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Selam
sosyoLOGdergisi Genç Sosyologların Sesi-04

Editörden Önsöz
 Genç Sosyologların sesi SosyoLOG 17 Kasım tarihi itibariyle dijital ortamda yayın hayatına 
başladı. Toplumsal sorunlara objektif birer yaklaşımla çözüm arayan, ‘’ben merkezcilik’’ ten ‘’biz’’ e  
evrilen bir dönem başlıyor, hepimize hayırlı uğurlu olsun. Dergide editör grubunda ve yazar kadrosunda 
olmaktan gurur duyuyorum. Sizleri de gün geçtikte büyüyen SosyoLOG ailemize bekliyorum. 
Dergi de içerik, atomlardan oluşan her şeyi kapsıyor.  Bu ne mi demek? 

Öncelikle;
• İnsan ve O’na dair tüm güzellikler ve sorunlar
• Doğa; nefes alan her zerresiyle, bir bütün olarak
• Sanat; ruhu, güzellikleri ve sübjektif bakış açısıyla
• Bilim, yaşama dair tüm katkılarıyla
• Din, aklın ve vicdanın birlikteliği, sorgusuz sualsiz teslim olabilmeyi başarabilmek adına 
yapılabilecekler

Bunlar gibi sonsuz mutluluk veya sorun kaynağı olabilecek; çözüm yollarını da yine kendi içimizde 
bulabileceğimiz bir iletişim kardeşliği başlattık.

 İnsanoğlu’nun gitgide birbirinden uzaklaştırıldığı, fiziki yalnızlıklara mahkûm edildiği bu 
döneme inat yine de her türlü imkânı kullanarak iletişimimizi daha da kuvvetlendireceğiz.
Yaşamak, bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine…

Hepinizi SosyoLOG ailemize bekliyoruz.
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Tecrübe Üzerine
Herkes aynı koşullara ve şansa sahip değilken,

insan yaşamı bu denli değersiz midir ki 
kendi kendinin katili olabilsin? 

Düşünüyor muyuz, insanlar ne derece doğru bilgiye 

ulaşabiliyor ve bunu doğru yolda içselleştirip birikim 

kazanabiliyor? Kısa sürede kazanılmadığı görülse de, 

umarım bu sessizliğin gücü, içe dönük tecrübenin 

kazanım kumbarası olmuştur ve umarım içsel 

zenginliğimiz sevgiyle yıldızlaşıp özgürlüğe kavuşacaktır. 

Tecrübenin dışa uygulanışının çoğunlukla bizi bencil, 

kindar ve acımasız yaptığını gözlemliyoruz. Dünyamıza 

karşı tecrübe kazanmak ancak çirkinlikleri, yanlışlıkları 

görüp doğruyu öğrenme, duyarlılık ve farkındalık 

kazanma şeklinde olursa güzel ve yararlıdır. 

Sigmund Freud diyor ki: 

 “İnsanlar yavaş yavaş inanmamayı, güvenmemeyi, 

sevmemeyi ve kronik şüpheci olmayı öğrenir. Bu 

gerçekleştiğinde artık ne yazık ki çok geçtir. İnsanların 

‘tecrübe’ dediği şey budur. Kalbiyle bağlantısını kaybetmiş bir 

insana ‘tecrübeli’ denir.” 

 Freud’un tecrübe ile ilgili görüşü anlamlı fakat 

irdelenmeye değer bir konudur. Kendimize, “nasıl bu duruma 

gelinir, nedenleri nelerdir ve kurtulmak mümkün müdür?” 

gibi sorular sormamız ve yanıtlamamız gerekir. Zaman zaman 

kırılsam da insanları hatta tüm varlıkları sevmek gibisi yok! 

Kırılmalarım artı değer katmıştır daima… Çünkü biz severek 

var olma bilinci ve güzelliğini yaşıyoruz. Çünkü tecrübe; içe 

dönük uygulandığında yaptığımız yanlışa varıp, o konuda 

kendimizi geliştirmemizle faydaya dönüşür. “Tecrübeli bir 

gazeteci” dediğimizde, o kişinin bilgi ve birikimleri ile mesleki 

yeterliliğe sahip olduğunu anlıyoruz! Demek ki, yanlışlarımız 

ve kötü deneyimlerimiz kendi içimizde doğru kazanımlara 

dönüştürülebilir. Yaşadığımız sürecin gelişimlerini takip 

etmeye çalışan milyonlarca insan var. 

Duygularda soğuma, eksilme, nefret başladı mı yavaş 

yavaş ’insanlığını kaybetme’ özellikleri görülmeye 

başlar. Tüketime, hazırcılığa dönük bir yaşam biçimini 

benimseme içgüdüsüyle başlayıp hırs, bencillik, kimlik 

çatışmaları ve böylece sosyal ilişkilerde bozulmayla 

nihayet ahlaki yozlaşmalara varan süreç; kopuş ve 

savrulmalar, sürüklenmeler, boşluk ve tabi ki acımasız 

çarkın onlar için örülmüş ağları… 

Demek ki asıl sorun; çoğunluğumuzun acı tecrübelerini, 

gördüğümüz ve hissettiğimiz duygu çöküntülerini ve 

yanlışlıkları kendi içimizde sorgulamaksızın düzeni, 

hakkı ve adaleti dışarıdan, hep başkalarından bekliyor 

olmamız ve dahası bireyi olduğumuz toplumda 

geldiğimiz noktada sorumluluk payımızın olduğunu 

görmezlikten gelmemiz. Aile, vatan, millet ve bayrak 

kavramları, dolayısıyla bağlılık duygusu bu nedenle çok 

önemlidir belki de. Bu şekilde yoğun bir duygusal eksiklik 

de başka yan faktörlerin tetiklemesi veya feodal bir 

yaşantının şartlanmışlıkları ve etkileşimlerini üzerinden 

atamamanın sonucu ortaya çıkmıştır çoğunlukla. 

Merakla, araştırmakla başlayan bu amansız sürece, 

toplumsal bilinçle aydın bireyler olmanın sorumluluğu 

da dahil çok fazla gereksinim olduğuna inandığım 

bu günlerde, gelişim gücünün toplumumuzda hızla 

yayılması, geleceğimize sağlam bir temel oluşturması 

dileklerimle... 

 Herkes aynı koşullara ve şansa sahip değilken, 

insan yaşamı bu denli değersiz midir ki kendi kendinin 

katili olabilsin? 
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Zengin/fakir ilişkisi, lüks/sefil hayatlar, olağanüstü 

güzellikte ve bakımlı insanlar, senaristlerin ya da 

yapımcıların değil, onu talep edenlerin eseri aslında. 

Okumuş yazmış olmak ya da olmamak bu işin seyrini 

değiştirmiyor. Herkes hayatından ve çevresinden 

bir şeyler görüyor bu kurgularda. Kendimize ait 

bir gerçeklik bu. Ama sorun, kimsenin bunu itiraf 

edememesi. 

Yaşadığımız zaman dilimi ve teknoloji, bunu sadece 

ayan beyan ortaya koydu. Gözler önüne serdi. İşte 

çoğunluğun öfkesi de bu sebepledir. O dev ekranları 

evlere hobi olsun diye sokmadık. “Hiç izlemiyorum” 

diyenler dahi bir şekilde vâkıf her detaya. Çünkü 

beklentilerimiz yüzde elli kampanya ile taksit taksit 

karşılanıyor. Piyasayı yükselten de ona gereken 

finansı sağlayan da sonra oturup eleştiren de yine 

biziz.

Tüketim endüstrisi bize istediği reklamı yaptı ve 

satışını gerçekleştirdi. Bunu ister eşya olarak algılayın, 

ister görsel yayın... Kazdığımız çukur büyüdü ve 

hepimizi içine aldı. Bu saatten sonra söylenecek tek 

cümle: Geçmiş olsun Türkiye…

 Son on yıldır televizyon ekranlarında 

yayınlanan dizi, film ve programlar ülkenin arz-

talep dengesinin en sağlam özeti aslında.

Yemek programları, stil programları, evlilik 

programları, kadın programları...

Hangi kanala geçiş yaparsanız yapın; karşınıza hep 

benzer temalar, farklı kurgu ve oyuncularla çıkıyor. 

Her birinde müthiş bir hırs, kavga, dedikodu, 

mahremiyet işgali, saygısızlık mevcut. Üstelik, 

yıllardır yapılan tüm eleştirilere ve tepkilere 

rağmen yediğimiz menü aynı ve bundan müthiş 

keyif alıyoruz.

BİZİM BÜYÜK 
GERÇEKLİĞİMİZ

Geçmiş 
olsun 

Türkiye…
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 Yıllar var ki hep daha iyi 
olmanın hayaliyle tırmalıyorum 
hayatı… Daha iyi bir hayat 
adına üzerine pisliğinizi bile 
atmayacağınız çapsızlıkta insanlara 
eyvallah diyorum. Diyorum ama 
diğer taraftan bu baş eğişin 
ekmeğime olduğunu düşünerek 
avutuyorum kendimi. Bu zafiyet 
daha ne kadar sürecek bilmiyorum. 
Tek bildiğim yaşantımın, makus 
talihime bağlı olmadığı. Biraz çaba 
ve yeni bir düşünce yöntemiyle önce 
kendi sonra çevremdeki insanların 
hayatlarını değiştirebilirim diye 
düşünüyorum. Nasıl mı?
Sorgulayarak! Yanlışa yanlış diyerek! 
Boş vermeyerek!

