 Üniversitesi	 Fen-Edebiyat	 Fakültesi	
Sosyoloji	 bölümü	 öğrencisiyim.	 Bölümün	 kitaplığında	 oturur-
ken	 içeri	bir	öğrenci	girdi;	“Arkadaşlar,	burada	ders	yapılacak,	
isteyen	kalabilir”	dedi.	Ben	kaldım,	diğerleri	çıktılar.	Biraz	son-
ra	 hoca	 genç	 bir	 hanımla	 kol-kola,	 beraberinde	 5-6	 öğrenci	
ile	gelip	köşedeki	masaya	yerleşti.	Gözünde	simsiyah	gözlükler	
vardı.	Bir	süre	sustu,	sonra	konuşmaya	başladı.	İlk	tanışma,	ilk	
ders	böyle	oldu.
O	günler;	üniversite	gençliğinin,	dünyanın	pek	çok	yerinde	ide-
olojik	 kabilelere	bölündüğü,	politize	olduğu,	 vatanı	 kurtarmak	
üzere	 değişik	 fikirler-	 davalar	 uğruna	 kan	 dökmeye	 başladığı,	
sistematik	 düşünce	 yerine	 sloganlarla	 hareket	 ettikleri,	 inşa	
edici	diyaloglar	yerine,	yıkıcı	homurtularla	birbirlerinin	üzerine	
yürüdüğü,	 sözün	 bittiği,	 farklı	 dillere	 sahip	 insanların	 	 birbir-
lerini	 anlayamadıkları,	 konuşamadıkları,	 nefret	 dilinin	 fanatik,	
kıyıcı	bölünmeler	yaşattığı,	uğursuz	günler...	Benim	öğrencilik	
yıllarım	ve	Hocam	Cemil	Meriç	 ile	 tanışmam,	Türkiye’nin	 için-
den	geçtiği	çalkantılı		döneme	rastladı.

2. Bizler Cemil Meriç’i yazar kimliğiyle tanıyoruz. Bize eği-
timci Cemil Meriç’i anlatır mısınız?

Cemil	Meriç,	eğitimin	ilk	görevinin	çocuğa,	ana	dilini	öğretmek	
olduğunu	 söylerdi.	 Çünkü	 insanı	 insan	 yapan	 dildir.	 İnsan	 di-
liyle	ve	düşüncesiyle	insandır.	İnsanlar	arası	ilişki	dil	sayesinde	
kurulur.	Toplumsal	beraberlik,	dil	aracılığı	ile	gerçekleşir.	İnsan-
lar	aynı	kavramlara	farklı	anlamlar	yüklemeye	başladığı	zaman	
orada	inşa	edici	diyaloglar	gerçekleşemez.		Kendisini	hiçbir	za-
man	eğitimci	olarak	tarif	etmedi.	Öğretmen,	öğrenci	kelimesini	
de	 kullanmazdı,	 “ben	 hocayım”	 derdi.	 Hoca;	 yetiştiren,	 ıslah	
eden,	inşa	ve	imal	eden	demektir.	

İrfanı	hisarla	kuşatmış	doğu,	mabede	bezirgân	sokmamış.	Yıl-
larca	davar	gütmüş,	odun	taşımış	çömez…	Meşaleyi	çetin	imti-
hanlardan	sonra	tutuşturmuşlar	eline.	“Emanetleri	ehline	tevdi	
ediniz,”	demiş	din.
Mürit:	Ceset.	Can:	Mürşidin	nefesi.	Hint’te	hocaların	soyadı	ta-
şınırmış.	 Karabetlerin	 en	mukaddesi,	 şakirtle	 üstat	 arasındaki	
bağ.	 Asırlar	 geçti,	 birer	 birer	 söndü	meşaleler.	 İrfan	 asaletini	
kaybetti.	Hafızaya	çakıl	taşı	gibi	saplanan	bilgi	kırıntılarına	yeni	
bir	ad	bulduk:	Kültür.	Genç	kuşaklar,	Batı’nın	bit	pazarlarından	
ithal	 edilmiş	 bu	 hazır	 elbiselere	 küçümseyerek	 bakıyor.	 Hoca	
öğretmen	 oldu,	 talebe	 öğrenci.	Öğretmen	 ne	 demek?	Ne	 so-
ğuk	ne	haysiyetsiz	ne	çirkin	 kelime.	Hoca	öğretmez,	 yetiştirir,	
aydınlatır,	 yaratır.	 Öğrenci	 ne	 demek?	 Talebe	 isteyendir;	 iste-
yen,	 arayan,	 susayan.	 (Meriç,	 Bu	 Ülke,	 2019:101)	 Cemil	 Me-
riç’in	dil	konusundaki	hassasiyeti	çocukluğundan	kaynaklanan	
bir	yaklaşım.	Cemil	Meriç	Hatay’ın	Reyhanlı	ilçesinde	doğmuş.	
Evde	Türkçe	konuşuluyordu,	sokağa	çıktığı	zaman	Arapça	ko-
nuşuluyordu.	 O	 sırada	 Hatay,	 Fransız	 idaresinde	 olduğu	 için	
okulda	da	Fransızca	konuşuluyordu.		Bu	sayede	hem	Türkçe	ve	
Fransızcayı	hem	de	Arapçayı	öğrendi.	

Cemil Meriç’i öğrencisinden dinleyelim:
Türkçenin	devlet	eliyle	değiştirilmesinin	yanlış	olduğunu,	dille-
rin	doğasında	değişimin	kendiliğinden	baki	olduğunu,	dile	dış-
tan	yapılan	müdahalelerin,	dili	sakat	ettiğini	vurgulardı.	“Kitap;	
medeniyetin	en	temel	taşıdır,	çocuklarımıza	kitabı	sevdiremez-
sek,	bu	ülkenin	 iyi	bir	sonuca	gitmesini	ümit	edemeyiz”	derdi.	
“İnsanlar	 kıyıcıydılar,	 kitaplara	 sığındım.”	 sözü,	 kitaba	 verdiği	
değeri	daha	iyi	anlatmaktadır.

3. Cemil Meriç’in yaşadığı dönemdeki toplumsal hareketle-
re bakış açısı nasıldı?

	 Cemil	 Meriç;	 bütün	 ideolojileri	 çok	 iyi	 bildiği	 için	 o	 günler-
de	 kullanılmaya	 başlayan	 kavramların	 bize	 antitez	 olan	 batı	
uygarlığına	 ait	 olduğunu,	 dilimizde	 karşılıkları	 bulunmadığını,	
kendi	meselelerimizi,	 kendi	 kavramlarımızla	 anlayıp,	 anlatmak	
gerektiğini	söylerdi.	Osmanlının	torunlarının,	Filistin’de	gerilla	
eğitimi	 görmelerini	 onur	 kırıcı	 bulduğunu	 ifade	 ederdi.	 Bizim	
kanatlarımızın	altında	yıllarca	korunmuş,	devlet	bile	olamamış	
insanlardan	bizim	çocuklarımızın	öğreneceği	ne	olabilir	ki,	di-
yordu.	

Üniversite	 gençliğinin	 1968’de	 başlattığı	 sol	 eylemlerin,	 o	 sı-
rada	 dünyanın	 birçok	 yerinde	 başlayan	 hareketlerden	 etkilen-
diğini,	 “izmler”	uğruna	canlarını	 feda	etmeye	hazır	olmalarını,	
sistematik	 düşünceden	mahrum	 oldukları	 için	 sloganları	 bay-
raklaştırmalarını	 talihsizlik	 olarak	 değerlendiriyor.	 Sosyalizmin	
Türkiye’de	benimsenen	en	kanlısına	itibar	etmelerine	üzülürdü.	
Aydınların	da	bu	hareketlerde	sorumlulukları	vardı,	çünkü	onlar	
susuyorlardı	veya	konuşanlar	da	çocukları	kışkırtıyordu.		Kemal	
Tahir,	Cemil	Meriç’in	arkadaşıydı.	Bir	gün	Kemal	Tahir,	İzmit’te,	
Bayramoğlu’nda	bir	 yere	gidiyor.	 	Deniz	Gezmiş	 ve	arkadaşla-
rının	asılması	 ile	 ilgili	olarak,	orada	oturan	bir	kısım	yazarlara,	
“çocukları	 kışkırta	 kışkırta	 nihayet	 idam	 ettirdiniz,	 başardınız,	
şimdi	 bayram	 edin”	 diyor.	 Burada	 Türk	 aydınının	 çok	 büyük	
bir	 sorumluluğu	 üstlenmediğini,	 aydınlatıcı	 aydın	 gibi	 değil,	
kışkırtıcı	davrandığını	söylerdi.	Aydın;	kine	davet	etmez,	nefret	
empoze	 etmez,	 barışı	 ve	 sevgiyi	 geçerli	 kılmaya	 çalışır.	Genç-
lik	 yıllarımızdaki	 toplumsal	 öğrenci	 hareketlerini	 hiçbir	 zaman	
tasvip	etmemişti.

4. Cemil Meriç ile yaşadığınız bir anınızı anlatır mısınız?

Onunla	 ilgili	 bir	 olay	 yaşadık,	 anı	 olarak	 onu	 nakledeyim.	 Bir	
gün	beni	evine	çağırdı,	gittim.	Dedi	ki,	“Şaylan	bu	gece	bizde	
kal.	Yarın	sabah	erkenden	Haydarpaşa	garına	gideceğiz.	Bir	ar-
kadaşımla	buluşup	Konya’ya	gideceğiz,	sen	de	bana	refakat	et	
“.	O	gece	orada	kaldım,	gecenin	bir	yarısı	yataktan	sıçrayarak	
uyandım.	Şimdi	tekrar	yatarsam	uyur	kalırım,	hocaya	verdiğim	
sözü	yerine	getiremem	diye	ayakta	durdum.	Sabahı	zor	ettim.	
Nihayet	ortalık	 aydınlanmaya	başladı,	 evin	 tüm	odaları	 da	 sa-
lona	açılıyordu.	Ben	 tam	kapıyı	 açıp	 salona	çıktım,	 aynı	 anda	
hocam	da	başka	bir	kapıdan	salona	çıktı.	O	da	hiç	uyumamış.	
Demiş	ki,	Şaylan	genç	adam	bütün	gün	dolaşıyor,	 şimdi	uyur	
kalır	diye	tedirgin	olmuş.	İkimizde	uyumamışız,	salonda	buluş-
tuk	ve	o	randevusuna	yetişti.	Burada	rahmetli	hocamın	sözün-
de	durmayı	ne	kadar	önemsediğini,	bir	anı	olarak	hatırladım.	O	
günden	sonra	da	hayatımda	ben	de	sözünde	durmaya	çok	özen	
gösterdim.	 Eğitim	 de	 budur	 aslında	 Hoca’nın	 davranışlarının	
çocuğa	 aktarılması,	 göstererek	 öğretiyordu.	 Ben	 de	 sözünde	
durmanın	hassasiyetini	bu	sayede	kazandığımı	düşünüyorum.
 
Röportajı yapan: Müfide BOĞAZLIYANLIOĞLU

DİJİTAL ALDANIŞ
Hasan Fahri ŞAYLAN

ile röportaj 



sosyoLOGdergisi

SO
SY

O
LO

G
Ç

A
B

A
K

IŞ

NECDET TOPCU
Sosyolog /DUSODER BAŞKANI

Şikâyet mi? Sorumluluk mu?
Yaşam	döngüsü	 içinde	 insanın	olup	bitenlerden	etkilendiği	 ve	buna	karşı	birtakım	davranışlar	
sergilediği	 bir	 gerçektir.	 Yaşamın	 her	 alanında	 gerçekleşen	 olup	 bitenlere	 verdiğimiz	 tepkileri	
davranış	olarak	 tanımlarız.	Şikâyette	bir	davranış	 sorumlulukta	bir	davranış	olarak	 tanımlanır.	
Dolayısıyla	insan	sosyal	bir	varlık	olması	nedeniyle	hem	etkileyen	hem	de	etkilenen	bir	varlıktır.	
O	hâlde	 etken	mi?	Edilgen	mi?	Olmayı	 tercih	 etmeliyiz.	Bu	 yazımızda	bu	 konuda	 toplumdaki	
davranışsal	durumları	 ele	alarak	sizlere,	 yaşamdan	şikâyet	edenlerin	 sorumluluk	konusundaki	
sosyal	davranışları	konusunda	fikirlerimizi	ifade	etmeye	gayret	edeceğiz.
“İnsan, yaşadığı sorunlardan dolayı çevresini suçlamaktan vazgeçmeli, dinsel ve ahlakî 
değerler çerçevesinde irade gücünü ve sorumluluk duygusunu artırmak için çalışmalıdır.” 
(Albert Schweitzer)
Gerek	sosyal	hayatta	gerekse	bireysel	yaşam	ekseninde	oluşan	sorunların	şikâyetçisi	miyiz	yok-
sa	 onları	 belli	 bir	 sorumluluk	 ekseninde	 ele	 alarak	 çözmeye	 çalışan	 bir	 davranışsal	 yapımız	
mı	var?	 	 İnsanların	olup	bitenden	etkilendiğini	ve	bu	olup	bitenlere	karşı	davranış	geliştirdiği-
ni	 ifade	 etmiştik,	 bunun	 toplumda	 şikâyet	 odaklı	 gelişmesinin	 aslında	 insanın	 inşa	 süreciyle	
oldukça	 fazla	 ilgisi	 olduğunu	 söyleyebiliriz.	 İnsan	 yaşam	 boyu	 kendi	 gelişimine	 katkı	 sunan	
birçok	 mefkûreyi	 yapısında	 inşa	 ederek	 yol	 alır.	 Bu	 ilerleyiş	 yolculuğunda	 etkilediği	 de	 olur	
etkilendiği	 de	çevresini	 iyi	 gözlemleyen	biri,	 insanların	olaylar	 karşısında	çok	 fazla	 şikâyet	 et-
tiğini	 buna	mukabil	 çok	 azının	 sorumluluk	 içinde	 davranış	 sergilediğini	 görmektedir.	 İnsanın	
inşa	süreçlerinde	sorumluluk	eksenli	değil	daha	çok	suçlama	ve	şikâyet	eksenli	bir	psikoloji	ile	
yapılandırıldığı	veya	toplumsal	eğilimlerin	onu	bu	şekilde	etkilediğini	uzmanlar	ifade	etmektedir.	
Örneğin	eğitimin	iyi	olmadığından,	ekonominin	iyi	gitmediğinden	ya	da	sosyal	ortamda	insanlar	
arası	ilişkilerin	veya	davranışların	rahatsız	edici	yönünden	şikâyet	eden	birisine	“şikâyetlerinize	
nasıl	bir	çözüm	önerirsiniz”	denildiğinde;	adresi	yetkilileri	göstererek	kendisinin	bu	olup	biten-
lerden	muaf	 olduğunu	 ifade	 etme	 yolunu	 seçerek	 bireysel	 kalitesini	 yaşanan	 olumsuzlukların	
üzerinde	 tutar.	 Şikâyet	 etme	 davranışını	 da	 mevcudu	 gören	 ve	 dillendiren	 kimliği	 üzerinden	
yapar	hatta	olup	bitenlere	‘’kimse	ses	çıkarmıyor	ben	ses	çıkararak	sorumlu	davrandım’’	deme-
kle	 sorumluluğunun	 sınırlarını	 çizebiliyor.	 Evet	 söylemekte	 bir	 sorumluluktur,	 lakin	 şikayetsel	
söylemlerin	 bir	 sorumluluk	 çerçevesinde	 değil	 daha	 çok	 suçlama	 ekseninde	 konuşulduğu	bir	
toplumsal	gerçektir.	O	nedenle	sorumlulukların	inşa	etiği	toplumlarla	şikâyetlerin	konuşulduğu	
toplumların	taban	tabana	birbirinden	zıt	kimlikler	inşa	ettiğini	hem	yaşadığımız	çağda	hem	de	
tarih	bize	öğretmiş	durumda.	Yine	Hz.	Muhammed’e	gelen	birisi	“kıyamet	ne	zaman	kopacak”	
sorusuna	mukabil	“kıyamet	için	ne	hazırladın”	cevabıyla	sorumluluklarına	vurgu	yapmış.	
 “Sorumlusu olmadığımız şartlara verdiğimiz tepkilerden sorumluyuz.” (Allan Massie)
Şikâyet	 ettiğimiz	 her	 duruma	 karşı	 sorumlu	 davranmak	 belki	 de	 şikâyet	 ettiğimiz	 sorunları	
çözme	noktasında	anahtar	bir	rol	üslenebilir.	Yaşamını	sorumluluk	üzerine	inşa	etmeyen	insan-
ların	kendilerine	sunulmuş	hayatlarla	asla	mutlu	olamayacaklarının,	buna	mukabil	yaşamını	so-
rumluluklar	üzerine	yapılandıran	birey	ve	toplumların	ise	huzur	ve	refaha	yol	alacakları	aşikârdır.	
Şikâyet	etmeden	tespit	ettiğimiz	sorunlara	sorumlu	davranarak	yol	almak	bir	ilkesel	davranıştır.		
Güzel	yarınlar,	“Sorumlulukta	ben	varım	diyenlerin	omzunda	yükselecektir.”	
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Merhaba Deniz Bey, bize kendinizden bahse-
der misiniz? 

