


Dünya Sosyologlar Derneği Yayınıdır .

sosyoLOGdergisi

İMTİYAZ SAHİBİ

Dünya Sosyologlar Derneği adına

Sosyolog Nejdat TOPCU

n.topcu@sosyologdergisi.com

SORUMLU MÜDÜR

Sosyolog Nejdat TOPCU

EDİTÖR

Ebru AYTEKİN 

e.aytekin@sosyologdergisi.com

DANIŞMA KURULU

danisma@sosyologdergisi.com

Prof. Dr. Veysel BOZKURT

Prof. Dr. Kutluk ÖZGÜVEN

Necdet TOPCU

Ali AGKOÇ

Esra TELLİOĞLU

Goncagül  ERGEN

Burcu CAN

YAZI İŞLERİ KURULU

yazi@sosyologdergisi.com

Merve AYTEKİN TAHINÇ

Zafer CEBECİ

Deniz ALEMDAR

Berrak BALKIN

Zinnire ÇAVUŞ

Huriye Nur GENÇOĞLU

Asiye TÜRKAN

İsmail KÖSE

SATIŞ & REKLAM & HALKLA İLİŞKİLER

reklam@sosyologdergisi.com

Didem AKBAŞ

Tuba KAYRA

TASARIM

tasarim@sosyologdergisi.com

Ali AGKOÇ

Didem AKBAŞ

YÖNETİM ADRESİ

bilgi@sosyologdergisi.com

Dünya Sosyologlar Derneği, Şirinevler 

Mah., Mareşal Fevzi Çakmak 1. Sok., 

No:29B, Bahçelievler, İstanbul

Tlf : 05356474775

BASKI

AKADEMİ BASIN YAYIN

Davutpaşa Cad. Güven İş Merkezi

C Blok No:230 Topkapı, İstanbul

Tlf : 0212 493 24 67

Sertifika No: 47610

Bu yayının tüm hakları  Dünya Sosyologlar Derneği’ne aittir. Dergi içeriği, izin alınmadan elektronik veya basılı şekilde kullanılamaz. 
Çoğaltılamaz. Kaynak göstermek suretiyle alıntı yapılabilir. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir.

www.sosyologdergisi.com SAYI : 5 / MART 2021

www.sosyologdergisi.com



Yazar Kadromuz

sosyoLOGdergisi

• Prof.Dr.Veysel BOZKURT
• Prof.Dr. Kutluk ÖZGÜVEN
• Prof.Dr.Mustafa BÜTE
• Doç.Dr.Ahmet ÖZALP
• Dr.Uğur DOLGUN
• Necdet TOPCU
• Sadık USLU
• Sadık UZUN
• Yunus EKŞİ
• Hacı ALAKUŞ
• Ali AGKOÇ
• Didem AKBAŞ
• Tuba KAYRA
• Funda AYDIN
• Esra TELLİOĞLU
• Pınar ALBAYRAK
• Yeliz AYDIN
• Tuğba GÜNEŞ
• Asiye TÜRKAN
• Berrak BALKIN
• Deniz ALEMDAR
• Huriye Nur GENÇOĞLU
• Zinnire ÇAVUŞ
• Merve Medine ÖZDEMİR
• Merve AYTEKİN TAHINÇ
• Zafer CEBECİ
• Sema AYDIN
• Elif KAYA
• Menekşe FAKI
• Selime YÜCEL
• Fatma DİLMEN
• Osman ARSLAN
• Nazmi KESKİNKILIÇ
• Kadriye PERVAN
• Adnan ÇOLAKOĞLU
• Mustafa HAYTA
• Ebru DOĞAN ÖZKARA
• Sosyolog UZMAN
• Eslem CİVAN
• Kübra ŞEKERCİ
• Büşra ALTUNCU
• Melike BALIM
• Mehmet AÇIKGÖZ
• Aslıhan ÖZTÜRK
• Öznur AYNACI
• Sevda GÜLARA

• Nilüfer ÇETİN
• Rukiye ÇORLU
• Dilhan SERBES
• Merve DEMİR
• Ramazan RÜZGARESEN
• Onur KARAKOÇ
• Sümeyye YÜCEL
• Hasan ENGİN
• Ali İNCİ
• Mustafa DUMAN
• Gizem NAZLIOĞLU
• Ufuk İYİSOY
• Şule AYDIN BAYIR
• Esra ESEN
• Büşra KOÇAK
• Tolga TATLI
• Elif Dilara TAHTACI
• Rabia DELEN
• Ebru TAŞKIN
• Yasemin ARSLAN
• Aynur ÖZCAN
• Gaye ÖZDEN
• Gürkan BAYINDIR
• Büşra CEZAYERLİ
• Yusuf DALKILIÇ
• Adil ÇAVUŞ
• Ebru SAYGILI
• Sema BACI
• Mehmet Can İLBEK
• Sidar YAŞAR
• Ekin İlayda Gökdeniz KARATEKE
• Buğra BAYINDIR
• Arzu AKPINAR
• Melike Nur KILIÇARSLAN
• Murat ER
• Emine ÜZÜN
• Kader ÇAÇAN
• Pınar ERTEKİN
• Lütfiye UYDURAN
• Halil İbrahim MENTEŞ
• Tuğba EKİNCİ
• Harun AKKUL
• Goncagül ERGEN
• Vera Funda GÜNEYSU
• Neslihan OVA YALÇIN
• Yunus BAŞBUĞAN

• Ismail ÖNMEN
• Şükran KAPLAN
• Genç Sosyolog Fatma Berna DEMİR
• Songül BAKSİ
• Hatice ACEM
• Gizem ŞAHİN
• Tuba KARA
• Fatma SAVAŞ ÖZÇELİK
• Sevil ACAR
• Harun DOĞAN
• Emrah POLAT
• Bahar YERGİN
• Eşe GÜNGÖR
• Demir Ali ÜVEN
• Orhan Özışık
• Hatice Özkan
• Nihal Taşçı
• Hacer Varol
• Gizem Çatalbaş
• Zeliha Kandak
• Emine Tilavel
• Ebru Duran
• Seçgül Bozdemir
• Ebru Aytekin
• Büşra Çelik Biçer
• Gizem Bayhan
• Aysun Dalgıç
• Ayşe Karabulut
• Murat Ekinci
• Aysel Öztürk
• Şüheda Derya Barış
• Gülnaz KAYNAK
• Müfide BOĞAZLIYANLIOĞLU
• Tuğba CEYLAN
• İsmail Gökhan ŞAHİN
• Ayşe SALCAN
• Sema DAĞCI



Z  KUŞAĞINDA
EĞİTİM 

FU
N

D
A

  A
YD

IN

Eğitim doğumdan ölüme kadar süren, aileden başlayarak okul ve sonrasında kül-
türel, sosyal boyutlarıyla tüm yaşamımızda birlikte olduğumuz bir kavramdır 
“Eğitim yaşamın ta kendisidir” de diyebiliriz. Kişinin gelişmesi, tecrübe sahibi ol-

ması ya da tekamül etmesi gibi olgular eğitimin amacıdır. Daha da açarsak, düşünce 
ve davranış şekillerini değiştiren, geliştiren bir süreçtir. İnsanı daha iyiye, daha güze-
le, daha yararlıya ulaştıran bir yaşama sanatıdır eğitim. Eğitimi bu genel yönüyle ta-
nıdıktan sonra, çok iyi biliriz ki toplumların, ülkelerin hatta tüm dünyanın geleceği iyi 
ve doğru eğitilmiş nesillerle sıkı sıkıya bağlıdır. Eğitimde, öncelikle iyi ve doğru öğren-
me ve öğretme ile başarıya ulaşılır. O hâlde, iyi öğrenmek ve öğretmek için, büyük bir 
hızla gelişen teknolojinin eğitim alanında, insanlığa en fazla faydalı olabilecek şekil-
de ve olabildiğince kullanılması kaçınılmaz bir şart olarak karşımıza çıkıyor.  “Eğitim-
de Milenyum” çağına geldiğimizde  2000 yılıyla başlayan

yeni bir dönemi yaşıyoruz ve bu dönemin çocukları, gençleri de bu yeni dönemin açık örnekleri olarak yepyeni bir nesli temsil 
ediyorlar. “İnternet Çocukları” da dediğimiz bu çocuklar, “Cep telefonu”nu, “İpod”u ve tüm ileri teknoloji araçlarını, 
bireysel yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olarak kabullenmiş şekilde büyümekteler.  Bilgisayar ekranlarında  cep 
telefonlarından SMS atıyorlar ve böylesine bir hız ve karmaşa içerisinde düşünmeye zaman ayıramıyorlar. Düşün-
meye zaman ayıramamak, ister istemez tembelliği de beraberinde getirdi.  Bu nedenle çalışmayı da sevmez oldular.  
Zaten her türlü bilgi, anında cep telefonlarında ya da bilgisayar aracılığıyla avuçlarının içinde. Böylesine kolayca 
sahiplenmek, maalesef tatminsiz ve sadakatsiz bir insan yapısının oluşmasına da neden oluyor. 
Bunu bütün dünya ülkeleri için düşünmek zorundayız. Yukarıda belirttiğim şartları göz önüne aldığımızda, eğitimin 
artık ne kadar zorlaştığını açıkça görüyoruz. Doğaldır ki, günün yedi ya da sekiz saatini bilgisayarın başında, cep 
telefonunda geçiren bir insan, zaman içinde başka insanlarla birebir ilişki kurmakta zorlanmaya başlayacaktır. 
Başkalarını anlayamayacak, sevemeyecektir.  Oysa ruhumuz ve beynimiz ancak başkaları ile dinlenir, huzur bulur. 
“İnsan insanın pasını alır,” sözünün doğruluğu gibi... İnsanın insandan kaçışı büyük bir tehlikedir. Şimdilik herkes, 
bu tehlikenin farkında değilmiş gibi davranıyor. Fakat yakın bir gelecekte bütün dünya az ya da çok bundan etki-
lenecektir.  İşte bu nedenledir ki, insancıl amaç ile tüm insanların ve doğanın yararına yeni bilgileri ve donanımları 
kullanan yeni eğitim sistemi şarttır. Bu anlayış devamlı öğrenerek, düşünerek, sosyal yaşamda aktif rol oynayarak, 
dünya sorunlarında farkındalık yaratarak gerçekleşebilir. Kişisel yaratıcılığın sosyal değişime uyumu için devamlı 
çaba zorunludur.  Genç nesiller, yaşamlarının gereği olarak, finans konularında daha akıllı davranmalı, çok kültürlü 
dünyayı kavramalı, doğayı koruyacak ekolojik bilgiye sahip olmalı, sosyal ortamlara kolayca uyum sağlayabilmeli, 
sağlıklı yaşamın gereklerini yerine getirmeli ve medyayı doğru izleme, kavrama, anlama ve doğru yorum yapma 
yeteneğini geliştirmelidirler. İşte bunun için yepyeni bir eğitim sistemine ve planlanmasına ihtiyacımız var. Gelecek 
dönemde bu sorunların çok daha ciddi boyutlara ulaşacağı kaçınılmaz görünüyor.  Bu nedenle  genç nesiller yani z 
kuşağı; 21. Yüzyıl eğitim sisteminde okullar, bilgi alınan ve yeni bilgi üreten, düşünen, yeni bilgileri yeni teknoloji-
lerde yaşatabilen, gerekli hizmet üretim ve dağıtımında toplum yararına aktif rol oynayan, ekip çalışmasına yat-
kın, araştıran, sorun yaratan değil çözen kişiler yetiştiren merkezler olarak yeniden ele alınmalıdır. Öğretmenler de, 
bu düzeyi ve başarıyı elde edebilecek gençleri yetiştirebilmek için, öğretme eylemini tüm açılarıyla ve çok iyi bilen 
uygulatan kişiler olmalıdırlar.  Geleceğimizin yazgısı, günümüz çocuklarının akıl, gönül ve çalışma kapasitelerinde 
gizlidir. Sorgulayan, düşünen milli ve manevi değerlerine bağlı evrensel kişiliğe kavuşmuş, kavrama gücü, eğitim ve 
öğretim düzeyi geleceğimize yönelik gelişmiş çocuklarımızın artan oranı doğrultusunda, iyi ve güzel bir dünya bizleri 
bekleyecektir.
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Toplumsal Dinamizm
EĞİTİM Mİ 

YOKSA 
EĞİLİM Mİ ?

“Oku! Yaratan Rabb’inin adıyla oku. O, insanı alaktan yarattı. Oku, Rabb’in sonsuz kerem sahibidir. O, insana kalemle yazı yaz-
mayı ve bilmediğini öğretendir.” 
(Alak suresi, 1–5. ayetler)

 Bugün yazılı tarihin başlangıcı kabul edilen Sümer Medeniyeti, sistemli ve kurumsal bir eğitim anlayışının ilk örnekle-
rine ulaştığımız uygarlık noktası olarak kabul edilmektedir. Thales’den Aristoteles’e bilgi ve bilgelik sevdası, Felsefi bir disipline 
bürünerek Antik Yunan dan çıkmış,  medeniyetler arasında bir gelgit misali oradan oraya  aktarılıp durmuştur. Bununla birlikte 
yazımızın başında meâlen naklettiğimiz ayette de buyurulduğu gibi aslında bilmek herşeyden önce İlmin Mutlak sahibini yani 
kaynağının varlığını bilmekle başlar. Ve insanlığa gönderilen son ilahi mesajı bildiren elçinin işaret ettiği “İlim Çin’de de olsa 
ona tâlip olun. Çünkü ilim her Müslümana farzdır.” (Beyhakî, Şuabu’l-İman-Beyrut,1410, 2/253) tavsiyesi gereğince ilmi verene 
sadakatle ilme talip olmak renk, dil, ırk ayırt etmeksizin tüm insanlığa açık ve her an tazeliğini koruyan evrensel bir mesaj olarak 
iletilmiştir.  İlmi talep etmek ise modern eğitim kavramındaki tanımıyla bireyin kendisinde “kasıtlı olarak ve istendik yönde bir 
davranış değişikliği” meydana getirilmesini kabullenmesi anlamına gelecektir. Öte yandan antropoloji tüm bunlara ışık tutarken, 
etimoloji ise bilgimizin sınırlarını keşfetmekte en büyük yardımcımız olarak bir kandil misali yolumuzu aydınlatmaya devam et-
mekte.
 Peki Eğitim süreci? Bilgelik yolumuzda bize hangi işlevi yerine getirerek yardımcı oluyor? İletişim bilimcilerin ifadesiyle 
alıcı ve verici arasındaki iletinin aktarıldığı en gerekli araç olan dil üzerinden tüm bilgiyi, duyguyu hatta dürtülerimizi somutlaş-
tırarak aktarabilmekteyiz. Bu ise formal ya da informal bir şekilde algılayıp anlamdırarak zihnimizde kavramsallaştırdığımız 
şemaları yerli yerince kullanmakla mümkün hale geliyor.  Öyleyse iletişim dilimizden başlatabileceğimiz bir etkili eğitimler zinciri, 
geleceğimizde eğitim politikalarımızın parçası halinde tasarlanarak, toplumumuzun ve tüm insanlığın sorunlarına çözüm getir-
mekteki en birincil hedeflerimiz arasında olmalı. Çünkü Öğrenme ve Öğretme Modellerine dair yapılan tüm çalışma ve bulguların 
ortak noktası, muhatabımızın mesajımızdaki bilgiden ziyade bilgiyi nasıl ilettiğimize odaklandığı üzerine yoğunlaşıyor.  Eğitim 
konusunu ele aldığımız bu yazımızda eğitimcilerin eğitimine gerekli önemi veremediğimiz takdirde Yunus Emre’ nin söylemiyle 
“İlim ilim bilmektir, İlim kendin bilmektir, Sen Kendin Bilmezsin Ya Nice Okumaktır?” sorusunun cevabını asırlar boyu aramaya 
devam etmek içten bile değil.  Eğitimin ticarethane, eğitimcinin ilmini aktarması kısıtlanmış paralı asker, öğrencinin ise istatis-
tiksel verilerle siyasi odakların seçimden seçime kullandıkları birer rakamsal ifade olmaktan kurtulamadığı toplumlarda, gelecek 
tasavvurundan bahsetmek lafu güzaftır. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Sevgili Doğan CÜCELOĞLU hocamızın da o meşhur 
klişeleşen ifadesindeki gibi,

“Madem ki insan doğdum, o hâlde olabileceğim en iyi 
insan olmalıyım!”

İlkesini geleceğe aktarabilmek için biz eğitimciler önce 
kendimizden başlamalı ve olabileceğimiz en iyi eğitimci 
olmayı şiar edinmeliyiz.
Unutmayalım ki kendi gerçeğiyle yüzleşmeyen gelişime 
kapalı bir eğitimci, barış ve sevgi dolu ilim erbabı nesiller 
yetiştiremeyecektir. Yazıma burada son verirken eğitim 
camiası olarak tabii ki sebepleri olmadığımız sonuçlara 
katlanmak zorunda bırakılmamıza da değinmeden de 
geçemeyeceğim, bundan yarım asır önce Muallim ve Mü-
tefekkir Merhum Nurettin Topçu meramımızı bakınız ne 
de güzel özetlemiş; “Talebe, hakikatler peşinde koşmayı 
meslek edinen insandır, gayesi manevî olgunlaşma olan 
bir mesleğin insanıdır, mekteplerin diploma müşterisi ve 
istikbalin mevki dilencisi değil.” (1)

Gelecek ay görüşmek üzere dostlar, Sevgiyle...

Zafer CEBECİ
EĞİTİMCİ SOSYOLOG-SMMM
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BİZE  AİT EĞİTİM NASIL OLMALI

MENEKŞE FAKI

Uzaktan eğitim bazı üniversitelerde kısıtlı olarak var-
dı. Ancak son zamanlarda da küresel pandemi ne-
deniyle zorunlu olarak hızlı ve acil şekilde uzaktan 

eğitime; okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede de tama-
men geçiş oldu. Bu hızlı girişim yeni sorunlarıyla hayatı-
mızda. Zira bu durum eğitimin “okulda mı yoksa okulsuz 
mu olmalı, hangi eğitim çeşidi uygulanmalı” gibi yeni so-
rular tartışmaya açıldı. Ancak bu durumun geçici ve eği-
tim sisteminde köklü bir değişime ihtiyacımızın olduğunu 
bir kez daha görmüş olduk. Bizim kültürümüzü aktarabi-
leceğimiz, geleceğe sağlam adımlarla basan nesiller ye-
tiştirmemiz için çok yakın zamanda kaybettiğimiz rah-
metli Prof. Dr. Doğan CÜCELOĞLU ’ nun da dediği gibi ‘’İyi 
düşün doğru karar ver!” metodunda yol almamız gerek-
tiğini unutmayalım.

                Bizim toplumumuzun, kendimize has özellikleri, fark-
lı ama zamanla iç içe geçmiş etnik kökenli kültür çeşitlili-
ğini ve dünya da önemli bir coğrafi konumumuzun da ol-
duğunu, göz önünde bulundurmamız gerekir. Bu çeşitlilik 
bizim en büyük ve en güzel zenginliğimizdir. Bu zengin-
liğimizi korumamız için eğitim sistemimizi geniş tabanlı 
olarak tekrardan oluşturmamız gerektiğine inanıyorum. 
Aksi takdirde gelecek nesillerimiz kutuplaşmanın orta-
sında, sürekli tüketen, ülkesine ve vatanına karşı duyar-
sız ve hazıra alışmış bağımlı bir nesil olarak ortaya çıka-
caktır.     

Peki benim naçizane düşüncem, bize ait eğitim nasıl 
olmalı?