Beni bu minvalde düşünmeye sevk 
eden bir anne tanıdım dün… Gözünde 
ıslak bakışlar olmasına rağmen zoraki 
gülümsemeye çalışıyordu. İş sözleşmelerini 
revize etmiş, imzaları topluyorduk. İmzasını 
atarken, yıllardır, karın tokluğu için çalıştığını, 
geçip giden yılların ondan evlatlarının 
çocukluğunu çaldığını, iki sene önce de 
yirmi dört yaşındaki oğlunu ansızın bir beyin 
kanaması neticesinde kaybettiğini anlattı...  
O an gözlerinde gördüğüm acı ve pişmanlık 
adeta yüksek gerilim hattına kapılmışçasına 
sarstı beni.  O kadar yalın ve naifti ki... Bir anda 
içimde yıkıcı bir sel gibi yükselen duygularım 
göz pınarlarımdan süzülmeye başladı. 
Ne diyeceğimi, nasıl teselli edeceğimi 
bilemedim; sessizce dinleyip içini dökmesini 
bekledim... “Yavrumun ne çocukluğuna ne 
de delikanlılığına doyabildim, hep birilerine 
bırakıp işe gitmek zorundaydım, anasına 
hasret gitti evladım. Artık hiçbir şeyin anlamı 
yok, kızlarım için zoraki nefes alıp veriyorum.” 
dedi.
İşte bunları duyduğum anda artık bir 
şeylere müdahil olmam gerektiğini, çalışma 
hayatlarımızın aile hayatlarımızı bitirdiğini, 
aslında her birimizin benzer kayıplar 
yaşamaya aday olduğumuzu düşündüm...
Yaşamak için mi çalışıyorduk, yoksa çalışmak 
için mi yaşıyorduk?
Pandemi süreci birçok şeyi 
sorgulayabilmemiz için de bir vesile oldu 
bence. İdari izinler, kronik hastalara tanınan 
toleranslar, iş yükündeki hafiflemeler, 
çalışma saatlerindeki esneklikler, kalabalık 
toplu taşımalardaki düzenlemeler, uzaktan 
eğitim deneyimleri vb. En önemlisi de kriz 
başladığından beri ailemizle çok daha fazla 
vakit geçirebilme imkânı bulduk. 
Demek ki mecbur kalınınca her şey mümkün 
oluyormuş. Belki bana kızacaksınız ama 
eski hızlı, gürültülü, kayıp zamanlara geri 
dönmemek adına neredeyse pandeminin 
bitmesini istemiyorum. 
Çalışma hayatlarımızda gözlerimize takılan 
at gözlüklerini çıkartıp, yeni insancıl 
düzenlemelerle hayatlarımızı devam 
ettirelim istiyorum. Keşke demeden önce, 
“yapacak bir şey yok” öğrenilmiş çaresizliğini 
lügatımızdan çıkararak bir çare bulmamız 
gerekiyor. Çok zor değil, sadece karanlığa 
küfretmekten vazgeçip bir mum da biz 
yakalım. 

Bakın o zaman etraf nasıl da aydınlanıyor.

Umutla....

Arzu 
AKPINAR

Karanlığa 
karşı bir 
mum da 
sen yak

PANDEMİ 
BİT(ME)SİN!
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“Okuyacaksınız, okutacaksınız; 
kürsüde, minderde, mektepte ve üniversitede.

 İlmin en büyük ibadet olduğunu halka öğreteceksiniz…
Hareket isyandır, isyanın da bir ahlakı vardır.”

diyerek “Hareket Felsefesi”ni Anadolu ile buluşturan felsefeci, sosyolog, düşünce ve fikir adamı



 TOPÇU
TA N I YA L I M
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1909 yılında İstanbul’da doğmuştur. Annesi 
Fatma Hanım Eğinli (Kemaliye), babası Ahmet 
Efendi Erzurumlu Topçuzadeler ailesindendir. 
Topçuzadeler ismi Topçu’nun dedesi Osman 
Efendi’nin Erzurum’un Ruslar tarafından işgaline 
karşı ordudaki topçuluk görevinden dolayı 
verilmiştir. Babası Ahmet Efendi küçük yaşlarda 
başladığı ticareti büyütmüştür. İstanbul’a 
yerleşerek Topçu’nun doğacağı Süleymaniye 
Deveoğlu Yokuşu’nda ahşap bir ev satın almıştır.
Savaşın verdiği sıkıntılar ile Ahmet Efendi’nin işleri 
bozulunca Çemberlitaş’a taşınmışlardır. Ömrünün 
büyük çoğunluğu bu evde geçen N.Topçu, ilkokulu 
Bezmialem Valide Sultan Okulu’nda okumuştur. 
Bu yıllarda fazla arkadaşı olmamış (N.Çelik Tezi), 
kitap ve gazete biriktirme merakı olmuştur (Kutlu, 
2006).
  İmla öğretmeni Nafiz Bey’in etkisiyle 
Mehmet Akif hayranlığı ve sevgisi gelişmiştir. 
Ortaokul tahsili için Vefa İdadisi’ne devam ederken 
felsefeye ilgi duymaya başlamıştır. Lise öğrenimini 
İstanbul Lisesi’nde yapmıştır.
 1928 yılında Avrupa’da okumak için 
girdiği sınavı kazanarak aralarında Hamdi Akverdi, 
Enver Ziya Karal, Vehbi Eralp, Ziya Somar’ın da 
bulunduğu öğrenciler ile Fransa’ya gitmiştir.
‘Hareket Felsefesi’nin kurucusu Moura Blondel 
ile tanışması ve mektuplaşması bu döneme 
rastlamıştır. Strasbourg Üniversitesi’nde felsefe 
öğrenimi görmüş, Sanat Tarihi’nde de lisans 
yapmıştır.

 Tasavvuf Tarihçisi Louis Massignon 
ile tanışması ve M.Blondel etkisi ile İslam 
tasavvufuna yönelmiştir. Strasbourg’da doktora 
tezini hazırlamış ve Sorbonne’da Türkçe’ye ‘İsyan 
Ahlakı’ olarak çevrilen tezini savunmuştur. Bu 
üniversitede felsefe doktorasını veren ilk Türk 
öğrenci, o dönemde Avrupa’ya giden öğrenciler 
arasında ‘Ahlak Felsefesi’ üzerine çalışan ilk kişi 
olmuştur. 

Üstün başarısından dolayı pek çok ödül almaya hak 
kazanmasına rağmen hiçbirini kabul etmeyip bunların yerine 
üniversitenin kulelerinde 24 saat Türk Bayrağı asılmasını 
istemiş ve yönetim bu isteği yerine getirmiştir.

Avrupa’da pek çok farklı alanlarda kendini geliştiren Nurettin  
Topçu Türkiye’ye dönmüş ve 1934 yılında Galatasaray Lisesi 
felsefe öğretmenliğine başlamıştır. Pek çok şehir ve okulda 
farklı derslerde 40 yıl öğretmenlik yapmıştır.

Hak bildiğiniz yolda
yalnız yürüyebilecek 
kadar güçlü olun



Yılın En İyi Doktora Tezi için ödül olarak
Sorbonne Üniversitesi’nde 

Türk Bayrağı dalgalansın istedi
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––Topçu’yu anlamak mevcut sloganlardan vazgeçmekten geçiyor belki de. Toplum 
yaşantısında, sosyoloji, felsefe, ahlak, din, iktisat, sanat gibi pek çok alanda yanlışların 
tespiti, reform niteliğinde düşünce ve eserler ile ömrü boyunca milletin hizmetinde 
olmuş bugüne ışık tutmuştur.

“Gayzımız, isyanımız, son haddine gelmiş gûya vurmak için, gûya ezmek için 
yumruğumuzu kaldırıyoruz. Fakat heyhat, kolumuz bir bez parçası gibi bitkin, 
kesilmiş bir halde kuvvetsiz yere düşüyor. Etrafımızdan imdat istiyoruz, gözlerimizin 
önünde kuvveti temsil eden zümre lâkayıt gülüyor. Halka çevriliyoruz, cemaat 
sarhoştur, kendine gelemeyecek kadar sızmış bir halde. Kime yalvaralım? Nereye 
çevrilelim?...”(Topçu, Ahlak Nizamı).

TOPÇU’YU ANLAMAK

Fransa’dan döndükten sonra bir arkadaşı 
vasıtasıyla manevi büyüklerden Abdülaziz 
Bekkine ile tanışmış ve düşünce dünyasına 
yeni bir yön vermiştir. Ayrıca Topçu, Mahmut 
Celaleddin Ökten’den de İslami ilimler alarak 
imam hatip okullarının kuruluşu sırasında onunla 
mesai arkadaşlığı yapmıştır.
1939 yıllarında İzmir’de görev yapmaktayken 
‘Hareket’ adında İstanbul’da basılan bir dergi 
yayımlamıştır. Hayatı boyunca izini süreceği 
ana fikirlerinin görülebileceği ilk sayılardaki 
yazılarının başlıkları ne kadar hazırlıklı, ciddi ve 
iddialı olduğunu göstermektedir: “Rönesans 
Hareketleri”, “Asrımızın Hareket Adamları”, 
“Vatandaş Ahlâkı”, “İçtimai Sınıflar”, “Siyaset ve 
Mesuliyet; Vazife Adamı -Kalp Adamı”, “Bizde 
Milliyet Hareketleri”, “Zorba -Esir Medeniyetleri”, 
“Benliğimiz”, “Mabet ve Tabiat”, “Neslimizin 
Tarihi”, “Muallim”, “İki Mezar”, “Sanatkâr”.