Otuz	 beş	 yaşına	 kadar	 fabrikatör	 ve	 iş	 adamıy-
dım.	Günün	birinde	 işlerimi	bırakarak	 tamamen	
kendimi	keşfetmek	ve	tedavi	etmek	için	çıktığım	
yolda,	kendimi	bilime	ve	araştırmalara	adadım.
Uzakdoğu,	Avrupa	ve	Amerika’da	Nörobilim	ala-
nında	özel	eğitimler	aldım.	Aldığım	eğitimlerden	
bazıları	 Yoga	 Teraphy,	 Kontaplasyon,	 Pilates,	
NLP,	 Hipnoz,	 Oto-hipnoz,	 Beslenme	 bozukluk-
ları,	 Kuantum	 fiziği,	 Fotoğrafik	 hafıza,	 Bilişsel	
terapi,	 Ayurveda,	 Reiki,	 Feng	 shui,	 Biyoenerji	
ve	 Nöroplastitsite,	 Epigenetizim	 ve	 Mentalizim.	
En	son	Harvard	Üniversitesi	NYFA’de	bilinçaltını	
etkileyen	 subliminal	 ses	 ve	 ışık	 teknolojisi	 eği-
timleridir. 
“Eğitimle	Kalıcı	Kilo”	 ve	 “Eğitimle	Kendi	Kendi-
ne	 Kalıcı	 Tedavi”	 yöntemlerini	 geliştirdim.	 Tür-
kiye,	 Azerbaycan,	 Almanya,	 İsviçre	 ve	 Amerika	
Birleşik	 Devletleri’nde,	 Deniz	 Egece	 Nörobilim	
Akademisi	ve	Enstitülerini	kurdum.	Sağlık	sektö-
ründe	çalışan	kişilerden	oluşan	eğitmenler	yetiş-
tirerek,	çeşitli	ülke	ve	şehirlerde	“Yatılı	Kamplar”	
düzenlemeye	 ve	 “Online	 Kalıcı	 Zayıflama	 Eği-
timleri”	 vermeye	 devam	 etmekteyim.	 “İşitsel	 ve	
Görsel	Bilinçaltı	Kodlama	Cihazlarını”	 icat	ettim	
ve	 geliştirdim.	 “Uyurken	 Zayıflama,	 Müzikle	 Za-
yıflama,	Subliminal	Mesajla	Zayıflama”	ürünlerini	
icat	ettim	ve	geliştirdim.	“Zayıflamada	Son	Söz”,	
“%100	 Kalıcı	 Zayıflama”,”Bilinçli	 Zayıflama”,	
”Zayıflamada	 Değişim	 Süreci	 ”,	 “Zayıflamada	
Düşünce	Molası”	adlı	kitapları	yazdım.

Evlilikte bilinçaltı tanımını yapar mısınız?

	 Evlilikte	 bilinçaltı	 en	 önemli	 etkendir.	
Aile	 bireyleri	 birbirini	 tanımadan	 evleniyorlar.	
Sözde	 tanıdıklarına	 inanıyorlar.	 İnsanlar	 kendi	
bilinçaltlarındaki	 olumlu	 taraflarını	 flört	 süre-
cinde	 (sevgili,	nişanlı)	 iyi	 yönlerini	gösteriyorlar.	
Gerçekliklerini	saklamaya	çalışıyorlar.	Üst	bilinç,	
bilinçaltını	 bastırıyor.	 Ama	 evlendikten	 bir	 süre	
sonra	bilinçaltlarındaki	diğer	bilgiler	kişiye,	“Na-
sıl	olsa	evlendim”	diyerek	doğal	ortamında	yaşa-
maya	izin	veriyor.	Böylelikle	ortaya	farklı	kişilikler
çıkabiliyor.	Örneklemek	gerekirse;	fiziksel	olarak	
insanlar	 karşı	 cinsin	 vücuduna,	 kaşına,	 gözüne,	
boyuna	bakarak	güzel	kadın/	güzel	erkek	değer-
lendirmesi	yapabilir,	bedensel	engeli	varsa	bunu	
rahatlıkla	görebilir.	Ancak	bilinçaltındaki	farklılık	
ya	da	psikosomatik	durumları	dışarıdan	göreme-
yebilir.

Şikâyet mi? Sorumluluk mu?

Konuyla	 ilişkili	 olarak	 anlattıklarıma	 gelecek	
olursak;	 bilinçaltı	 evlilik	 öncesi	 ve	 sonrasında	
iletişimde	eşlerin	yaşam	kalitesini	etkilemektedir.	
Evlilik	kurumu	içerisinde	eşler,	gerek	sosyolojik,	
gerek	ekonomik,	gerekse	çevresel	faktörlerin	et-
kisinde	 kalır.	 Yaşam	 ortaklığından	 kaynaklanan	
farklı	 bilinçaltı	 şekillenmeleriyle	 istenmeyen	 du-
rumlara	sebep	olur.		Bununla	birlikte	sağlıklı	ile-
tişim	 kuramayan	 bireyler	 zaman	 zaman	 şiddete	
maruz	kalabilir,	boşanmalara	sebep	olan	durum-
larla	karşılaşabilirler.	

Bilinçaltının uyumu, aile bireylerini nasıl 
etkiler? 
	 Aile	bireyleri	farklı	coğrafyalarda,	farklı	
kültürlerde	 ya	 da	 farklı	 inançlarda	 olsa	 bile,	 bi-
linçaltı	uyumu	gerçekleştiği	takdirde	sağlıklı	bir-
liktelikler	 ortaya	 çıkacaktır.	 Bilinçaltı	 12	 yaşına	
kadar	nasıl	şekilleniyorsa	 ilk	kök	 inançlar,	çekir-
dek	 inançlar	 o	 zaman	 atılır.	 Bireyin	 sosyal	 çev-
resine	 bakış	 açısı	 ve	 dünyaya	 algısı	 kök	 bilgiler	
tarafından	 kodlanır.	 Eşler	 bireysel	 farklılıklarına	
saygı	gösterdiğinde	bu	uyum	daha	fazla	yaşanır.	
İyi/kötü	 kavramı	 olmadan	 farklı	 bilincini	 taşıyan	
bireyler	toplum	içerisinde	emsal	teşkil	eder.	Bes-
lenmeden	başlayarak	insan	ilişkilerine	kadar	0-6,	
6-12	yaş,	anne-babasının	ilişkilerini	gözlemleyen	
bireyler,	“Evlenince	yaşam	tarzı	bu	olmalı”	diye-
rek	 bilinçaltına	 öğretileri	 kopyalar.	 Davranışla-
rın	 iki	 zıt	 kutbunu,	 kişinin	 yaşantısında	 görmek	
mümkündür.	 Aile	 kurumuna	 algısıyla,	 anne	 ba-
basının	 toplum	 içindeki	 olumlu	 ya	 da	 olumsuz	
davranış	 alışkanlıklarını	örnek	alabilir.	 Zıt	 yönde	
bir	tutum	da	geliştirebilir.	Kısacası	bilinçaltı	kişi-
lerin	aile	kurumunu	oluşturma	ve	devam	ettirme	
konusunda	önemli	etkiye	sahiptir.

Bilinçaltı eğitimini farklı kılan nedir?

Evlilikte	 üzerinde	 çalışılması	 gereken	 şey	 ise	
bilinçaltlarını	 uzlaştırarak,	 yakınlaştırmaya	 ça-
lışmaktır.	 Birbiriyle	 diyalog	 halinde	 olan	 eşlerin	
sağlıklı	 iletişim	kurabilmeleri	 için	haftalık	1	saat	
terapi	 amaçlı	 başka	 bir	meslek	 grubuna	 ihtiyaç	
duyulmaksızın	 (psikolog,	 psikiyatr)	 birbirlerini	
ayıplama	ve	suçlama	yapmadan	dinleyip	çözüm	
odaklı	davranış	sergilemeleri	gerekir.	

Farklı	 bilinç	 algısıyla	 birbirlerini	 dinleyen	 eşler,	
kısa	süre	içerisinde	uzlaşabilir.	Eşler,	iletişim	so-
nunda	günlük	tekrarlarla	davranışa	dönüşen	ka-
liteli	iletişim	seviyesine	ulaşırlar.	

Eş	 adayları	 bu	 sohbetler	 sayesinde	 birbirlerini	
daha	 hızlı	 tanıma	 şansı	 bulurlar.	 Güçlü	 ve	 zayıf	
yönlerini	 fark	ederek	aile	bağlarını	daha	sağlam	
kurabilirler.	 	Aynı	 bilinçle	 yetiştirdikleri	 çocukla-
rın	da	dünyaya	bakış	açısı	ve	aile	kurumuna	olan	
bağı	sağlamlaşır.	

Özetle,	 bilinçaltındaki	 bilgiler	 hakkında	 farkın-
dalık	 ne	 kadar	 yüksek	 olursa	 evlilik	 kurumu	 da	
bir	o	kadar	huzurlu	ve	yaşanılacak	hale	gelir.	Bu	
farkındalığı	kazanan	aile	bireylerinin	davranışları	
topluma	da	emsal	teşkil	eder.	Huzurlu	toplumla-
rın	ilk	adımı,	bilinçaltı	eğitiminden	geçer.

Deniz	 hocam,	 dergimize	 ayırdığınız	 zaman	 ve	
katkılarınız	için	size	teşekkür	ederiz.	

Toplum doğru bilgiyle beslenir. Bilgiyi paylaş-
mak hayat felsefemdir. Bu diyalog benim için 
keyifliydi Goncagül Hanım. Sosyolog Dergi-
si’nin yolu açık olsun… 

Deniz EGECE 
Nörobilim Uzmanı 
Konuğumuz

Goncagül ERGEN
Eğitimci / Sosyolog
Röportaj Yapan

Nörobilim alanında 20 yılı aşkın süredir 

devam ettiği çalışmalar ve ortaya koyduğu eserlerle adından sıkça söz ettiren ve 

özellikle düşünce gücüyle zayıflama denildiğinde ilk akla gelen isim olan 

Deniz EGECE ile bilinçaltını konuştuk. 