            Şu anki sitemde öğretmen ve müfredat odaklı eğitim ya-
pılıyor. Bunun yerine Çocuk +Pedagojik +Müfredat odaklı 
eğitim geliştirilip, yeniden oluşturulması gerekir. Kültü-
rümüzü benimseyen, tüm etnik grupları birleştirici, ya-
parak- yaşayarak öğreten, çocukların öz benliğini geliş-
tiren, üretim odaklı nesiller yetiştirilmesi yönünde eğitim 

sistemleri oluşturulmalıdır. Ayrıca endüstrinin, tarımın, 
teknolojinin gücünü de içine alan dünya hızına uyum 
sağlayabilecek yapıda olmalıdır, olması benimsenme-
lidir. Öte yandan öz benliğimizi, kültürümüzü ve değer 
yargılarımızı benimseyen de bir eğitim olmalıdır. Eği-
timde öğretim, ilgi, gözlem, değerler ve disiplin çok öne-
li unsurlardır. Bu unsurları her eğitim kendi içinde bulun-
durmak zorundadır. Ezberleyerek ve sınava odaklanarak 
oluşturulmuş sistemler yerine; uygulamalı, araştırma-
ya yönelik, çocukların ve gençlerin yerinde deneyimle-
yip çözüm odaklı, öğreneceği proje tabanlı yepyeni sis-
temler olmalıdır. Çocuğun doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü 
ayırma, kendini kontrol edebilme, insan ilişkilerinde sı-
nır koyabilme, iyi ve yardımsever olabilme, bulunduğu 
her durumda etik kurabilme gibi temel duygularını güç-
lendirecek yöntemler yeni eğitim sistemine dahil edilme-
lidir. Çocukların üretkenlik becerilerini öğrenmeleri ge-
rekiyorsa, doğal yeteneklerinden en yüksek verimi elde 
edebilmek için kendilerini her yönden geliştirmeleri ge-
rekir. Bu sebeple MEB öncülüğünde, klasik ve geleneksel 
eğitim felsefelerini, yerel kültürümüzü, etnik yapı taşla-
rımızı merkeze alarak, proje tabanlı sistemlerle destekle-
yerek, analitik ve eleştirel eğitim felsefeleriyle de hesaba 
katarak bir an önce kendi güçlü eğitim felsefemizi ortaya 
koymak zorunlu hale geldiğini düşünüyorum.                                                         

                Kısaca; dijital çağa uyum sağlamamız ve benliğimizden 
kopmamamız için klasik-geleneksel eğitim sistemi des-
tekli, çağdaş ve proje tabanlı bir eğitim sistemimiz ol-
malı. Ailede başlayan ve okulda devam eden eğitim, 
toplumun gelişmesi ve yenilenmesi için bir sıçrayıştır. 
Çağdaş ve yenilikçi toplumlar, çağdaş eğitim anlayışla-
rı ile demokratik ve özerk bir yapıya kavuşacak ‘’sürek-
li ilerleyen ve gelişen bir nesil hayal değil, gerçek ola-
caktır’’ diye düşünüyorum. Her yönden bilgi donanımlı 
gençliğe, daha huzurlu, sağlıklı, bereketli ve güçlü bir ge-
leceğe ulaşmak ümidiyle…Sevgi ve Saygılarımla…
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“ EĞİTİMDE FIRSAT 
EŞİT(SİZ)LİĞİ

Günümüz modern toplumlarda, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde “eğitim görme” başta 
ve zorunlu şekilde çocuklar olmak üzere her vatandaşın temel hakkıdır. Eğitim hakkından 
eşit bir şekilde yararlanma düzeyinin yüksek olması, bireysel gelişimi sağlamasının yanı 
sıra toplumdaki demokrasi seviyesi ve ekonomik refahın da başlıca göstergelerinden biri 
olacaktır. Bu eşitliğin sağlanamadığı, çoğunlukla gelişmemiş ülkelerde, sosyal devlet, ada-
let, hak, kültürel ve ekonomik sermaye gibi bazı sosyolojik olguların zayıflığı dikkat çek-
mektedir.

Eğitim fırsatlarından yararlanma noktasında ailenin ekonomik durumu önemli bir belirle-
yicilik rolüne sahiptir. Ekonomik durum ile eğitim arasında kendi içerisinde kısır bir döngü 
oluşmaktadır. Gelir dağılımındaki büyük farklılıklar, eğitimdeki fırsat eşitsizliğini doğur-
makta yani yoksulluk, eğitimsizliğe sebep olmaktadır. Sonucunda ise eğitimsizlik, yeniden, 
yoksulluğa zemin hazırlayan başlıca faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya Bankası 
ekonomisti Roy Van der Weide: “Eğitimde fırsat eşitliği olmadan ekonomi ilerlemez” görü-
şüyle ülke ekonomisinin eğitim ile doğrudan bağlantılı olduğunu dile getirmiştir.

Yoksulluğun aileden çocuklara geçmesi büyük bir tehlike arz etmektedir. Sadece Türkiye’de 
değil tüm dünyada ekonomik olarak alt sınıf yani işçi sınıfı aileye mensup bireylerin eği-
timde dezavantajlı olmaları, eğitimi arka planda tutup çalışma hayatına öncelik vermeleri 
yani onların toplumsal hareketlilik perspektifinde yatay hareketlilikle sınırlı kalmalarına 
neden olmaktadır. Paul Willis bu durumu “İşçiliği Öğrenmek” adlı kitabında 1970lerde Orta 
İngiltere’de bir işçi kentinde yapmış olduğu etnografik çalışma ile işçi sınıfı ailelere mensup 
bireylerin hem ekonomik hem de kültürel sermayelerinin sınırlılığı sebebiyle baba mesleği 
olan işçiliği devam ettirmelerini detaylı şekilde ele almış ve eğitim ile ekonomik sermaye 
arasındaki karşılıklı etkileşime dikkat çekmiştir. Bu durum ancak ailenin ve devletin, yete-
neği ortaya çıkarmaya yönelik eğitsel yatırımlarının artırılmasıyla aşılabilecektir.

Refia Şemin’in, zihnen yetenekli olduğu hâlde okulda başarısız olan çocuklar üzerinde yap-
tığı araştırmada, ailenin sosyo-kültürel düzeyinin okul başarısında etkili olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Buna göre, başarısızlığın en yüksek seviyesine (%73) ulaştığı aileler hâli vakti 
iyi olmayan ailelerdir ki, bu aileler işçi ve küçük esnaf ailelerden oluşmaktadır. Sosyoeko-
nomik seviye yükseldikçe, başarısızlık oranı düşmektedir: orta hâlli ailelerin çocuklarında 
başarısızlık % 24, hâli vakti iyi ailelerde başarısızlık oranı yalnızca %3 olarak görülmek-
tedir (Önür, 2013: 263-264). TÜİK ve Eğitim İş Sendikası verilerine göre Türkiye’de eğitime 
yapılan harcamalarda ekonomik durumu yüksek olan aileler ile yoksul aileler arasında “78 
katlık” bir uçurum söz konusudur.

Fırsat eşitsizliği eğitimin her basamağında kendini hissettirebilmektedir. Özel kreş veya 
anaokulundan başlayan bu süreç eğitim hayatlarının sonuna kadar uzanabilmektedir. 
Ekonomik imkânlar dâhilinde daha çok üst sınıfa hitap eden kolejler, özel liseler, özel kurs 
merkezleri hatta özel ders imkânı bu öğrencilerin yükseköğretime hazırlanmalarında büyük 
avantaj sağlamaktadır. Bu avantajı başarıya dönüştüremeyenlerin sığındıkları liman ise 
özel üniversitelerdir.

Peki ya mezun olduktan sonra? Nepotizm eşliğinde öyle bir iş bulma süreci (yarışı) var ki 
bu noktada da yine ekonomik sermaye ile bağlantılı olan “çevre” faktörü başlı başına ve 
“şimdilik” çözümsüz bir tartışma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır.

GÜRKAN  BAYINDIR
Eğitimci Sosyolog

77



EĞİTİM SİSTEMİMİZİN
ÖNCELİKLİ SORUNLARI
Eğitim sistemimiz, karakteristik özelliği itibari ile daha iyiye doğru gidişi amaç edinen, değişime ve gelişime açık sistemlerden biri-

dir. Bu değişim ve gelişimi sağlarken kullandığı malzemeler; amaçlanan felsefeyi görme imkânı veren, insanlar topluluğudur. Bu-
nun nedeni ise; öğrenci, veli, öğretmen ve idarecilerin birlikte değerlendirilme gereğidir. Çünkü sistemin unsurlarından etkilenme ih-
timali olan bu gruplar; birbirlerinden farklı yapıda bir özellik göstermelerine karşın, eğitim sisteminin zaruri ihtiyaçlarını belirlemede 
de öncü rol oynarlar. Bir sistem; yapısı içerisindeki en küçük parçanın gücü nispetinde kalıcı ve başarılı olabilir. Yani sistemler; yapı içe-
risindeki her unsura ihtiyaç duyar. Eğitim sisteminin cumhuriyet kurulduğundan bu tarafa sürekli değişen yapısı artık bir noktada sa-
bitlenmelidir. Sistemin, hiçbir kalıba sığmayan organik bir yapısı olduğu kabul edilmelidir. Buna uygun; yaşayan, nefes alan bir siste-
min temelleri atılmalıdır. Gidişatını, daha doğru yöntemlerle çizmiş bir eğitim sistemi; başarıyı yakalamaya her zaman muktedir olur. 
Eğitim sistemimizdeki en büyük sorunlardan birisi de; verilenlerin, sağlanmak istenen ölçüde bir karşılığının bulunmayışıdır. Sistemin 
iyi niyetli tüm çabalarına rağmen, istenen etkiyi sağlayamayışı; hem toplumsal manada, hem de yönetimsel manada bir hoşnutsuzluk 
yaratmaktadır. Uzun uğraşlar sonucunda hazırlanan eğitim müfredatları; yıllarca örgütlü ve planlı bir şekilde verilen eğitim hizmeti; 
öğrencinin özellikle bazı derslerinde (İngilizce, Fizik ve Matematik)  başarı kazandıramamıştır. Öğrenci, aldığı ve öğrendiği diğer ders-
lerin yanında; öğrenemediği bu derslerle, ilköğretimden üniversite kapısına gelinceye kadar kendisinde bir eksiklik duymamıştır. Çün-
kü içinde bulunduğu eğitim sistemi, öğrencinin kendini değerlendirmesi için uygun bir yöntem geliştirememiştir. Her yıl; türlü taltifler 
yapılarak verilen belgeler ışığında bir öğrenme süreci yaşayan öğrenci, öğrencilik amacının gerektirdiği öğrenme “yeterlilik” sürecini; 
öğrenme “yetkinlik” sürecine kurban etmiş olur. Eğitim sisteminin ortaya koyduğu amaç ve değerler daha ilköğretimden itibaren bir-
çok öğrenci için; bir etiket peşinde koşma anlamı taşır. Ancak; bu yapay başarının yeterli olmadığı anlaşıldığında ise; artık iş işten geç-
miş olur.Eğitim sistemimiz, kendisine örnek ve rol model olarak seçtiği bazı çevre ülkelerinin eğitim modellemelerini; toplumsal yapımız 
ve kültürel kodlarımıza uyarlamaya çalışarak, zaman kaybetmekte olduğunun artık farkına varmalıdır. Toplumsal yapımıza ve kendi 
öz değerlerimize dair gelişmişlik hedefi ortaya koyan bir eğitim sistemi ancak, kendi öz varlıklarını en iyi şekilde kullanarak bu hedefi-
ne ulaşabilir. Eğitim; bir insanın, hayata tutunması için gereken maddi ve manevi çabaların bütünüdür. Bu çaba verilirken; örgütsel ve 
sistematik bir teknikle bunu gerçekleştirmek gerekir. Görünürde öğrenci, özünde insan olan bu gelişimi amaçlanan canlının kendisine, 
topluma ve ülkesine faydalı birey haline getirilmesi; eğitim sistemimizin amaçladığı yegâne şey olmalıdır.

SADIK  UZUN
Sosyolog / Aile Danışmanı
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EĞİTİM SİSTEMİMİZİN
ÖNCELİKLİ SORUNLARI

KADRİYE  PERVAN
Öğretmen, felsefeci,  sosyoloji öğrencisi

“TOPLUMSAL SORUN OLARAK 
EĞİTİM VE EĞİTİMCİ SORUMLULUĞU

“Muallim sadece memur değildir; belki genç ruhları kendilerine mahsus manâ-
dan bir örs üzerinde döverek işleyen bir demircidir.” sözleriyle sosyoloğumuz 
Nurettin Topçu, insanın gelişiminde ve hayata uyum sağlamadaki yaşamsal 
sürecinde öğretmenin alması gereken sorumluluk bilincine vurgu yapmış, ade-
ta evrensel ölçekte gelişimin gerisinde kalmaya meydan vermeyen bir öngö-
rüyle eğitimi, gençlerin hayatta yüksek ruhlu insanlar olarak yetişmesine ola-
nak tanımaya yönelik kazanılması gereken bir dava olarak toplumsal
sorun adletmiştir. Toplumumuzda bu meslekle görevli memur anlayışıyla, daha çok hazır bilgiyi ders müfredatı gereği verilen süre içinde 
uygulamaya çalışan öğretmenlerimiz, sistemsel ve koşulsal sınırlılık ve zorluklarının verdiği olanakla dünya toplumlarının eğitim gelişmiş-
liklerinin neresinde yer aldıklarının bilincinde bir iradi şuur geliştirip, gençlerin kendilerini doğru ifade edebilmelerini, toplumu ve dünyayı 
tanımaya ve eleştirmeye yönelik sorgulayan, araştıran bireyler olmalarında toplumsal potansiyel yeterliliklerini arttırıcı felsefi, tarihi, edebi 
ve sosyal kazanımlarını pratiğe uyumlu davranış olarak toplum ve dünyaya en iyi şekilde yansıtan, ve insanı medeniyete taşıyacak bilimsel 
yüksek ruh erginliğine erişmelerine olanak sağlayıcı olmaları gerektiği aydınlık yüzüyle toplumun temel bilinci olmalıdır. denli donanımlı 
olmaları yönünde sorumluluk almaları gerekir.

Eğitimcilerimiz, bilgi ve birikimlerinin ülkemizin ekopolitik yapılanmasının sosyo-ekopolitik etkileşimsel yansıması üzerinde yapılan veya ya-
pılması gereken sosyolojik araştırmaların neresinde konumlandığı ile ilgili tespitler bağlamında eğitim sistemimizin toplumsal aydınlanma 
odaklı merkezinde yer almalı ve bu bağlamda erdemli bireyler yetiştirmeyi hedefleyen değerler olarak toplumsal sorumluluk üstlenmelidir. 

Çünkü öğretmen, okul-aile işbirliği bağlamlı, öğretmen-veli ilişkileriyle toplumların eko-sosyopolitik gelişim sürecinde toplumsal yaşamın 
bugün pasif etkensel temeli olan aile ile olumsal iletişim kurabilen, ve bu yapının sosyo-ekopolitiğini doğru okuyabilecek üst biliş yeti, bilgi 
ve argümanlarına sahip olması gereken; ve böylece toplumu aydınlatmada ve dolayısıyla zihinsel sağlıklı toplum oluşturmada öncül birikime 
sahip sosyo pratik işlevlik potansiyelidir. 
Öğretmen ki eğitimci sosyolog, öğretmen ki toplumun ışığıdır.
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sosyologçabakış
DÜNYADAKİ KAOSA EĞİTİM DESTEK...

Istediğimiz hayat ile 
yaptıklarımızın uyumu kadar 
kaliteli yaşarız.

Kime sorsak sorun nedir diye ‘’eğitim 
şart’’ derler. Eğitim nedir dediğimizde ise 
içi boş cevaplar. Genelde “okumak” ceva-
bını verirler. Eğitimin sadece okumadan 
ibaret olduğunu düşünenler için; dünya-
nın hâli ortada. İnsanlık tarihini inceleyen 
uzmanlar, çoğunlukla okuma yazmanın 
daha düşük olduğu dönemlerde; adaletin, 
insanlığın, sevginin, merhametin, saygının 
daha anlamlı ve olgusal bir gerçek olduğu-
nu söylerler. Okuma-yazma oranının art-
tığı dünyamızda, bu gelişmeyi hayatımızın 
hangi safhalarında kullandığımıza bakmak 
gerekli. Eğitimi mantıksal ve felsefi olarak 
nasıl veriyor dünya… Onca gelişmişliğe 
rağmen, neden ilişkilerimiz hep çatışma-
cı, hep ben merkezli, hiç düşündünüz mü? 
Dünyadaki sorunların, savaşların, kavga-
ların, cinayetlerin, şiddetin temel neden-
lerinin eğitim olabileceğini hiç düşündünüz 
mü? Mevcut eğitim anlayışının insanımıza 
neler yüklediğini hangi şekilde karakterize 
ettiğini hiç tefekkür ettiniz mi? Şimdi şöyle 
dünyaya göz gezdirelim, toplumsal yaşam-
ların ve ilişkilerin resmini çizmeye çalışalım.

Öncelikle sert bir giriş yapalım, dünyadaki 
kaosun nedeni okumuş insanlardır. Şaşır-
mayın, evet okumuş insanlardır. Bu cüm-
lemden sakın okumaya karşı olduğumu 
düşünmeyin. Şimdi örnekler vererek düşün-
cemizde ne demek istediğimizi anlatma-
ya çalışalım. Okuyan insanlardan oluşan 
dünyanın bir numaralı gücü ABD okuyan-
ların oluşturduğu teknoloji ve bilim silahını 
dünyanın mazlum ve mustazaf insanlarına 
karşı kullanıyor. Ve bunları yapan bu tek-
nolojiyi yine insanlığın yok edilmesine karşı 
kullanan okumuş olanlardır. Söyler misiniz 
hiç duydunuz mu Anadolu da çiftçi Musa 
dayı, hiç teröre kalkışmış mı veya ülkesin-
de darbeye kalkışmış mı, ya da ülkede veya 
dünyadaki yolsuzluk gibi ahlak dışı birtakım 
işlere bulaşmış mıdır? Elbette ki hepimiz 
“hayır” diyeceğiz. Musa dayının ne böyle 
bir imkânı vardır ne de bunu yapacak teknik 
bilgisi. O hâlde bu işleri yapmak için teknik 
bilgiye ve imkâna sahip olmak gerekir. Peki 
bir insan veya devlet bu kötü davranışları 
niçin yapar ki?  
İşte tüm anlatmak istediğimizin cevabı bu 
sorunun sorularak verilmesinde saklıdır. 
Bir defa ben merkezli seküler hayatın eği-
timi çıkar üzerine inşa eder kendini, böylece 
hayat boyu biriktirdikleri sadece kendi için-
dir. Kendi için biriktirme süreçlerinde önüne 
gelen engel ne varsa yok etmek üzere prog-
ramlanmıştır. Her şeyin sahibinin kendisi 

sahip olduğuna inandığı şeylerden tasarruf 
etme hakkının da kendinde olduğunu dü-
şünür. Bu şekilde zihinsel olarak kodlanmış 
eğitim programlarının ortaya koyduğu so-
nuçların, bugün dünyadaki kaosun olması-
na destek olmaktan başka bir işe yarama-
dığını görüyoruz. Nerede bir gözyaşı varsa 
nerede bir zulüm varsa orada imkânlarını, 
teknolojisini kullanan okumuş bir güç var 
demektir. Bunu biraz etrafını gözlemleyen 
herkes rahatlıkla görebilir.