Yazıların üslubu ve hissiyatında savunulan fikirlerin 
seviyesiyle üst bir uyum arandığı açıktır. Hareket’in 4. 
sayısında yayınlanan ve zımnen Cumhuriyeti kuran 
kadroyu tenkit eden “Çalgıcılar” başlıklı yazıdan dolayı 
hakkında açılan soruşturma sonucunda ortaokulunu 
bitirdiği İstanbul Vefa Lisesi’ne nakledilir (Kara, 2009).
Topçu 1948-1949 yıllarında İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi’nde eylemsiz doçent statüsünde 
ahlak dersleri verirken, daha sonra kitap haline 
getirilen Bergson ile ilgili doçentlik tezini hazırlar. 
Ancak çeşitli engellemeler sonucu üniversiteye 
kadrolu olarak atanmaz (Kara, 2009).
Nurettin Topçu, sezgicilik ve hareket felsefelerini, 
Anadolu İslam tasavvufu içerisinde harmanlayarak 
ahlak felsefesi sistemini toplumun her alanında 
uygulanabilirlik anlayışı içerisinde yılmadan 
çalışmıştır... 



Bir sosyoloğun en önemli vasfı sadece yaşadığı 
dönemi incelemesi değil geleceğe de ışık tutmasıdır
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 Topçu devleti tanımlarken, bir devletin 
oluşumunda olmazsa olmazlar olarak gördüğü 
ilkeler; millet, vatan ve idare edici iktidar yani otorite 
ve idare ediciler üzerinden ele alır. Ona göre devlet; 
iradeli (güçlü bir otorite) ve iradesiz (güçsüz bir 
otorite) yönetilen toplum demektir. Devlete kutsallık 
atfeden Topçu; ‘İradenin Davası-Devlet ve Demokrasi’ 
adlı kitabında ‘en ideal yönetim biçimini milletleri 
iyiye doğru götürecek idare, başların sayısında 
aranmamalıdır. 

Toplumsal süreçleri genel anlamıyla din ve 

ahlak açısından inceleyen Nurettin Topçu; devlet 

düzenini de tıpkı diğer sosyologlar ve düşünürler gibi 

geniş bir çerçevede konu edinmiştir. Örneğin İbn-i 

Haldun için devlet; kökü bakımından toplumsal bir 

sözleşmedir ve canlı bir organizmadır. Doğar, yaşar, 

büyür ve ölür. Devlet Eflatun için; filozofun gerçek 

hakkındaki bilgisinin ve insan ruhunun ideal bir form 

halinde tecessüm etmesi, Aristo için; bireyin siyasal 

bir varlık olarak mensup olduğu organik bütünlük, 

Hegel için ise; Tanrı’nın yeryüzündeki yansıması ya 

da mutlak ruhun tarih içindeki belirginleşme şeklidir.

 Hareketlerinde mesuliyet ve otoriteyi yaşatırken 
her an büyük mahkeme huzurunda hesap verme 
durumunda bulunan büyük ruhları iş başına getirmeye 
ve bu ferdi değerlerin hareketlerini engelleyecek yıkıcı 
kuvvetleri önlemeye en kabiliyetli idare bizce en iyi devlet 
idaresidir’ diye belirterek bir anlamda eleştiri yapıp bir 
anlamda da çözüm önerisinde bulunur.
 Genel hatlarıyla yazdığı eserlerinde yaşadığı 
dönemi ve daha önceki dönemlerin devlet anlayışını 
demokrasiyle birlikte ele alan Topçu’yu araştırıp eserlerini 
incelerken bu tarihler ve çözüm önerileri bizi neden 
ilgilendiriyor diye düşünmeyin.
 Topçu’nun 1947 ve 1971 yılları arasında yazdıkları 
sizleri korkutmasın. Hatta o dönemki sorunlarla bu 
dönemki sorunların birebir olmasa da çok benzerlik 
gösterdiğini görecek ve düşüneceksiniz. Çünkü bir 
sosyoloğun en önemli vasfı sadece yaşadığı dönemi 
incelemesi değil geleceğe de ışık tutmasıdır. Her 
toplumsal olayda olduğu gibi insan-devlet ilişkisinde 
meydana gelen otorite boşluğunda oluşan kaos ortamını 
incelemede ve araştırmada en çok kullanılan yöntem 
olan tümevarım ve tümdengelimden yararlanılmaktadır.
 Bu sebeple N.Topçu olayları kimi zaman parça 
parça ele alırken kimi zaman da genel hatlarıyla inceleyip 
sorunlara kendi perspektifinden çözümler sunar (Vehbi 
Ünal, 2010). 
 1975 yılının Nisan ayında rahatsızlanan Topçu’ya 
pankreas kanseri teşhisi konur. 10 Temmuz 1975’te 
hastanede vefat eder. Mezarı Topkapı dışındaki Kozluk 
Kabristanındadır.

ARAŞTIRMA GRUBU:

Tanyeli
Mustafa DUMAN
Berrak BALKIN
Esra TELLİOĞLU
Eslem CİVAN
DERLEME: Emine TİLAVEL
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KÜBRA 
ŞEKERCİ

Nitelikli Günümüzün 
Niteliksiz Düşüncelerinden Biridir 

“Akıl” Fenomeni 

AKIL FENOMENİ ve

BİLGE TİLKİ 
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 “Oz Büyücüsü” kitabının yazarı L. Frank 
Baum bize belki farklı yollardan bulduğumuz yahut 
keşfettiğimiz bir şeyi sunar; Akıl ve Kalp ikilemi ve buna 
bakış açımız. Oz Büyücüsü’nün Korkuluğu beyin yani akıl, 
Teneke Adam’ı ise kalp peşindedir: Oz ülkesine doğru 
yola koyulmuşken, Korkuluk tökezleyip bir çukura düşer. 
Teneke Adam, neden çukurun etrafından dolaşmadığını 
sorar: “O kadar akıllı değilim, kafam samanla dolu, 
Oz’dan beyin istemeye gidiyorum zaten.” Onu anladığını 
belirten Teneke Adam, gene de beynin dünyadaki en iyi 
şey olmadığını söyler: “Sende var mı ki?” diye şaşkınlıkla 
sorar Korkuluk. Teneke Adam’ın cevabı: “Hayır benim 
kafam da bomboş. Ama bir zamanlar beynim de vardı, 
kalbim de… İkisini de denemiş biri olarak, daha çok bir 
kalbim olmasını tercih ederim.” der.
Nitelikli günümüzün niteliksiz düşüncelerinden biridir 
“Akıl” fenomeni. Akıl, bizim keşif yolumuzda hayli önem 
taşısa da kalbin bu noktadaki önemi ve konumu eşsiz 
ve muhteşem bir noktadadır. Akıl; fonksiyonların, 
kuramların, teorilerin ve materyallerin kurucusu olsa da 
bunları salt kendisi ile ortaya koyduğunda yansıttığı tablo 
ile, kalp aynasından yansıttığı tablo elbette kıyaslanamaz. 
Gabor Mate, “Vücudumuz Hayır Diyorsa” adlı kitabında 
duygulardan ve Ross Buck’ın “Özdüzenleme; kısmen, 
kişinin kendi hisleri ve arzularıyla uygun ve tatmin edici 
bir şekilde başa çıkabilme becerisi olarak tanımlanan 
duygusal yeterliğe ulaşmak” terimini ele alarak, zamanın 
getirisi olan akılcılığın, duygulara yani bir başka anlamı 
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ile kalbe olan üstünlüğüne değinmek ister. “Akılcılığın 
yüceltilen kültürel sembolü, Uzay Yolu’ndaki duygu 
yoksunu Spock’tur.”  Spock, Mate için bir akıl fenomenidir. 
Burada duyguların, hislerin belli bir olgunluğa 
erişmesinin, akıl fenomeninden çok daha ötede bir rol 
oynadığına parmak basmak ister.
 Antoine de Saint-Exupery, “Küçük Prens” 
kitabında bilge Tilki aracılığıyla bize bir şeyler iletir. 
Bunların ilki; “İnsan ancak yüreğiyle görür. Aslolan göze 
görülmez.” İkincisi; “Ancak kalple baktığımızda çok iyi 
görülür. İşin hakikati gözle görülmez.” Üçüncüsü ise; 
“ İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. 
Gerçeğin mayası gözle görülmez.” 
Birbirinden farklı alanlarda, farklı kültürlerde olsalar da 
ortak noktada keşfedilen aklın; kendini bilen bir kalpten 
asla önde olamayacağı bilgisidir. Daha çocukken başlarız 
bu fenomenleri putlaştırmaya; “Bu çocuk ne kadar 
duygusal.”, “Bu kadar hassas olma, biraz aklını kullan.” … 
Putlaştırdığımız “Akıl” kavramının altında kalan yine bu 
lafları söyleyen bizlerden başkası değildir oysaki. Asırlar, 
coğrafyalar, kültürler her ne kadar değişkenlik gösterse 
de herkesin bir ortak noktasıdır “Akıl ve Kalp” ikilemi. Belki 
de insanlığın sırrı her bireyin kendi hayat yolculuğunda 
başlangıç rotası ne yöne olursa olsun bu sorunun 
cevabını kendi içinde bulmak ve keşfetmektir. Böylece 
Bilge Tilki’ye söyleyecek bir söz çıkar belki kalbimizden.