Fakat bu defa çıkış noktamız kilolar değil evlilik oldu.
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	 Haydi	bu	popülist	sayılabilecek	sorumun	cevabını	yazımızın	sonuna	bırakarak	salgın,	küresel	ısınma,	siyaset	ve	sair	olaylar	
zincirinin	de	etkisiyle	bu	aralar	fazlaca	rüzgârlı	olan	düşünce	dünyamızın	sularına	hep	birlikte	yelken	açalım.	Bakalım	pruva	istika-
metimiz	bizi	nerelere	götürecek?	
	 İngiliz	Tarihçi	Arnold	J.	Toynbee	(1889-1975),	“Herhangi	bir	zamanda,	herhangi	bir	ülkede,	herhangi	bir	zihin	tarafından	
yaratılmış	 en	 büyük	 tarih	 felsefesinin	 sahibi”	 (1)	 diye	 söz	 eder	 Sosyolog	Dergimizin	 önceki	 sayısında	 tanıttığımız	 İbn-i	 Haldun’	
(1332-1406)	dan	bahsederken.	Öyle	ya	yadsınamaz	bir	hakikat	ki	sosyoloji	dünyasında	ilk	temel	taşlarını	koyan,	sosyolojinin	haber-
cisi-öncüsü	olan	bir	bilim	insanıdır.	Bu	cümleyi	birkaç	kez	tekrar	ederek	okuduğunuzda	zaman	ve	mekân	ile	sınırları	kaldırılmış	bir	
gerçeklik	hissedersiniz.	
Ya	bu	gerçeklik?	Uzak	ve	yakınının,	yanlış	ve	doğrunun,	adalet	ve	zulmün	hatta	arzu	ve	vurguyla	“AŞK”	ve	nefretin,	bir	kare	görüntü,	
bir	tıklama	veri,	bir	sanal	dünya	bombardımanı	ile	tarumar	edildiği	günümüz	dünyası	için	ne	kadar	anlamlıdır?	
“Bak	gördünüz	mü	size	söylemiştik”	diyen	bir	“Nihilist”	için	en	güzel	hediye	bir	hamster	çarkı	olsa	gerek.	Havanda	su	dövmek,	suya	
yazı	yazmak,	buzdan	kale	inşa	etmek	gibi.	
	 İbn-i	Haldun’la	başlayan	süreçten	bugünlere	son	bir	asırda	coğrafyamızdan	yetişmiş	sosyologlara	bakınca	bir	elin	parmak-
larını	geçmeyen	bilim	insanları	ve	eserlerini	görüyor,	hayatlarını	ve	eserlerini	incelediğimizde	batı	dünyasının	ürettiklerinin	devşir-
ilerek	sentezlenmesi	ya	da	başta	beliren	özgünlük	rotasının	yol	aldıkça	bağımlılığa	saptığı	aktarım	ve	eğilimlere	rastlayabiliyoruz.	
Türkçülük	(Milliyetçilik),	Kemalizm,	Sekülerizm,	Modernite,	Batılılaşma	(Muassır	Medeniyet),	Din-Anadolu-köy-şehir	ve	toplumsal	
değişim	gibi	farklı	sosyoloji	yaklaşımlarının	fikir	babası	sosyologlarımız	karşımıza	çıkmaktadır:
Ziya	Gökalp,	Prens	Sabahaddin,	Hilmi	Ziya	Ülken,	Behice	Boran,	Mümtaz	Turhan,	Baykan	Sezer,	İsmayıl	Hakkı	Baltacıoğlu,	İbrahim	
Yasa,	Şerif	Mardin,	Nurettin	Topçu,	Nilüfer	Göle	ve	ismini	sayamadığımız	diğer	büyüklerimiz.	
Her	biri	bugün	itibariyle	otorite	sayılabilecek	isimlerden	sonra	bizim	içimizden	çıkan	ama	batının	sosyolojisinden	alınan,	batı	tan-
danslı	kodlamalara	sadakat	ve	batı	menşeili	 	 kelimeleri	kullanarak	 toplum	çıkarları	adına	söz	söyleyemeyen,	söylemeye	çalışan-
ların	ise	yok	sayıldığı	bir	sosyoloji	geçmişimizin	olduğunu	kabul	etmemiz	gerekir	dersek	fazlaca	iddialı	bir	söylem	mi	olur?	Yoksa	
toplumsal	sorunların	çözümü	için	cesur	bir	yüzleşme	mi?
Şu	Hamster	Çarkı	ile	Dönme	Dolap	arasında	boyut	dışında	işlev	ve	netice	açısından	pek	bir	fark	yok.	Çünkü	ilerleme	de	yok.	Ancak	
konumuz	‘Sosyologların	Sorunları’	ise	problem	çok.	
Sosyoloji	 temelde,	 bilgi	 birikimidir.	Geçmişi	 geleceğe	köprü	 yapar.	Tercüme	 ile	 aktarmacı	 bir	 yaklaşımla	 ve	batı	 kuramlarını	 te-
mel	 alarak	 yaşatılan	 Türk	 Sosyolojisi	 intihal	 bilim	 alanı	 olmaktan	 öteye	 gidemeyecektir.	 Nedenlerin	 sorgulanması	 istenmeyen	
sonuçların	alınmasına	en	etkili	engel	olacaktır.	
”Siyasetin	temel	faktör	olduğu	100	yıllık	Türk	sosyolojisindeki	asıl	ayrışma;	Batı	sosyolojisi	aktarıcılarıyla	Türk	toplumunun	dünya	
ve	tarih	içindeki	sözüne	sahip	çıkmak	isteyenler	arasındadır.”	(2)
Türk	Sosyolojisinin	 batı	 ekseninde	dönen	bir	 dönme	dolapta	niçin	 sürekli	 dönüp	durduğuna	dair	 en	güzel	 tasvir	 bu	olsa	gerek	
belki de. 
	 Sonuç	olarak,	bize	“göz	hizamızdan	ve	bizim	gibi	bakan”,	eylemi	ve	söylemi	ile	bize	ait	olan,	atalarımızdan	gelen	toplumsal	
mirası	bizden	sonrakilerin	 idrâkine	sunabilecek,	kuram,	sentez	ve	çözümlemeleri	bugünden	de	ötelere	çareler	olacak,	 ilmi,	aklı,	
vicdanı	hür	İbn-i	Haldunlar	yetiştiremediğimiz	sürece	dönme	dolap	sepetlerinde	işlenmiş	kahve	eşliğinde	sorunlarımızı	konuşmaya	
daha	çok	devam	edeceğiz.	 	
“İşte	bu	nedenle	4.sayısıyla	size	ulaştığımız	dergimiz	SosyoLOG	bu	anlamda	bir	kırılma	noktasıdır.”

ZAFER CEBECİ
Eğitimci Sosyolog-SMMM
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MODERN TOPLUMUN 
SORUNLARINA SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ

‘Ormandaki	en	uzun	meşe	sadece	en	sert	palamuttan	yetiştiği	için	en	uzun	meşe	olmamıştır;	diğer	ağaçlar	onun	aldığı	güneş	ışığını	
kesmediği,	çevresindeki	toprak	derin	ve	zengin	olduğu,	fidanken	hiçbir	tavşan	onun	kabuğunu	kemirmediği	ve	hiçbir	oduncu	onu	
vakti	gelmeden	kesmediği	için	de	en	uzun	meşe	o	olmuştur’	diye	bahseder	Malcolm	Gladwell	insanın	hayattaki	başarılarının	sırlarını	
anlatırken.	Aslına	bakarsanız	aynı	durum	toplumların	gelişimi	ve	küresel	dünyadaki	varlığını	sürdürebilmesi	için	de	geçerlidir.	
İçinde	bulunduğumuz	21.	yüzyılda	bilim,	teknoloji,	eğitim,	ekonomi	ve	hukuk	sistemi	gibi	birçok	kurumun	gelişimi	toplum-
ların	gelişimini	mikro	ve	makro	düzeyde	direkt	olarak	etkilemektedir.	Peki,	bahsettiğimiz	bu	kurumların	gelişimini	etkileyen	
temel	unsurlar	nelerdir?	dersek,	tıpkı	bir	çember	gibi	başa	dönerek	aile	kurumuna	geliriz.	Evet,	aile	kurumu,	içinde	doğduğu-
muz	kültür	ve	dini	değerler,	bireyi	ve	toplumları	şekillendiren	temel	unsurlardır.	Davranış	biçimlerimiz,	sorun	çözme	tarzımız,	
alışkanlıklarımız,	geleneklerimiz	ve	söylemlerimizden	tutun,	üretme	şeklimiz,	hayata	bakış	tarzımız	da	içinde	bulunduğumuz	
toplumsal	normlarla	şekillenmiştir.	Bu	normlar	öyle	güçlüdür	ki,	yasalarımızı,	ekonomimizi,	sağlık	ve	eğitim	kurumlarımızı	
şekillendirebilir.	Ancak	küreselleşen	dünyada	teknolojik	ve	bilimsel	gelişmelerle	birlikte	toplumsal	ilişkiler	ve	toplumsal	ku-
rumların	gelişimi	hızlanmış,	birbirleriyle	olan	etkileşimi	daha	karmaşık	ve	uzun	vadede	yüzleşmesi	güç	sorunlar	ortaya	koy-
muştur.	Modern	yaşamla	birlikte	hayatlarımız	hız	kazanırken,	sosyalleşme	biçimlerimiz,	aile	ilişkilerimiz,	mimarimiz,	sağlık	
sorunlarımız	dahi	değişmiştir.	Yalnızlaştık	ve	yabancılaştık.	Her	yıl	artan	antidepresan	kullanım	oranları,	artan	intihar	vakaları,	
madde	bağımlılığı,	artan	boşanmalar	ve	azalan	evlilik	oranlarıyla	birlikte	uzun	vadede	daha	derin	birçok	sorunla	karşı	karşıyayız.	

Şimdi	birlikte	1961	yılında	hiçbir	intihar	vakasının	yaşanmadığı,	alkolizmin	olmadığı,	uyuşturucu	bağımlılığının	yaşanmadığı,	
sosyal	 yardımların	 yapılmadığı,	 65	 yaş	 altı	 kalp	 krizi	 ölüm	 oranlarının	 çok	 düşük	 olduğu,	 tabiri	 caizse	 ölenlerin	 yalnızca	
yaşlılıktan	öldüğü	bir	 topluluğu	 inceleyelim.	Burası	Amerika’nın	Pennsylvania	eyaletinde	Rosetolu	 (İtalyan	kökenli)	halkın	
yaşadığı	 bölge.	 Bu	 bölgedeki	 araştırma	 sonuçları	 oldukça	 şaşırtıcıdır.	 Kronik	 rahatsızlıkların	 neredeyse	 hiç	 görülmediği	
bu	 toplumda,	 ABD	 geneline	 kıyaslandığında	 aradaki	 bu	 farkın	 sebebi	 araştırıldı.	 Bölge	 halkının	 yeme	 alışkanlıklarından	
tutun	genetik	özelliklerine	kadar,	iklim	ve	toprak	şartları	da	dâhil	değerlendirmeler	yapıldığında	bilim	insanları	aslında	her-
hangi	bir	 fark	bulamadı.	Sosyolog	John	Bruhn	tarafından	yürütülen	araştırmada	gerçekleştirilen	ziyaretlerle	Rosetoluların	
birbirlerini	nasıl	 ziyaret	ettikleri,	komşuluk	 ilişkileri,	birçok	evde	üç	kuşağın	birlikte	yaşadığı,	dini	 ritüellerin	bütünleştirici	
etkisi,	büyük	annelerle	büyük	babalara	nasıl	saygı	duyulduğu	gözlemlendi.	Nüfusu	iki	bin	kişinin	altında	olan	bu	kasabada	
22	sivil	toplum	kuruluşu	olduğu	tespit	edildi.	En	nihayetinde	toplumun	zenginleri	kendi	başarılarıyla	gösteriş	yapmaktansa	
diğerlerinin	başarısızlıklarını	kapatmaya	yardımcı	tutumları,	teşvik	edici,	eşitlikçi	ve	paylaşımcı	hayat	felsefesini	keşfettiler.	
Sonuçlar	 geleneksel	 yaşam	 tarzına	 sahip,	 sosyal	 ilişkilerin	 kuvvetli	 olduğu,	 yardımsever	 ve	 paylaşımcı	 Rosetolu-
ların	 hem	 fizyolojik	 hem	 de	 toplumsal	 olarak	 sağlıklı	 bir	 toplum	 olduklarını	 gösteriyor.	 Günümüzde	 ‘doğal	 yaşama	 geri	
dönüş’	 mottolarıyla	 bir	 anda	 şehirdeki	 plazasını	 terk	 eden	 beyaz	 yakalıların	 yaşadığı	 bunalım	 ve	 hayatın	 anlamı	 soru-
ları	 elbette	 modern	 yaşamın	 ortaya	 çıkardığı	 sorunların	 ne	 derece	 büyük	 olduğunu	 ortaya	 koyuyor.	 Ne	 yapalım	 peki?	
Gerisin	 geri	 köylerimize	 geri	 mi	 dönelim?	 diye	 düşünceler	 aklınıza	 gelmiş	 olabilir,	 ancak	 emin	 olun	 hiçbir	 kaçış	 sorun-
ları	 çözmez.	 Bu	 durum,	 sorunu	 bilinç	 düzeyinde	 çözmeden	 antidepresan	 kullanmaya	 benzer.	 Modern	 yaşamda	 karşı	
karşıya	 geldiğimiz	 toplumsal	 sorunlar	 için	 sosyolojik	 araştırmaların	 yapılması	 ve	 beraberinde	 disiplinler	 arası	 çalışma-
larla	 çözüm	 yollarının	 üretilmesi	 elzemdir.	 Bireyin	 ötesine	 bakmak	 zorundayız.	 İçinde	 yaşadığımız,	 parçası	 olduğu-
muz	 toplumun	 kültürü,	 küresel	 değerler	 ve	 sayısız	 dinamiğin	 etkileşim	 içinde	 olduğu	 modern	 toplumun	 yaralarını	
sarabilmek	 için	 toplum	 bilimi	 olarak	 adlandırdığımız	 Sosyolojiyi	 Türkiye’de	 daha	 yakından	 tanımaya	 ihtiyacımız	 var.	