Peki o hâlde nasıl bir eğitim olmalı, nasıl 
bir okuma olmalı ki bu kaotik hayatın barış 
ve selamet yurtlarına dönmesine vesile ol-
sun…  Bir defa aslına uygun kullanılmayan 
her nesne veya oluş yok edici bir silaha dö-
nüşür. O nedenle insan fıtratına uygun eği-
timler okumalar olmalı, bilimsel çalışmalar 
sadece ve sadece insanlığın barış ve kolay 
yaşaması için üretilmeli, ürettiğiniz tek-
noloji silahları adaleti yok etmeye çalışan 
eşkıya karakterli, fitne ve kaos çıkaranlar 
dışında kullanılmamalı. Tüm okumalar ve 
eğitimler adalet, merhamet, sevgi ve insan-
lık değerleri içermeli ki netice yukarıda say-
dığımız kaotik durumlar içermesin. Eğitimin 
en önemli argümanı görselliktir, o nedenle 
olumlu model olmak eğitim alanlar için en 
müspet etkileme yöntemi olacaktır. “Bir 
toplum kendinde olanı değişmedikçe Allah 
onların durumlarını değiştirmez.” (Rad11)

NECDET TOPCU
Sosyolog / DUSODER Başkanı
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“
DİDEM AKBAŞ

AİLEDE İLETİŞİM

İletişim, içeridekini dışa aktarıp dışarıdakini içe aktar-
maktır. Farklı ifadelerle aktarma-anlamlandırma süre-
ci ya da bilgi, duygu ve düşünce alışverişi de denilebilir. 
İletişimden önce ilişki ile yola çıkarız. İlişki, iki ego ara-
sında; iletişim ise iki zihin arasında gerçekleşmektedir. 
Biz önce ilişkimizde doğru adım ve yaklaşım ile başla-
yıp buna bağlı olarak da iletişime geçer ve devamlılık 
sağlarız.

 Bu aşamalarda sağlanan iletişim, tabloda-
ki döngüde devam etmektedir. Bu noktada kendimize 
şunları sorabiliriz; kendimizle olan ilişkimiz ve iletişimi-
miz nasıl? Ben olarak kendimle NE yaşıyorum ? NASILım 
? KİMİM ? NELER yaparım? Bu sorulara cevap bulur ve 
tanımlarsak işte o zaman iletişim yolculuğumuzda yol 
almak daha da kolay olacaktır.
 Hayatın her alanında var olan ve bu yönüy-
le çok geniş bir alana sahip olan iletişim konusunu aile 
özelinde ele alalım. Aile, evlilik ve kan bağına dayanan; 
karı, koca, çocuklar ve kardeşler arasındaki ilişkinin 
toplum içindeki en küçük birimidir. Aile bizim kalemiz-
dir. İçten ve dıştan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı 
onu korumak, zorluklara karşı kalkan olmak ve kale du-
varını dayanıklı kılmak her birimizin sorumluluğu ve ge-
reğidir. Bu da ilişki ve aile içi iletişimimizle sağlanmak-
tadır. Aile içerisindeki iletişimin nasıl olduğu kendisini; 
karı-koca, ebeveyn-çocuk ve kardeşlik ilişkilerinin her 
birinin birbiriyle olan duygu, düşünce ve davranışlarıy-
la göstermektedir. Aynı zamanda yine sevgiyi temele 
alarak, ilişki ve iletişimlerimizde neyi isteyip nasıl yap-
tığımızla ve karşılığında neler yaşadığımızla da kendini 
göstermektedir.  Eğer biz, “çocuğum beni dinlemiyor” 
derken kendimize dönüp “biz de onu dinlemiyor olabilir 
miyiz? diye sorabilir ve buna samimi bir cevap verebi-
lirsek buradan hareketle bir başkasından yapmasını
 istediğimiz davranışları önce kendimiz yapar, 
yani dinleten olmak istiyorsak önce kendimiz 
iyi bir dinleyici oluruz.

Sağlıklı bir iletişimin yolu sağlıklı ilişkilerden, 
sağlıklı ilişkilerin yolu ise kendimizle olan ilişkimizden geçer

Ayrıca ailede Değer-kültür bilinci de aile bağlarının kuvvetlendirilip aile 
büyükleri ve yakınlarımızla ilişkilerimizi sağlam kurmamızla gerçekleşe-
cektir. Aile içi iletişimde sorunların çözümünde aile bireylerinin birlikte 
geçireceği kaliteli vakit, yapılan etkinlikler, birlikte oturulan sofra ve ye-
mek saatleri,  tatil vb. elbette çok önemli ama en önemlisi de önce kendi-
mize, sonra da karşımızdakine vereceğimiz değer, öz saygı ve şefkat. İşte 
bunlar bizleri sağlıklı bir iletişime götürecek çözüm yollarıdır. Formülümüz 
belli ve sloganımız; 

SEN DEĞİŞİRSEN DÜNYAN DEĞİŞİR!
Kişi önce kendinden sorumludur. 
Önce ben değişmeliyim ki buna bağlı olarak etkileşimle karşımdaki 
kişide de fark oluşturabileyim. Kendimle ilişkimi ne kadar iyi 
tutarsam buna paralel olarak herkesle iletişimim güzel, güçlü,
dinamik ve iyi olacaktır.
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Anlaşılmak için
            Konuşmak  Gerekir

  Asiye TÜRKAN    Aile Danışmanı / Yazar

Bir cümlenin oluşumunda en önemli öge, özne ve yüklemdir. Arada 
kalan yardımcı ögeler ise mesajın anlaşılması için kullanılan eklerdir. 
Kimi, neyi, kime, kimde, kimden, nereden, nereye, nasıl, ne zaman, ne 
kadar, neden, kimin için gibi sorulara cevap bulmak için yardımcı un-
surlardır. Ne kadar bu sorulara net cevap verilirse anlaşılmak kolay-
laşır. 
Anlaşılmak için konuşmak gerekir. Büyükler; “insanların konuşa konu-
şa, hayvanların ise koklaşa koklaşa anlaşabileceklerini” söylemişler-
dir. Bütün mesele öncelikle insan olmayı tercih etmek, yakıp yıkmadan 
verilen tepkileri doğru okumak ve doğru hareket etmektir. Doğru cevap 
vermek ise anladığımızın delilidir.

Elbette aynı dili konuşmak anlamanın ve anlaşılmanın birinci şartıdır. 
Hayatta en büyük yalnızlıklardan biri anlaşılamamanın verdiği yalnız-
lıktır. En çok acıtan da söylemlerin başka yerlere çekilmesi, altlarının 
vermek istenilen ile doldurulmaması bazen de niyet okunmasıdır. 

Hâlbuki niyetler ancak yapılanlara tabidir. Cümlelerde öznenin etkinli-
ğini ifade eden, kelimenin sonunda ne yapacağını ya da yaptığını vur-
gulayan yüklemin içinde gizlidir. Yüklemin cümleye yüklediği anlam da 
hem anın hem de geleceğin garantisi hükmündedir. 

Bilgi ve tecrübeler insanın önünde lamba gibidir. Ancak insanın kendi elde ettiği tecrübeler sayesinde doğru tepkiler vermesi mümkün-
dür. Anlaşılma üzerine verilen anlık tepkiler ise, bireyin hem kendi hayatına hem de muhatabının hayatına kalite katar. Güven içinde 
olmayan kişi kendini özgür hissetmediği bir ortamdadır. Özgürlük güzel  düşünmek, söylem ve eylemlerde hata yapmayı azaltmak için 
şarttır. Ağızdan çıkan kelimelere uygun yüklem ekletirken, eylemlere de kalite katar. Zira kişi ne dediğinin farkındadır. Hakkının yenil-
diği, verdiği emeklerin görülmediği, saygı duyulmadığı, sevildiğini hissetmediği bir ortamlarda  fedakarlıklar azalır. Hesaplar değişir. 
Kurulan cümleler her ne kadar pozitif olsa da negatife yorulur. Zira sonucunda lafı söyleyende güven kırılması oluşmuştur. Ağzıyla kuş 
tutsa artık nafiledir. Zihinler velhasıl hayat asla boşluk kabul etmemektedir. Hele duygular ihmal edildiyse intikam savaşı bile düşü-
nülebilir. Hâlbuki hayata anlam katan, yaşanan olumsuzluklarda bir duruş sergilemek, güzel ilişkiler kurmak, hesabını veremeyeceği 
eylem ve söylemler içine girmemek vardır. Hayat; hataların yapıldığı, yanlış anlaşılmaların bol olduğu, yapılan yanlışları gizlemek ya 
da yanlış anlaşılmamak için beyaz yalanlara sarılındığı, bu yalanı örtmek için daha büyük yalanların eklendiği ve sonunda dağ gibi 
yumaklaştığı ve altında ezildiği imtihan yeridir. Bu imtihandan kazaya uğramadan kurtulmak ancak doğru anlamak ve doğru anla-
şılmakla mümkündür. Bu da işi yapan öznenin tam etkin olması, cümlesinde  kullandığı yüklemine sahip çıkması, altını dolduracak 
eylemler içinde olmasıyla mümkündür. Aksi takdirde zanların altında kalınıp niyet okunulması eylemine maruz kalacaktır. Her ne kadar 
Rahman, zandan kaçının dese de insan zanları ile hareket etmektedir. Bu hareketi de niyeti kötü olmayan kişinin davranışını etkiyecek-
tir. Söylenen sözlere farklı anlamlar yükleyecek, yaşanan güzelliklere kör edecektir. Hasılı kelam; insanın doğal ihtiyacı olan sevmek ve 
sevildiğini hissetmek, anlaşılmamanın önünde en büyük engeldir. Bu da ancak sevenin kendisini doğru ifade etmesine, ifadelerine de 
eklediği eylemin fiiliyle mümkündür. Zira hayata anlam katan fiilin cümledeki ifade ağırlığıdır.

Bir de Ziya Paşa’ya atfedilen, sözünü güzel ifade edemeyenler için bir söz vardır.

 “Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i eserinde.” 
Demek ki insanın yaptıkları söyleyeceği cümleyi söylemeden anlaşılmasına da bu şekilde vesile olabilmektedir.    
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SOSYOLOG UZMAN

ŞEHİT TÖRENİ

Görüyorum mahşeri kalabalığı,tıpkı tugay içtiması gibi.
Taburlar arası dirsek temasındalar, akrabalarım, arkadaşlarım.
Bekleniyor, sanki tugay komutanı.
30 Ağustos mu kutlanacak, 29 Ekim mi bilemiyorum,
Her yanda Türk Bayrağı ve üniformalı askerler.
Kadınım, asker üniforması giydirmiş oğluma.
Yanında kızım, ön safta.
Babamın yakasına vesikalık bir resim iğnelemişler.
Sağ eli resmin üzerinde. 
Ablamın ve abimin başı sağ tarafa dönük.
Sanki birini bekliyorlar, gözleri nemli.
Sessizliği annemin feryadı bozuyor.
Tüm insanlar yolun başına bakıyor. 
Belli ki, bekledikleri geliyor.
Kalabalık, sessizliğini şu sözlerle bozuyor,

 “ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ”

Yolun başına bakıyorum. 
Önde bir asker elinde büyükçe bir çerçeve taşıyor.
Arkada altı asker, omuzlarında, 
Türk bayrağına sarılı bir tabut taşıyor.
Ağır ağır ilerliyor askerler. 
Yaklaştıkça tören alanına, annemin feryadı artıyor.
Kim diyorum bu şehit olan. 
Ailemin, arkadaşlarımın burada ne işi var?
Oğlum, asker selamıyla uğurluyor şehidi.
Kısa bir törenin ardından, şehitliğe gidiliyor.
Kalabalığın sesini duydukça, tüylerim diken diken oluyor.
Annem: “Açın tabutu, son bir kez daha görmek istiyorum” 
diye haykırıyor.
Tabut açılırken, soğuk bir rüzgâr hissediyorum, 
üşümeye başlıyorum,
Annem sarılıyor şehide ve iki saniye önce titreyen bedenimi,
Ilık bir hava kaplıyor. 
Kim olduğunu öğrenmek için yaklaşıyorum annemin yanına.
Öyle bir sarılmış ki şehide, “yavrum” diye haykırıyor. 
Yavrum mu?
Anne!.. Anne, ben buradayım.
 Görmüyor musun? Duymuyor musun beni?
Anne kalk artık ağlama, bak herkes sana bakıyor. 
Annemin, “oğlum” lafıyla çözülüyor dizlerimin bağı.
Kendimi görünce orada, yıkılıyor tüm bedenim.
Haykırıyorum tüm kalabalığa, 
“Ben ölmedim, buradayım!”
Ama, kimseye duyuramıyorum sesimi.
Hakkınızı helal edin.
Ben ölmedim, Vatan bölünmeyecek.

(Sizler rahat edin diye, bedel ödeyenlere... Saygıyla)
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Eğitim 
sadece 
akla 
değil 
ruhumuza da 
hizmet 
eder

KALBİN 
AKLETME 
VAGONLARI

Kübra  ŞEKERCİ

 İnsanın hikâyesi tüm canlılar içinde hayli kıy-
metli, özel ve üstün nitelikler taşımaktadır. Bu 
cihetle baktığımızda o yapının görkemini gör-
mek imkânsız değildir. Bu görkemin de kendi 
içinde bir oluşum ve gelişim süreci vardır. Akıl ve 
ruh bütünlüğünün yapı taşlarını oluşturan türlü 
faktörler, türlü süreçler ve yollar vardır. Ki bun-
lar insan varlığının önemine hizmet etmektedir. 
İlim ve fıtrat bir araya geldiğinde sayısız kom-
binasyon, sayısız olasılık vuku bulur. Türlü yol-
lar, türlü kimlikler oluşturur. Bu da sadece ya-
ratılmışlardan insanoğluna verilen bir özellik, 
bir ayrıcalıktır. İnsan doğası gereği (ki biz buna 
fıtrat diyoruz) kendi istikametine göre şekillenir. 
Bu şekillenmenin en önemli yapıtaşı ilim, yani 
eğitimdir. Yeteneklerimizi ancak bu yolda keş-
feder ve istikametimizi bu şekilde oluştururuz. 
              Eğitim sadece akla değil ruhumuza da 
hizmet eder. Fıtratla harmanlanır ve gittiği yol 
ile kişinin hayattaki duruşunu oluşturur. Buna 
bir bakıma, kişinin anlam arayışının yerinde 
karşılığı da diyebiliriz. Kişi istikamet çizerken, 
başta hangi rota ve amaçla başlamış olursa ol-
sun, ilmiyle birlikte yeni deneyimler yakalar ve 
olmak istediği yeri gerçek manasıyla keşfeder. 
Bu da yaşam amacının keşfidir bir bakıma. İn-
san doğasının ve varlığın sayısız anlamı vardır, 
bunu okuduklarımızla keşfetmeye başlarız. Eği-
tildikçe düşüncelerimiz pekişir, türlü anlamlar 
yükleriz kendimize, karşımızdakine, hayatın tü-
müne. Toplum içinde rollerimiz belirlenir, kim-
liğimiz oluşur. O kimlik yeni aidiyetler doğurur, 
var olan evinin dışına çıkar ve farklı farklı evlere 
girilir, farklı farklı hayatlara dokunulur, dene-
yimler edinilir. Bunu bilinçli yapmayı sağlayan 
yegâne şey de ilimdir.
             Yunus Emre’nin dediği gibi, “İlim ilim 
bilmektir. İlim kendin bilmektir.” İlim önce ken-
dimizi bilmemize olanak sağlar ve kişinin tüm 
hayatını kapsayan bir süreçtir. Kişinin hayatı 
yorumlayışı, anlam yükleyişi ,bakış açıları, du-
ruşu, statüsü, sosyal kimliği vb. faktörler eğitim 
ile çeşitlenir ve pekişir. Eğitim ile ilmimiz arttık-
ça, kendi benliğimizi oluşturmaya başlarız. Bu 
da kendimize anlam ve amaç yüklemek için, ya 
da varoluş nedenimizi keşfetmek için en güve-
nilir yoldur. Aksi olduğu durumların varlığını 
düşünelim bir de; kişi bir rota belirleyemez ya 
da hayatta mevcut farklı rotalarından bile bir 
haber hâlde olduğu yerde öylece duruverir. 

Bir durumu yorumlarken yanılgılara 
daha müsaittir; çünkü farklı olan tüm 
olasılıkların varlığından bile haberdar 
değildir. Bilmedikleri ile karşılaştığı 
alanlarda esnek duruş sergileyemez 
ve tökezleme yaşayabilir. Bu durum 
onu içten içe yorar ve pek çok zorluğa 
mahkûm eder hâle getirebilir. Kendi-
ni bilmesinin önünde koca bir engel 
teşkil eder. İnsan tabiatı gereği sosyal 
bir varlıktır. Bu sosyallik içinde pek çok 
nitelik barındırır. Ben bunları tren va-
gonlarına benzetiyorum. Tüm vagon-
lar farklı farklı kişiler taşısa da, trenin 
istikameti bellidir.
Vagondaki kişilerin farklılıkları varı-
lacak noktanın aynı olması durumu-
nu, yolculuk esnasında sekteye uğ-
ratabilir. Kimi için yorucu ve eziyetli, 
kimi için keyifli ve huzurlu geçebilir. 
Kimi görmez etrafındakini, kimi hay-
ran hayran bakar gördüklerine. Bu-
nun bizim bakış açılarımızdan kay-
naklı bir durum olduğu ise aşikârdır. 
Ve bunu keşif hayatı keşfetmek ile 
eşdeğerdir. Bir taraftan bu başka 
başka kişiler vagonlar arasında dola-
şırken bir sosyallik hâli hâsıl olur. Kimi 
iyi hâlden faydalanır, kimi o hâllerin 
tümüne kapalıdır. Bu açıklık ve ka-
palılık durumunun eğitimin varlığı ile 
açıklandığı kanaatindeyim. Eğitim bir 
şeyleri bilme ve öğrenme hâlidir, yol-
culuk hâlidir. Pek çok da çeşidi vardır. 
O yolda ne kadar çok kalırsak, o kadar 
çok nasipleniriz karşımıza çıkan türlü 
olasılıklardan. Kalbi mutmain kılmak, 
onu beslemek ve en güzel şeyi yani 
“Gerçek Sevgiyi” keşfedebilmek de 
bu yoldan geçer. “Gerçek Sevgi”de; 
kişinin varabileceği en üst düzey keş-
fidir. Umarım hepimiz o vagonlarla ve 
o keşifte, Gerçek Sevgi yolculuğunda 
olduğumuzun idrakiyle, türlü dene-
yimlerle kesemizi doldura doldura en 
güzel şekilde yolda kalabilmeyi başa-
rabiliriz. Vesselam.
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MEDYA FENOMENLERİ
YENİ BİR SINIF

“Gösteri toplumunda, kurtuluş vaatleri de 
gösterinin bir parçasına dönüşür”

ORHAN ÖZIŞIK
Sosyolog / Yazar

Yeni bir(i) sınıf(ı) yaratılıyor... [Medya 
Fenomenleri] İşi, mesleği veya başarısı 
ile medyatik olmuş kişilerden değil bun-
lar. İzleyici ve takipçi sayıları güclerinin 
kaynağı. Medya fenomenliği sınıfı ve 
karşılığında onun bağımlısı bir sınıfsız-
lık. Serfler ve efendiler misalinden öte 
ÖZNE’nin NESNE’ye doğru evrimi ger-
çekleşiyor. BEDENLER ve RUHLAR vit-
rinde. Kapatalizmde her şey satılabilir, 
yeter ki pazarlamasını bilin. Gündelik 
hayatta istenilen duyguya ait her an ha-
zır bir arkadaş, yer – mekân, duygu yok. 
Ama sanal dünyada her şey mümkün. 
Üstelik gerçek ve ahlaki olma zorunlu-
luğu da yok. En beğendiğimiz ürünler, 
sözler, diziler, filimler, paylaşımlarımız, 
beğenilerimiz hepsi takip ve analiz edi-
lebilir durumda. “Özentinin gözetimi” 
kavramım burada devreye giriyor. Neye 
özeniyorsak yada neye özenmemizi is-
tiyorlarsa onu sunmaları yeterli. Tüke-
ten medyadan tükenen topluma doğru 
NESNE’ leşmiş ilerleme! devam ediyor.