B İ T E N  B İ R  D Ü N  &  B A Ş L A Y A N  B İ R  Y A R I N

S A N A L L A Ş I YO R  M UYU Z ?
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Günümüzde hızla artan sosyal medya kullanımı, 
insanı kontrolsüz ve bilinçsiz bir biçimde etki altına 
alıyor. Sosyal mecraların sunmuş olduğu olanaklardan 
yararlanırken çoğu insan, bunun üzerine düşünmeden, 
sadece beğenilere ve beklentilere göre hareket ediyor. 
Ne yazık ki hayata karşı duruşlarını, karakter, hâl ve 
hareketlerini başkalarının beğeni ve takipçi sayısına göre 
dizayn etmeye çalışan bireyler ortaya çıkıyor. Aslında 
burada gizli bir mobing söz konusu. Gerçek karakterlerine 
yabancılaşıp olmak istedikleri karakterlere bürünerek, 
“mış” gibi yaşamaya çalışan ve bunun kendilerine neler 
getirebileceğinin farkına dahi varmayan “sanal köleler” 
oluşuyor. Bu sanal köleler, zamanla geçmişi ve geleceği 
arasında bağ kurmakta zorlanan, ananelerine yabancı, 
empati yapamayan, sabırsız, her şeyin bir an önce 
olup bitmesini isteyen birer bireyler olacaklar ki bu da 
toplumdaki ilişkileri derinden etkileyecektir.
 Bir zamanlar “kokmuştur” düşüncesiyle komşularla 
paylaşılan yemekler, şimdilerde ise sırf sosyal mecralarda 
paylaşım yapmak için donatılan sofralarda yer alıyor. 
İtinayla fotoğraflanıp sanal alemde paylaşılıyor, hem de 
adeta yarış hâlinde.

Sosyal mecralarda herkes herkesle mekân, saat fark 
etmeksizin iletişim hâlinde, hem de gerçek dünyadaki 
iletişimden daha hızlı bir şekilde. Bu mecralarda ana ayak 
uyduran kimliklerle kurulan arkadaşlıklar, dostluklar, 
ilişkiler yaşanmışlık hissi uyandırmadığı için hiçbir 
sorumluluk barındırmayan kozmopolit bir sanal dünya 
sunuyor ve bu da bireylere cazip geliyor. 

 Fakat bunlar zamanla birtakım sorunları da 
beraberinde getirecek. Örneğin, bireyler önce kimlik 
karmaşası yaşayacak ve bu önce kendine güvensizlik ile 
başlayıp bu güvensizlik topluma doğru ilerleyecektir.
İnsanlar artık kendi benliklerinin farkına varmalılar. 
Gözlerini, o sıkışıp kaldıkları küçük ekranlardan gökyüzüne 
çevirmeliler. Artık çocuklar, gençler gökyüzüne bakmıyor. 
Sokakta, yolda yürürken telefonda oyun oynamak sadece 
level atlatır. Ama gözlerini o ekrandan alıp gökyüzüne 
ve çevrelerine çevirirlerse hayal güçleri genişleyecek, 
empati yapma seviyeleri yükselecektir. 

Çocuklar da Tehlikede

İnternet, ne yazık ki çocuklar için de büyük bir tehdit 
unsuru. Çocuklarımız, vaktinin çoğunu yaşıtlarıyla 
oyunlar oynamak yerine sanal oyunlarla doldurur 
oldu.  Oysa, sokak oyunları çocuğun kendine güven, 
kendini denetleme, birlikte dayanışma hâlinde iş birliği 
yapma, kurallı, sorumluluk almayı gerektiren bireysel 
ve toplumsal alışkanlıklar kazanması için neredeyse 
bir gereklilik. Burada ailelere ve eğitimcilere büyük iş 
düşüyor. Çocuğun eline telefonu verip sessizleştirmek 
yerine, onlarla vakit geçirip bilinçli birer kültür aktarıcısı 
olmalılar. Bu sayede çocuk ve gençlerin tek endişeleri 
şarjın bitmesi ya da internetin kotasının dolması 
olmayacaktır. Ailelerin artık, “sussun” diye verdikleri 
telefonları, artık ellerinden düşürmez hâle gelen 
çocuklarına kızmak yerine, durup bir düşünmelerinin 
vakti çoktan geldi de geçiyor…

http://marschl-arts.deviantart.com/art/3-Wise-Monkeys-388917660

İnsanlar artık kendi benliklerinin
farkına varmalılar

Sosyolog 

Elif Dilara TAHTACI 
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Gece lambasının ürkek aydınlığında seni beklerken 

Karanlığın o kör kuytularında,

Kaçkın gölgelerin hışırtısında,

İşlerim seni iplik iplik yarının bulutlarına

Yağmur olup yağ diye topraklarıma

Yüreğimin en değerli işçisi!

Söyler misin, hiç mi varmaz sularına bir ceylan?

Haberimi getirmez mi sana inci küpeli güvercinler?

Hâlimi anlatmaz mı göğe püskürtülmüş dumanlar?

Ben ki, tırnaklarımla kazırken aşk mahzenini

Günbegün büyütürken seni göz bebeklerimde 

Hiç mi sızlamaz sol yerin?

Sen ki, gönül bahçemin en nadide çiçeği!

Gözlerden sakındığım

Zulamda bile saklayamadığım

Söyler misin, neremde taşıyayım seni?
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Gece Lambasının Ürkek Aydınlığında Seni Beklerken

Ayşe Karabulut



P
EM

P
E 

P
A

N
JU

R
        Yaşadığımız toplumda, toplum anlayışına 
modernizm eklendiğinde bireylerin yaşam 
tercihlerinin değiştiğini ve farklılaştığını 
görebilmekteyiz. Modern toplumlarda kişisel 
ilişkilere duyulan ihtiyaç giderek artmıştır. 
Bunun yanı sıra bireyler, kendilerini özel 
hissettiren kişilerle yaşadığı evlilik öncesi 
ilişkilerde iletişim, çoğu zaman duygusal 
anlamda başladığı görülmüştür. 
           Kadın ve erkek, aile kurumu içinde gerek eş 
gerekse anne ve baba rollerinde evlilik öncesi 
yaşadığı toplumun sosyolojik ve kültürel 
değerlerini beraberinde yansıtır. Çoğu 
zaman bireysel farklılıkların hiçe sayıldığı, 
kişilerin özgürlük alanlarını kısıtlayıcı bağımlı 
ilişkiler; daha en başından aile kurumuna 
zarar verir. Ve ne yazık ki, sağlıklı iletişim 
kuramayan aile bireyleri, kısmen de olsa 
şiddete yönelebilirler. Kendi varlığını kabul 
ettirme çabası, sevgi ve saygının giderek yok 
olmasına ve çatışmalara sebep olur. Toplum 
huzurunu bozan davranışlar, bireyleri ruhsal 
ve duygusal anlamda yetersiz hâle getirir. 
Bu durum evlilik öncesi eğitim konusunda 
yetersiz olan ve sorunlara karşı çözüm 
oluşturamayan bireylerin yaşam kalitesini de 
olumsuz yönde  etkilemektedir. 
          “BİZ” olgusuyla başlanılan evlilik 
öncesi adımlar zaman içinde “SADECE BEN 
“olgusuna dönüşerek  tek taraflı bencil 
ilişkiler yığınına dönüşebilmektedir. Pembe 
panjurlu hayal edilen evlerin çatısı adeta 
başlarına yıkılabilmektedir. Gerek ekonomik 
gerekse sosyolojik anlamda yetersizlik 
duygusu hisseden bireyler, aile kurumu 
içinde alacakları sorumluluklardan kaçar 
hâle gelirler. Toplumun temel huzurunu ve 
düzenini her anlamda etkileyen tıpkı bir 
bitkiye verilen can suyu gibi gördüğümüz 
sevgi bağlarımızın aile kurumunu daha 
en başından nasıl da zedelendiğini fark 
edemiyoruz. Evlilik sonrası zayıf ve kırılgan 
ilişkiler kurumuş bir dal gibi kolayca kopmaya 
sebep olabiliyor. 

Şimdi soruyorum sizlere 
pembe panjurlu evler 
hayal mi oldu? 

Sosyolog 

Goncagül ERGEN

 Şimdi soruyorum sizlere pembe 
panjurlu evler hayal mi oldu? 
            Gerçek şu ki, evlilik öncesinde 
sağlıksız kurulan ilişkilerin hem toplum hem 
de bireysel anlamda zararlı hâle geldiğini 
görebiliyoruz. Bu tür istenmeyen durumlar, 
toplumsal hayatın ve ailede yaşayan bireylerin 
yüksek yararı göz önünde bulundurulmalı 
ve geliştirici önlemler alınmalıdır. Aile 
bilinçlendirme konulu seminer ve 
danışmanlık hizmetlerinden yararlanılmalıdır. 
Evlilik öncesi bilinçli bireylerin daha mutlu, 
özgüvenli ve aslında kişinin kendisi ve ailesi 
için yapmış olduğu farkındalık eğitimleri aynı 
zamanda toplumun huzuru ve düzeni adına 
da emsal teşkil eder. Uzun yıllar saygı ve sevgi 
bağlarını koruyan evlilikler, toplum adına 
kazanılmış en kıymetli değerdir. Toplumda 
yaşamımız boyunca   bize düşen sorumluluk 
bilinciyle hareket etmeliyiz. Nitekim öz 
saygımızı koruyarak bağımlı değil, bağlı 
olarak yaşamaya karar verdiğimiz bir hayat 
düzeninde pembe panjurlu evler gerçek olur. 
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           Eş olmak, yoldaş olmak, derdine derman, hoşluğuna 
ortak olmak... 

 Birçok insan düşünür, nasıl bir eş bulurum, 
diye. Burada bir tarif vermek söylendiği kadar kolay 
olmuyor. Her insanın özellikleri birbirinden parmak izi 
kadar ayrı, hatta beklentileri de! Hâlbuki bu sorunun 
sorulması gereken kişi öncelikle kendimiz olmalıyız. 
Yani soruyu kendimize sormayla başlamalıyız.  “Nasıl bir 
eş olmalıyım?” Bunun da basit bir tarifi yok gibi görünse 
de dikkat etmemiz gereken bazı tüyoları var.