Fatma Kıyıcı 
ÖZERDEM
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Mimar	Sinan	Güzel	Sanatlar	Üniversitesi;	 Sanat	Tarihçisi,	 Arkeolog,	Müzeci,	Ressam	Osman	
Hamdi	Bey	tarafından	1882’de	Sanâyi-i	Nefîse	Mektebi	adıyla	kuruldu	ve	2	Mart	1883’de	öğre-
time	başladı.	Ülkemizin	ilk	sanat	ve	mimarlık	yüksekokulu	olan	kurum,	1928’de	Güzel	Sanatlar	
Akademisi	adını	aldı	ve	böylece	ülkemizde	Akademi	unvanını	alan	 ilk	yükseköğretim	kurumu	
oldu.	Güzel	 Sanatlar	 Akademisi,	 1969’da	 1172	 sayılı	 Devlet	Güzel	 Sanatlar	 Akademileri	 Ka-
nunu’nun	 kabul	 edilmesiyle	 birlikte	 bilimsel	 özerkliğe	 kavuştu.	 Kurum,	 4.11.1981’de	 kabul	
edilen	2547	sayılı	Kanun	ve	20	Temmuz	1982’de	çıkarılan	41	sayılı	Kanun	Hükmünde	Karar-
name	 ile	üniversiteye	dönüşerek	Mimar	Sinan	Üniversitesi	adını	aldı.	Güzel	Sanatlar	Fakülte-
si,	Mimarlık	Fakültesi,	Fen-Edebiyat	Fakültesi,	Fen	Bilimleri	Enstitüsü	ve	Sosyal	Bilimler	En-
stitüsü’nden	 oluşan	 üniversite,	 daha	 önce	 Kültür	 ve	 Turizm	 Bakanlığı’na	 bağlı	 olan	 Devlet	
Konservatuarı’nın	da	bünyesine	katılmasıyla	diğer	üniversitelere	oranla	benzersiz	bir	boyut	ve	
düzey	 kazandı.	Osman	Hamdi	Bey,	 resmi	 adı	Mekteb-i	Sanâyi-i	Nefîse	Şâhâne	olan	Sanâyi-i	
Nefîse	Mektebi’ne	kurucu	müdür	olarak	atandı	(1	Ocak	1882).
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Henüz	 bölüm	 kurulmadan	 önce	 Sosyal	 Bilimler	
Enstitüsü	 bünyesinde	 akademik	 kadro	 oluşmuştu.	
Enstitünün	akademik	kadrosu	Prof.	Dr.	Safa	Erkün,	
Doç.	 Dr.	 Esin	 Küntay	 ve	 Güliz	 Beşe	 Erginsoy’dan	
oluşuyordu.	 Bu	 üçlü	 kadro	 1983	 yılında	 Sosyoloji	
Bölümü	kurulunca	bölümün	 ilk	akademik	kadrosu-
nu	da	oluşturmuştur.	Bu	kadro	ilk	olarak	üniversite-
nin	Fındıklı	Yerleşkesi’ndeki	o	zamanlar	 ikinci	katta	
bulunan	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü	ofisini	kullanıyor-
du.	 Daha	 sonra	 Beşiktaş	 Yerleşkesi’nde	 eğitim	 ve	
öğretim	 faaliyetlerini	 sürdüren	 bölüm,	 bugün	 Bo-
monti	 Yerleşkesi’nde	 eğitimlerine	 devam	 etmekte-
dir.	1984-1985	öğretim	yılında	eğitime	başlayan	ve	
zaman	içinde	gelişen	bölümün	ilk	müfredatını	ulus-
lararası	 ve	 ulusal	 örneklerle	 Esin	 Küntay	 ve	 Güliz	
Erginsoy	 oluşturmuştur.	 Bu	 izlek	 üzerinden	 devam	
eden	ve	sürekli	kendini	yenileyen	bölüm,	Esin	Kün-
tay	ve	Ali	Akay’ın	başkanlıkları	döneminde	akademik	
kadro	ve	eğitim	programları	açısından	gelişmiş,	yal-
nız	 Türkiye’de	 değil	 Avrupa	 ve	 Amerika’da	 da	 bili-
nen	ve	tanınan	bir	bölüm	haline	gelmiştir.	Sosyoloji	
Bölümü’nde	 interdisipliner	 ve	 güçlü	 bir	 akademik	
kadronun	 varlığı,	 çok	 boyutlu,	 özgür	 düşünme	 ve	
tartışma	 olanağını	 mümkün	 olduğunca	 sağlamak-
tadır.	 Üniversitenin	 geleneği	 nedeniyle	 de	 sanatla	
yakın	ilişkisinin	akademik	olarak	korunması	ve		bö-
lümden	mezun	olan	öğrencilerin	yurtdışındaki	farklı	
ülkelerde	(ABD,	Fransa,	Hollanda,	İngiltere	vb.)	sür-
dürdükleri	 akademik	 kariyerlerle	 de	 bilinilirliği	 de-
vam	etmektedir.	 	Bugün	 lisans	eğitimi	kapsamında	
verilen	dersler	klasik	ve	çağdaş	sosyoloji	 teorilerin-
den	yöntem	bilimine	ve	felsefeye,	siyaset	biliminden	
ekonomiye	ve	tarihe,	kent,	kültür,	medya	ve	toplum-
sal	cinsiyet	çalışmalarından	çocukluk	çalışmalarına,	
beden,	sağlık	ve	nüfus	politikalarından	sanata,	sine-
maya	 ve	 edebiyata	 uzanmaktadır.	 Bu	 zengin	 lisans	
programı	 Felsefe,	 Sanat	 Tarihi,	 Tarih,	 Türk	 Dili	 ve	
Şehir	ve	Bölge	Planlama	Bölümleri	ile	yapılabilecek	
çift	ana	dal	programları	ile	desteklenmektedir.	
MSGSÜ	Sosyoloji	Bölümü’nde	dört	yıllık	lisans	eğiti-
minin	yanı	sıra	tezli	yüksek	lisans	ve	doktora	eğitimi	
verilmektedir.	Bölüm,	öğretim	elemanlarının	akade-
mik	ilgi	alanlarındaki	çeşitliliğin	ve	farklı	disiplinler-
den	gelmelerinin	etkisi	ile	güncel	siyaset,	ekonomi,	
hukuk,	 tarih,	 sinema,	 felsefe	 ve	 sanat	 alanlarında	
çalışmalara	olanak	veren	bir	program	sunmaktadır.	
İstanbul	 Devlet	 Güzel	 Sanatlar	 Akademisi’ne	 daya-
nan	geleneğiyle,	sanat	ağırlıklı	(şehircilik,	plastik	ve	
görsel	sanatlar)	çalışma	ve	araştırmalar	da	eğitimin	
her	aşamasında	özellikle	desteklenmektedir.	Bunun	
yanı	 sıra,	 Mimar	 Sinan	 Güzel	 Sanatlar	 Üniversitesi	
Sosyoloji	Bölümü;	 lisans,	 yüksek	 lisans	 ve	doktora	
programlarının	 tümünde	 çeşitli	 okullarla	 Erasmus	
ve	 Farabi	 değişim	 programlarına	 da	 olanak	 tanı-
maktadır.

MSGSÜ - SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ

SOSYOLOJİ FAKÜLTEM
Sosyoloji	 lisans	eğitiminin	yanı	 sıra	Sosyal	Bilimler	
Enstitüsü’ne	 bağlı	 “Genel	 Sosyoloji	 ve	 Metodoloji”	
yüksek	 lisans	 ve	 doktora	 programları	 da	 Sosyoloji	
Bölümü	 tarafından	 yürütülmektedir.	 “Genel	 Sosyo-
loji	 ve	 Metodoloji”	 yüksek	 lisans	 ve	 doktora	 prog-
ramları	 farklı	alanlarda	çalışmalara	 imkân	tanımak-
tadır.	Program	boyunca	öğrenciler	tek	zorunlu	ders	
olan	 “Seminer”	 dersini	 almakta	 ve	 bunun	 dışında	
ders	programlarını	kendi	seçecekleri	derslerle	oluş-
turmaktadırlar.	 Seminer	 dersi	 dâhil	 olmak	 üzere	 8	
dersi	 başarıyla	 tamamlayan	 öğrenciler,	 tez	 aşama-
sına	 geçmekte	 ve	 kendi	 çalışma	 konularına	 yakın	
konularda	çalışan	bir	danışman	ile	birlikte	çalışmak-
tadırlar.Ayrıca	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	üniversite-
nin	bilimsel	eğitim	ve	çalışmalarını	düzenleyen,	ülke	
çapında	 akademik	 kadroların	 yetişmesinde	 önemli	
rol	 oynayan	 bir	 birimidir.	 Üniversitenin	 Fen-Edebi-
yat	 Fakültesi,	 Güzel	 Sanatlar	 Fakültesi	 ile	 Devlet	
Konservatuarı	 bölümlerinin	 anabilim	 ve	 anasanat	
dallarında	 yer	 alan	 lisansüstü	programlarının	 şekil-
lendirilmesinde	rol	oynayan	enstitü,	geniş	akademik	
yapısıyla	 özgün	 bir	 yer	 edinmiş	 olmakla	 kalmayıp,	
bilimsel	yayın	yapmaya	öncülük	edecek	bir	dergiyle	
de	okuyucunun	karşısındadır.Sosyal	Bilimler	Dergi-
si,	üniversite	bünyesinden	olduğu	kadar	Türkiye’nin	
pek	çok	üniversitesinden	gönderilen	bilimsel	maka-
leleri	de	kapsamaktadır.	Üniversite,	Türkiye	ve	dün-
yadaki	sosyal	ve	kültürel	değerlere	duyarlı,	entelek-
tüel	ve	estetik	yönü	gelişmiş,	yaratıcı	bakış	açılarını	
oluşturabilen,	Atatürk	ilke	ve	devrimlerine	bağlı	ne-
siller	 yetiştirmeye	 kararlı	 bir	 kurumdur.	 Bu	 misyo-
nu	 geleceğe	 taşıyacak	 akademik	 kadrosunun	 yanı	
sıra	 Sosyal	 Bilimler	 Dergisi	 gibi	 yayınlarıyla	 da	 ül-
kemizin	bilim,	sanat	ve	kültürüne	önemli	katkılarda	
bulunmaya	devam	etmektedir.	2019’da	35.	kuruluş	
yılı	 çerçevesinde	 bölüm,	 lisans,	 yüksek	 lisans	 veya	
doktora	eğitimini	MSGSÜ	Sosyoloji	Bölümünde	 ta-
mamlamış	 olup,	 yurt	 içi	 veya	 yurt	 dışındaki	 farklı	
üniversitelerde	öğretim	elemanı	olarak	görev	yapan	
mezunlarının	 katılımıyla	 üç	 günlük	 bir	 sempozyum	
düzenlemiştir.	 Bu	 sempozyumdaki	 sunumların	 ni-
celik	 ve	 niteliği,	 bölümün	 sosyal	 bilimler	 alanında	
önemli	bir	etkiye	sahip	olduğunu	bir	kez	daha	gös-
termektedir.	MSGSÜ	Sosyoloji	Bölümü,	öğrencileri-
ni,	bilimsel	çalışma	ve	eleştirel	sorgulama	ilkelerini	
içselleştirmiş,	güncel	gelişmeleri	izleyen,	gelişmeye	
açık,	toplumsal	duyarlılığa	sahip,	ortaklaşa	çalışma-
ya	 yatkın	 ve	 akademik	 ve	 mesleki	 yetkinliğe	 sahip	
kişiler	olarak	yetiştirmeyi	hedeflemektedir.

Hazırlayan: Esra TELLİOĞLU



BENMERKEZCİ DÜŞÜNME-II

											Benmerkezci	düşünme,	çeşitli	

şekillerde	ortaya	çıkar.	En	yaygın	olarak	

bilinen	iki	şekli,	kendi	çıkarlarına	

odaklanan	düşünme	ve	kendine	hizmet	

etme	eğilimidir.	Kendi	çıkarlarına	

odaklanan	düşünme,	kişinin	kendi	

çıkarlarına	uygun	olan	inançları	kabul	

etme	ve	savunma	eğilimidir.	Kendi	

çıkarlarına	uygun	bir	düşünceye	karşı	

olmak	nerdeyse	imkânsız	

derecesinde	bir	zorluk	içerir.	Doktorla-

rın	ekser	çoğunluğu,	yapmış	oldukları	

yanlış	mesleki	uygulamaları	için	dava	

açmayı	zorlaştıran	yasaları	desteklerler.	

Ama	avukatların	çoğu	bunu	istemez.	

Fabrika	çalışanlarının	çoğunluğu,	

fabrikanın	kapanmasına	önceden	haber	

verilmesini	gerektiren	yasaları	destekler.	

Ancak	çoğu	fabrika	sahibi	bu	konuda	

çok	da	gönüllü	durmazlar.	Tabii	ki,	bu	

inançların	bazıları	iyi	sebeplerle	

desteklenebilir.	Bununla	birlikte,	

psikolojik	açıdan	bakıldığında,	kişisel	

çıkar	en	azından	kendi	tutum	ve	

inançlarını	şekillendirmede	bazı	roller	

oynamaktadır.
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Kendi	çıkarlarına	odaklanan	düşünme,	kritik	düşünme-
nin	önündeki	en	büyük	engellerden	birincisi	olarak	ka-
bul	edilir.	Herkes	zaman	zaman	“bu	bana	fayda	sağlıyor,	
bu	 yüzden	 iyidir”	 der.	 Ama	 kritik	 düşünme	 açısından	
bakıldığında,	böyle	bir	“akıl	yürütme”	bir	sahtekârlıktır.	
Bu	 tür	 bir	 düşünmede,	 “en	 önemli	 olan	 şey	 istediğim	
ve	ihtiyacım	olan	şeydir”	varsayımı	gizlidir.	Neden	ben,	
bu	kadar	keyfi	ve	açıkça	kendi	kendine	hizmet	eden	bir	
varsayımı	 kabul	 edeyim?	 İsteklerinizi	 ve	 ihtiyaçlarınızı	
başkalarınınkinden	 daha	 önemli	 yapan	 şey	 nedir?	 Kri-
tik	düşünme,	böyle	şahsi	bir	müdafaayı	kabul	etmeyip,	
delil	ve	argümanların	objektif	ve	tarafsız	bir	şekilde	tar-
tışılmasını	gerektirmektedir.	Sonuçta,	çıkarlarımız	zede-
lense	bile	gerçeğe	saygı	duymamızı	öğütler.
										Kendine	hizmet	etme	eğilimi,	kendini	aşma,	ger-
çekte	olduğundan	daha	iyi	görme	eğilimidir.	Yani	oldu-
ğumuzdan	daha	yetenekli,	bilgili,	güçlü,	yakışıklı,	güzel	
vb.	 olduğumuz	 vehmini	 içerir.	 Şayet	 siz	 de	 bu	 büyük	
çoğunluktan	biriyseniz,	muhtemelen	kendinizi	bu	tür	bir	
aldatmacadan	 büyük	 ölçüde	 muaf	 tutarsınız.	 Kendini-
zi	 çok	 iyi	 tanıyan	bir	 kişi	olarak	düşünürsünüz.	Durum	
buysa	 eğer,	 muhtemelen	 siz	 de	 kendi	 kendine	 hizmet	
etme	eğiliminin	etkisine	kapılmışsınızdır	(Bassham	vd.,	
2011).
										Bu	konuda	daha	önce	yapılmış	araştırmalar,	ken-
dine	hizmet	etme	yanlılığının	oldukça	yaygın	bir	özellik	
olduğunu	 göstermektedir.	 Bir	 anket	 çalışmasında,	 bir	
milyon	lise	öğrencisinden,	“başkalarıyla	iyi	geçinme	ka-
biliyetleri”	konusunda	kendilerini	oylamaları	istenmiştir.	
Katılımcı	öğrencilerin	yüzde	80’inden	 fazlasının	perfor-
manslarını	 yüksek	 olarak	 belirtmişlerdir.	 Diğer	 anket	
çalışmalarında	ise,	işletme	yöneticilerinin	yüzde	90’ının	
ve	 üniversite	 profesörlerinin	 yüzde	 90’ından	 fazlasının	
performanslarını	 ortalamanın	 üzerinde	 bir	 orandan	
daha	 iyi	 buldukları	 bulgulamıştır	 (Akt.	 Bassham	 vd.,	
2011,	 sh.12).	 Elbette,	 bu	 konularda	 insanların	 neden	
kendilerini	 abartma	 eğiliminde	 olduklarını	 tahmin	 et-
mek	zor	olmayacaktır.	