Guy Debord’ın “gösteri toplumunda, 
kurtuluş vaatleri de gösterinin bir par-
çasına dönüşür” sözüyle bağlantılı, 
gösterilen ile gerçeğin ayrımını yapma-
nın zorluğu gösteriye itaati ve teslimi-
yeti doğuruyor. İlk çağ topluluklarında 
kahramanlar, geleneksel yapılarda li-
der ve âlimler, modern zamanlarda ise 
konu hakkında eğitimi ve yeterliliği olan 
uzman kişiler görüş bildirirlerdi. Ancak 
medya tarafından yaratılan yeni Feno-
men sınıfının toplumdaki olup bitenler 
üzerinde yaptığı açıklamalar daha faz-
la önemseniyor. Bu sınıfın söylemlerine 
önem verilmesi adeta bir “halk alimliği” 
görevi de üstlendiklerinin kanıtı. Öyle 
ya onların düşünceleri ve yorumları çok 
önemli. İşin ehli olmalarına da gerek 
yok. Yeryüzündeki en kötü bağımlılıklar-
dan daha vahimi olan medya bağımlısı 
bireyleri kurtarmak için kırmızı reçetele-
re ihtiyaç var. 

Bu minvalde başta aileye ve devlete bü-
yük görevler düşüyor. Ama son yıllarda 
artan boşanma vakalarının yüksekliği 
bu görevin aile boyutunu sekteye uğ-
ratmış durumda. Çocuk söyleneni de-
ğil, gördüğünü örnek alır. Yetersiz olan 
aileler için mutlaka bir “aile danışma-
nı” görevlendirilmeli. Çocuklar uygun 
periotlarda görüşme ve mülakatlar ile 
takip edilmeli. Eğitim hayatı boyunca 
müfredata işlenmiş uyarıcı ve koruyu-
cu eğitim-öğretim tekniklerinin hayata 
geçirilmesi MİLLİ EĞİTİM modelimizin 
yapı taşı olmalı.
Medyanın olumsuz etkilerinden korunan 
ve koruyan bilinçli kullanıcılar ve toplu-
mu olmamız dileğiyle.. Konumuzu de-
ğerli bir SANATÇI’ mızın düşünceleri ile 
bitirelim. 
*Dikte ettirilen “yükselen değerler”, “in” 
ler, “out” lar...
*Buna benzer bir odada, şanslıysanız 
gökyüzünü görebilen bir pencere ardın-
da bitecek hepsi.
*Dostluğu klavyelerinde, yaşamı moni-
törlerinde arayanlar, Size sesleniyorum!
*Hangi tuş daha etkilidir ki sıcacık bir 
gülüşten ya da hangi program verebilir 
bir ağaç gölgesinde uyumanın keyfini?
*Copy-paste yapabilir misiniz dalgala-
rın sahille buluşmasını?
*İçinizi ısıtan gün ışığını gönderebilir 
misiniz maille arkadaşlarınıza?
*Sevgiyi tuşlarla mı yazarsınız? Ya da 
geri dönüşüm kutusunda saklanabilir mi 
kaybolan zaman?
*Doğayı bilgisayarlarına döşeyenler, 
neden görmezsiniz bahçedeki akasya-
nın tomurcuklandığını?
*Ve ıslak toprak kokusu var mıdır dos-
yalarınız arasında?
*Koklamak, duymak, dokunmak, yok 
mu yaşam skalanızda?
*Bilgi toplumu oldunuz da duygu top-
lumu olmanıza megabaytlarınız mı yet-
miyor ?  (*Müşfik Kenter)

 Selam ve Sevgilerimle..
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BRANDMAG

YAŞAM UCUZA OYNANMAYACAK KADAR

KIYMETLİ BİR OYUNDUR..!

“Yaşam gerçektir,
Bağımlılık ise sahte 
bir oyundan ibaret,
Orjinaller pahalı,
Yaşam ise ucuza 
oynanmayacak 
kadar kıymetlidir

Öncelikle geçen ay yayınlanan yazıma gösterdiğiniz ilgiye teşekkür etmek 
istiyorum. Birçok olumlu yorum ve bağımlılık konusunda yarası olanlardan 
dönüşler aldım. Anlıyoruz ki çağımızın çok önemli bir sorunu bağımlılık. 
Bundan en çok etkilenenler ise aileler. Bağımlılıkla mücadele etmek çok faz-
la çaba gerektiren bir süreçtir. Değişim hiç de kolay değildir. Ailelerin ise bu 
değişimde nasıl bir rol üstleneceklerini bilmeleri çok önemlidir.
Günlük yaşam zorluklarından kaçmak ve kendilerini mutlu hissetmek iste-
yenler için bağımlı olunan şeyler ilk başlarda cazip görünür. Ancak zamanla 
ilk başlardaki mutluluk giderek kaybolur. Aynı duygulara ulaşmak isteyen 
bağımlı dozu arttırır ama o mutluluk duygusuna
ulaşamaz. Bu da bağımlı için giderek içinden çıkılmaz bir hâle dönüşürken aileleri de içine alan bir  girdap oluşturur.
‘’İnsanlar bağımlılık yapan şeylere neden gereksinim duyar?’’ Bunun tabii ki tek bir nedeni yoktur. Öncelikle insanın her daim 
en önemli ihtiyacı sevgi, ilgi, kabul görmek ve anlaşılmaktır. Ailesinde bu ihtiyaçlarını karşılayamayanlar sosyal ortamlarda, 
akranlarında gördükleri ilgi ile telafi etmeye çalışırlar. Akranları arasında kabul görmek ve dışlanmamak için de eğer ortamda 
dijital oyun oynayanlar varsa bu oyunları oynamaya başlarlar. Çünkü etrafındakiler oynuyordur ve sohbetleri de sadece bunun 
üzerinedir.
Bu ortamlarda sigara, alkol varsa onları kullanmaya başlayabilirler. Bağımlılıkların çoğu bir deneme ile başlar. Özellikle ülke-
mizde eski Türk sinemalarına baktığınızda neredeyse bütün sanatçıların sigara ve alkol içtiğini görürsünüz. Bu o dönemlerde 
elit bir durum gibi algı yapılmış ve günümüze kadar nesilden nesile sigara bağımlılığı giderek artmıştır. Bir bağımlılık türü de 
ekran bağımlılığı. Uzun yıllar televizyon izleyerek büyüyen nesilden doğanlar şimdi sosyal medya ve çeşitli içerik üreten medya 
kanallarını izleyen nesillere döndü. Günümüzde akıllı telefonu ve sosyal medyası  olmayana uzaylı gözüyle bakılıyor. Dijital 
çağda elimizdeki telefonlar, işimiz, eğitimlerimiz, alışverişlerimiz, sosyalleşmelerimiz hep bu cihazlarla yapılıyor. Hele ki dün-
yada yaşanan pandemi süreci ile ekranlara gömülmüş durumdayız. Neredeyse hemen herkes ya bağımlı olmak üzere ya da 
çoktan olmuştur. Haklısınız kolay görünmüyor. Hâl böyleyken ne yapacağız dediğinizi duyar gibiyim. Emin olun biraz çaba ile 
her zaman yapılabilecek şeyler mutlaka vardır.
Çocukların uzaktan eğitim saati dışındaki zamanlarda kısa süre de olsa sokağa çıkmalarına, biraz temiz hava almalarına ola-
nak sağlanabilir. Bu hem onlara eşlik eden ebeveynlere de iyi gelecektir. Bu 15 dakikalık kısa bir yürüyüş bile olabilir. Bu süre 
içerisinde akıllı cihazlarınızı evde ya da arabada bırakabilirsiniz.Yemek saatlerinde televizyonu kapatıp, tüm akıllı cihazları 
başka bir odada bırakabilir, yemek boyunca ailenizle sohbet ederek bu süreyi birlikte geçirebilirsiniz. Gün içerisinde 15 dakika-
lık kısa aralar vererek, zihninizi dinlendirmek için sevdiğiniz bir aktiviteyi yapabilirsiniz. Bu bazen sadece boş bir duvara tavana 
bakmak bile olabilir.
Uyumadan önce telefonunuzu başka bir yerde bırakabilir, biraz kitap veya dergi okuyabilir, yazı, deneme, günlük  yazabilir-
siniz. Meditasyon yapabilir, inancınıza göre dini ritüellerinizi yerine getirebilirsiniz. Bunlar tabii ki yapılabilecekler arasında 
küçük örnekler, kültürel yapıya, sevilen konulara göre bunları arttırmak mümkün. Bunları gerçekleştirirken akıllı cihazlardan 
uzak durarak anın tadını çıkarabilirsiniz. Tüm bunlara rağmen kendinizi kontrol edemediğinizi, bağımlılığa yakın olduğunuzu 
fark ettiğinizde veya ailede bunları yaşayanlar olduğunda özel veya devlet kurumlarındaki danışmanlara başvurabilir ve  geç 
olmadan iyilik haline ulaşabilirsiniz.

Yaşam gerçektir,  Bağımlılık ise sahte bir oyundan ibaret, Orjinaller pahalı, Yaşam ise ucuza oynanmayacak kadar kıymetlidir.

An’da ve sevgiyle kalmanız dileğiyle....

Esra
TELLİOĞLU
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YAŞAM UCUZA OYNANMAYACAK KADAR

KIYMETLİ BİR OYUNDUR..!
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P. Bourdieu Bağlamında 
Pandemi Dönemi Eğitimde Fırsat Eşitsizliği

Her birey, bir aile ve sosyal çevre içerisine doğar ve doğduğu ortamın değerlerini 
öğrenir. Eğitim de toplumun önemli sosyal yapılarından biridir ve bireyin toplum 

içerisindeki konumunu belirler ve pekiştirir.

DAY’S NEWS

Aslıhan Öztürk
Sosyolog

BRANDMAG

P. Bourdieu da, insanların belirli bir kültür ya da alt kültürde yaşamala-
rı sonucu elde ettikleri bilgi birikimini “habitus” kavramıyla açıklamıştır. 
Habitus; kişilerin eğitimi, evliliği ya da en geniş anlamıyla dünyayı nasıl 
anlamlandırdıklarıyla alakalı bir eğilim durumudur. Birbiriyle ilişkili ola-
rak Bourideu’nun bir diğer kavramı olan “sermaye” kavramına göz ata-
cak olursak okul, eğitim ve diploma gibi değerleri burada ele alabiliriz. 
Bourdieu’ya göre eğitim sistemi, sınıf eşitsizliğini yeniden üretecek biçim-
de kurgulanmıştır. Çünkü eğitim sistemindeki başarıyı sağlayabilecek tüm 
kriterler, orta veya üst sınıf tarafından çocuklarına verilebiliyor durumda-
dır. Filmi biraz geriye sararsak ekonomik ve kültürel sermayeye sahip olan 
hâkim sınıf, kendi çocuklarını eğitim yoluyla sisteme kattıkları için eğitim 
sistemini ve başarı kıstaslarını şekillendirirler.

Yani doğrudan ya da dolaylı neyin başarılı neyin başarısız olarak değerlendirileceğine karar verirler. Böylelikle okul da; okul 
otoritesine, öğretmenlere ve hâkim sınıfın ölçütlerine uyanları ödüllendirir. Önceden üniversite bitirmek bir başarı ölçütüyken 
artık bu yetmez; sadece üniversite bitirmiş olmak ama yüksek lisans yapmamak, İngilizce bilmek ama başka bir yabancı dil 
bilmemek bir başarısızlık olarak gösterilmeye başlanır. Ve bu başarı ölçütlerinin yakalanabilmesi için, dershaneler veya kurs-
lar yoluyla ekonomik sermayelerini güçlendirecekleri alanlar yaratırlar. Bu sorun pandemi döneminde uzaktan eğitim olarak 
karşımıza tekrar çıkmış bulunmaktadır. Eğitim sistemi, her öğrencinin aynı koşullara ve imkanlara sahip olduğu saikiyle ha-
reket etmektedir. Böylece internet ya da bilgisayara erişimi olmayan çocuklar veya çalışmak zorunda olan çocuklar göz ardı 
edilmektedir.

“Dünya Bankası uzmanlarının PISA 2018 verilerini kullanarak yaptığı hesaplamaya göre, en yoksul sosyoekonomik dilimde 
yer alan öğrencilerle en varlıklı sosyoekonomik dilimde yer alan öğrencilerin arasında var olan yaklaşık iki yıllık eğitime eş-
değer fark, COVID-19 nedeniyle okulların kapanmasına bağlı olarak %9 oranında artabilecek. UNESCO, UNICEF ve Dünya 
Bankası tarafından 29 Ekim 2020’de yayımlanan rapora göre, salgın başladığından bu yana, yüksek gelirli ülkelerdeki ço-
cuklar eğitimlerinden altı hafta geri kalırken düşük ve düşük orta gelirli ülkelerdeki öğrencilerin eğitim kaybı neredeyse dört 
aya ulaştı.” (E.Ünlü, 2021)

Pandemi sürecinde bir kez daha açıkça görülmüştür ki, öğrencilerin evdeki ve okuldaki konumları eşit değildir dolayısıyla eği-
tim sisteminin sonuçları da eşit olmayacak fırsat eşitsizliği yeniden üretilecektir.

Bourdieu’ da ekonomik sermaye olarak karşımıza çıkan; Karl Marx’ da sınıf kavramı üzerinden karşılık bulur. Makasın iki 
ucundan birini ayrıcalıklı sınıfların çocukları, diğer ucunu da işçi sınıfının çocukları olarak düşünürsek eğitimdeki fırsat eşitsiz-
liği dolayısıyla sınıflar arasındaki uçurum, makasın iki ucu arasındaki mesafe gibi büyümektedir.
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“ FEKKERA !!!

“
Düşünce 
rüzgârdır, 
bilgi 
yelkendir, 
insan 
kayığın 
kendisidir.

ÇIĞDEM UYANIK
Sosyolog ve Aile Danışmanı

BRANDMAG

Nedir fekkera?

Fikretmek, düşünmek demek olan bu kelime aslında insanın haricinde hiçbir canlıda 
olmayan bir özelliktir. Fikretmek, zihinsel bir aktivite olarak görünse de sonuç 
itibariyle fiziksel de bir aktivitedir.

İbn-i Haldun Aristoteles’in “insan toplumsal bir hayvandır” düşüncesini daha ileriye 
taşımıştır. Onun “umran” adını verdiği yöntemin ana yapıtaşı tüm gelişmelerin kay-
nağı olan “düşünmedir ve düşünme de ancak eğitim alarak olur” demiştir.

Günümüz insanının gençlerimiz ve çocuklarımız da dahil “fikir kondisyonunun düşük 
olma sebebi” sizce nedir? Bunun için birden çok sebep sayabiliriz: kitap okuma alış-
kanlığından tutun da, anadiline hakim olmaya kadar, şimdilerde ise ekran ile uzun 
muhataplıktır (televizyon, tablet,telefon gibi) diyebiliriz. Anadiline hâkim olabilmek 
ve okuma ile kazanabileceğimiz kelime sayısının çoğaltılabilmesi insanın kendini ifa-
de etme becerisine ve ufkunun genişleyerek düşünme kabiliyetinin artmasına faydası 
büyüktür.

Şimdilerde, ekrana uzun süre maruz kalmak ve amacını aşan sürelerde teknolojik 
aletlerle zaman geçirmek de düşünme kapasitemizi düşüren etkenlerdendir. Az dü-
şünmek sandığımızdan daha tehlikeli bir durumdur. Bu arada düşünmekten kastım 
geçmişe takılı kalarak düşünmek değil, ufkunu genişleterek ve tecrübelerini, hayatın-
da bir farkındalık oluşturarak kendi ve çevresi için faydalı hale dönüştürerek düşün-
mekten bahsediyorum.

Bu bağlamda düşündüğümüzde; düşünen, üreten bir gençlik için eğitimci ve ebe-
veynlere de büyük sorumluluklar düşmektedir. Yeterince farkındalık sahibi her bir 
ebeveyn çocukları ile gereken zamanı gün içerisinde geçirebilmelidir. Beyin öyle bir 
mekanizmadır ki kullanılmayan bölümü gelişmez ve kendini pasifize eder. Bu neden-
le beynini yüksek kapasiteyle kullanabilen bireyler yetiştirebilmek için onlarla sözel 
ve fiziksel iletişimde olup aynı zamanda sosyal becerilerini de geliştirmek amacıyla 
farklı aktivitelere (müzik, spor, vs…)  katılımlarını sağlamalıyız.

Bu çabalar bize geleceğimiz olan çocuklarımızın dikkat sürelerinin uzaması ve odak-
lanma becerilerinin gelişmesi gibi akademik başarılarını artıran dinamikler olarak 
dönecekir ve düşünen fikreden akleden bir toplum olarak bir çok bilgiyi ileri nesillere 
aktarmamızda faydalı olacaktır.

 A.W. Hare’nin de dediği gibi: 
“Düşünce rüzgârdır, bilgi yelkendir, insan kayığın kendisidir.”

Öyleyse, yol alabilmek umuduyla…
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ÖĞRENEN BEN

TUBA KAYRA 
Sosyolog

DÜNYA SANKI B
AŞTA

N BAŞA OLD
U. B

ÜYÜK 

BIR ÇOCUKLA
R HASTA

NESI. 

ÖYLE 
BIR YER

 KI SORULA
RLA

 DOLU

Yüzyıllardır süre gelen toplumlar; etkile-
şim, paylaşım ve öğrenme hâli içerisinde-
dirler. Hayat boyu devam eden bir eğitim 
süreci içerisinde var olmaktayız. Çocuklu-
ğu “çocuk” olduğumuzda, yaşlılığı “yaş-
lı” olduğumuzda yaşayıp öğreniriz. Tüm 
bunları yaparken de çevreden gözlemimizi 
bırakmayız. Diğer çocuklar nasıl oyun oy-
narlar, yetişkin bir birey iş hayatında nasıl 
olmalıdır, anne veya baba olduğumuzda 
evladımıza nasıl davranmamız gerekir; 
tüm bunları bizden önce deneyimleyen ve 
uygulayan kişilerden öğreniriz. Dış dünya 
ile öğrenimimizi bu şekilde açık tutarız. Bu 
izlenimler günlük yaşantımıza yön verirler. 
Yaşantımız içerisindeki bu gözlemler ken-
di düşünce mekanızmamızla bütünleşerek 
dış dünya ile bağımızı oluşturduğu nok-
tada kendimize şekil veririz. Edindiğimiz 
bilgiler ekseninde tahlil ve analizlerle belki 
de en büyük eğitimi kendimizden alırız. Al-
bert Camus’un “Evet, insan kendinde baş-
layıp kendinde biter, ötesi yoktur.” cümlesi 
bunu destekliyor. 
İç dünyamızda sentezlediğimiz tüm bunlar 
“BİZ”e çıkar.Ödevlerimiz, kazanımlarımız, 
aldığımız tüm bu mesajlar pratiğe dönüş-
tüğü noktada var olurlar. Öğrendiklerimiz 
sadece bizim zihnimizde yer alırsa o bilgiyi 
öğrenmiş sayılmayız aslında. Bu bilgilerle 
ne kadar sahada olduğumuza bakmalıyız. 
Topluma karıştığımız her anda sahadayız. 
Kimliklerimiz bulunduğumuz ortama göre 
değişse de bilgilerimiz bizimle her yere 
gelir.  