 Öncelikle evliliğin üç kişiden oluştuğunu  bilmeli-
yiz. Kadın ve erkekten oluştuğunu düşündüğümüz 
evliliğin üçüncü kişisi “İlişkidir.” Ve aslında aranılan veya 
aranan eş olmanın da en önemli faktörüdür. Herkesin 
aradığı mutlu evliliğin sırrı işte bu “ilişkiyi iyi besleye-
bilmek.” Tabii ki arada çatışmalar da olacaktır gayet de 
doğaldır ve bu çatışmalarla baş edebilmek, çatışmaları 
yönetebilmek ilişkinin önemli yanlarından biridir. 

Aradığımız ilişkiyi bulmak ve mutlu bir şekilde yürüt-
mek istiyorsak üç alana odaklanacağız. 

Birincisi arkadaşlık ve yakınlık; Mutlu bir ilişki için, çift 
arasında işe yarayan, kaliteli bir arkadaşlık ve yakınlık 
olmalıdır. Peki siz iyi bir arkadaş mısınız?

İkincisi tartışmaları yapıcı bir şekilde yapabilmek. 
Tartışma her ilişkide kaçınılmazdır. Ancak yapıcı ve 
birbirinize yakın olabilmelisiniz. Bir tartışma esnasında 
ne kadar yapıcısınız?

Üçüncüsü ise birlikte “ortak anlam” ve “amaç” 
geliştirmektir. Birbirinin hayallerine inanmak ve onlarla 
gurur duyabilmektir. Peki siz kendi hayallerinizin ne-
lerden oluştuğunu biliyor ve hayallerinize ulaşmak için 
neler yapıyorsunuz?      

               Birini tanımak önce kendini tanımaktan geçiyor. 
Öncelikle kendimize saygı duymalı, sevgi ve merhamet 
göstermeyi bilmeliyiz. Kendi ihtiyaçlarımızı bilmek, 
beklentilerimizi belirlemek, kendimizi olduğu gibi kabul 
etmek aranan bir kişi olmanın başlangıcını oluşturuyor. 

Kendi özsaygısını oluşturmuş kişi eş ararken karşısına 
çıkacak kişiyi de saygı içinde olduğu gibi kabul edebi-
lecektir. Bir eşya alır gibi evleneceği kişinin özelliklerini 
saymak doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Her bir insan 
biricik olarak yaratılmıştır. Her birinin özellikleri şahsına 
münhasırdır. Nasıl ki arkadaşlık kurarken belli özellikler 
aramıyorsak, aradığımız eşin ömürlük bir arkadaşımız 
olacağını bilerek istediğimiz özellikleri sıralamamalıyız. 
İyi bir arkadaş arayan kişi öncelikle iyi bir arkadaş ola-
bilmelidir. Kendi özelliklerimizin farkına varmalı, varsa 
hoşa gitmeyen huylarımızı törpülemeli, hoşumuza 
giden güzel özelliklerimizi de geliştirmeliyiz. 

Aradığım Eşi Bulmak İçin 
Nereye Bakmalıyım?

            Çatışma anındaki davranışlarımızın, ne kadar 
kırıcı veya yapıcı olduğumuzu da irdelememiz ger-
ekir. Herhangi bir tartışmada ses tonumuz, sözlerimiz 
yapıcılıktan çok kırıcı yöndeyse bu konuda da kendimizi 
eğitmeli, nasıl daha yapıcı olabileceğimiz konusunda 
bilgi sahibi olmalı ve çaba göstermeliyiz. Tartışmaların 
büyümesinin ve çözümlerinin zor olmasının en 
büyük sebebinin kırıcı söz ve davranışlar olduğunu 
unutmayalım. Sorunları sinirli ve gergin olduğumuz za-
manlarda onaramayız. Bunun yerine sakin, iyi ve mutlu 
olduğumuz bir zamanda konuşmayı tercih etmeli-
yiz. Olumlu bir tutumla ilişki sorunlarımızı kolaylıkla 
çözebileceğimizi her zaman aklımızda tutmalıyız. 

 Son olarak hayallerimizin neler olduğunu 
bilmek ve gerçekleştirmek için çaba göstermek 
eşimizi seçtiğimizde onun da hayallerini anlamamızı 
sağlayacaktır. Hayallerimize, hedeflerimize ulaşmak için 
sarf ettiğimiz çaba ve emeğe inanmak, eşimizin de hay-
allerine inanmamıza, güvenmemize ve onunla gurur 
duymamıza vesile olacaktır.

Senin görevin aşkı aramak değil, ancak onunla  
aranda kurduğun engelleri aramak ve bulmaktır.  
     (Mevlana) 

Esra TELLİOĞLU
Aile Danışmanı
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Sevündük;
Türkiye’nin 
sorunlarını, 
bu meziyetlerden 
yoksun aile 
eğitimine 
bağlamaktadır

Mehmet Ali Şevki 
Sevündük’ün 
SOSYOLOJİSİNDE

AiLE
 Ülkemize sosyoloji iki koldan girmiştir. Bunlardan 
ilki Ziya Gökalp’in temsil ettiği Comte-Durkheim çizgisi, 
ikincisi ise Prens Sabahattin Bey’in temsil ettiği Le Play 
Demolins  çizgisidir. M. Ali Şevki Bey, Prens Sabahattin 
çizgisinin temsilcisidir. Biz de bu yazımızda M. Ali Şevki 
Bey’in aileye dair görüşlerini özetlemeye gayret edeceğiz.
Aileyi Demolins’in kamucu-bireyci toplum tasnifinden 
hareketle izah eden Sevündük’e göre çağdaş uygarlığı 
bireyci aile kurmuştur. O’na göre bireyci aile “sürekli 
üyesi karı-kocadan ibaret olan aile ” dir. Lakin bu tanıma 
uyan her aile tipinin bireyci aile olmadığını da belirten 
Sevündük’e göre bireyci ailenin ana kriteri, özerkliğin 
baba evinde sağlanmış olması ve vasilikten sıyrılıp 
erginlik yaşı denen çağda meydana gelmiş olmasıdır. 
Bu ailenin asli idealinin çocuğun kendini kurtarması 
olduğunu belirten Sevündük’ e göre “özerkleşme yaş ile 
gerçekleşir ve asıl önemli olan bu özerkliğin ailece derece 
derece hazırlanmasıdır. ” 
Bu hazırlanma dönemi ailenin eğitim biçiminin bir 
göstergesidir. Uygun bir eğitimle bağımsız ve girişimci 
bireyler yetiştirilir. Zira “bireyin gireceği ve kurulmasında 
rol oynayacağı kuruluşlar vardır ama bunlar barındırıcı 
ve koruyucu değil belli ve sınırlı amaçlar için çabaları 
birleştirici kuruluşlardır. ” Yani ailenin, eğitim üzerindeki 
etkisi göz önüne alınmadan, özerklik bir anlam ifade 
etmez. Böylelikle bireyci aile şahsın şahsiyetine uygun 
bir eylem alanı kurmuş olur. Sevündük, merkeze aileyi 
koymakta ve onun etrafında ördüğü ilişkilere dikkat 
çekmektedir. 
 O’na göre, çiftçi ve işçi ailelerinin tiplerini, köyde ve 
kasabada toplanış şekillerini, çiftliklerin kuruluş, yaylakla 
kışlak arasında konar göçer bir yaşam sürenlerin hayat 
şartlarını, tüccarla üretici arasındaki ilişkiyi, köy-şehir 
arasındaki bağıntıyı görüp anlamış değiliz. Oysa bunlar 
araştırılmalıdır. Türk toplumunun yaşayış, örgütlenme, 
iş bölümü ve bunlar sonucunda gelişen bağıntıları 
bilimsel bir yöntem ve bakış açısıyla irdelenmelidir.
Kuzey Avrupa’da gelişen bireyci aileyi ve bu tipin 
yetiştirdiği bağımsız ve girişken bireyi Avrupa 
medeniyetinin kurucusu sayan Sevündük; Türkiye’nin 
sorunlarını, bu meziyetlerden yoksun aile eğitimine 
bağlamaktadır.

www.sosyologdergisi.com
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PANDEMİ GÜNLERİNDE 
AİLELERE TAVSİYELER     

Sevgili anne ve babalar; 
corona virüsü salgını 

nedeniyle sokağa çıkma 
kısıtlamaları kapsamında 

evlere kapandık. Bu 
sebeple de hayatımızda 

bazı alışkanlıklarımız yön 
değiştirmektedir. Bu tarz 

değişiklikler aile içi iletişimi 
olumsuz etkilemektedir. 

Ev ortamında artan 
sorumluluklarla birlikte 

dışarı çıkmanın mümkün 
olmadığını bilmek, 

ailenin bütün fertlerinin 
tahammül sınırlarını 

zorlamaktadır. Yaşamların 
sınırlanmış olması 

nedeniyle; aile içi şiddet, 
teknoloji bağımlılığında 
artış, duygusal ve sosyal 
iletişim bozukluklar gibi 
daha çok sayabileceğim 

problemler meydana 
gelmektedir. Geçtiğimiz bu 

zorlu süreçten ise en çok 
yaşlılarımız ve çocuklarımız 

olumsuz etkilenmektedir. 
Çünkü yaşlılarımızın; yalnız 

kalma ve ölüm korkusu 
kaygıları ağır basarken; 

çocuklarımızın her alanda 
hayatlarındaki kısıtlanmalar, 

çevresindekilerin 
kaygılı davranışları 

ve bu yaşananları 
anlamlandırmada 

zorlanmaları nedeniyle 
kaygı ve korkuları yoğun 

yaşayabilmektedirler.  
Burada önemli olan, 

ihtiyacımızı sağlamak adına, 
kendimize ve ailemize 

alan açabilmek olduğunu 
unutmamak... Bununla 

birlikte aile içinde bu 
süreci sağlıkla ve birlikte 

atlatabilmek adına en etkili 
adımlar; birlikte hareket 

edebilmek, kuvvetli iletişim 
ve kuvvetli aile bağlarıdır. 