•	 Öncelikle	hepimiz	genellikle	kendimiz	hakkın-
da	iyi	hissetmek	isteriz.	
•	 Dahası,	 hiç	 kimse	 kendini	 önemli	 bir	 açıdan	
“ortalamanın	altında”	olarak	düşünmekten	hoşlanmaz.	
           
	 Benmerkezci	 düşünme	 tarzı,	 sinsi	 bir	 şekilde	
devamlı	 olarak	 bilinçaltımızda	 işlemeye	 devam	 eder.	
Normal	şartlarda	hiç	kimse,	“ben	bir	süre	benmerkezci	
düşüneceğim!”	demez.	

Benmerkezci	düşünme	eğilimi,	temelde	öz	memnuniyet	
ve	 kendini	 doğrulama	 duygusuna	 dayanır.	 Bu	 girdaba	
kapılmış	birisi,	her	ne	kadar	kendisini	diğerlerinin	hak-
larının	 da	 garantisi	 olarak	 tanımlasa	 bile,	 bu	 asla	 ger-
çekleşmeyecektir.	 Zaten	 benmerkezci	 bir	 düşünmede,	
insan	kendisini	haklı	ve	adil	varsayarak,	farkında	olma-
dan	izleyiciler	nazarında	trajikomik	bir	tiyatro	sergilemiş	
olur.	Kendileriyle	ilgili	her	şey	benmerkezci	zihinlerinde	
ayrıcalıklı	 bir	 statüye	 sahiptir.	 Bu	 tutarsızlık	 ve	 tuhaf-
lıklarını	 anlayan	 insanlardan	 da	 pek	 hoşlanmaz	 ya	 da	
korkarlar.	 Bu	 haldeyken	 kendi	 kendilerini	 eleştirseler	
bile,	bu	davranışlarında	herhangi	bir	değişiklik	yapma-
larını	sağlayacak	bir	 fırsata	asla	dönüşmez.	Mesela,	bu	
durumdayken	 serdedilen	bir	 hezeyan	cümlesi	 şöyledir:	
“Kısa	 bir	 süre	 için	 kontrolümü	 kaybettiğimi	 biliyorum	
ama	 bunu	 düzeltmem	 mümkün	 değil	 çünkü	 babama	
çekmişim!”.	Yani	yapılan	eleştiri	öfkelerini	kontrol	ede-
memesindeki	devamlılığı	haklı	çıkarmış	olur.	 									

Sonuç olarak,	bu	şekilde	benmerkezci	düşüncenin	ko-
mutasında	bulunmak	bizi	kendi	geliştirdiğimiz	düşünce	
süreçlerinin	ve	inançlarının	kurbanı	yapacaktır.	Çok	şü-
kür	 ki,	 insanlar	 tüm	 zamanlarında	 “benmerkezci	 kont-
rol”	 etkisi	 altında	 değillerdir.	 Her	 birimizin	 içinde	me-
cazi	olarak	iki	zihin	bulunduğu	varsayılmaktadır.	Birinci	
zihnimiz	 kendine	 hizmet	 etme	 eğilimi	 olarak	 bilinen	
‘içsel	 benmerkezcilik’	 kaynaklıdır.	 İkincisi	 ise,	 işlenen	
akılcılıktan	(şayet	işlenmiş	ise),	yani	yüksek	düzenleme	
kapasitesi	kaynaklıdır.	Yaş	ilerledikçe	tecrübelerle	birlik-
te	akılcı	kapasitemiz	de	gelişir.	Yani	daha	fazla	akla	yat-
kın	düşünmeye	başlarız.	Ancak	bu,	yine	de	benmerkezci	
düşünme	eğiliminden	kurtulduğumuz	anlamına	gelme-
yecektir.	 Onu	 tanıyıp,	 mahiyetini	 idrak	 etmedikçe	 ve	
ona	karşı	kendimizi	nasıl	koruyacağımızı	öğrenmedikçe	
başarmamız	 zor	 olacaktır.	 O,	 kendini	 mantık	 hattında	
kılıktan	 kılığa	maskelerken,	 kurbanları	 ise	 umutsuz	 bir	
şekilde	 düştüğü	 bu	 gülünç	 ve	 garip	 durumdan	 kurtul-
mak	için	ümitsizce	çırpınıp	duracaktır.
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SosyoLOG Sözcük Bulmaca
1. Auguste Comte’un toplumsal evrim kuramı
6. Aynı mekanı paylaşmalarına rağmen aralarında
birleştirici ve bütünleştirici ilişkilerin bulunmadığı,
tesadüfen bir araya gelen ve çabucak dağılan
topluluklar
7. Dramatik kompozisyon ve dramanın temel
elementlerinin sahnede sunumu
9. Dünya sağlık örgütü kısaltılmışı
12. Türkiye’de sosyolojiye önemli hizmetler eden, 
görüşleri ile yaşayan sosyologlardan biri
13. Bir işin gidişi, bir olayın doğrultusu
14. Bir şeyin hızlı ve köklü değişimi anlamında 
kullanılan kavram
16. Tarihsel materyalizmin kurucusu
19. Yaşlılığı inceleyen bilim dalı
20. Ulrick Beck’in savunduğu toplum biçimi aynı 
zamanda 1986 yılında yayınlanan kitabının adı
21. Yerleşim birimine göre üç aile grubundan biri
2. Goffman’ın (Asylums) başılıklı çalışması

2. Goffman’ın (Asylums) başılıklı çalışması
3. Dil, gelenek, değerler, sosyal normlar ve toplumsal
kurallar gibi bazı özelliklerin bir veya bir kaçı açısından
içinde yaşadıkları toplumun kültürünün dışında kalan
insan topluluklarının yaşam
biçimi
4. Alan
5. Sanayi toplumlarında ailelerin daha az
çocuk sahibi olma eğilimleri ile insanların daha uzun
yaşamaları olgusu sonucunda meydana gelen
kavramın adı 
7. Tüm nesne ve olayların en genel var olma biçimidir
8. Topluma hazırlanma ve katılma sürecİ
10. Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu adlı 
kitabın yazarı
11. Kültürün göçler yoluyla oluştuğunu ileri süren kuram
15. Bir ay adı
17. Mead’in sembolik etkileşiminde temel kavram
18. İnsanı işaret eden, üye, arkadaş veya dost
anlamındaki kelime

Hazırlayan
Sema AYDIN



Hazırlayan
Sema AYDIN



STRESE HAYIR, SPORA EVET
Yeliz AYDIN ile Röportaj
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Sizi tanıyabilir miyiz?

Ben	Yeliz	Aydın.	1977	Giresun	Görele	doğumluyum.	
İstanbul’da	 yaşıyorum.	 İstanbul	 Üniversitesi	 Sos-
yoloji	 bölümü	mezunu,	 aile	 danışmanıyım.	Özel	 bir	
şirkette	 çalışıyorum	ve	profesyonel	 anlamda	 lisanslı	
Kickboksçuyum.
Kick	Boks	hakkında	konuşmak	istiyorum.	Kick	Boks	
nedir?
Kick	Boks	yumruk,	 tekme,	diz	ve	sınırlı	klinik	uygu-
lamaların	bir	 araya	getirilmesiyle	birçok	dövüş	 spo-
runun	karma	şeklidir.	Egzersiz	uygulama	şekli	ve	tam	
temaslı	savunma	sporudur.
Kick Boks sporuna ilginiz ne zaman başladı? Na-
sıl karar verdiniz?
Ben	 sporun	her	 dalını	 seven	biriyimdir.	Bu	 spordan	
önce	öbür	dövüş	sporu	olan	mhua	thaiyle	başlamak	
istiyordum.	 Ama	 2	 yıl	 önce	 kendimi	 Kick	 Boksta	
buldum.	 Sporun	 hayatımıza	 katkısı	 her	 yönden	 çok	
güzel.	O	yüzden	karar	vermem	zor	olmadı.	Önceden	
sadece	spor	olarak	bakıyordum	ama	zamanla	hayatı-
ma	katkısı	çok	büyük	oldu.	Çok	güzel	dönüşleri	oldu	
her	yönden	hem	bedenen	hem	ruhen.
Kick Boksun faydaları nelerdir?
Ruha	ve	bedene	iyi	gelen	çok	güzel	bir	spordur.	Kon-
disyonu	düzenler.	Her	yönden	dengeyi	sağlar.	Egzer-
sizlerden	 en	 güzeli,	 en	 faydalı	 olanıdır.	 Eğlenceli	 ve	
enerji	dolu,	kaslarınızı	en	güzel	çalıştıran	bir	spordur.	
En	güzel	stres	atıcı	süper	bir	spordur.	Savunma	ara-
cıdır.	 Kalori	 ve	 yağ	 yakmaya	 faydası	 vardır.	 Doğru	
beslenmeyle	bağışıklığınızı	güçlendiren	bir	spordur.
Kick Boks olmasaydı hangi sporu yapardınız?
Her	 spora	 ilgim	 var	 ve	 sporun	her	dalını	 çok	 sevdi-
ğim	için	şu	spor	diyemiyorum.
Kick	 Bokstan	 önceki	 hayatınızla	 şu	 anki	 hayatınız	
arasında	fiziksel	farklılıklar	oldu	mu?
Tabi	 ki	 çok	 büyük	 katkısı	 oldu.	 Ben	 ne	 kadar	 zayıf-
lamak	 için	 kullanmasam	 da	 kas	 ağrılarıma	 çok	 iyi	
geldi.	 Denge	 olsun,	 hareketlerime	 katkısı	 da	 büyük	
oldu.	Daha	enerjik	daha	aktif	oldum.
Sizi bu spora çeken ne oldu? Sizin için neden 
Kick Boks?
Beni	zorlayan	şeyleri	sevdiğim,	önceden	de	ilgim	ol-
duğu	için	onu	seçmem	zor	olmadı.	Zoru	seviyorum.	
Kolay	 şeyler	 her	 zaman	 ulaşılabilir.	 Ama	 zor	 olana	
emek,	 güç	 gerekir.	 Ruhuma	 ve	 bedenime	 en	 güzel	
gelen	şey.	Sağlık,	dostluk,	sosyallik	ve	hayata	bakış	
açıma	çok	güzel	bir	renk	olduğu	için.
Daha önce dövüş sporlarından herhangi birini de-
nediniz mi?
Sporun	başka	alanlarını	denedim.	Bu	dalını	 ilk	defa	
deniyorum.
Kick Boksta en çok zorlandığınız şey?
Hareketlerin	 bazılarında	 zorlandığım	 oldu.	 Ama	 de-
vamlı	 yaptıkça	onun	da	üstesinden	geleceğime	 ina-
nıyorum.
Kick Boks sporu yapan ile yapmayan arasında öz-
güven farkı var mıdır?
Kesinlikle	vardır.	Bir	tek	bu	sporla	değil	genel	anlam-
da	her	dal	spor	yapanla	yapmayan	arasında	özgüven	
farkı	 vardır.	 Hayata	 duruşu,	 özgüveni	 gelişir.	 Sos-
yalleşmenin,	 bedensel	 ve	 ruhsal	 gelişimin	 en	 güzel	
anahtarıdır.
Kick Boks deyince aklınıza ne geliyor?
Fiziksel	 olsun	 ruhsal	 olsun	 insanı	 en	 güzel	 motive	
eden	 spor	 dallarından	 biridir.	 Hayatıma,	 bakış	 açı-
ma	 en	 güzel	 renk,	 sağlık,	 enerji,	 kondisyon,	 denge	
katandır.
Kick Boksun zararlı yönleri var mıdır? Herkes ya-
pabilir mi?
Zararlı	yönü	her	spor	dalının	vardır.	Şöyle	ki,	bilme-
den,	 ısınmadan	 hangi	 sporu	 yaparsanız	 yapın	 zarar	
verir.	Tekniklerini	 kendi	başına	 yapmak	da	 zarar	 ve-
rir.	Bu	spora	engel	teşkil	edecek	sağlık	sorunu	varsa	
zararlıdır.	