Aile danışmanı olarak danışanlarınız da 
size gelebilir, yakın bir arkadaşınızda aile 
içersindeki sorunlarını sizinle sohbet ara-
sında da paylaşabilir. 
Bunca bilimdalı, meslek, kitap, metot var-
ken siz kendiniz için neleri tercih ediyorsu-
nuz?
Bu noktada seçimlerimiz hayatımızın gidi-
şatını oluşturacak yolu belirler.
Maurice Leblanc kaleminden çıkan Arsen 
Lüpen - Kibar Hırsız kitabında Arsen ken-
disinden “Planlı hareket ederim ve birden 
fazla olasılığı göz önüne alırım. Asla tah-
minlerde bulunmam, işimi şansa bırak-
mam.” diye bahseder.
İnsan zihni sonsuz üretime açık bir me-
kanizmadır. Üretimi belirleyecek çiftçiler 
bizleriz. Emile Durkheim intiharı, sosyolojik 
bir olgu olarak açıklar. Durkheim İntihar 
çalışmasında, 26.000 intihar dosyasını 
tarayarak ulaştığı verilerden yola çıkarak 
düşüncelerini sistematize etmiştir. Önce-
likle makro bir bakış açısıyla karşılaştır-
ma yaparak verileri değerlendirmiştir. Her 
toplumda bir intihar eğilimi olduğunun 
altını çizmiştir. 
Bilginin güvenirliği için gösterdiğiniz çaba, 
davranışlar içerisinde yatan gizemli at-
mosferi çözümlemenizi sağlar.
Orhan Pamuk Kar adlı romanının kah-
ramanı Ka’nın hayatı Frankurfta geçme-
sinden dolayı Pamuk nispeten yanlışsız 
anlatabilmek için bir süre Franfurtta ya-
şamıştır. Günlerce Türklerin yaşadığı eski 
ve fakir mahallere, camilere kebapçılara, 
Türk kahvelerine gitmiştir. 

Fikirlerimiz, birikimlerimiz, düşüncelerimiz 
ile sahada var olursak topluma karışabi-
lir ve pratiğe dönüştürebiliriz. Kimi zaman 
birilerinin sorusuna  cevap oluruz, kimi za-
man soru biz oluruz.  

Dünya sanki baştan başa oldu. Büyük bir 
çocuklar hastanesi. Öyle bir yer ki sorular-
la dolu.(Cenap Şahabettin)

Soruların çözümü için doğru bilgilerle do-
nanmak dileğiyle...
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Türkiye’nin Aşamadığı Handikap: Eğitim
Feyza  Yazıcı

Sosyolog/Sosyoloji YL Öğrencisi

Kendimize “Türkiye’nin en önemli sosyal sorunu nedir?” 
diye sorduğumuz zaman, muhtemelen aklımıza birçok 
farklı sorun gelecektir. Bu sorun kimine göre ekonomi-
dir, kimine göre terördür, kimine göre şiddettir, kimine 
göre hayat pahalılığıdır, kimine göre işsizliktir, kimine 
göre de şu an gündemimizde olan koronavirüs salgı-
nıdır veya daha çeşitli birçok şey olabilir. Bana göre ise 
bütün bu sorunlar dikkatle incelendiğinde karşımıza 
esas sorun çıkmaktadır: Eğitim. Aslında hepimiz eği-
tim sisteminin yanlış ve yetersiz olduğundan, bu yüzden 
toplumsal olarak ilerleyemediğimizden bahsediyoruz 
fakat; iş teorik bilgiyi pratiğe geçirmeye geldiğinde yol 
alamıyoruz; çünkü bu konuya yüzeysel bir şekilde yak-
laşıyoruz. Örneğin yoldan geçen 10 kişiye “Türkiye’de 
eğitim sistemi neden yanlış?” diye soracak olursak, bu 
kişilerin yarısından fazlası “Çünkü eğitim ezbere daya-
lı” cevabını verecektir. “Peki ezbere dayalı eğitim ne-
dir?” diye sorduğumuzda ise çoğunluk, muhtemelen 
burada bir tıkanma yaşayacaktır. Esasen ezbere daya-
lı eğitim, bilgiyi zihinde tutma işidir ve dolayısıyla yal-
nızca zihin becerisini ölçer. Bunun sonucu olarak da so-
runlara çözüm üretemeyen, taklitçi nesiller yetişir. Evet 
bu önemli bir sorundur; fakat Türkiye’de eğitim siste-
minin esas sorunu ezbercilikten ziyade sistemin, adeta 
bir sistemsizlik üzerine kurulu olmasıdır. Örneğin, eği-
timde dünya öncülerinden olan Singapur, eğitim sis-
temlerini iyileştirmek için oluşturduğu planın üzerinde 
5 sene çalıştıktan sonra bu planı hayata geçiriyor. Tür-
kiye’de ise eğitim, politik düzlemden sıyrılamadığı gibi 
1 gün içerisinde bile sistem tamamen değişebiliyor. Bu 
yüzden öncelikle köklü ve planlı bir eğitim modeli oluş-
turmak şart. Ayrıca müfredatı hazırlayan kişiler de ye-
terli donanıma sahip olmalı ve bu kişiler kesinlikle li-
yakat gözeterek seçilmeli, iyi bir müfredat çok önemli. 
Bunların yanı sıra üniversite sınav sonucu sıralamala-
rı da öğretmenlik kriterlerini ölçmek için yeterli bir öl-
çüt değil. Bu sebeple öğretmen adayları, ayrı yeterlilik 
ölçütleriyle değerlendirilmeli ve eğitim fakülteleri de bu 
bilinçle öğrenci alıp yetiştirmelidir. Misal eğitimde öncü 
kabul edilen Finlandiya’da öğretmen adayları her sene 
20 kredilik zorunlu staj yapıyor. Türkiye’de ise bu staj 
yalnızca 4.sınıfta en fazla 8 kredi olarak yapılıyor. Bir 
saha mesleği için bu stajın da yetersiz kaldığı çok açık. 
Yine Finlandiya ve Singapur’da öğrenciler okula ayak-

kabılarını çıkararak evleriymiş gibi giriyor, plates topu 
üzerinde matematik dersi dinliyor, dersler interaktif bir 
şekilde işleniyor ve okul temizliği de dahil; okula kar-
şı aidiyet bilinci oluşturacak etkinliklerle vakitlerini ge-
çirmeleri sağlanıyor. Böylece okul onlar için “kaçılma-
sı gereken bir yer” olmaktan çıkıyor. Ayrıca kolay-zor 
ders gibi bir algı da yok; çünkü not sistemi üzerine bir 
rekabet yerine “bilgi edinme bilinci” temelinde bir sis-
tem işliyor. Yine Finlandiya, Singapur, Güney Kore, Ja-
ponya gibi eğitim öncüsü ülkelerde öğretmene verilen 
değer de had safhada ve öğretmenlerin maddi-ma-
nevi mesleklerinden son derece memnun oldukları bi-
liniyor -ki eğitimin iyileşmesi açısından bu da oldukça 
önemli bir etken- Türkiye’deki eğitim sisteminin ise bu 
uygulamalardan uzak olduğu görünen bir gerçeklik. Bu 
yüzden Türkiye’nin dünya öncülerinin bu eğitim model-
lerini, ciddi bir planlamayla kendi toplumsal yapısına 
kanalize ederek, olabildiğince çabuk bir şekilde uygu-
laması gerekiyor; çünkü 3 yılda bir yapılan Uluslararası 
Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) testleri ince-
lendiğinde, durumun vahimliğiyle bir kez daha karşıla-
şıyoruz. Neredeyse tüm alanlarda OECD ortalamasının 
altındayız. Eğitim bir ülkenin kalkınması için en gerek-
li araçlardan biriyken, bu durumu görmezden gelmek 
veya ertelemek aslında söz konusu bile olmamalı. 
Öğrenci-eğitim ilişkisinin daha da açılmayacağı, eksi-
lerin değil de artıların ön plana çıkacağı ve bunlardan 
bahsedebileceğimiz çok daha güzel günlerin temenni-
siyle…

“Türkiye’nin en önemli sosyal sorunu nedir?”
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SOSYOLOG TANIYALIM

MEHMET ALİ ŞEVKİ SEVÜNDÜK

Toplumsal Bilim, 
konusu insan 

kuruluşları olan ve 
yaşayan toplumların  

birinci elden 
gözlemine dayanan 

bir bilimdir

Esra ESEN
Sosyolog / Aile Danışmanı
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Mehmet Ali Şevki Sevündük ; 1882’de İstanbul’da doğmuş-
tur. Sevündük, 1907’de Hukuk Mektebi’nde yüksek öğreni-
mini tamamlamış ve Kavala İdadii Hayriyesi Ders Nazırlığı 
ve Muallimliği (1917), Darüleytam Müdüri Umumi Muavinli-
ği (1918), Çamlıca Kız Orta Mektebi Müdürlüğü (1924), Ka-
dıköy Erkek Mektebi Tarih-Coğrafya Muallimliği (1931), 
Vefa Lisesi Coğrafya Öğretmenliği (1933), İstanbul Üniver-
sitesi Edebiyat Fakültesi Tecrübi Sosyoloji Rektörlüğü (1939) 
gibi yerlerde birçok çalışmalarda bulunmuştur.
Mehmet Ali Şevki Sevündük, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 
1963 yılında vefat etmiştir.
 19. Yüzyıl ortalarında doğan, Le Play’in öncülüğündeki Top-
lumsal Bilim ( Science Social ) okulunun savunucusudur.  
Bizde ise Prens Sabahattin ‘nin savunduğu Toplumsal Bilim 
Okulu’nun temsicisidir. Sevündük,  Sabahattin ‘den fark-
lı olarak  adı geçen okulun ayırıcı özelliği olan görgül yönte-
mine ve çözümleme araçlarına ağırlık tanımış, bu yöntemi  
ülkemizde tanıtarak sorunların saptanması için çalışma-
larda bulunmuştur.
Sevündük,1918’de Mesleki İçtimai Cemiyeti’ni kurmuştur. 
Bu cemiyetin amacı; Toplumsal Bilim öğretisini yaygınlaş-
tırmak ve ülke içinde monografik araştırmalar hareketini 
başlatmaktır.
M. A. Şevki, savunduğu okulun yöntemini tanıtmakla kal-
mamış, aynı zamanda   bu yöntemin uygulamasına örnek 
olarak İstanbul-Pendik çevresinde bir köy olan Kurna Köyü 
üzerinde yaptığı monografik incelemeleriyle ülkemizdeki ilk 
alan araştırması ve köy monografi denemesini gerçekleş-
tirmiştir.
Muallim Mecmuası ve Mülkiye Mecmuası’ ndaki yazılarıyla 
birçok okul ve üniversitelerde öğretmen ve yöneticilere kat-
kıda bulunmuştur.
Mehmet Ali Şevki Sevündük’ e göreToplumsal Bilim Oku-
lu’nun öteki toplum bilim okulları içinde yeri ve ayrımı şöy-
ledir: Toplumsal Bilim (Science Sociale) doğrultusu, Fransa’ 
da Saint-Simon - Auguste Comte - Durkheim felsefi doğ-
rultusuyla Spencer - Espinas organizmacılığı ve Tarde’ın 
psikolojik doğrultusu karşısında Le Play’den H. de Tourvil-
le ve Demolins’e geçerek P. Burcau’ya değin uzanan bir doğ-
rultudur.
Sevündük, geliştirdiği nesnel yöntemle bilimsel sosyolo-
jinin öğretisel sosyolojiden ayrılmasına katkı sağlamıştır. 
Kullandığı çözümleme yöntemiyle Toplumsal Bilim’ in öne-
mini ,  deneysel ve nesnel bir yönteme dayanmasını ön pla-
na çıkarmıştır. Toplumsal Bilimi felsefeci toplumbilime karşı 
koyan M. A. Şevki, « Deneysel Sosyoloji » adlı yazısında, « 
toplumbilimin bir zihin alıştırması olmaktan ancak deney-
sel bilim yöntemini kullanmakla kurtulacağı ve kendisin-
den beklenen yararı sağlayacağını belirtirken, « ülkemizi 
bilimsel olarak tanımak üzere deneysel toplumbilim yoluna 
girmemiz » gerektiğini önemle vurgulamıştır.
Toplumsal Bilim’i «doğa bilimleri sırasında arı bir bilim» 
olarak niteleyen M. A. Şevki’ye göre;  bu okulun  diğer gö-
rüşlerden üstünlüğü, giderek gelişen yöntemindedir.
M. A. Şevki’ye göre, Toplumsal Bilim, konusu insan kuru-
luşları olan ve yaşayan toplumların  birinci elden (ya da 
doğrudan) gözlemine dayanan bir bilimdir. Sevündük, 
Toplumsal olayları gözlemlerken monografik anketten fay-
dalanmıştır. Gözlemden yola çıkarak olguların birbirine 
olan etkisini belirlemeye, genellemeler yapmaya ve olgu-
ların yasalarını bulmaya olanak veren yöntem süreçleri ge-
liştirmiştir. Toplumsal Bilim’in görüş açısından toplumbili-
min  konusu ve yöntemini saptayan M. A. Şevki, bu bilimin 
yöntemsel yaklaşımını ve gözlem araçlarını  açıklayarak bu 
araçlarla alan araştırmalarına olan ihtiyacı sık sık vurgula-
mıştır.
Gözlem ve alan araştırmasını toplum bilimin gözlem yolu 
olarak gören Sevündük’e göre Toplum Bilim’de gözlenen ol-
gular, kendiliğinden çıkan olaylardır. Toplumbilimciler de-
ney yerine gözlem yaparlar. Oyüzden laboratuvar yerine 
anket geçerlidir. İşte toplum bilimde  sözü geçen süreci baş-

latan Le Play ve Toplumsal Bilimdir.
Ancak, Sevündük Toplum Bilim’de monografik anket yönte-
mi ile daha başarıya ulaşabileceğini savunmaktadır. Ona 
göre, «toplumların bilim insan kuruluşlarında, yani top-
lumların çeşitli kesimlerinde geçen doğal olayları ele alır. 
Toplumbilim, olayları toplumlar üzerindeki etkisiyle ele alır.
«Deneysel bilimlerde amaç, olgular arasındaki ilişkiyi be-
lirlemektir. Bu, aynı örnekten ya da bir örnekler dizisinden 
alınan olgular üzerinde akılcılıkla başarılabilir. Monog-
rafi yöntemi budur. Genel yasaları bulmaya çalışan bi-
lim, kısıtlı kalmamalıdır. Ancak, genel yasalar gözlem ko-
nusu olacak özel örnekler üzerinde bulunur. Monografi, bu 
özel örnekler üzerinde gözlemde bulunarak ortalama be-
timlemeden kurtulma yoludur. MONOGRAFİ İlk olarak Le 
Play tarafından kullanılmıştır. Öncelikle bu metodla işçi ai-
lelerin bütçelerindeki gelir seviyesi ile dini yaşayışları ara-
sındaki korelasyon üzerinde durmuştur. Monografik meto-
du günümüzde oldukça yaygındır, Bir konuyu derinlemesine 
ele alır. Önceden hazırlanmış soru kağıtlarına dayanan bu 
metot da, ayrıca tarihi metot da kullanılmıştır. Sevündük, 
tarihi metodu  ile Toplumsal Bilim kuramını Osmanlı tarihi-
ne uygulayarak tarihsel toplum yapımızı çözümlediği iki in-
celemesi vardır. Bunlardan birincisi, «Osmanlı İmparator-
luğu’nun Kuruluşu Konusu», ikincisiyse, «Osmanlı Tarihinin 
Toplumsal Bilimle Açıklanması» dır.
 M. A. Şevki, tarihe, «bugünü açıklamada yardımcı» gö-
züyle bakmıştır. Bu bakışla adı geçen incelemelerinin ilkin-
de, bir toplumsal yapıyı kavramada tarihsel yaklaşımım 
önemini vurgulayarak işe girişmiştir. Tarihe bugünkü top-
lumun değişme sürecinin  belirleyicisi olarak yaklaşan ve 
toplumun daha ileri biçimler almasını kolaylaştırıcı ya da 
engelleyici bir etken olarak bakan M. A. Şevki, bu neden-
le Osmanlı tarihini bir toplumsal yapı örneği ve bu yapının 
değişme ve yenileşme (düzenleme) süreci olarak incelemiş-
tir.
Özetlemek gerekirse, M. A. Şevki, Türkiye’nin toplumsal ya-
pısı ve sorunlarına gerçekten toplumbilim yöntemiyle yak-
laşmış, bu sorunlara aynı yaklaşımla çözümler getirmeye 
çalışan toplumbilimcilerimizden biridir. Düşünce tarihimiz-
de toplumbilimci olarak bilinenlerin çoğundan farklı bir tu-
tumla, toplumsal yapının birbiriyle ilişkileri içinde ve top-
lumsal yapının türevleri olarak ele almış, maddi temeller 
üzerinde oluşmuş bir bütünlük olarak değerlendirmiş-
tir. Belirleyici güçlere göre ve birbiriyle uyumlu olarak bi-
çimlenmiş çeşitli toplumsal yapı öğelerini nedensel olarak 
açıklamaya çalışmıştır. Toplumsal Bilim Okulu’nu, salt çö-
zümleme yöntemiyle yetinmeyip,  toplumsal yapı ve sorun-
ları karşısında gerçek toplumbilimci tutumunun tipik örnek-
lerinden birini vermiştir.
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PES ETMEMEK ÜZERİNE
Zaman zaman canımızı sıkan olaylar meydana gele-
bilir. İçi öyle bir sıkılır ki hiçbir şey yapası gelmez insa-
nın. “Canım çok sıkkın.” Günlük hayatta sıklıkla kar-
şılaştığımız bir cümle bu. Peki ya bunun sebebi nedir? 
Aslında bunun altında yatan temel sebepler arasın-
da hayatımızın gidişatının bizi memnun etmediği, in-
sanların bizi artık eğlendirmediği gibi sebepler yatar.

İnsanlar doğası gereği kolaya kaçmayı sever. Zorluk-
lar gözlerimizi korkutur ve kaçarız. Kendi kabuğumu-
za sığınırız. Ah bir de zorlukların üzerine gitmeyi de-
nesek, belki de o zaman her şey bambaşka olacak. Her 
insanda zorlukları taşıyabilecek güç vardır. Buna ina-
nıyorum. Kendin için iyi bir şey yap ve hayatında yo-
lunda gitmeyen her ne varsa düzeltmek için çaba sarf 
et. Bu tabi ki kolay olmayacak. Her şeyden önce za-
man alacak…

“Hiçbir şey yolunda gitmiyor.” Bu cümle çok tanıdık 
geldi değil mi? Hiçbir şeyin yolunda gitmemesi, in-
sanın kendini hayatta hiçbir amacı olmayan boş bir 
varlık gibi hissetmesine neden olur. Ne elle tutulur bir 
başarınız ne de sizi heyecanlandıracak biri vardır ha-
yatınızda. Siz çabaladıkça her şey elinize yüzünüzde 
bulaşır, bir türlü doğrulamazsınız. Bir süre sonra öyle-
sine yaşamaya başlarsınız hayatı. Herhangi bir bek-
lentiniz olmadan, amaçsız, öylesine işte… Ve bu ka-
ramsar düşüncelerle içten içe kendinizi boğarsınız 
farkında olmadan. Aslında yolunda gitmeyen bir şey 
varsa sorumlusu kendimiziz fakat bu sorumluluktan 
bile kaçıp sebebi başka bir şeye yüklüyoruz. Bizden 
tamamıyla ayrı olan, alakasız olan…

Ben hiçbir şeyin yolunda gitmemesini insanın kendi-
sinden vazgeçmesine bağlıyorum. Kendisine inan-
maktan vazgeçmesine. Çünkü kendine inanan, kendi-
ni bırakmayan insanların işleri er ya da geç yolunda 
gidiyor. O yüzden ya direnin ya da o direnci yeniden 
kazanmak için yollar arayın. Kendinizi bıraktığınız 
noktayı bulun. O noktayı bulduğunuzda hayatınız çok 
daha farklı olacaktır atacağınız bir adımla.Tek yap-
manız gereken pes etmemek. Acele etmeyin bunu ya-
parken. Bırakın zaman yavaş yavaş yaralarınızın üs-
tünü örtsün. Biraz sabredin, dayanın, şükredin ve 
mutlu olmak için elinizden geleni yapın. Güzel şeyler 
birden gerçekleşmez zaman ister. Ve tabii ki kötü şey-
ler de öyle.