Aile bireylerimizin, bu 
yaşadığımız yoğun 

ve karmaşık olumsuz 
durumlardan fazla 

etkilenmemeleri için ya da 
daha sağlıklı atlatabilmek 

adına bazı aktiviteler 
yapılabilir.

Menekşe FAKI
Eğitimci-Sosyolog-Aile Danışmanı
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Bunlar:
• Virüsle nasıl başa çıkılacağını 
öğrenmek ve dengeli 
beslenmeye dikkat etmek.
• Öncelikle kendimiz 
kaygılarımızla başa çıkmak ve 
sürdürülebilirliğini sağlamak.  
• Sosyal mesafenin önemini 
çocuklarımıza ve yaşlılarımıza 
uygun bir dille olması gerektiği 
gibi anlatmak.
• Hayata dair pozitif ve huzurlu 
bir duruş sergileyerek, onları 
psikolojik manada rahatlatmak 
Hepimiz biliyoruz ki bu zorlu 
süreçte moral çok önemli. 
• Televizyon ve internetten 
yeterli olduğu kadar 
yararlanmak ve mümkün 
olduğu kadar gerçekçi 
kaynaklardan haber almaya 
özen göstermek.
• Çocuklarımız ve yaşlılarımızın 
yanında virüsle ilgili kaygılı 
ve olumsuz konuşmalardan 
sakınmak.
• Yaşam kalitesini arttırmak ve 
aile bağlarını güçlendirmek 
için birlikte ev içerisinde 
yardımlaşma bir yana iş 
bölümü yaparak, herkesin 
sorumluluklarını yerine 
getirmesini sağlamak.
• Gün boyu neler yapacağımıza 
dair küçük programlar yapmak 
(oyunlar oynamak, filmler 
izlemek, yarışmalar, kitap 
okumak mutfak etkinlikleri, 
dans-spor, dramalar, tiyatrolar 
gibi).

Yukarıdaki yazılan tavsiyeler; 
evdeki tansiyonu azaltacak ve 
yaşanılan durumun faturasını 
birbirimizden çıkarmak 
yerine herkesin bu süreçten 
etkilendiğini hatırlayarak 
diyalog içinde kalmamıza 
yardımcı olacaktır.
Her birimiz hayatlarımız da 
bir yoğun tempo içerisindeyiz. 
Yaşanan olumsuz süreç ve 
sonuçlara rağmen zaman 
zaman başka alanlarla da 
ilgilenmemiz gerekir. Bu ilgi 
alanları, süreci daha sağlıklı 
geçirebilmek için çok faydalı 
olacaktır. 
Sağlıklı ve mutlu günler 
diliyorum. 



Dipnotlar

• Ey insanlar! Kadınların haklarına 
riâyet ediniz! Onlara şefkat ve sevgi 
ile muamele ediniz! Onlar hakkında 
Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz 
kadınları, Allah (c.c)’nin emaneti olarak 
aldınız; onların nâmuslarını ve iffetlerini 
Allah adına söz vererek helâl edindiniz.
(Hadis-i Şerif)

• İyi bir evliliğin özü, eşlerin birbirinin 
kişiliğine saygı göstermeleridir. Buna, şu 
fiziksel zihni ve manevi derin samimiyet 
katılır. Bu da erkek kadın arasındaki aşkı 
bütün insani yaşantıların en verimlisi 
yapar. 
(Bertrand Russell)

BİZ’İN 
BEN 
SERÜVENİ

Sümeyye 
ÜNAL 

 Uyuşmuş zihinlerimiz, nasıl bir çağda 
yaşadığımızın farkında değil. Gözlerimizdeki 
pus, alıkoyuyor bizi masumiyetten. “Aile” 
kavramından mahrum bırakıyor. Artık çözüm 
varsa ‘neden?’ diye soruyorum kendime. 
Bizi özümüzden uzaklaştıran; ne oldu, kim 
yaptı, neden yaptı? Hırsı körükleyen “Ben-
lik” duygumuzu neden kendi ellerimizle inşa 
ettik? Hırs varsa saf duygular yoktur. Hırsımız, 
aile kavramının içini oya oya bitirdi. Elimizde 
kalan; içi oyuk, kuru bir odun parçasından 
başka bir şey değildi artık.

Kadın, anneliğin kutsallığına inanmaktan ne 
zaman ki vazgeçti, o zaman neslimiz hasta 
yatağına düştü.  Kadın ‘feminizm’ dedi ve 
savaştı sırtını yaslaması gereken dağıyla. Eş, 
aile, evlat, değerler, anlayış, hoşgörü... Hepsi 
unutuldu birer birer. Annelikten utanılmaya, 
“biz” demekten utanılmaya başlandı. Oysaki 
kendimiz için en iyisini ve en başarılısını 
isterken, annelerimiz hayatımızın her 
döneminde bunun çabasını veriyordu.

 İsmet ÖZEL, bir şiirinde şu sözleri sarf eder: 

“Tarantula yazdılar diye boynumdaki yaftaya,
 tarantulaymış benim adım diyecek değilim.” 

Biz; bize dayatılan kavramları kabul edip, 
özümüzü kökten kurumaya bıraktık. Özel’e 
nasıl yakışıyorsa Müslüman devrimi, bize de 
aileyi bir arada tutma devrimi o kadar yakışır.
Bir erkek ve bir kadından başladı bu serüven. 
“Biz” olmanın huzurlu tadından vazgeçip, 
“Ben” olmayı tercih ettiğimizden beri 
evlerimizde çatışma bitmedi. “Seni anlıyorum” 
değil, “benim söylediklerimi dinle” demeye 
başladık. Dinlerken anlamayı değil, cevap 
vermeyi önemsedik. Kendimizi “fare” sanıp 
“aslan” olmaya çalıştık. Zihinlerimizi AV ve 
AVCI hikayesi yaşıyoruz diye şartlandırdık. 
Unutmayalım ki; ne biz fareyiz, ne de eşimiz 
avcı. Bu kutsal aile kavramını benzettiğim 
en naif varlık, “sensiz olamam” anlamını 
taşıyan “iki renkli karanfil”dir. Eğer eşinizin 
elini tuttuğunuzda “düşmem” diyorsanız, 
sırtınızı yasladığınızda “yüküm hafifledi” 
diyorsanız hırslarınızı ve kavgalarınızı bir 
köşeye atın. (Zira kavga karşınızdakiyle 
değil, aslında kendi içinizdedir.) Rakip değil, 
ekip olmayı başarabilirsiniz. Sırdaş olabilir, 
kusurları örtebilir, aynı taşın altına el koymayı 
öğrenebilirsiniz. Mutlak ve doğru bir birliktelik 
ancak ekip ruhunu yakalayabilmekten geçer. 
Yakanıza bir karanfil takın, çayınızı demleyin 
ve ailenizin gözlerinin içine bakarken değerli 
olduklarını hissettirin... 
Rabb’ime emanet olun...