Kick Boksta kaç kuşak vardır? Siz hangi kuşak-
tasınız?
Kick	Boksta	ilk	başlangıç	kuşakları	1.Dana	
(Siyah	Kuşak)	kadar	beyaz,	sarı,	yeşil,	mavi,	
turuncu,	açık	kahve,	koyu	kahve	olarak	7	
derece	kuşak	vardır.	Ben	koyu	kahveyim	son	
kuşak	1.Dana	(Siyah	Kuşak)	sınavına	katılacağım	
yasaklar	biterse.	Federasyonun	açmasını	
bekliyorum.
Kick Boksta en sevdiğiniz hareket nedir?
Tüm	hareketlerini	seviyorum	ama	tekme	en	çok
	sevdiğim.
Severek takip ettiğiniz Kick Boksçular var mı?
Hayır	yok.	Genelde	antrenörleri	takip	etmeyi,	
tekniklerine	bakmayı	tercih	ediyorum.
Bu spor egzersiz amaçlı da yapılabilir mi?
Kesinlikle	yapılabilir.	En	güzel	yağ	yakıcı,	kasları	
çalıştıran	bol	hareketli	bir	spordur
Son	zamanlarda	kadınların	savunma	sporlarına	
olan	ilgisinin	nedeni	ne	sizce?
Sağlık,	zayıflama	ve	sevme	açısından	önce	
Kick	Boks,	bir	savunma	sporu	olduğu	için	
şiddet	olaylarından	ötürü	ilginin	daha	çok	
arttığına	inanıyorum.
Bayanlara bu sporla alakalı tavsiyeleriniz var 
mı?
Sağlık	açısından	bir	sorunu	yoksa	kesinlikle	
tavsiye	ediyorum.	Hayatlarına	her	yönden	çok	
güzel	yararları	olacaktır.	Sağlık	açısından	olsun,
	kilo	verme	açısından	olsun	ve	en	önemlisi	
kendini	koruma	ve	savunma	olsun	en	faydalı	
spor	dalından	biridir.
Kick Boksun tekniklerini öğrenebilir miyiz? 
Nelerdir?
Direkt	 yumruk,	 kroşe	 yumruk,	 aparkat	 yumruk,	 dış	
el	yumruk,	dönerek	ters	el	atma	yumruk,	yan	tekme,	
kesme	 vuruş,	 ön	 tekme,	 klinç,	 süpürme,	 karşı	 tek-
me,	dairesel	 tekme,	yan	 tekme,	balta	 tekme,	kanca	
tekme,	hilal	tekme,	ters	tekme	ve	diz.	Aklıma	gelen-
ler	şimdilik	bunlardır.
Türkiye’de Kick Boks ne kadar tanınıyor?
Son	 yıllara	 kadar	 Kick	 Boks	 ülkemizde	 pek	 fazla	
tanınmıyordu,	 ilgi	 görmüyordu.	 Zamanla	 yapılan	
girişimlerle	 tanınmaya	 başlamıştır.	 Yapılan	 başarılı	
şampiyonluklar	da	dâhil,	medyanın	ve	sosyal	ağların	
bu	alanda	önemli	bir	katkısı	vardır.	Bu	zaman	kadar	
görmüyordu	şu	anda	kesinlikle	çok	fazla	ilgi	var.
lerin	kesinlikle	ilgilenip	yapabileceğine	inanıyorum
Kick Boks sporu yeterince ilgi görüyor mu?
Bu	zaman	kadar	görmüyordu	şu	anda	kesinlikle	çok	fazla	ilgi	var.
Bu	sporda	yaş	sınırı	önemli	mi?	Herkes	bu	sporla	ilgilenebilir	mi?
Bu	spor	bilinçli	bir	şekilde	verilerek	her	sağlıklı	bireylerin	kesinlikle	 ilgilenip	yapabileceğine	
inanıyorum.
Kick	Boks	sporunu	yaparken	ilginç	bir	olayla	karşılaştınız	mı	hiç?
Yaşım	itibariyle	bu	sporu	yapan	çoğu	kişiden	büyüğüm.	Kuşak	sınavında	kendimden	bayağı	
küçük	 biriyle	 karşı	 karşıya	 gelmiştim	 o	 benimle	 dövüşmeden	 önce	 ‘Yaşlı	 bir	 teyzeyle	 beni	
eşleştirmişler.’	 diye	 sitem	etmiş	 ve	 ‘Çabuk	 yenerim,	 kolay	 lokma.’	 diye	görmüştü.	Bunu	da	
açıkça	dile	 getirmişti.	Gençlik	 işte.	Ama	karşı	 karşıya	geldiğimizde	 çok	güzel	 bir	 karşılama	
yapmıştık	ve	genelde	olan	bir	hareket	ama	sınavlarda	pek	kullanılmayan	bir	hareketi	yapmış-
tım.	O	hareketle	 yere	düşmüştü.	O	 zaman	benim	 için	 yanıldığını	 anlamıştı.	Ama	onu	sınav	
sonrası	sevgiyle	kucakladım,	tebrik	ettim.	Bu,	sporun	güzel	bir	özelliğidir.
Kick	Boks	sporunun	sosyalleşmeye	etkisi	var	mıdır?
Kesinlikle	vardır.	Çok	güzel	dostluklar	ilişkiler	oluşuyor.	İnsanın	sadece	fiziksel	anlamda	değil	
iletişimini	de	güçlendiriyor.	Kendine	olan	güvenini	artırıyor.
Son	olarak	bu	sporla	ve	genel	anlamda	söylemek	istediğiniz	bir	şey	var	mı?
Hiçbir	şey	için	geç	değildir.	Yaşa,	sayılara,	zamana	takılmayın.	Sevdiğiniz,	kendinize	vakit	ayı-
racağınız,	kendinizi	unutmadığınız	şeyler	yapın.	Hayatınıza	bakış	açınız,	ruh	halinizle	alakalı-
dır.	Hangi	spor	olursa	olsun	tüm	bireyler	yürüyüşte	bir	spordur	en	azından	yürümesini	tavsiye	
ediyorum.	Hayatınıza	çok	güzel,	sizleri	mutlu,	huzurlu	eden	anlamlar,	renkler	katın.	Bu	sporu	
merak	edenler	şimdi	düşünmeden	başlasın.	Spor	sağlıktır,	hayata	duruşunuzdur,	motivasyon,	
enerji,	en	güzel	sosyalleşme,	kendini	ifade	etmede	faydalı	en	güzel	dillerden	biridir.	Strese	en	
iyi	gelen	spordur.	Strese	Hayır,	Spora	Evet
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Sabahaddin	Bey	1878	İstanbul	doğumludur.	
Annesi	Seniha	Sultan;	Sultan	Abdülmecid’in	kızı,	II.	Abdülhamid	ve	V.	Murat’ın	kız	kardeşidir.	
Babası	Mahmud	Celaleddin	Paşa	ise	Halil	Rıfat	Paşa’nın	oğludur.

II.	Meşrutiyete	giden	süreçte	ve	sonrasında,	düşünceleri	ve	eylemleriyle	oldukça	tartışılan	isimlerden	birisi	olan	Sabahaddin	Bey	
özel	hocalar	tarafından	yetiştirilmiş,	Doğu	ve	Batı	dillerini	öğrenmiş,	özellikle	de	Fransız	dilini	oldukça	iyi	kullanmıştır.	Osmanlı	
geleneklerine	aykırı	biçimde,	“Prens”	unvanıyla	anılmaktadır.	Gerek	Jön	Türk	hareketindeki	konumu	gerekse	de	Türk	sosyoloji	
geleneğinin	 iki	 ana	damarından	birinin	öncüsü	olması	nedeniyle	adından	çokça	söz	ettirmiştir.	Siyasi	olaylarla	bir	 ilgisinin	ol-
madığı,	Osmanlı	ve	Türk	toplumunun	sorunlarını	bilimsel	ve	sosyolojik	açıdan	tespit	edip,	çözüm	konusunda	çalışmalar	yapmış	
biri	olarak	bilinmesine	karşın,	çoğu	zaman	siyasi	kimliği	sosyolog	kimliğinin	önüne	geçmiştir.

Sabahaddin	Bey,	Türkiye’de	Frédéric	Le	Play’in	sosyoloji	anlayışının	temsilcisi	olarak	tanınır.	Bununla	beraber	Sabahaddin	Bey’in	
Paris	yıllarında	tıp,	kimya	ve	astronomi	gibi	bilim	dallarına	ilgisi	olduğu	da	bilinmektedir.	Tıp	biliminin	insanlardaki	hastalıkları	te-
davi	etmesi	gibi	Osmanlı	İmparatorluğu’ndaki	hastalıkların	da	tedavi	edilebileceğini	düşünerek	bir	sosyal	bilim	arayışına	girmiştir.	
Sabahaddin	bey	çeşitli	sosyoloji	akımlarını	 incelemiş	ve	kendisini	tatmin	edecek	ilmî	esasları	“adem-i	merkeziyet	ve	teşebbüs-i	
şahsi”	kavramlarında	bulmuştur.	Bu	ekoldeki	Le	Play’in	görüşleriyle	Edmond	Demolins	aracılığıyla	tanışan	Sabahaddin	Bey,	bu	
çevreyle	yakın	 ilişkiler	 içerisine	girmiştir.	Demolins’le	dostluk	kurup	geliştirmiş,	bu	çevrenin	Paris’teki	derneğine	üye	olmuştur.	
Derneğin	yayınlarında	yazılar	yazmış	ve	derneğin	bir	şubesini	de	Türkiye	için	açmıştır.	Sabahattin	Bey,	Osmanlı	toplumunun	so-
runlarına	ve	çözüm	yollarına	ilişkin	tespitlerini,	tahlillerini	ve	önerilerini	ifade	etmek	için	kullandığı	yöntemi	ve	kavramları	Frédéric	
Le	Play	ve	 takipçilerinin	düşünceleri	olan	 	 	“Science	Social”	 (İlm-i	 İctima)	de	bulmuştur.	Sabahaddin	Bey,	kaleme	aldığı	sınırlı	
sayıdaki	yazısında,	Osmanlı	toplumunun	geri	kalmasının	sebeplerini	tahlil	etmeye	ve	mevcut	durumdan	nasıl	kurtulabileceğinin	
yollarını	 göstermeye	 çalışmıştır.	 Bilinen	 az	 sayıdaki	 eserinden	 en	 önemlisi,	 bir	 siyasi	 parti	 programı	 olarak	 düşünülmüş	 olan	
kitapçık	şeklindeki	“Türkiye	Nasıl	Kurtarılabilir?”	adlı	çalışması	bu	çabasını	yansıtır.		Bu	eserdeki	değerlendirmeleri	ışığında,	Os-
manlı	toplumunun	sorunlarına	toplumsal	yapı	bağlamında	yaklaşan	“ilk	sosyal	bilimcimiz”	olduğu	söylenebilir.

Bu	 tahlil	 denemesinde,	 temel	 olarak,	 Le	 Play’ın	 düşüncelerinden	 yararlanan	Sabahaddin	Bey’e	 göre,	Osmanlı	 devletinin	 kur-
tuluşu,	 iktidar	 değişiklikleriyle	mümkün	 değildir.	 Çünkü,	 hastalığı	 üreten,	 zayıflığının	 kaynağını	 iktidar	 olarak	 görmemektedir.	
İktidarı	 yani	 padişahı,	 bu	 çürümüşlüğün	 sadece	 bir	 görüntüsü	 ve	 sonucu	 olarak	 görür.	 Bu	 nedenle	 de	 değiştirilmesi	 gereken	
toplumsal	yapının	bizzat	kendisidir.	Gerçekleştirilmesi	gereken	en	önemli	şey,	bir	burjuva	devrimidir.	Ancak,	Osmanlı’da	böylesi	
bir	devrimi	gerçekleştirebilecek	bir	altyapı	mümkün	değildir.
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Bu	devrim,	yapay	bir	şekilde,	sosyal	bilimler	aracılığıyla	
gerçekleştirilmelidir.	 	 Sabahaddin	 Bey	 için,	 sosyal	 bi-
limlerin	 önemi	 ve	 fonksiyonu	 işte	 bu	 noktada	 devreye	
girer.	Osmanlı	aydınları	arasında,	Osmanlı	toplumunun	
nasıl	 bir	 toplum	olması	 ve	 ulaşılacak	hedefin	 ne	oldu-
ğuna	 ilişkin	 belli	 bir	 anlaşmanın	 olduğu	 söylenebilir.	
Devletin	kurtuluşunun	nerede	olduğu	konusunda	bütün	
taraflar	aynı	fikirdedir	ancak,	o	noktaya	nasıl	varılacağı	
konusunda	 farklı	 görüşler	 bulunmaktadır.	 Sabahaddin	
Bey	 bu	 noktada,	 karanlıkları	 aydınlattığını	 iddia	 ettiği	
Science	Sociale	[ilm-i	ictimaî]’in	ve	bu	akımın	en	önde	
gelen	temsilcisi	Le	Play’in	düşüncelerinin	yol	gösterici-
liğine	çok	inanmaktadır.	Osmanlı	toplumunu	da	Le	Play	
ve	 takipçilerinin	 geliştirdiği	 sosyolojik	 yöntem,	 kavram	
ve	analizler	ışığında	değerlendirmektedir.

Sabahaddin	Bey	aslında,	Osmanlı	toplumunu	değerlen-
dirirken,	Avrupa	toplumunun	özelliklerine	göre	karşılaş-
tırdığı	 belli	 başlı	 tespitleri	 arasında;	 Teşebbüs-i	 şahsi,	
aile	yapısı,	idarî	yapı,	liberalizm	bulunmaktadır.	Osman-
lı	toplumunun	o	an	içinde	bulunduğu	durum	ile
Le	 Play’ın	 Fransa’sı	 arasında	 paralellikler	 kuruyor	 ve	
‘ilm-i	 ictimaiye’ye	 Osmanlı’nın	 idari	 hayatından	 askeri	
yapısına	 kadar	 her	 alandaki	 problemlerini	 çözebilecek	
bir	 sihirli	 değnek	 rolü	 veriyordu.	 İlm-i	 İctimaiye;	 top-
lumların	 gelişmişlik	 derecelerini,	 coğrafi	 durumlarına	
bağlı	olarak	açıklayan	ve	ikili	ayrım	dâhilinde	bir	yakla-
şımdır.	Bu	yaklaşıma	göre	dünyanın	gelişmiş	toplumları	
bireyci	 toplum	 tipindeki	 toplumlardır.	Geri	 kalmış	 top-
lumlar	ise,	cemaatçi	toplum	tipine	aittirler.	Toplumların	
gelişmiş	ya	da	geri	kalmış	bir	toplum	olmalarını	belirle-
yen	merkezî	öğelerden	en	önemlisi	 “aile”dir.	Başka	bir	
söylemle,	bu	farklılık	toplum	tiplerinde	karşımıza	çıkan	
aile	yapılarının	farklılıklarına	dayanır.

Sabahaddin	 Bey,	 toplumların	 gelişim	 ve	 kalkınma	 so-
runlarını	 temelde	 iki	 toplum	 tipinden	 birisine	 dâhil	 ol-
maya	 indirgeyerek	 tartışmaktadır.	 Cemaatçi	 toplum	
tipine	 ait	 olan	 ve	 dolayısıyla	 de	 geri	 kalmış	 Osmanlı	
Devleti	 için	 çözüm,	 bu	 toplum	 yapısını	 değiştirmek	 ve	
bireyci	toplum	tipine	geçiş	yapmaktır.	Onun	bütün	siya-
si	ve	 toplumsal	düşünceleri	de	bu	 temel	 tezini	gerçek-
leştirmeye	 ve	 ispatlamaya	 dönüktür.	 Sosyolojik	 olarak	
kendisini	 science	 sociale	 ekolü	 içerisinde	 görmesiyle	
beraber,	 sonraki	 dönemlerin	pek	 çok	 sosyal	 bilimcileri	
tarafından	“siyasete	bulaşmamış	örnek	bir	sosyal	bilim-
ci”	olarak	gösterilmiştir.	