Farkında mısınız, hep kocaman şeylerin olmasını bek-
liyor ve hayal ediyoruz. Her şeyin bir anda düzelmesi-
ni… Gözümüz o kadar yükseklerde ki hep büyük ba-
şarılar, büyük güzellikler, büyük şanslar bekliyoruz. 
Güzel bir anı, büyük düşlere heba ediyoruz farkında 
olmadan. Ve sürekli yarını planlamaya çalışırken bu-
günü heba ediyor ve yaşayamıyoruz. Küçük ve güzel 
şeylerin farkına varın, baharatlandırın, tatlandırın, 
görün, sevin. Hayatınızdaki ufak ayrıntılar görülmeyi 
bekliyor, ancak çoğumuzun gözleri önümüze değil yu-
karılara bakıyor. Hayatın anlardan ibaret olduğunu 
çok geç olmadan farkına varın.

Kendi omzuma yaslanıyor, kendi kendime çıkar yol 
üretiyorum. Kendimi seviyorum. Kendimi başkalarıyla 
minimum kıyaslamaya tutuyorum. Zamanımı verimli 
değerlendirmeye çalışıyorum. Yeniden yeniden yeni-
den bir şeyler öğrenmek istiyorum.

Problem her neyse çözümü de muhakkak vardır. Za-
man akıp giderken yerinde saymak yerine çalışın, ça-
balayın, çaba sarf edin.

Merve  Demir
Öğrenci
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Değerli okurlarımız…

Bu ay İstiklal marşımızın yazarı Mehmet Akif ERSOY’ un evine 
konuk olduk.
 Şuan  “Mehmet Akif ERSOY Evi” olarak ziyaretçilerini 
ağırlayan bu evi, dolayısıyla de milli şairimizi daha yakından 
tanıyacağız.
 Müzemiz hakkında, Müze Müdürü Uğur GÜVEN bilgi 
verecek ve düşüncelerini aktaracak. Kendisine sosyoLOG dergi-
si adına teşekkürlerimi sunuyorum. 
1.Mehmet Akif ERSOY’ un tarihi kayıtlara göre doğum yeri ve yılı 
neresidir?
     Cumhuriyet kayıtlarına ulaşılan Mernis sistemi üzerindeki 
bilgilere göre, doğum tarihi ve yeri 1Temmuz 1873 Bayramiç’tir. 
Prof.Dr. Kaya Bilgegil’ in Başkanlık arşivi, sicil-i Ahval Defteri 
kayıtlarına göre, Akif bilinenin aksine İstanbul’da değil, Kala-i 
Sultaniye Sancağına mülhak Bayramiç kasabasında doğmuş-
tur.
 2.Mehmet Akif ERSOY, babasının görevi dolayısıyla ilçemizde 
bulunduğu sırada dünyaya gelmiştir. 
Babasının ilçedeki görevi nedir?
Mehmet Akif ‘in  babası  Tahir Efendi 1873 ile 1877 yılları ara-
sında Bayramiç Karşıyaka Camii’nde İmam Hatip olarak görev 
yapmıştır.
 3.Mehmet Akif ERSOY‘ un “Çanakkale  Şehitlerine” adlı baş-
yapıtı  Milli Mücadele yıllarının  hissi duygularını günümüze ta-
şımaktadır. Üstad bu destanı nerede ve hangi şartlar altında 
yazmıştır?
       Mısırdayken Çanakkale Zaferini haber alması üzere, El 
Muazzam tren istasyonunda heyecan ve gözyaşları içerisinde 
“Çanakkale Şehitlerine” şiirini yazmaya başlamıştır. İşin ilginç 
yanı; o dönemde cepheye gidip gözlemleyerek şiir ve destan çı-
karmak üzere görevlendirilen yazar ve şair guruplarından farklı 
olarak, sanki o kadar mesafeden cepheyi görürmüşçesine, sa-
vaşın bütün dehşetini yaşarmışçasına adeta akılları durduran 
dizeleriyle şaheser bu şiiri kaleme almıştır.
4.İstiklal Marşı’mızın kabulünün 100. Yıldönümünü kutluyoruz. 
Üstadın İstiklal Marşı’nı Taceddin Dergâhı’nda bulunduğu gün-
lerde yazdığı bilinmektedir.
İstiklal Marşı’mızın yazılışından önceki ve sonraki süreçler hak-
kında bizleri bilgilendirir misiniz?
İstiklal mücadelesinin içinde bulunan ve Büyük Millet Meclisinde 
görev alan Mehmet Akif’e şiir müsabakasından bahsedildiğin-
de, o sözü edilen ödülden dolayı yarışmaya katılmayı reddeder. 
Bu sebepten dolayı Hasan Basri Bey, yarışma koşullarının şairin 
istediği gibi düzenleneceğini belirterek, ikramiyeyi ise bir hayır 
kurumuna vereceklerini belirtip Mehmet Akif’ i  ikna eder.
        İstiklal Marşı’ nı yazarken adeta dünya ile ilişkisini kesen şa-
irin halini kendisi gibi Tacettin Dergâhı’nda  ikâmet eden Konya 
Milletvekili Hafız Bekir Efendi şöyle anlatır:
“Üstad bir gece birden uyanır. Kâğıt arar; bulamayınca kale-
miyle yattığı yer yatağının yanındaki duvara marşın “Ben ezel-
den beridir hür yaşadım hür yaşarım…” mısrası ile başlayan kı-
tasını yazar. Ben sabah namazına kalktığımda üstadı çakısıyla 
duvardaki yazısını kazırken gördüm.” Herkesin sabırsızlıkla 
beklediği şiir 17 şubat 1921 tarihinde Sebilürreşad  Dergisi’ nin 
ilk sayfasında “Kahraman Ordumuza” İthaf edilerek yayınlanır. 
12 Mart 1921 tarihinde Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal 
Marşı olarak kabul edilmiştir. Mehmet Akif, kazandığı ödülü 
yoksul kadın ve çocuklara iş öğreten Darülmesai’ye bağışla-
mıştır.
 5.Üstad, hatıratlarında Bayramiç’ den  sıkça bahsetmektedir. 
Bu hatıralardan bir tanesini aktarır mısınız?
Sebil’ ür Reş‘ at Dergisi’ nin baş muhabiri Esraf  Edip, Mehmet 
Akif le ilgili şu sohbeti aktarmıştır:      
 -Üstad ilk defa Bayramiç’ de mukabele okumuş. Kur’an-ı Ke-
rim’ den okuyacağı sahifeyi orada ezberler, sonra okurmuş. 
Bayramiç‘ de bir köprü varmış. Oradan aşağı atlarmış. Bir at-
lar, bir daha atlar, bir daha atlarmış. O zaman şalvar giyermiş 
.Üstad bunları kendisi anlatır, Bayramiç’ den çok bahsederdi. 
Tahin helvasınada orada alışmış. Anlaşıldığı üzere, Üstad ço-
cukluğunun en güzel günlerini bu sokaklarda yaşamıştır.   
O hâlde, bu güzel evi  ve Bayramiç’ i daha yakından tanıyalım…
6. Bulunduğumuz binanın restorasyon aşamaları ve hangi ta-
rihten itibaren  müze olarak hizmet vermeye başladığı hakkın-
da bilgi verir misiniz? 
      Burası 1996 yılında son kez fotoğraflandıktan sonra  maale-
sef çevresel  faktörlerden sebep kısmi olarak yıkılan, ulu şairi-
mizin çocukluğunun ilk yıllarını yaşadığı tarihi evidir. Binamızın 
restorasyonu 2016 yılı 18 Temmuz’ unda sekiz ay gibi bir sürede 
bitirilip, 2017 yılının 29 Eylül’ ünde çok önemli devlet erkanının 
katılımıyla resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Beş yıl gibi bir sü-
rede 100.000’ e yakın ziyaretçiyi ağırlayarak Çanakkale adına 
büyük bir tarihi simge olmuştur.

 Açılıştan hemen sonra milli şairimizin torunu  “Selma ARGON Ha-
nımefendi” lerde burayı ziyaret ederek, bu evin tekrardan tarihe 
kazandırılmasından kaynaklı mutluluğunu belirtip bir kez daha 
milletimiz ve dedesi Mehmet Akif ERSOY  ile gurur duyduğunu dile 
getirmiştir.
        Mehmet Akif ERSOY ile birlikte büyük resme baktığımızda, 
şairimizin çocukluğunu geçirdiği bu şirin kasabanın  diğer  coğrafi 
ve kültürel değerlerinden bahsedebilir misiniz…

     Öncelikle; Afrodit’in altın elmasından,1850’ den beri bu verimli 
topraklarda yetiştirilen susamlarından ve son yıllarda Bayramiç 
Beyaz’ ı olarak coğrafi işaretini almış tropik meyvemizden bah-
sedebiliriz. Bunun yanında uzun yillar Bayramiç’ in veznedarlığını 
yapmış aile Hadımoğulları ve onlara ait 17.yüzyıldan kalma et-
nografik mimari eser, güzide Hadımoğlu Konağı…

          Konak içerisindeki detaylara bakacak olursak; içerideki 
muazzam akustik, ilçenin farklı yerlerine uzanan yer altı geçitleri 
,en önemlisi o yıllarda kullanılan kaloriferli ısıtma sistemi ve eş-
siz tavan süslemeleri, benzersiz figürlere sahip ahşap detayları, 
mermere işlenmiş farklı çiçek ve motiflerle bezenmiş mermer sü-
tunlar…

      2021 yılının “İstiklal Marşı Yılı” olarak ilan edilmesi sebebiyle 
endemik türlerle süslü kaz dağlarının eteğinde(Ayazma) yer alan 
Cittaslow  adayı beldemizi gezi rotanıza eklemenizi tavsiye edi-
yorum…

İSTİKLAL 
MARŞININ 
KABULÜNÜN 
100. YIL 
DÖNÜMÜNDE 
MEHMET AKİF ERSOY

Uğur GÜVEN ile Röportaj

Eslem Civan
Eğitimci  / Sosyolog
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TAARE ZAMEEN PAR - HER ÇOCUK ÖZELDİR

DİSLEKSİLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMDE ve TOPLUMDAKİ YERİNE

ÖRNEK BİR FİLM

Üzerinde çokça çalışma yürütülen Disleksi (dyslexia); 
dis (dys) bir şeyin hiç olmaması, zor olması; lek-
si (lexia) okuma ve kelime anlamlarına gelen sözcük-
lerden türemiştir. [1] Bu tanımdan yola çıkarak ço-
ğumuzun izlemiş olabileceği Taare Zameen Par; Her 
Çocuk Özeldir, Aamir Khan filmi disleksisi olan bir ço-
cuğu konu edinmekte. Filmde disleksisi olan çocuk (Is-
haan) herkes tarafından dışlanmakta yahut “gerize-
kalı, aptal” şeklinde damgalanmakta.[2] Oysa çocuk, 
sadece kelime ve harfleri ya da rakamları ters şekil-
de görüp algılayıp, onları kendi hayal dünyasında-
ki resimlerle canlandırabilmekte. Okuma-yazması 
ve işlem kabiliyetini kendisini ifade edebileceği resim 
yapma işine yönlendirmiş. Filmin ilerleyen sahnele-
rinde disleksi tanısını koyan kişi, öğretmen rolündeki 
Aamir Khan oluyor. Bu farkındalığını kendisinin bilgisi 
dahilinde bırakmayıp aile, öğretmenler ve Ishaan’da 
bilinç uyandıracak şekilde onlara anlatıp; Ishaan’a 
anlatırken, bir zamanlar dünyaca ünlü birçok ismin de 
(Einstein, Edison, Mozart) disleksi olduğunu belirtiyor. 
Ve hakikaten öyle! Dünyada büyük keşifler yapmış in-
sanlara baktığımız zaman bizden daha farklı düşün-
düklerine ya da okuma-işlem yeteneğinde sıkıntı ya-
şadıklarına şahit oluruz. Diğer isimlere örnek vermeye 
devam edecek olursak; ünlü ressam Da Vinci, fizik ve 
matematik dehası sayılan Stephan Hawking, korku 
yazarı Agatha Christie gibi isimleri de dahil edebili-
riz. Film ve örneklerdeki gibi kendi toplumumuzda da 
birçok disleksisi olan öğrenciler bulunmakta. Genelde 
kendi içine kapanık bir hâlde, insan ilişkileri kuvvet-
le muhtemel zayıf olmakta. Ancak kendileriyle yakın 
bağ kurmaya çalıştıkça ne kadar zeki olabileceklerini, 
büyük fikirlere sahip olduklarını görebiliriz.

Genelde dünyada, özelde ülkemizde disleksi öğrenci-
leri için çeşitli öğretim teknikleri bulunmakta. Bunlar-
dan bazıları; kaynaştırma eğitim yolu ile sınıf öğret-
meni desteği, özel eğitim merkezleri bireysel okuma 
teknikleri gibi çalışmalardır. Bu tür çalışmalarla dis-
leksili bireylerin gerek akran ve çevresiyle  kaynaşma-
sı gerek kendi hayatlarını idame edebilecekleri sevi-
yeye gelmeleri amaçlanmaktadır.

Kaynaştırma grupta olan öğrencilerle günlük hayat-
ta karşılaşmamız olası bir durumken; onlara karşı kı-
rılamayan önyargılar (filmde de görüleceği üzere), 
özel grup çocukları için büyük özgüven sıkıntılarını be-
raberinde getirebilmekte. Özellikle, kaynaştırma öğ-
rencilere diğer öğrencilerle eğitim aldıkları zaman 
normal çocukların aileleri tarafından “öteki” gözü ile 
bakılmakta ve ötekileştirme örüntüsü bireylerin ken-
di çocuklarında da, akranlarına karşı devam etmekte. 
Bu örüntünün sonlanması ancak filmin ismindeki gibi; 
Her çocuğun özel olduğunu hatırlamakla başlar.

Ümmü Ehram  
KARAOĞLAN

Öğrenci
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SOKRATİK SORGULAMA
 UYUYAN ZİHİNLERİ UYANDIRAN BİR DEVA OLABİLİR Mİ?

Prof. Dr. 
Mustafa BÜTE

“ Sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değmez
 Sokrates

Düşünme, aklın kullanılmasıdır. Hayatın amacını belir-
lemek, söz konusu amaca ulaşmak için stratejiler orta-
ya koymak ve kaliteli kararlar almak, böylece daha rahat 
ve bilinçli yaşamak, problemleri etkili bir şekilde çözmek, 
toplumsal ve bireysel gelişmelere yardımcı olmak gibi sü-
reçlerde düşünmeden yararlanılır. İnsanoğlu, diğer canlı-
lar içinde fiziksel güç açısından en zayıflar arasında sayı-
lır. Bu zayıflığını kapatacak hatta artıya geçebileceği kozu 
düşünme becerisidir. Aslında hava, su ve yiyecekler ne den-
li önemli ise, düşünme de aynı derecede hatta daha önem-
li olduğunu söyleyebiliriz.

         İçinden geçtiğimiz bu karmaşık, buhranlı ve kaotik sü-
reçlerde bizden nitelikli; yani sağlıklı ve kaliteli düşünme 
becerisi talep etmektedir. Nitelikli düşünme, alıştırma ya-
pılabilen, öğrenilebilen ve geliştirilebilen bir beceridir. Dü-
şünme becerilerini öğretme ve geliştirme konusunda en et-
kili yöntem ve tekniklerden biri de “soru sorma” tekniğidir. 
Söz konusu tekniği tarihte ilk kullanan Antik Yunan filozofu 
Sokrates’ tir. Ona göre, tüm bilgiler insanın kafasında üstü 
örtülü ve uyur bir hâlde bulunur. Böylece yapılması gereken 
şey, zaten var olan bu bilgilerin üstündeki tozları temizle-
mek ve uyandırmaktır. Öğretme sadece soru sorarak yapıl-
malıdır (Filiz, 2004). Yani, uyuyan zihinleri uyandırmak için 
sorgulama becerisini kişiye kazandırmak gerekir.

           Sokrates (Sokrat) M.Ö. 470 ve 399 yıllarında Atina’ da 
yaşamıştır. Tüm hayatı boyunca kendisini ve diğer insanla-
rı derinlemesine incelemiştir. Sokrates, bilgeliği nam sal-
masıyla beraber, sürekli olarak hiçbir şey bilmediğini söyle-
yen, yüksek ahlak prensiplerine sahip idi. Döneminin siyasi 
entrikalarına karşı kayıtsız kalmış, ilgilenmemiştir. O, ha-
yatı boyunca her açıdan dibe vurmuş olan Atina’ yı kanserli 
hücreler gibi saran kötülüklerle mücadele etmiştir. Kalaba-
lıklara hitap eder, zeki ve meraklı gençlere büyük bir şevk ve 
heyecanla bilgilerini öğretirdi. Kendisi hiçbir şey yazmadığı 
için fikirlerini öğrencileri de olan Eflatun ve Xenophon’dan 
öğreniyoruz.(Büte, 2019)

          Sokrates’in amacı, Sofistler tarafından tamamen yıkıl-
mış olan bilimi ve bozulmuş olan ahlakı ihya etmek olmuş-
tur. Bu çerçevede, ilmî, dinî ve ahlaki şüpheciliğe neden olan 
engelleri yıkmak ve yerine sağlam bir yöntem koymaya ça-
lışmıştır. Sokrates ele aldığı bir konuda ilk önce konunun te-
mel kavramlarını araştırmaya ve tanımlamaya çalışırdı. 
Kullanmış olduğu “Doğurtma” (maieutique) yöntemiyle, 
(tümevarım yöntemi) tikelden tümele, özelden genele, ko-
laydan zora, olaydan sonuca giderek gerçekleri keşfediyor-
du. (Aydın, 2001) Paul, Sokratik sorgulamayı, düşüncelerin 
netleştirilmesi, bağlamın incelenmesi, temellerin gözden 
geçirilmesi, varsayımların belirlenmesi ve bakış açısının ta-
nımlanması olarak betimlemiştir. Sokratik sorgulama öz 
itibari ile öğrencinin bir konu ya da problemi 

derinlemesine analiz etmesine, o konuda fikir sahibi olma-
sına ve ayrıca serbestçe yorumlar yapıp başka düşünce ve 
önerilere eleştirel yaklaşabilmesine katkı sağlar.
          Soru sorma, düşünmeyi ateşleyen bir yöntemdir. Bu ne-
denle zihinlerin çalışması için sorulara ihtiyaç vardır (Öz-
den, 2011). Sorulara verilen cevaplar ise genellikle düşün-
meyi noktalar. Velev ki, cevap yeni bir soruyu beraberinde 
getirmesin. O zaman düşünme tekrar devam eder. Böyle-
ce sorusu olan kimsenin düşünen biri olduğunu ve sorunun 
kalitesinin düşünme kalitesine işaret ettiğini söyleyebiliriz. 
Soru cevap yöntemi şunları sağlayabilir. (Filiz, 2004):

Düşünme yeteneklerini geliştirir,
Anlamayı kolaylaştırır,
Öğrenme ve öğretmede geri besleme sağlar,
Fikirler arasına bağlantı kurulmasını sağlar,
Merakı arttırır.