Yakanıza bir karanfil takın, 
çayınızı demleyin ve ailenizin gözlerinin 
içine bakarken değerli olduklarını hissettirin
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Dergimizin 2. sayısında Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Sosyoloji Bölümü ile ilgili çalışmamızı yaptık. 
Bu bölüm ilk kürsünün kurulmasından 
sonra kurulan ikinci sosyoloji kürsüsüdür.
  Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji 
programı, 1914 yılında ilk kez İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde 
başlamış olan sosyoloji programından sonra 
Türkiye’nin ikinci, Cumhuriyetin ilk sosyoloji 
programı olarak 1939-1940 öğretim yılında 
Felsefe Enstitüsü altında kürsü olarak teşkil 
edilmiş ve 1983 yılında bağımsız bölüm 
kimliğine kavuşmuştur.
DTCF’de sosyoloji eğitimi ilk olarak felsefe 
dersleri arasında açılmış ve dönemin Dekan 
Vekili Mehmet Emin Erişirgil tarafından 
verilmiş olan “Sosyoloji Nazariyeleri Tarihi” 
dersi ile başlamıştır. Ancak DTCF Sosyolojisi 
farklı kimliğini Behice Boran’ın ve Niyazi 
Berkes’in fakültede sosyoloji kürsüsünde 
göreve başlaması ile kazanır. Türkiye’de 
DTCF sosyoloji kürsüsü öncesi mevcut 
sosyoloji, Fransa’da Comte ve Durkheim’ın 
sosyoloji anlayışının, Ziya Gökalp’in 
öncülüğünde İstanbul Edebiyat Fakültesi 
bünyesinde Türkiye’ye aktarılmasına 
dayanmaktaydı.  II. Meşrutiyet döneminde 
başlamış olan Comte ve Durkheim 
sosyolojisiyle aşinalık, İstanbul Edebiyat 
Fakültesi Sosyoloji Bölümünün oluşumu 
ile kurumsallaşır. . Bu oluşuma bağlı olarak 
DTCF sosyoloji, sadece Türkiye’de değil 
dünyada da ses getiren çalışmalara referans 
oluşturacak bir “sosyoloji pratiği merkezi” 
haline gelir. O dönemde sosyoloji bölümü 
ve Pertev Naili Boratav, Muzaffer Şerif 
Başoğlu gibi diğer ilgili bölüm hocalarının 
ortaklıkları üzerinden gerçekleştirilen 
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çalışmalar 1940’lı yıllar Türkiye’sinin sosyal 
bilimlerine damgasını vurur ve sonraki 
dönemlerde yapılacak çalışmaları önceler. 
Böylelikle DTCF sosyoloji anlayışı her şeyden 
önce bilimin evrensel yönlerinin olduğu 
düşüncesini savunarak daha yerelci ve 
kültürelci bir sosyoloji anlayışına karşı çıkar. 
O dönem DTCF Sosyoloji anlayışı, kaba 
pozitivizme veya deneyciliğe düşmeden 
içinde yaşanılan toplumun somut gerçekliği 
üzerinden toplumsal sorunlar için çözüm 
üretme anlayışındadır. Bu anlayış, salt 
mevcut yapının meşrulaştırılmasından 
ziyade toplumsal sorunlara eleştirel 
bakabilen bir sosyoloji anlayışının 
geliştirilmesinin savunusu üzerinden 
biçimlenir.  
1948’de Behice Boran ile Niyazi Berkes’in 
ortak çalışma arkadaşları olan Pertev Naili 
Boratav’ın fakülteden uzaklaştırılmaları ve 
öncesinde de Muzaffer Şerif Başoğlu’nun 
fakülteden ayrılmak durumunda kalışıyla 
meydana gelen Dil-Tarih tasfiyesi, DTCF 
sosyoloji kürsüsünün kapanması ile 
sonuçlanmıştır.
Bugün, bir yandan, 80 yıla yakın köklü 
sayılabilecek geçmişinin geleneksel 
bilimsel değerlerini ve reflekslerini korumak, 
diğer yandan da akademi dünyasının 
hızla değişen koşullarına, rekabetçi 
bilim ortamına hızla uyum sağlamak ve 
rasyonel düşünce ile akademik reformlar 
üretmek zorunda olan fakültemizin temel 
vizyonu; eğitimde, bilimsel araştırmada ve 
düşünce üretiminde akademik kadroları 
ve öğrencileriyle evrensel standartları 
yakalamış bir akademik kuruluş olmaktır
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Bu bağlamda, öğrenci odaklı, eğitim 
ve öğretimde başarılı, akademik alanda 
seçkin, yönetimde katılımcı, güvenilir 
bilgi üretiminde öncü, yaratıcılıktan yana, 
eleştirel düşünce ve bilimsel etik değerlere 
saygılı, kurumsal kimliğini sahiplenen ve 
bu değerleri sürdürülebilir kılmakta kararlı, 
ülkemizin ve dünyanın gündemindeki 
kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetleri 
yakından takip edebilecek donanıma sahip 
olma ilkelerini benimseyen fakültemizin 
misyonu, bu ilkeleri ve kurumsal değerleri 
benimseyerek özümsemiş; çok yönlü ve 
eleştirel düşünebilen, bilimsel, sanatsal ve 
kültürel donanımlarıyla yurtiçi ve dışındaki 
akademik kurumlarda, kamuda, özel 
sektörde etik değerleri ön planda tutarak 
görev yapabilecek, özgüveni yüksek 
ve başarılı bireyler yetiştirmek kadar, 
kamuoyunun estetik ve kültürel değerlerini 
güçlendirmek ve düşünme gücüne katkıda 
bulunmak için evrensel boyutlarda düşünce 
ve bilgi üretmektir

DTCF tasfiyesinden sonraki süreçte ilk 
dönem sosyoloji anlayışı belli kırılmalar 
ve kopuşlarla günümüze kadar gelmiştir. 
Şu anda bölümde 9 Öğretim Üyesi ve 10 
Araştırma görevlisi bulunmaktadır. Lisans 
programının yanı sıra 1993-1994 akademik 
yılından bu yana yüksek lisans ve 1998-
1999 akademik yılından bu yana doktora 
programı yürütülmektedir. 
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Merhaba Fatih Bey, Madde Bağımlılığı İle Mücadele 
Derneği Genel Sekreteri olarak birçok anlamlı çalışmalarda 
adınızı duyuyoruz. “Hayatın Kalbi Derneği” temsilcisi olarak 
bizimle gerçekleştireceğiniz röportaj için çok teşekkür 
ediyorum. Tecrübeleriniz bizim için önemli. Hemen 
aklımdaki sorularla başlamak istiyorum. 

1-Madde bağımlılığının nedenleri nelerdir, açıklar mısınız?

Madde kullanımının sosyolojik, psikolojik ve fizyolojik 
birçok nedeni vardır. Günümüzde madde kullanımı, 
gençler arasında. bir sosyalleşme aracı olarak kullanılıyor. 
Farklı arkadaş gruplarında ayrıcalık ve popülarite kazanma 
motivasyonu ile madde kullanımı yaygınlaşıyor. Kişinin 
normal hayatta elde edemediği duygu durumu, madde 
kullanımı sonrasında gerçekleşiyorsa ki ‘’geçici sevinç-
motivasyon ve özgüven gibi’’ bu durum da madde 
kullanımını pekiştiriyor. Ailenin genetiği ya da yaşam 
tarzı da fevkalade önem arz ediyor. Ailesinde madde 
kullananların olduğu bireylerde, bağımlılık oranı nerdeyse 
on kat artıyor. Aynı şekilde  aile ilişkileri bozuk bireylerde 
kişi, sosyal desteğini ve kişilik gelişimini dışarıda ve yanlış 
kişilerden sağlamak durumunda kalıyor. Aile içinde bir 
takım sosyal ihtiyaçlarını karşılayamayan, sıkıntılarını aile 
içinde ifade edip çözüme kavuşturamayan gençler bu 
ihtiyaçlarını arkadaş ortamlarında karşılamaya çalışıyor. 
Bu durum, ortamına göre kişinin zararlı alışkanlıklar 
edinmesini hızlandırıyor. Bu aşamada arkadaşlarının 
niteliği, madde bağımlılığını belirleyen temel etkenler 
arasında gösterilebilir.

2-Aileler, çocuklarının madde bağımlısı olduğunu nasıl 
anlayabilirler?  
Kişinin son zamanlarda normal aktivitelerinde, aile 
ilişkilerinde ve fizyolojik yapısındaki değişiklikler 
önemli belirleyicilerdir. Örneğin, eskiden yapmadığı 
bir takım davranışları yapmaya başlamışsa yani eve 
geç gelme, evde bir odaya geçip tek başına oturma, 
aşırı para harcama, sık yalan söyleme söz konusu ise 
yine sinir, aşırı tepki ve uyku düzeninde değişiklik 
gözlemleniyorsa  aileler dikkatli olmalıdır. Bunun 
yanında iştah bozuklukları, gözlerde kanlanma, 
devamlı grip hali, konuşmada peltekleşme ve fiziksel 
aktivitelerde azalma gibi fizyolojik belirtiler de dikkat 
edilmesi gereken hususlardandır.  

3-Ülkemizde madde bağımlılığı kaç yaş aralığında 
gözlemlenmektedir? Bağımlılığın yaygınlık oranı 
hakkında neler söylemek istersiniz? 

Ülkemizde yapılan araştırmalarda toplumun yaklaşık 
%3 ünün hayatının bir döneminde en az bir kez madde 
kullanımını deneyimlediği ve bu kişilerin yaklaşık 1/5’inin 
ise bağımlı olduğunu söyleyebiliriz. Maalesef son yıllarda 
bu veriler kaygı verici şekilde artmaktadır. Madde 
kullanımı her yaşta görülmekle birlikte genel itibariyle 
17-25 yaş arası bireylerde aşırı risk göstermektedir. 
Bağımlılık yaşının ülkemizde 13 yaşlarına kadar düştüğü 
görülüyor. Lise ve üniversite çağındaki gençlerimizde 
ise genel tehlikeyi oluşturmaktadır.
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                    4-Bahsettiğiniz bu riskli 17-25 yaş evrelerinde, 
ailelerin çocuklarıyla olan iletişimleri ve tutumları 
nasıl olmalıdır? Ve ne gibi hususlara dikkat etmelerini 
tavsiye ederiniz?       
  Öncelikle aile, çocuklarının sosyalleşme süreçlerinde 
yanlarında olmalıdır. Kişilik gelişimlerine müspet katkılar 
sağlamalıdır. Devamlı tenkit ve başarısızlık söylemleri, 
başka çocukların model ve örnek gösterilmesi, 
kabiliyetlerinin fark edilmemesi ya da görmezden 
gelinmesi hatalı yaklaşımlardan biridir. Bununla beraber 
sosyal ihtiyaçlarını karşılamada aile, çocuklarını sadece 
arkadaş çevresine mecbur bırakmamalı, onlarla kaliteli 
vakit geçirerek sosyal aktivitelerde de rol almalıdır. 

FATİH ÇAPADAĞ

SOSYAL RÖPORTAJ
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A İ L E L E R  N E L E R E  D İ K KAT  E T M E L İ ?