Sabahaddin	 Bey,	 cemaatçi	 ve	 merkeziyetçi	 olarak	 sı-
nıflandırdığı	 Osmanlı	 Devleti’nin	 memurlar	 toplumu	
olduğunu	 ve	 devleti	 bu	 durumdan	 kurtarmanın	 kişisel	
girişimciliğin	eğitimle	geliştirilerek	gerçekleşeceğini	sa-
vunur.	Eğitimin	mesleki	 kuralları	 çerçevesinde	yeniden	
düzenlenmesiyle	 bireyci	 ve	 adem-i	 merkeziyetçi	 Batılı	
bir	toplum	olunacağı	düşüncesindedir.

Sabahaddin	Bey’e	 göre,	 düşünce	 yapımız,	 okullarımız,	
eğitim	sorunlarımız,	mülkiyet	biçimimiz,	 yönetim	yapı-
mız	kısacası	sosyal	örgütlenme	biçimimizden	kaynakla-
nan	hastalıklarımız	ancak	‘cemaatçi	yapımızın’	getirdiği	
‘merkezi’likten	 ‘adem-i	 merkeziyet’e	 doğru	 uzanan	 bir	
süreçte	iyileşecektir.	Madem	eğitim	aracılığıyla	yapı	de-
ğişikliği	 mümkündür,	 bizde	 de	 kurulacak	 yeni	 okullar	
aracılığıyla	 yapı	 değişikliği	 için	 gerekli	 adımlar	 atılabi-
lir.	Yeter	ki	Science	Sociale’in	bireyci	eğitim	üzerindeki	
araştırmalarından	 ve	 İngilizlerin	 ‘Public	 School’undan	
ve	 yeni	 okulların	 eğitimsel	 koşullarından	 esinlenerek,	
ülkenin	uygun	yerlerinde	kurulacak	eğitim	kurumlarına,	
o	 okullardan	 işinin	 ehli	 eğitmen	 aileler	 getirilebilsin...	
Yeter	 ki,	 gençlerimizde	 bireyci	 kişiliği	 yaratmak	 için	
Anglo-Saxon	 eğitim	 çevresinden,	 özel	 hayatlarının	 aile	
ve	çiftlik	gibi	kurumlarından	yararlanılması;	bu	yollarla	
yetişecek	gençlere,	toprağa	güçlüce	yerleşecek,	bağım-
sızlıklarını	 kendi	 çalışmaları	 ile	 yaratmayı	 hazırlayacak	
gerekli	kolaylıklar	gösterilebilsin...

Sabahaddin	 Bey	 bu	 yöntemle	 girişimci	 üreticiler,	 ger-
çek	 eğitimciler	 yetiştireceğini	 düşünüyordu.	 Aydın	 ve	
pratik	 bilgilere	 sahip	 gençlerle,	 köylüler	 arasında	 iş	
ilişkileri	kurarak	Türkiye’de	büyük	bir	refah	ve	medeni-
yet	 ülkesi	 yaratacağını	 umuyordu.	 Prensin	 savunduğu	
eğitim	 sistemi	 köy	 çocuklarını	 ücretsiz	 yatılı	 okutmak	
ve	 onları	 zorunlu	 hizmetle	 çalıştırmanın	 aksine,	maddi	
durumları	iyi	olan	aile	çocuklarını,	ülkemizin	servetlerini	
en	 iyi	 şekilde	 işletecek	 girişimci,	 aktif	 gençler	 olarak	
yetiştirmeyi	hedef	almaktaydı.	

Eserleri:	 Doruk	 ve	 Su,	 Teşebbüsi	 Şahsi	 ve	 Tevsii	 Me-
zuniyet	 Hakkında	 Bir	 İzah	 (1908),	 Teşebbüsi	 Şahsi	 ve	
Ademi	Merkeziyet	Hakkında	 İkinci	Bir	 İzah	 (1908),	 İtti-
had	 ve	 Terakki	 Cemiyetine	 Açık	Mektuplar,	Mesleğimiz	
Hakkında	Üçüncü	ve	Son	Bir	İzah	(1911),	Türkiye	Nasıl	
Kurtarılabilir?		Mesleki	İçtimai	ve	Programı	(1965).	
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Kitap	 satış	 oranları	 son	 10	 yılda	 %10	 oranında	 artış	 göstermektedir.	 Pandemi	 dolayısıyla	
karantina	 sürecinde	 ise	 online	 kitap	 siparişleri	 %100	 ‘e	 kadar	 bir	 yükselme	 gösterdiğini	
yayınevleri	 satışları	 üzerinden	 değerlendirme	 yaparak	 açıklamıştır.	 Online	 alışveriş	 öncesi	
okuyucuların	%80’i	kitaplarını	kitapçılardan	satın	aldıkları	açıklanmıştır.	 (Hürriyet.com)	Ki-
tapçıya	gitmek	orada	gezinmek	kimi	insanlar	için	bir	terapi,	kendine	vakit	ayırma,	yeni	keşi-
fler	için	heyecandır.	Bunları	kendimden	yola	çıkarak	söylüyorum	tabi	ben	öyle	hissediyorum	
ve			duyuyorum.	Bir	yazarın,	şairin	bir	kitabı	yazma	bunu	yayınevlerine	sunma,	kabul	görme	
süreçleri	uzun	ve	yorucu	olabiliyor.	Kitabının	yayınlanması	için	onlarca	yayınevi	ile	görüşen	
editörlerden	 kabul	 görmeyen	 yazar	 hoca	dostlarımdan	 süreç	hakkında	 azda	olsa	 bilgi	 sa-
hibiyim.	 Tabi	 ki	 tüm	 bunların	 ortaya	 çıkan	 eserin	 okuyucuya	 pahalı	 sunulması	 ne	 kadar	
kabul	edilebilir	orası	 tartışılır.	 	Bugün	öylesine	bir	kitapçıya	gezinmek	için	girdim.	Fiyatına	
bakmadan	Heideggerin	bir	kitabını	alarak	kasaya	yöneldim.	Kitapçı	42,50	tl	fiyatı	olduğunu	
söyledi.	Fiyatı	uygun	bulmadığımdan	alamayacağımı,	sadece	Cicero’nun	“Dostluk	üzerine”	
kitabını	almak	istediğimi	söyledim.	Açıkçası	benim	hissettiğim	ise	bu	durumdan	kitapçının	
rahatsız	olduğuydu.	Şimdi	burada	ne	oldu?	Ben	bütçeme	uygun	olmadığı	 için	poşete	koy-
duğu	kitabı	bırakmak	istedim,	o	da	bu	duruma	bozuldu.	Neden	peki?	
Heidegger	“Düşünmek	Ne	Demektir?”	adlı	eserinde	en	kaygı	verici	olan	şeyin	bizim	halen	
düşünemememiz	olduğunu	belirtir.
Kitapçılar,	sahafçılar	benim	gözümde	hep	kutsal	bir	meslek	olarak	var	oldular.	Belki	de	ki-
tapları	çok	sevdiğimden	onların	elinin	altında	bu	kadar	kitabın	olması	benim	onlara	özen-
meme	ve	beni	onların	mesleklerinin	kutsal	olduğunu	düşünmeye	itmişti.
İşinizi	 gerçekten	 seven	 ve	 bütünleşen	 bir	 sahafsanız	 size	 gelen	 insanların	 sordukları	 veya	
yöneldikleri	 kitaplardan	 onlara	 başarılı	 yönlendirmeler	 yapabilirsiniz.	 Yaş	 olarak	 50	 60	
yaş	 civarındaki	 sahafların	 yönlendirmelerine	 kulak	 verir	 ve	 benim	 sorduğum	 kitaplardan	
“bak	 bunu	 da	 seversin,	 bunu	 kesinlikle	 okumalısın”	 demeleri	 beni	 onlara	 bağlar.	 İnsan	
işte,	 kendisine	 benzeyen	 kendisine	 önem	 veren	 insanlara	 bağlanıyor.	 Birey	 olarak	 yaşam	
içerisinde	bağ	kurmayı	seviyoruz.	Bizle	aynı	düşünceye	sahip	olan,	 ideolojik	olarak	benzer	
fikirleri	yansıtan,	memleketi	bizimle	aynı	olan	veya	yakın	coğrafyadan	olan	kişileri	kendimize	
hep	yakın	buluruz.	Toplumsal	etkileşim,	gruplar	arası	yakınlık,	kültür	benzerlikleri	bireylerin	
birbiri	ile	bütünleşmesinde	etkin	rol	oynar.
Yaşam	 içerisinde	 kendimize	 kimi	 yakın	 bulursak	 belki	 de	 bir	 nebze	O’yuzdur.	 Geçenlerde	
Nurullah	Ataç’ın	“Karalama	Defteri”	adlı	eserini	okumuştum	ve	eşsiz	bir	keyifle	notlar	alarak	
kitabı	kapattım.	Ondaki	o	titizlik	arayışı	beni	kendisine	çekti	O’nun	tat	arayışını	kendimin	de	
aradığımı	 fark	ettim.	Hızla	gelişen	ve	her	anı	değişime	açık	böyle	bir	yaşam	içerisindeki	o	
arayış	belki	de	ikimizde	de	olandı.
Yazarın	bizlere	eserinde	her	şeyi	görünür	bir	şekilde	sunmamasını	okuyucuyu	bir	zihin	eg-
zersizine	 sürükler.	 Franz	 Kafka’nın	 Dönüşüm	 adlı	 kitabında	 bir	 böceğe	 dönüşen	 Gregor	
Samsa’ya	babası	neden	elma	fırlattı?
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Toplum;	aynı	amaca	ve	geçmişe	sahip	bireylerin	bir	araya	gelmesiyle	oluşan,	yazılı	ve	yazısız	(örf-	adet)	kanunları	ve	hafızası	
olan,	nefes	alan,	kocaman	bir	organizmadır.	Nasıl	ki	bir	kişi,	kendi	özelinde	bir	takım	fiziki	ve	psikolojik	desteklere	ihtiyaç	
duymaktaysa,	bir	araya	gelip	toplumu	oluşturduklarında	da	benzer	ihtiyaçların	giderilmesi	hususunda	aynı	desteği	almaya	
ihtiyaç	duyacaktır.	
Yapılan	araştırmalar	neticesinde	gözlemlediğimiz	bir	gerçek	vardır	ki	o	da	 insanın,	yalnız	başınayken	gösterdiği	davranış	
biçimi	 ile	 toplum	içindeyken	verdiği	 reaksiyon	farklılık	gösterdiğidir.	Saldırganlık	ve	merhamet	duyguları	üzerine	kişilerin	
birbirleri	ve	toplum	üzerine	naçizane	gözlemim;	merhamette	yalnızken	daha	duyarlı,	toplum	içindeyken	daha	duyarsız,	tam	
tersi	saldırganlık	eyleminde	yalnızken	pasif,	toplum	içinde	çok	daha	aktif	bir	rol	üstlenildiği	yönündedir.	
Tüm	bunlar	toplumun;	aslında	nasıl	büyük	bir	potansiyeli	olduğunu	gözler	önüne	sermektedir.	Doğru	yönlendirilen	bilinçli	
kalabalıkların	sağlayabileceği	yüksek	faydalar,	parçadan	bütüne	doğru	düşünüldüğünde	büyük	resmin	nasıl	görünebileceği	
konusunda	bizlere	bir	fikir	vermelidir.
Bu	durum,	damlaların	birlikteliğinden	oluşan	suyun	fayda	sağlayıcı	bir	yönlendirmeyle	elektrik	mi	üreteceği	yoksa	başıboş	
bırakılarak	sel	felaketlerine	mi	neden	olacağı	örneğiyle	de	açıklanabilir.
İnsan,	 yüksek	 potansiyeli	 olan	 bir	 varlıktır.	 Toplumun	 hammaddesi	 insan	 olduğuna	 göre,	 bir	 araya	 geldiklerinde	 ortaya	
çıkabilecek	potansiyelin	ne	derece	büyük	olabileceği	ve	bu	potansiyelin	doğru	yönlendirilebilmesi	için	çalışacak	olan	sosy-
ologların	yapacakları	işin	ne	kadar	önemli	olduğu	yadsınamaz	bir	gerçektir.	
Bu	 bağlamda	 bizlere	 düşen	 görev	 öncelikle	 topluma	 hizmet	 edecek	 sosyologlar	 olarak	 donanımlı	 ve	 üretken	 olmamız	
gerektiği	gerçeğini	göz	ardı	etmememizdir.	Belki	daha	da	önemlisi	“sosyologların	sorunları”	olarak	yapılan	tanımlamanın	
bir	kenara	bırakılarak,	asıl	meselenin	“sosyologsuz	toplumların	sorunları”	olduğunun	tüm	otoritelerce	kabulünün	sağlan-
masına	gayret	göstermektir.	
İlkel	 toplumların	 yaşadığı	 dönemlerle	 kıyaslandığında	 bilgi	 ve	 teknolojinin	 gelişmiş	 olduğu	 uzay	 çağında	 yaşıyor	 olmak,	
birlikteliğimizi	 pozitif	 anlamda	 geliştirip	 değiştirebilmek	 adına	 büyük	 bir	 şans	 olsa	 gerek.	 Zamanın	 ve	 insanın	 kıymetini	
bilerek,	 en	 iyiye	 ulaşmak	 adına	 toplum	 bilimcilerin	 hak	 ettiği	 saygıyı	 en	 kısa	 zamanda	 kazanabilmeleri	 ve	 uygar	 yaşam	
kalitesine	ulaştıracak	çalışmalarının	desteklenmesi	umuduyla...
Tüm	Hocalarıma	Saygıyla…

Arzu AKPINAR



YAĞMUR
Yağmurun	hiç	dinmeyen	sesiyle	aniden	 irkildi.	Belki	sancısını	çektiği	ne	varsa	bu	yağmur	damlaları	 ile	ona	doğru	
ilerliyordu.	 Bir	 bilmece	 olmalıydı	 bu.	 Kendini	 daha	 fazla	 yorup,	 hayatını	 olumsuz	 şekilde	 etkilemek	 istemiyordu.	
Yandım	dedim.	Her	defasında	aynı	şekilde	olmaktan	yoruldum.	Nedensiz	bir	hüzün	vardı.	Yağmurdan	mı;	dedi	kendi	
kendine…	Oysa	ona	yağmur	her	zaman	iyi	gelmişti.	Hatta	uykusu	tutardı.	Mışıl	mışıl	uyurdu.	O	denli	huzur	verirdi	
ona.	Öyle	tatlı	yağıyordu	ki…	“Hayır”	dedi	“bu	yağmur	bana	bugün	hüzün	veriyor.”	Avuçlarını	yukarıya	doğru	iyice	
açtı.	Islandığını	hissedene	kadar	durdu	öylece…

Bir	sokak	lambası	ile	karşı	karşıya	gelince	anladı:	“Saat	yine	zamanı	kovalıyor.	Ben	ne	kadar	inkâr	etsem	de	geçiyor.	
Elimden	ise	hiçbir	şey	gelmiyor.	Sadece	mızmızlanıyorum.	İnkâr	ediyorum	olmuyor,	yolunda	gitmiyor	işte.	Yağmur	
hâlâ	yağmaya	devam	ediyor.	O	huzurlu	yağmurlar	nerede	şimdi?”	