          Sokratik kelimesi sorgulamaya farklı olarak “sistemli-
lik, derinlik ve makul olma veya gerçekliği değerlendirmeye 
istekli olma” özellikleri ekler. Sokratik yöntem, öğrenenle-
rin benimsedikleri çeşitli değer yargıları ile gerçekte yaptık-
ları arasındaki çelişkilerin farkına varmalarını sağlayan bir 
tekniktir. Kısaca, Sokratik sorgulama zıtlıkları ortaya çıkar-
mayı sağlayacak bir çeşit sorgulamadır. Böylece karşıda-
kinin bakış açısı sorular aracılıyla değiştirilir ve sorgulan-
mamış bilineni yeniden değerlendirmesi sağlanır (Bozer ve 
Kurnaz, 2006).
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Meşguliyetin Fiyakalı Eziyeti 

Bir metafor olarak bizler, gölün üzerine düşmüş 
sonbahar yapraklarıyız. Gölün gelgitleriyse za-
man…
Büyük tabloda her şey yolunda gözükse de, he-
nüz küçük bir çocukken; etimizin ve kemiğimizin 
ailemiz ve öğretmenlerimiz arasında pay edil-
mesiyle başlayan okul maceramızın sonlarına 
doğru iç dünyamız, hiçbir amacı arzuyu veya he-
defi tam olarak içselleştirememiş bomboş birer 
kâğıt gibi kalıyor. Tarihte ilk defa bir sınıfın eği-
tim düzeyi, çalıştığı mesleğin gerektirdiklerin-
den daha yüksek fakat hayat tatmin oranıda bir 
o kadar düşük.
Eğitim, hayatımızın büyük bir kısmını kapsayan 
bir kurumdur. Toplumda sürekli vurgulanan; en 
iyi eğitimi almış olmak,çok çalışmak gibi başa-
rının kutsanması, hayat taminimizi hangi yönle-
riyle besledi? Hayatta mutlu olmak için çok çalış-
malı uzmanlaşmalı ve başarılı olmalıydık. Bunun 
içinde iyi bir eğitim almalı, eğitilmeliydik. Peki 
bu ‘’çok çalışma’’ bizi bir yönüyle hayata dahil 
eden fakat farkında olmadan da hayattan ko-
paran bir unsur muydu? Aslında eğitilmenin, bizi 
öğrenmeyi talep eden kişi olma seçeneğinden 
uzaklaştırması; tam olarak orada naptığımı-
zı bilemememiz ve akış içerisinde kaybolmamız, 
bu süreçte kendi hayatlarımıza nasıl yabancılaş-
tığımızı; çevremizde ve kendi içimizde gözlemle-
yebiliriz. 
Bu karmaşa içerisinde hayat nasıl daha verimli 
yaşanır ve zaman nasıl değerlendirilmelidir? Bu 
soruların cevabı çoğu kez öncelikle boş vaktin yok 
edilmesi gerekliliği ekseriyetiyle cevaplanır. Top-
lumsal hegemonya içerisinde, günümüzde bi-
reylerin hayatlarını eğitime ve çalışmaya  ada-
mış olmaları; yemek yemek su içmek kadar doğal 
bir yaşamsal faaliyettir. Herhangi bir alanda uz-
manlaşamamış veya en kötü bir işte bile çalı-
şamayan birey için ise toplumun korkunç baskı 
yöntemlerine maruz kalması kaçınılmaz olmuş-
tur. Aslında bütün bu kaygılı ve güvensiz koşul-
larda ihtiyacımız olan biraz daha yavaş bir za-
man akışı. Kendimizi yalnızca işimize değil başka 
işlere verebileceğimiz bir akış. Hasta ve yaşlı ak-
rabalarımız ya da çocuklarımızla ilgilenmek gibi. 
Çağımızın sosyal eleştirmenlerinden biri olan 
Bertrand Russel ‘’Aylaklığa Övgü’’ adlı kitabın-
da, boş zamanın; toplumun gelişiminde nasıl ya-
rar sağlayabileceğini anlatmıştır. Russel’in kita

bına göre: Geçmişte de günümüzde olduğu gibi 
bir aylak sınıf vardı; sanatı geliştiren ve bilimleri 
bulan bu sınıftı; bu sınıf kitaplar yazmış, bu sınıf 
felsefeler ortaya atmış ve toplumsal ilişkileri bu 
sınıf incelemişti. Russel’e göre aylak sınıf olma-
sa, insanlık barbarlıktan hiç kurtulamazdı. Dün-
yanın ihtiyaç duyduğu bir nitelik olan iyi huy ise 
çetin çabalarla dolu bir hayatın değil, rahat ha-
yatın bir ürünüydü. 
Sonuç olarak, insanın kendi içsel rahatlığı ;hız-
lı yaşamından kurtulduğunda başlıyor aslın-
da. Çok çalışmak ve koşmak belki de bizi bizden 
uzaklaştırıyor. Mutlu insanlara genellikle metro-
pol şehirlerinden çok kasabalarda rastlamamız 
da tesadüf olamaz. Hayatın içinde olmak,doğa-
ya yakın olmak; ailemizle sevdiklerimizle ilgilen-
mek, insanlarla gerçek bağlar kurmak, gerçek-
ten merak etmek ve en önemlisi bütün bunlara 
zamanımızın olması, insanın içine müthiş bir hu-
zur veriyor. Daha yavaş bir hayat bizler için 
emeklilikte mümkün görünse de; sadece belli bir 
azınlığın sahip olduğu bu imtiyazlara herkesin 
erişebilmesi için neyse ki dünyada çeşitli çalış-
malar yapılmakta. En önemli çalışma Finlandiya’ 
nın eğitim sistemini değiştirmesiydi. Bir diğer çok 
tartışmalı çalışma ise Evrensel Temel Gelir Teori-
si üzerinde yapılmaktadır. Bireylerin hiç bir koşu-
la bağlı olmadan, düzenli olarak devletten ala-
cağı ödenekten bahseden bu çalışma da kişilerin 
topluma daha yararlı, sosyal ve kendilerini baskı 
altında hissetmeden özgürce yeteneklerini keş-
fedip daha yüksek yaşam tatmini sağlayacağını 
savunuyor. O hâlde bütün dileklerimiz güzel boş 
zamanlara...

Ah, kimselerin vakti yok!
Durup ince şeyleri anlamaya
Kalın fırçalarını kullanarak geçiyorlar
Evler, çocuklar, mezarlar çizerek dünyaya
Gülten Akın 

Elif Sıla İlhan
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EĞİTİMSEL EŞİTSİZLİKTE 
SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLER

Kişiler sahip oldukları maddi ve kültürel sermaye ora-
nında, toplumsal bir tabakada konumlanmaktadır. Ta-
bakalar arasında kültürel, sosyal ve maddi eşitsizlikler 
görülmektedir. Bu eşitsizlikler, eğitim aracılığıyla de-
ğişiyor gibi görünse de son yıllarda oluşan eğitimde-
ki özelleştirme ve neoliberal düzenlemeler, maalesef bu 
eşitsizliği meşrulaştırmaktadır. Bu da sınıf ve toplumsal 
tabakalar arasındaki eğitimsel eşitsizliklere sebep ol-
maktadır.  

Türkiye’de 24 Ocak 1980 kararları ve ardından uygula-
maya konulan yapısal uyum ve istikrar programları ile 
eğitimde özelleştirme ve neoliberal faaliyetler artmış-
tır. Bunun sonucunda da özel okulların sayısı gün geç-
tikçe artmış ve bu okullarda verilen eğitim, devlet okul-
larında verilen eğitime göre daha kapsamlı ve sınavlara 
hazırlık konusunda daha başarılı bir düzeye getirilmiştir. 
Fakat özel okullardaki eğitime, ekonomik olarak orta ve 
alt sınıf ailelerin çocukları ulaşamaz olmuştur. Böylelik-
le eğitimsel eşitsizlik artmaya başlamıştır. Üniversiteye 
ve liseye giriş sınavlarına, tüm öğrenciler eşit şartlarda 
hazırlanıp katılamamıştır. Bu da kişinin en doğal hakkı 
olan, eğitim hakkı konusunda sınıfsal ayrımlara yol aç-
mıştır. Ve daha da kötüsü, eğitim bir sermaye aracı ola-
rak görülüp, sermaye sahiplerinin başarılı olmasına yö-
nelik bir düzen haline gelmiştir. 

Temel bir insani hak olan eğitime erişme konusunda ha-
lihazırda mevcut olan bu eşitsizlikler devam ederken, 
Covit-19 pandemisi sebebiyle eğitimdeki eşitsizlikler 
daha da derinleşmiştir. Uzaktan eğitimle, eğitim dijital-
leşmiştir. Eğitimde teknolojik aletlerin kullanımı artmış-
tır. Bu da teknolojik aletlere ulaşamayan birçok orta ve 
alt maddi güce sahip ailelerin çocuklarının, eğitime 
erişmesine engel olmuştur. Evinde tableti, bilgisayarı ya 
da interneti olmayan çocuklar, eğitime katılamamışlar-
dır. Uzaktan eğitimde internet ve teknolojik cihaz zorun-
luluğunun olması, bunları sağlama konusunda maddi 
gücü olmayan aileleri olumsuz anlamda etkilemiştir. Ve 
eğitimdeki bu neoliberalleşme maddi açıdan iyi olan üst 
sınıf ailelerin yararına olmuş ve diğer alt sınıftaki aile-
lerin çocukları içinse dezavantaj olmuştur. Maalesef ai-
lelerin maddi imkanları eğitimsel sorunların kaynağını 
oluşturmuştur.  

Örgün eğitimde var olan özel devlet okulu eşitsizliği, 
uzaktan eğitim sürecinde de devam etmiştir. Özel okul-
lar uzaktan eğitime başlama ve öğrencilerinin eğiti-
me erişme konusunda daha hızlı hareket etmiştir. Sanat 
eğitimi, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri gibi 
çok boyutlu bir hizmet sağlamıştır öğrencilerine. Kamu 
okulları ise maalesef bu koşulları yeterince sağlayama-
mıştır.  

Eğitimsel eşitsizlik, gerek örgün gerekse uzaktan eğitim-
de açık bir şekilde yaşanmaktadır. Bireyin sahip olduğu 
ekonomik sermayeye bağlı olarak, eğitime nitelikli bir 
şekilde erişme şansı değişkenlik göstermektedir. Maddi 
imkânları yeterli olan ailelerin çocukları avantajlı grup 
arasında yer almaktadır. Maddi imkânı yeterli olma-
yan ailelerin çocukları ise bu konuda maalesef dezavan-
tajlı grup arasında yer almaktadır. Anayasadaki  “Kim-
se eğitim ve öğretim hakkından mahrum bırakılamaz.” 
maddesi malaesef eğitimdeki eşitsizliklerin çözümlen-
mesine yetmemiştir. Uzaktan eğitimle birlikte ekonomik 
şartların yetersizliği, kişilerin eğitim ve öğretim hakkın-
dan daha fazla  mahrum kalmalarına sebep olmuştur.  

Toplumdaki ekonomik ve sosyal eşitsizlik ortadan kalk-
mazsa, eğitimdeki eşitsizlik de ortadan kalkmaz. Fakat, 
eğitimde  neoliberal faaliyetlerin sorgusuzca benimsen-
mesi yerine, eğitim alanında, çok yönlü ve herkesin ko-
laylıkla ulaşabileceği bir sistem düzenlenebilirse, eşit-
sizlikler azalabilir. 

ESRA AKDAŞ
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RIGHTS FOR 
BETTER FUTURE

AC TINCIDUNT SAPIEN. 
QUISQUE GRAVIDA 
CONDIMENTUM FEUGIAT 
DONEC CONSEQUAT 
Nulla congue et ligula ut varius. Proin 
aliquet ante ut nunc sagittis, et tempus 
sapien porttitor. Morbi vel mi ac ligu-
la mattis lacinia. Donec consectetur rut-
rum suscipit urabitur aliquam efficitur 
urna, ut scelerisque sem gravida vitae. 
Vestibulum blandi dui mauris, sit amet 

SOSYAL KONTRAT

Prof.Dr.
Kutluk Özgüven

Toplumsal cinsiyet eşitliği bütünüyle yeni bir 
toplum düzeni getiren sözde İstanbul Sözleş-
mesi pek çok kişi tarafından anlaşılmamıştır. 
Sözleşme başlığı kadına karşı şiddeti önleme-
yi içermekte, kapsamı da kadının haklarını ko-
rumak olarak gösterilmektedir. Oysa içerik bu 
değildir, amaç bu değildir, bu asla başarılma-
ması istenen bir araçtır. Amaç, toplumun, ai-
lenin çökmesi ve böylece bireylerin tek tek ele 
geçirilip küresel güçlerce daha kolay yönetil-
mesidir. Bu noktayı en iyi anlaması gereken 
de genç sosyologlarımızdır. İstanbul Sözleş-
mesi’ nin temeli İstanbul Sözleşmesi’ ni özet-
lemek gerekirse, 1970’lerdeki radikal feminist 
ve siyasi lezbiyen hareketlerinde iddia edil-
diği şekilde kadın ve çocuk başta toplumdaki 
şiddetin yalnızca erkek cinsiyetinden, erkeğin 
içindeki, kısmen doğal kısmen toplum tarafın-
dan öğretilmiş rolleri sonucunda olduğu savı-
dır. Elli yıl önce küçük radikal bir azınlığın gö-
rüşü olup bugün dünya toplumunun anayasası 
olan bu düşünceye göre erkeklik daima kötü, 
tecavüzcü, saldırgandır, iyi erkeklerin oldu-
ğunu iddia etmek kadın kardeşliğine ihanet-
tir. Şiddeti ve kadın özgürlüğünü sağlamanın 
yegane yolu da erkek cinsiyetinin toplumdan 
silinmesi olmaktadır. Bunun için “toplum-
sal cinsiyet” denen bir kavram oluşturulmuş-
tur. Aslında bizim tarih boyu anladığımız ya-
ratılıştan gelen erkek ve kadın cinsiyetlerinin 
olmadığı, bunun toplum tarafından küçük-
ten itibaren verilen bir rol olduğu, bırakılsa ho-
moseksüel, gidip gelen cinsiyet, pedofili, ölü 
sevici, hayvan sevici, cinsiyetsiz ve diğer ga-
ripliklere yöneltilebilecek bu çocuğa cinsiyet 
kalıpları öğretilmezse erkek olmaz düşünce-
sine dayalıdır. “Şiddetin kaynağı olan erkeklik 
toplumsal cinsiyetidir” düşüncesi sözleşmenin 
adeta her satırında yer almaktadır. Terimlerin 
kavramsal anlamları Burada toplumsal cin-
siyet-eşitliği zannedilen kurnaz Türkçe tercü-
me aslında toplumsal-cinsiyetlerin eşitliği an-
lamındadır. Yani şu anlamdadır: Yüzlerce yeni 
sapık cinsiyetlerle Erkek-Kadın cinsiyetlerinin 
denk olması. Artık cinsel yönelim, cinsiyet ve 
toplumsal cinsiyet eş anlamlarda denk olarak 
kullanılmaktadır. Geçen yıl ABD yüksek mah-
kemesi de bu yönde bir ictihat açıklamıştır. 
Bütün sözleşmeciler gibi Özlem Zengin de ünlü 
“kadınlar ve kendini kadın hissedenler” sözüy-
le bu denkliğin bayraktarıdır. 

Erkek rolü nasıl ortadan kalkar, erkek cinsiyeti-
ni ortadan kaldırmanın birinci yolu, erkek ço-
cuklara erkeksi olmanın öğretilmesinin yasak-
lanması, sözleşmenin hem ruhunda hem de 
açılış tanımlarında yer almaktadır. İkinci yol, 
her erkeğin kadının ya da çocuğun basit bir şi-
kayetiyle rezil edici biçimde aşağılanması yo-
luyla tedbiren evinden uzaklaştırılması, şiddet 
tanımının genişletilmesidir. Fiziksel, psikolo-
jik, cinsel ve ekonomik şiddet, pratikte her sözü 
ve davranışı yoruma açık biçimde şiddet suçu 
içine koymaktadır. Evin erkeği en küçük tartış-
mada ömür boyu aşağılanacak, evliyse bo-
şanma ardından ömür boyu nafaka ödeyecek, 
belki hapse girecektir. Bunların uygulama-
ları henüz yoruma açık olduğundan tam etki-
si görünmemekte, ancak 21.yüzyıl boyunca en 
küçük bir yanlış söz, soğuk bir espri, eve polis-
lerin gelip erkeği götürdükleri bir duruma yol 
açmaktadır. Kuşkusuz bu durumda orta va-
dede evlilik ortadan kalkacaktır. Ancak erkek 
ve kadının birlikte yaşaması, bildiği ortadan 
kalkacaktır, çünkü erkek her an o evden uzak-
laştırılabilecek, çocuk varsa, üzerindeki hak-
ları unutması gerekecektir. 21. yüzyıl ortala-
rına doğru aile ve erkekle kadının birlikte aynı 
evde yaşaması büyük ölçüde azalacaktır. Söz-
leşme ve onun gerektirdiği yasalar ve bunla-
rı zorlayan GREVIO örgütü bunu zorlamakta-
dır. Ailesiz toplum kuşkusuz toplumdaki erkek 
“toplumsal cinsiyetini” yıkmaktadır. Ailede 
merkez konumda olmayan erkek rolü bir süre 
sonra ikincil, üçüncül bir noktaya kayacaktır. 
Ancak bu kadını da yıkmaktadır. Sevgi, şefkat 
ve uyum içinde bir erkekle bir arada olmayan 
kadın sunî yollarla doğasına aykırı bir durum, 
konum ve ruh içinde olacaktır. Dini bir kenara 
itip, namus gibi kavramları da eğlence vesilesi 
gördüğünü yazıya dökmüş İstanbul Sözleşme-
si, bunların çok ötesinde aileyi ve erkeği orta-
dan kaldırmaktadır. Eğer uygulanması devam 
ederse ailenin olmadığı, normal ilişkinin na-
dir görüldüğü, çocukların aile ve hatta birey-
lerce değil toplu olarak üretildiği, dinin zaten 
tanımlı bile olmadığı bir yeni topluma doğru 
ilerliyoruz. Böyle bir toplumun dinamikleri ol-
maz, herşey merkezi yönetilir. Bu nedenle söz-
leşmenin sonlanması öncelikli bir konudur.
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     İÇE BAKIŞ
Türkiye’ nin daha iyi ve daha insancıl bir ortam 
oluşturabilmesi için, sosyolojiye ve kendisini 
yetiştirmiş sosyologlara her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacı vardır. 

EBRU DURAN

 Biz sosyologların sıkça karşılaştığı ve cevaplamakta en çok zorlandığı soru, 
“Sosyoloji Nedir?” sorusudur. Sosyoloji, toplumsal dünyayı anlamaya ve açıklamaya 
yönelmiş önemli bir sosyal bilimdir. Fakat bu alanın sahibi olan bizler çoğu zaman 
sosyoloji, “toplumbilimidir” diyerek tanımlamayı geçiştirmeyi tercih ederiz. Sosyo-
loji gerektiği gibi tanımlanmadığı için hakkında pek fazla bilgi sahibi olunamayan, 
gerekli olmadığı düşünülen ve düşünce karmaşıklığına yol açtığına inanılan bir alan 
olarak tanınmaktadır.

 Yapılan araştırmalar sosyolojinin; özellikle ülkemizde kurumsal ve toplumsal 
düzeyde önemsenmediğini bunun başlıca nedeninin ise sosyolojinin “ne” olduğuna 
dair bilgi eksikliği olduğunu göstermektedir. Sosyoloji özellikle ülkemizde yeterince 
bilinmemekte hatta toplumun bu alana bakışının çoğu zaman olumsuz olduğunu 
da görmekteyiz. Bunun tek nedeni, tanımlanma problemi olmamakla birlikte baş-
lıca problemi tanımlanma diyebiliriz. Bu durumda biz sosyologların üzerine düşen 
görev; alanımızı sadece eğitim alan kişilerle paylaşmak değil, herkesin anlayabile-
ceği şekilde bölümümüzü ve kendimizi ifade etmek olmalıdır. Ne yazık ki toplumun 
bazı kesimi sosyoloji söz konusu olduğunda kendilerinin sosyolog olduğuna inanır ve 
biz sosyologları görmezden gelir. Farkında olmadıkları husus ise şiddet, boşanma, 
ekonomi, sağlık vb. alanlarla ilgili çalışmaların istatistik verilerinin ardında biz sos-
yologların olduğudur. Bizler, sıradan insanların gündelik hayatta yaptığından daha 
disiplinli ve bilinçli bir şekilde teoriler üretiriz ve her teorimiz bizden önce gelen bi-
rinin çalışmalarını temel alır. Genel itibariyle kendi başımıza hareket etmez; düşün-
celerimizi bir temele dayandırırız. Geniş toplumsal konular hakkında daha kapsamlı 
biçimde düşünür bu noktada sıradan insanların daha dar ve kişisel görüşlerinden 
uzakta teoriler üretiriz. Ülkemizde maalesef ki bilim denildiğinde daha somut verileri 
olan matematik, tıp, mühendislik gibi bölümler insanlarımızın aklında ilk sıralarda 
yer alırken sosyoloji ikinci planda kalmakta ve rahatsız edici ifadeler üreten çatışma-
cı bir alan olarak görülmekte bu sebeple de kendisini ifade etmekte zorlanmaktadır.

 Sosyolojiye ihtiyacımız var!

  Çünkü sosyoloji  “Neden?” sorusuna cevap aradığımız ve tamamen olma-
sa da sorularımızın çoğuna cevap bulduğumuz bir alandır. Sosyal bilimlerin önemini 
kavrayamayan bir toplum, kendi gelişim dinamiklerini elinde tutamadığı gibi, ge-
leceğini kurma ve güçlü olma şansını da kaybedecektir. Sosyal bilimleri savunmak 
özünde toplumu savunmak demektir. Türkiye’ nin daha iyi ve daha insancıl bir or-
tam oluşturabilmesi için, sosyolojiye ve kendisini yetiştirmiş sosyologlara her zaman 
olduğundan daha fazla ihtiyacı vardır. Sosyolojinin asıl sahibi sosyologlardır ve biz 
sosyologların üzerine düşen görev ise sosyolojiye sahip çıkmak her koşulda alanımı-
zın değerini arttıracak çalışmalar ortaya çıkarmaktır.
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE

EĞİTİM
Eğitim bir dağın zirvesinden akan şelaledir. En tepe 
noktasında insanın özü duygusal hâlleri mantık örgü-
sünün sentezi yer alır. Çok kısa bir ifadeyle eğitim, top-
lumun kökeninde zirveyi oluşturan çeşitli işlevleriyle 
kurum kurallarının birbirlerine karşı tutum davranışla-
rını biçimlendiren insan kaynağı hazırlayarak şelalenin 
akışını sağlayan bir düşünüş, eylem biçimidir.
Eğitim son derece önemlidir, tarihte eğitim kadar eski 
bir eylem biçimi olamaz. Eğitim insanın kendine ait ol-
duğu özgüsel donanımıyla kendi doğal yapısını oluş-
turur. Eğitimin kendi içinde bulunan bilimsel, tarihsel, 
ekonomik, teknolojik, kültürel olgular, değerlerdir.
Tarihe baktığımızda 1921 Maarif Kongresi, eğitim sis-
temindeki olay gelir. 1921 yılında Ankara’da toplanan 
Maarif Kongresinin eğitim tarihinde önemli bir adım 
olmuştur. Kongrenin toplanmasının amacı; okul ve öğ-
renci mevcudunu tespit etmek, bu konuda gerekli çalış-
malarla eğitim sistemine milli bir katkı sunmaktır. Eği-
tim tarihinin başlangıcı olarak Atatürk; bilim, eğitim ve 
kültür alanındaki fikirlerini, yapılacak olan inkılapların, 
öğretmenler için neler düşündüğünü ve onlardan neler 
beklediğini anlatan tarihi bir konuşma yapmıştır. Çağ-
daşlaşma yolunda bir adım atılmıştır.
TBMM Döneminde Maarif Vekaleti görevine sırasıy-
la Rıza NUR, Mehmet VEHBİ, Hamdullah SUPHİ ve Sefa 
BEY’ler getirilmiştir. Eğitimin teşkilatlanmasında gö-
revler alarak müfredatın yeniden oluşturulması öğret-
menlerin yetiştirilmesi konusunda gayretler göstermiş, 
o günün şartlarında tüm imkânları seferber etmişler. 
Temel amaçlar belirlendiğinde ilk faaliyet planı, mev-
cut okulların açık tutulması ve idare edilmesi sağlandı. 
Öğretmenlerin önemini baştan beri önemseyen, Mus-
tafa Kemal Atatürk savaş esnasında “Maarif Kongre-
si” tertiplemesi o günkü şartlarda da dikkat çekmiştir.

Günümüzde Türkiye’ de eğitim konusunda gelişen son 
noktada öğretmen ve öğrencinin birçok problemle kar-
şılaştığını görmekteyiz. Yaşamış olduğumuz pandemi 
döneminde eğitim sistemi tamamen çökmüştür. Sağ-
lık sisteminden sonra ikinci sırada yer alan eğitim sis-
temine dair genel bir yetkiyle öğretmen ve öğrencilerin 
bu süreci en hafif şekilde atlatılarak süreç işlemeliydi. 
Okulların kapanmasıyla eğitim sistemi geriye gitmiştir. 
Öğretmen ve öğrencilerin sorunlara kalıcı çözüm ve ça-
lışmalarla süreç işlemeliydi.
Cumhuriyet Dönemi’nde Atatürk, o dönemin şartla-
rında köylere birçok öğretmen atamaştır. Teknoloji-
nin artması bir çok amacın çoğalması eğitimde gerek-
li kaliteyi arttırmamıştır günümüzde. Sınav sistemine 
dayalı hem öğrenciler hem de aileler bu konuda stres 
yaşamaktadır. Yapılan sınavlarda öğrencilere hiçbir 
imkân sunulmamaktadır. Günümüzde yaşanan virü-
sün etkisiyle EBA’ya ulaşmada sıkıntı yaşayan kırsal ke-
simdeki öğrenciler ile birlikte birçok sorunu beraberin-
de getirmektedir. Öğrencilerin başarılı olması için etkili 
ve yetkili yöntemler sunulmalıdır.
Eğitimi; birey edinmiş olduğu bilgi, beceri, deneyim ka-
zanarak önce kendine sonra ailesine çevresine fayda 
sağlamaktır. Eğitim amaç değil araç olmalıdır.
Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. 
Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur... Eği-
timdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız. Şanlı yüksek bir 
topluluk hâlinde yaratır; ya da esaret ve sefalete terk 
eder. Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmen-
lerdir.

 

Ceylan Sürül
Sosyolog ve Aile Danışmanı 
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AİLE 
EĞİTİMİNDE 
KAYNAK 
ÇEŞİTLİLİĞİ

Serkan Serhat Süer
Sosyolog ve Aile Danışmanı 

Eskiden  anne, baba, yakın çevre  ve diğer bazı  organik uyaran ve eğitim araçları ile edindiğimiz 
bilgiler üzerine  aile yaşantımızı organize  edip aynı zamanda  bunu diğer kuşaklara  aktarıyor-
duk.
Şimdilerde  anne-babanın  ve  diğer  organik  eğitim kaynaklarının zaman, ilgi veya nitel  limit-
lerinin düşük seviyede  seyretmesi, inişli -çıkışlı olması karmaşık hâle gelmesi gibi sebepler ile 
yan eğitim süreçleri kendini var etme imkânı bulmuştur.
Sadece eğitim kaynak çeşitliliğinde yan eğitim süreçlerin ortaya çıkması  söz konusu değil tabii 
ki, aile ve evlilik süreçlerinde ortaya çıkan problemlere geleneksel  yöntemler ile değil de daha 
teknik ve iç kaynakların dışında çözüm destek bulma talebi ve buna olan arz artmıştır.
Aile okulu ,evlilik okulu  ve aile danışmanlığı   süreç ve  uygulamaları bunları doğrular nitelik-
tedir.
2000’li yıllarda İstanbul merkezli yerel yönetimlerin hizmet kalemleri arasında yer almaya baş-
layan bu tarz hizmet süreçleri artık tüm Anadolu’ya il ve ilçelere kadar yayılmış durumda. Bir 
kamu kurumu hizmeti olmaktan çıkıp özel kuruluşlar ile daha da kurumsallaşıp daha organize 
vaziyette ve en önemlisi sürekliliği olan bir hizmet dalı hlâine gelmiştir.
Bu durumun tercihli bir  hizmet alma ihtiyacı olmaktan çıkıp ileride  sıradan bir  ihtiyaç gibi 
gündelik hayatın içerisinde  yer alması muhtemeldir. Kaotik şehir yaşantısı ve diğer bazı sosyal 
problemler  ve dijital çağın nimetleri(!) bu sürecin  saikleri arasında gösterilebilir.
Bu  tarz hizmetlerin  yaygınlığı  ulaşılabilirliğinin kolaylığı kadar kalite/ nitelik ölçütlerini somut  
araçlar üzerinden ölçülebilirliğinin  mümkün olması  hem  hizmetin topluma nitel katkısı hem de 
bu tarz hizmet üreten özellikle de özel kuruluşlar nezdinde  olası istismarların önüne geçilmesi 
açısından devlet denetiminin önemi ile birlikte  öne çıkmaktadır.
Dergimiz “sosyoLOG”  tarafından organize edilen   “Aile Bahçesi Etkinlikleri” sanal eğitimleri de 
yukarda tanımlamalarını yaptığımız  süreçlerde aileler için eğitim desteği anlamında  panora-
mik anlayışta  bir hizmet olarak sunulması gurur vericidir.
Aile ve evlilik kavramının son yıllarda artarak maruz kaldığı nitelik kaybı erozyon süreçlerinde 
eğitimin daha anne karnında iken başladığının bilincinde olarak; milli eğitim, geleneksel eğitim 
ve diğer modern  sanal veya fiziki eğitim araç ve organizasyonlarının  ağırlıklı olarak aile de-
ğerlerinin kutsallığı odaklı çalışmalar yapması  gerekirken bunun da bir bilgi  taşıyıcılığı yapan 
ansiklopedik zihin sahibi bireyler olarak değil de içselleştirme birlikte kalıcı davranış kalıpları 
oluşturacak şekilde tasarlanması ve uygulanması şarttır.
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DAY’S NEWS

DUYGU VE DÜŞÜNCENİN 
EĞİTİLMESİ

Şüheda  Derya
BARIŞ

Sosyolog / Yazar

İnsanın kendi içinde olan kendine dönük sevgi anlayışını besleyip çoğaltarak paylaşabilme-
nin insanın doğasında var olan bir gerçektir. Şefkat, merhamet, sevmek, sevilmek vb. duygu-
ların kodlarına yerleştirilmiş bir varlık olarak insan, hangi yönünü beslerse o yöne doğru bir 
eğilim gösterir.

  Jean – Jacgues Rousseau’ya göre insandaki ben-sevgisi ondaki olan en temel duygudur; 
bu duygu ilkseldir, içgüdüseldir, tüm geri kalan ne varsa bu duygunun değişkileridir. Ama bu 
duygu bencillik ile karıştırılmamalıdır. “Çünkü bencillik yalnızca toplumda doğan ve insanı 
her zaman kendini başkalarına yeğlemeye götüren bir duygudur.”

   Rousseau, duyusallığın isteği bedenin iyiliğine eğilimli iken, düşünme yetisinin isteği, düzen 
sevgisi ya da isteği tarzında ruhun iyiliğine ve gelişimine eğilimlidir. Gerek bedenin iyiliğine 
yönelim, gerekse de ruhun iyiliğine yönelim, her ikisi de ben- sevgisinde dile gelirler.

   “İnsan varoluşu; zihin, beden, duygu ve maneviyattan oluşur. Birbirini tamamlayıp dengeli 
bir biçimde kullanılması tasarlanan bu 4 sistem içgüdüler, anlam katma ve bağlanma gibi 
etkenlerin etkisiyle ‘ben diyebilmek’ ve ‘aynılık hissi’ yaşatmak adına ego oluşturma eğili-
mindedir. Bu eğilim nedeniyle sürekli ve gereksiz düşünerek, kendilik sandığı egoyu koru-
maya çalışırken haddini aşar ve bedeni, duyguları farkedemez hale gelir ve maneviyattan 
(maneviyatla kastettiğim egodan daha fazlası olduğunu göremez) uzaklaşır. Zihin, yapay 
oluşmuş egoyu korumak ve beslemek adına başarı, güç, gurur, hırs ve benzeri kavramlara 
odaklanır ve hep bu konularla ilgili üşüşen düşünceler nedeniyle kişi giderek tıkalı ve hasta bir 
varlık haline gelir. (güç başarı, sevdiklerine aşırı odaklanma)”( Dr. M. Levent Soylu)

    İlahi kitap Kur’an-ı Kerim’de en önemli vurgu insanın kendisini maddi- manevi eğitmesi ek-
senlidir. Özellikle akletmez misiniz, düşünmez misiniz ifadeleri çokça zikredilir. Ve her bir sure 
ile insana verilmek istenen bir mesaj vardır. Bu minvalde bakıldığında insanın yaratılışında 
daima kendisini eğitmesi, onarması ve arındırması ekseninde yönlendirilmiştir.

     Egolarından arınmak için kişinin kendine komutlar vermesi ve düşünce ile duyguyu sentez-
leyip bir denge oluşturması, insanın hamurunun hakikat ile yoğrulmasından kaynaklıdır. Bu 
hamurun içine katılan kimyasal maddelerle kişi öz benliğinden uzaklaşır ardından haz ve hırs 
odaklı bir bakış açısı geliştirir.  

    Einstein “Eğitim gerçeklerin öğretilmesi değildir, düşünmek için aklın eğitilmesidir” der.  
Dolayısıyla sorgulama becerilerini geliştirebilmek ve merak dürtülerini korumak için aklın 
eğitilmesi mutlaktır. Muhakeme yeteneği, kavrayabilme yeteneği gibi melekelerin akıl süz-
gecinden geçip membağına ulaşma serüvenidir. Her bir süreç bir duygu ve düşünce çembe-
rinden geçer. Bu hayat serüveninin akıl süzgecinden geçmemiş her bir düşünce mana boyu-
tundan duyguyu çevreleyemez ve insanı maddeye esir eder. Maddeye esir olan akıl duyguya 
zehir pompalar ve pompalanan bu zehir fark etmeden insanı eritip bitirir.

İnsanın biyo –psiko-sosyal bir varlık olduğu ifade edilir. Burada insan sağlığını oluşturan üç 
öge olarak ifade edilen, beden sağlığı, ruh sağlığı ve sosyal sağlıktır. Toplum sağlığımız bu üç 
ögeden oluşan bir sistem gibidir. Sosyal ve bireysel kimliğimizin muhafazası ancak eğitilmiş 
duygu ve düşüncenin sükûn bulmasıyla mümkündür.
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MİLETOS OKULU 
VE 

FELSEFENİN DOĞUŞU
Ufuk İYİSOY 

Sosyolog 

 Miletos bugünkü Ege kıyılarında Büyük Menderes 
nehrinin ağzında antik bir liman kenttir. Döneminin 
ticaret merkezi ve bir çok bölgeden insanın karşılaş-
ma ve etkileşim noktası olmuştur. Aslen dünyada fel-
sefenin başlangıç noktası olarak da kabul edilebilir.
    İzmirli kör bir ozan olarak anılan, İlyada ve Odys-
seia destanlarının yazarı İyonya’lı Homeros,  Eski Yu-
nan mitolojisindeki çok tanrılı inanç sisteminden akıl-
la sorgulanan dünyada felsefenin doğuşu arasındaki 
noktadaki geçişi temsil etmekte ve sonrasında do-
ğan Miletos ekolüne ilham vermektedir. Aslen Miletos 
Okulu, işe tabiattaki olayları gözlemlemek, akıl yo-
luyla nedenleri sorgulamak, varlığın kaynağını ara-
makla başlamış ve şimdi  “Doğa Felsefesi” olarak ad-
landırdığımız düşünce sistemi  ortaya çıkmıştır.
     M.Ö. 6.yy.’da İyonya aydınlanmasıyla ortaya çıkan 
Miletos Okulu’nun öncü ismi Thales’dir. Varlığın kay-
nağı, tözü ya da onların deyimiyle arkhesi nedir soru-
suna Thales, maddesel bir açıklama getirmek istemiş 
ve “arkhe sudur’’ yanıtını vermiştir. Ona göre dünya, 
suyun üzerinde yüzmektedir. Deney ve düşünme yo-
luyla doğayı açıklamaya çalışan Thales, kendisinden 
sonra gelen düşünürlere  bir zemin oluşturur ve artık 
günümüzde felsefenin başlangıç noktası olarak ka-
bul edilir.
   Thales’ den sonra öğrencisi Anaksimandros arkhe 
sorununu devralmış ve “aperion”(sonsuzluk) kavra-
mını temel ilke olarak tespit etmiştir. Ona göre tüm 
canlı ve cansız nesneler, dünyada var olan tüm hare-
ketler sonsuz ve sınırsız bir şekilde var olacak ve de-
vam edecektir. Sıcak soğuğu ve o da  sonra tekrar sı-
cağı takip edecek ve aradaki denge hali sonsuz ve 
sınırsız bir şekilde devam edecektir. Yaşadığı dönem-
de bilinen dünyanın haritasını(bugünkü Akdeniz ve 
çevresi) çizmiş, gökyüzü olaylarını incelemiş ve Ast-
ronomi’nin mucidi olarak kabul edilmiştir. Depre-
mi Yunan mitolojisindeki tanrıların hiddetine değil de 
yeryüzünün fiziki  hareketiliğine bağlayan ilk kişidir.

     Anaksimandros’un öğrencisi Anaksimenes, Miletos 
ekolünün son temsilcisi olarak anılır. O hocası Anak-
simandros ve onun hocası  Thales’in arkhe fikirleri-
ni bir bakıma sentezleyerek maddesel ve sonsuz olan 
havanın arkhe olduğunu düşünür. Nitekim yeryüzün-
deki su buharlaşarak gökyüzünde bulutları, bulutlar 
yağmurlar ile suyu, su, çamuru, toprağı ve taşı oluş-
turur. Tüm bunlar havanın gevşeyip sıkılaşmasıy-
la oluşur. Hava sudan daha gerekli ve daha büyüktür. 
Anaksimenes kendisinden önce gelen hocalarından 
farklı olarak canlı ve cansız ayrımını yapmış ve ruh 
kavramını ortaya atmıştır. Ona göre hava Tanrı’nın 
gücüdür, sınırsız olduğu için de canlıdır ve tüm canlı-
ların ruhu vardır.
      Sokrates öncesi olarak adlandırılan dönemin ilk 
ve önemli temsilcilerinin oluşturduğu Miletos ekolü 
ya da Miletos Okulu kendisinden sonra gelecek olan 
tüm filozoflara ve bilim insanlarına ilham vermişler-
dir. Arkhe’yi, sonsuzluk, hava, ateş ve sayı gibi tek bir 
töze bağlayan düşünce sisteminden çoklu töz ilke-
leriyle açıklayan  atomculara, oradan geometrinin, 
coğrafyanın, matematiğin, fiziğin, astronominin, bi-
yolojinin doğuşuna ve felsefenin sistematik, ampi-
rik doğa bilimlerine dönüşümüne, tarih, sosyoloji ve 
psikoloji gibi sosyal bilimleri oluşturmasına ve günü-
müz komplike dünyasında var olan tüm bilgilere kay-
nak oluşturmasına kadar geçen sürede bilim ilerlemiş 
ve dönüşmüştür. Bilgi, insanoğlunun merak duygusu-
nu tatmin etmek için hızla artan bir ivmeyle akmaya 
devam etmektedir.
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