“Boşluk	hissini	kimler	bırakıp	gitmişti?	Söyleyemediklerim	içini	kemirdi	iyice.”	Uyuşmuş	sol	bacağını	olduğu	yerden	
kaldırdı.	 “Ve	 bu	 tembel	 ruh	 hâlimden	 eski	 hâlime	 nasıl	 geçerim.”	 dedi.	 Tüm	 gün	 evde	 pencereden	 dışarı	 o	 boş	
bakışlar	 altında	 sokağa	bakmıştı.	Bundan	da	 rahatsız	 dahi	 olmayarak.	Sanki	 hiçbir	 şey	umurunda	değildi.	 Sokak	
kedileri,	 yandaki	 Yakup	 amcanın	market	 alışverişi,	 küçük	 Zehra’nın	 ipi,	 karşı	 köşe	mahalle	 delikanlıları,	 sanki	 bir	
dizi	izler	gibi	izlemişti	tüm	gün…	Yağmur	da	azalan,	çoğalan	yalnızlık…	Evlere	kapanan	komşular…	Seslerin	gidişi,	
yağmurun	sesi	ile	baş	başa	kalan	sokak…

Sanki	içine	yağıyordu,	hissediyordu,	iyice	sarılmıştı	battaniyesine…	Üzerinden	çıkarmadığı	pijamasıyla	çayını	yudum-
ladı.	Sanki	okuyacak	gibi	olduğu	kitaplarına	baktı.	Yok	olmuyordu,	yine	aynı	konumuna	geldi.	Pencere,	yağmur,	boş	
bakışlar…	

“Ruhumu	ne	kadar	daha	hırpalayabilirim”	dedi…	
“Sustum	uzun	oldu	biliyorum	ama	sustum”	dedi…	
“Baktım	kimsenin	beni	anlamaya	bir	niyeti	yok.	Benimde	artık	anlatmaya	takatim	yok.	
O	zaman	çok	eski	bir	caddeden	bakarım”	dedi.	Ve	hayaller	kurdu.	“Şimdi	sokak…”	diye	başladı:
“Mesela	şu	köşedeki	yarı	eski	badanasız	ev…	
Bir	güzel	boyansa,	balkonlarından	çiçekler	asılsa…	
Ne	hoş	olurdu.	Sonra	şu	karşı	ev,	yalnızlık	çeken	teyzeye	gidilse,	
bir	güzel	sohbet	edilse	ne	de	sevinirdi…”
Kurdu	kurdu,	kimi	evi	boyadı,	kimi	evin	yaşlısına	gitti,	kimin	evin	çocuğuna	oyuncak	aldı…
	kedileri	de	unutmadı…	
Ama	şu	susmak	yok	mu!..	Hayattan	sanki	bir	beklentisi	kalmamışçasına	olan	ruh	dinginliği…
“Sabır	geçecek	elbet,	bu	ruhum	da	anlayacak	böyle	olmaması	gerektiğini…”	dedi	durdu.	
Gözlerini	açtığında	yine	sol	bacağının	iyice	uyuştuğunu	gördü.	
Baya	uyumuştu…	Uyurken	de	zaman	durmuyordu	elbet.	Ama	ona	iyi	geliyordu	bu	zaman	dilimi.	
Her	şeyden	kaçıyordu.	Herkes	bir	anda	gidiyordu.	Kimsecikler	karışmıyordu	kafasına.
	Şimdi	öyle	değildi,	uyanmıştı	bir	kere…	

Ebru AYTEKİN
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SELİME YÜCEL
Sosyolog

Tarihçi,	siyaset	felsefecisi,	hukukçu,	sosyolog	ve	siyasetçi	olarak	bilinen	Tocqueville,	
Batı	Demokrasi	 tarihinde	özel	 bir	 yere	 sahip	 olan	Amerikan	Demokrasisi	 ve	Fransız	
Devrimi	üzerine	yapmış	olduğu	analizleri	ile	tanınmaktadır.	Tocqueville	29	Temmuz	1805	
yılında	doğmuş	olup,	Liberalizmin	ön	plana	çıkardığı	özgürlük	ve	eşitlik	arasında	denge	
kurmaya	çalışmış	olan	bir	düşünürdür.	Kral	X	Charles	tarafından	soylu	ilan	edilen	bir	
aileden	gelmektedir.	Tocqueville	hukuk	öğrenimi	görerek	1827	yılında	Versa-İlles	sulh	
hakiminin	yardımcısı	olarak	atanmıştır.1839	yılında	politik	kariyeri	başlamış	olup,Man-
ches	bölgesinden	millet	 vekili	 seçilmiş	 ve	kısa	bir	 süre	Dışişleri	Bakanlığı	 yapmıştır.
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Tarihçi,	siyaset	felsefecisi,	hukukçu,	sosyolog	ve	siyasetçi	olarak	bi-
linen	Tocqueville,	Batı	Demokrasi	 tarihinde	özel	bir	 yere	 sahip	olan	
Amerikan	 Demokrasisi	 ve	 Fransız	 Devrimi	 üzerine	 yapmış	 olduğu	
analizleri	ile	tanınmaktadır.	Tocqueville	29	Temmuz	1805	yılında	doğ-
muş	olup,	Liberalizmin	ön	plana	çıkardığı	özgürlük	ve	eşitlik	arasında	
denge	 kurmaya	 çalışmış	 olan	 bir	 düşünürdür.	 Kral	 X	 Charles	 tara-
fından	 soylu	 ilan	 edilen	 bir	 aileden	 gelmektedir.	 Tocqueville	 hukuk	
öğrenimi	görerek	1827	yılında	Versa-İlles	 sulh	hakiminin	yardımcısı	
olarak	atanmıştır.1839	yılında	politik	kariyeri	başlamış	olup,Manches	
bölgesinden	millet	vekili	seçilmiş	ve	kısa	bir	süre	Dışişleri	Bakanlığı	
yapmıştır.
Tocqueville,1848	devrimi	ve	kralın	tahtı	terk	edişini	görmüş,	bununla	
birlikte	Louis	Napoleon’un	sahnelediği	askeri	darbeye	karşı	çıkmış	ve	
birkaç	 günü	 cezaevinde	 geçirmiştir.	 Bunun	 sonucunda	 siyasal	 kari-
yerinin	sonuna	gelmiştir.16	Nisan	1859	yılında	53	yaşında	veremden	
dolayı	hayatını	kaybetmiş	ve	Tocqueville	Mezarlığına	defnedilmiştir.
Tocqueville’in	kuramının	merkezinde	birbirleri	 ile	 ilişkili	üç	konu	bu-
lunmaktadır.	Bunlar	sırası	ile	özgürlük,	eşitlik	ve	merkezileşme.
1831	yılında	ABD’de	cezaevi	reformu	üzerine	araştırma	yapmak	için	
Gustave	 De	 Beaumont	 ile	 birlikte	 Amerika’ya	 gönderilmiştir.	 Bura-
da	yaptığı	araştırmalarını	kaleme	alarak	1835	yılında	düşüncelerinin	
kurucu	yapıtı	olan	Amerika’da	Demokrasi	adlı	eserinin	birinci	cildini	
yayımlamıştır.	Tocqueville’in	bu	eserinde	asıl	üzerinde	durduğu	konu	
özgürlük	ve	eşitliğin	nasıl	bağdaştırılacağı	sorunudur.	Esas	olarak	şu	
soruyu	sormaktadır:	Eşitlikçi	bir	ortamda	özgürlükler	nasıl	korunma-
lıdır?	 Yaptığı	 araştırmalara	dayanarak	Amerika’daki	 demokratik	 reji-
min	 eşitliği	 sağlamada	 Avrupa’yı	 çoktan	 geçtiğini	 belirtmiştir.	 Ona	
göre	 toplumsal	dengeyi	sağlayabilmenin	en	önemli	şartı	orta	sınıfın	
güçlendirilmesidir	ve	Amerika	bunu	başarmıştır.
Tocqueville’e	 göre	 eşitlik	 sağlandıkça	 insan	 içgüdüsel	 olarak	 daha	
fazlasını	 ister	 ve	giderek	artan	eşitlik	 talebi	 ise	nefreti	doğurur.	Do-
ğuştan	 ve	 zamanla	 ortaya	 çıkan	 ayrıcalıkların	 önlenmesi	 devletin	
görevidir	 ve	 devlet	 bu	 görevi	 yerine	 getirirken	merkezileşir.	 Merkezi	
devlet	ise	eşitliği	benimser	ve	destekler.
Tocqueville,	 insanlığın	 1789	 sonrası	 yeni	 dönemde	 yeni	 bir	 çağa,	
eşitlik	çağına	girdiğini	iddia	etmiştir.1789	Öncesi	ve	Sonrası	Toplum-
sal	ve	Siyasal	Durumu	başlıklı	denemesini	yayınlamış	ve	bu	çalışması	
en	önemli	 iki	eserinden	biri	olan	Eski	Rejim	ve	Devrim	adlı	eserinin	
temelini	 teşkil	etmiştir.	Bu	kitap,	özellikle	Devrim	öncesinde	Fransız	
toplumunun	 durumunu	 incelemektedir.	 Tocqueville,	 Devrim’in	 bir	
kırılma,	 kopuş	 olmadığını,	 asırlardır	 devam	 eden	 ve	 devletin	 mer-
kezileşmeyle	sonuçlanan	bir	sürecin	sonucu	olduğu	tezini	ortaya	at-
mıştır.	 Böylece	 tarihte	 kırılma	 ve	 kopuşların	 değil	 sürekliliğin	 altını	
çizmiş	olur.
Tocqueville’in	Demokrasi	Kuramı
Tocqueville,	 toplum	ve	siyasete	dair	düşüncelerini	demokrasi	kavra-
mı	 etrafında	 geliştirmiştir.	 Peki	 Tocqueville	 düşüncesinin	merkezine	
yerleştirdiği	 demokrasiyi	 nasıl	 tanımlamaktadır?	 Tocqueville’e	 göre	
demokratik	toplum	nasıl	bir	toplumdur?	Aslında	eserlerinde	bu	kav-
ramın	net	bir	 tanımına	rastlamayız.	Fakat	şunu	 tespit	etmek	hiç	zor	
değildir.	Tocqueville’e	göre	demokrasi,	 farklı	 tarihsel-toplumsal-kül-
türel	koşullarda	farklı	şekillerde	tezahür	edebilir.	Demokratik	toplum,	
içinde	 geliştiği	 şartlara	 göre	 liberal	 veya	 despotik	 eğilimli	 olabilir.	
Ayrıca	 demokrasinin	 Fransa	 ve	 ABD’de	 nasıl	 farklılıklar	 gösterdiği-
ni	ortaya	koyar.	 İşte	bu	çabası	nedeni	 ile	Tocqueville,	karşılaştırmalı	
sosyoloji	yapan	ilk	düşünür	olmuştur.
Tocqueville’e	göre	demokratik	halkların	özgürlük	 için	doğal	bir	 eği-
limleri	vardır.	Onu	ararlar,	severler	ve	o,	ellerinden	alındığı	zaman	acı	
duyarlar.	Eşitlik	içinse	sonsuz,	doyumsuz	ve	karşı	konulmaz	bir	tutku	
beslerler.	Özgürlükte	eşit	olmak	isterler,	bunu	elde	edemezlerse	köle-
likte		eşit	olmayı	tercih	ederler.	Yoksulluktan,	kölelikten,	barbarlıktan	
acı	çekmeye	razıdırlar	ama	aristokrasinin	yol	açacağı	acıları	yaşamak	
istemezler.
Tocqueville,	 siyasete	 ilgisini	 sürdürmüş	 ve	 bir	 aristokrat	 olmasına	
karşın,	birçok	görüşe	kıyasla	liberal	olmuştur.	Bununla	ilgili	ise	şun-
ları	söylemiştir:	“İnsanlar,	bana	aristokratik	ve	demokratik	önyargıları	
birbirinin	 alternatifi	 olarak	 atfederler.	 Eğer	 ben	 başka	 bir	 dönemde	
veya	başka	bir	ülkede	doğmuş	olsaydım	ya	birine	ya	da	diğerine	sa-
hip	olabilirdim.	Fakat	böyle	doğmam,	her	ikisine	karşı	önlem	almamı	
kolaylaştırdı.	Ben	eski	kurumları	 yıktıktan	sonra,	kalıcı	olabilen	hiç-
bir	kurum	oluşturmayan	uzun	bir	devrimin	sonunda	dünyaya	geldim.	
Yaşamaya	 başladığımda,	 aristokrasi	 ölmüştü	 ve	 demokrasi	 henüz	
doğmamıştı.	Bundan	dolayı	 iç	güdüm	beni	körü	körüne	birine	veya	
diğerine	yönlendirmedi.”

Tocqueville’in	eşitlik/eşitsizlik	bağlamında	özgürlükle	ilgili	görüşlerini	
özetlemek	gerekirse	şunları	söyleyebiliriz:	Özgürlük	eşitsizlik	üzerine	
kurulamaz;	 özgürlük	 demokratik	 bir	 gerçeklik	 olan	 şartların	 eşitliği	
ilkesine	dayanmalı	 ve	kurumlar	 tarafından	korunmalıdır.	Son	olarak	
Tocqueville’in,	mantıklı	olmayan	kavrayışları	ve	beklenmeyen	sonuç-
ları	 vurgulaması	 ve	 dolayısı	 ile	 dikkate	 değer	 olan	 daha	 geniş	 bir	
toplumsal	değişim	kuramı	sunmuştur.
Tocqueville,	uzun	zaman	bir	sosyolog	değil	bir	siyaset	bilimci	olarak	
görülmüştür.	Üstelik	birçok	kimse	onun	kuramında	toplumsal	bir	ku-
ramın	varlığını	algılamamıştır.
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