5-Uyuşturucunun yan etkilerinden bahseder misiniz? 
Özellikle madde kullanımı bireyin sosyal hayatını nasıl 
etkiler?  
 Uyuşturucular çeşitlerine göre çok geniş 
yelpazede yan etki oluşturur. Başlıca; sarhoşluk hissi, 
aşırı neşe hali, sinirlilik, gerçeklikten kopma yani hayal 
dünyasına girme, uyuşukluk, mide bulantısı, kabızlık 
gibi belirtilerdir. Bunların yanında uzun dönemde kalp 
ve böbrek problemleri, beyin hasarına bağlı zeka ve 
davranış değişiklikleri hatta ölümler söz konusudur. 
Son bir sene içinde yaklaşık 1000 den fazla uyuşturucu 
kullanımına bağlı ani ölüm kayıt edilmiştir.  Uyuşturucu 
kullanan bireyin sosyal hayatı uyuşturucudan ibarettir. 
Kişinin bütün vakti uyuşturucu temin etmek ve gerekli 
parayı bir şekilde bulmakla geçer. Yüksek maliyetli bu 
alışkanlık, kişiyi maalesef hırsızlık, uyuşturucu satma, 
fuhuş gibi gayr-i ahlaki ve yasadışı durumlara itmektedir. 
Zaman içinde kişi ne ailesini ne diğer sevdiklerini 
umursar. Annesi- babası, sevdiği uyuşturucu olur artık. 
Bu süreçte kişi, ailesinden ve çevresinden iyice uzaklaşır. 
Çevresi artık sadece satıcı ve kullanıcılardan ibaret olur
.
6- Tedaviye ikna etme süreçlerini anlatır mısınız?  
Bağımlıların bakış açısından durumu değerlendirebilir 
miyiz?  
 Bağımlılık tedavisinde ana esas, kişinin madde 
kullanımını bırakmak istemesidir ve yaptığı işten 
pişman olmasıdır. Kişi kendisinde bir zarar görmediği 
zaman madde kullanımını bırakmıyor. Burada öncelikle 
yapılması gereken şey, kişiye maddenin zararlarını 
uygun bir yaklaşımla göstermektir. Bağımlılar genel 
olarak madde kullanımlarına uygun gerekçeler ortaya 
atarlar. Bu gerekçeleri aile ve tedavi ekibi, işbirliği ile 
bertaraf etmelidir. Aile ve tedavi ekibi, kişi ile güvenli bir 
ilişki kurmalı ve kendisinin iyiliğini 
istediklerini hastaya hissettirmelidir.
 O zaman bağımlının tedavi 
motivasyonu 
oldukça 
artıyor.  

8-Madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan yöntemler 
nelerdir?
Madde bağımlığında temel tedavi, iki aşamalıdır. 
Birinci aşama kişiyi maddeden arındırma ve madde 
kullanımının sonlandırılmasının akabinde ortaya 
çıkabilecek yoksunluk belirtilerinin tedavisi dönemidir.  
çevrelere geri dönmeyin.’’ İkinci aşama, kişinin tekerrür 
eden madde kullanımını engelleyecek rehabilitasyon 
sürecidir. Geleneksel olarak madde kullanımının tedavi 
süreci, eski zamanlardan bu yana bu şekilde devam 
etmektedir. Osmanlı zamanında tedavi ise maddeye 
yaklaşımın engellendiği ortamlarda, ilaç takviyeleri ile 
gerçekleşirdi. Rehabilitasyon fazında ise tasavvufi öğeler 
ön plandaydı. Yani manevi rehabilitasyon, psikolojik ve 
sosyolojik seanslar uygulanmaktaydı.  
Uyuşturucu Bağımlılığından kurtulma sürecindeki beş 
temel esası da vurgulamak isterim. Farkındalık ve karar, 
motivasyon, fırsat azaltma, rehabilitasyon ve yeniden 
sosyalleşmedir. 
8-Madde bağımlılığı tedavisinde kullanılan yöntemler 
nelerdir?
Madde bağımlığında temel tedavi, iki aşamalıdır. 
Birinci aşama kişiyi maddeden arındırma ve madde 
kullanımının sonlandırılmasının akabinde ortaya 
çıkabilecek yoksunluk belirtilerinin tedavisi dönemidir. 
İkinci aşama, kişinin tekerrür eden madde kullanımını 
engelleyecek rehabilitasyon sürecidir. Geleneksel olarak 
madde kullanımının tedavi süreci, eski zamanlardan bu 
yana bu şekilde devam etmektedir.

7-Bağımlılıkta sosyal çevrenin etkisi nelerdir? Bağımlı 
kişilerin bağımlılıktan kurtulmaları için 
arkadaş çevrelerini değiştirmeleri ne derece 
mühimdir? 
Şöyle ifade edebiliriz. Sosyal çevre karakterimizin 
oluşmasında önemlidir. Dolayısıyla çevrenin seçilmesi 
aslında geleceğimizin de bir anlamda seçilmesidir. 
Nihayetinde şu Hadis-i Şerif bu hakikati şöyle özetler 
‘’İyilerle beraber olan iyi, kötülerle beraber olanda kötü 
olur’’. Bağımlı kişiler açısından da durum aynıdır. Eğer 
tedavinin başında veya sonrasında kişi, eski çevresine 
geri döner ya da bir şekilde irtibatını devam ettirirse 
bağımlıktan kurtulma durumu zorlaşabilir. Hem 
doktorlarımızın hem de manevi rehabilitasyon sürecinde 
ki münevver kişilerin en önemli tavsiyesi de bu yöndedir. 
’’Sizi bu alışkanlığa sevk eden kişi ya da çevrelere geri 
dönmeyin.’’

Osmanlı zamanında tedavi ise maddeye yaklaşımın 
engellendiği ortamlarda, ilaç takviyeleri ile gerçekleşirdi. 
Rehabilitasyon fazında ise tasavvufi öğeler ön plandaydı. 
Yani manevi rehabilitasyon, psikolojik ve sosyolojik 
seanslar uygulanmaktaydı. Uyuşturucu Bağımlılığından 
kurtulma sürecindeki beş temel esası da vurgulamak 
isterim. Farkındalık ve karar, motivasyon, fırsat azaltma, 
rehabilitasyon ve yeniden sosyalleşmedir. 
9-Özellikle uyuşturucu ile mücadelede ailelerin dikkat 
etmesi gereken hususlar nelerdir?
Çocuğunuzla ilgili; gittiği yerlerden haberdar olun.  
Arkadaşlarını tanıyın.  Davranış değişikliklerinin 
nedenini öğrenmeye çalışın. Harcamalarını kontrol edin 
ve gerekenden fazla para vermeyin. İsteklerini sınırsız 
bir şekilde yerine getirmeyin. Temizlik alışkanlıklarını 
gözlemleyin. Okuldaki durumundan haberdar olun. 
Yalanlarına göz yummayın. Onlarla arkadaş olmayın, 
ancak açık içten ve samimi bir ilişki geliştirin. Kaba 
davranmayın, şiddetten uzak durun. 
Hocam, bize ayırdığınız kıymetli vaktiniz ve faydalı 
bilgileriniz için minnettarım. Saygılarımı sunarım.
Bu keyifli diyalog için ben teşekkür ediyorum 
-Sema Hanım. 
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Ayrıca iyi bir dinleyici olmak eşler 
arasında anlayışta önemlidir. 
Dinlerken anlamak ve bunu eşine 
onaylayıcı sözlerle ifade edebilmek. 
“Seni anlıyorum.”, “Haklısın!” 
Dinlerken ona dikkate alındığını 
göstermek uzun süre saygınlık ve 
güven ortamını oluşturacaktır. İyi 
bir dinleyen sözünü de dinletendir! 
“Beni dinlemiyor. Beni anlamıyor. 
Aramızda paylaşacağımız bir şey 
kalmadı. Sohbetimiz, muhabbetimiz 
kalmadı.” derken sorunu karşıda 
ararız. Oysa kendine dönmeli ve “Ben 
ne yapıyorum?”, “Ne eksik?”, “Ne 
yapılmalı?” diye sormalı. Kimsenin 
karşısındakini değiştirme hakkı 
yoktur ve değiştiremez de. Bu yanlış 
bir yöntem olur. Başarıya götürmez. 
Eş olmak, hayat arkadaşı olmak, yol 
arkadaşı olmak zor. Kolay olan, ne 
varsa beraberce karşılamak, ekip 
ruhuyla hareket etmektir. Görmek 
istediğini, yapılmasından hoşnut 
olacağın şeyi önce sen yap. Formül 
ise basit “Sen değiş, dünyan değişsin!” 
Bu değişimin geri dönüşü sağlıklı 
bir ilişkide, sağlıklı iletişime ulaşmak 
olacaktır. 

Sen Değişirsen
             Dünyan Değişir

 İletişim, yaşam yolculuğunun belki de en önemli araçlarından 
biridir. İletişime içeridekini dışa aktararak, dışarıdakini de içe alarak anlam 
kazandırırız.  
     Ailede eşler arasındaki ilişkilerde de bu böyledir. Ne anlatırım?.. Ne 
anlar karşımdaki? Peki, bunu nasıl sağlıklı bir hâle getirebiliriz? Tabii ki 
ben diliyle. Ben dili, bizim için iletişime nasıl bir anlam kazandırıyor ve 
bir ilişkiyi nasıl sürdürülebilir hâle getiriyor? Ortak paylaşımlarımızın 
bulunduğu ailede eşlerin sevgi ve saygı çerçevesinde beraber yol almaları 
terazi dengesi gibi düşünülmelidir. Dengeler değiştiğinde tamamlayıcı 
destek sağlanmalıdır. Biri diğerine ki bu da yaşamın her yerinde kendini 
gösterebilsin. Ben dilini kullanan eşin karşısındakine saygınlık, değer ve 
yeterlilik duygularını hissettirebilmesi önemlidir. Bunu sözle ifade ederken 
kullandığı kelimelerle, üslûbuyla, sözün etkisini artıran mimiklerle, beden 
diliyle ve yeri geldiğinde sessizliğiyle bile anlatabilmektedir. Sağlıklı 
iletişimde kendini tanımak en önde gelir. Kendini bilmek, insan fıtratını, 
kişiliğini, karakter özelliğini evlilik içindeki rolüyle bir bütün haline 
getirebilmek ilişkinin dinamiğini harekete geçirir. 

D!do _ Yayında
Sosyolog/Aile Danışmanı      

Sağlıklı iletişimde kendini tanımak en önde gelir
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Değişim ve dönüşüm 
yolculuğunda 

sağlam birlikteliğe giden 
bu yolun yolcuları 

olabilmek 
umudu ve duası ile...  
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Sen Değişirsen
             Dünyan Değişir

TOPLUMSAL ÜRÜN;

DİJİTALLEŞEN
ANNE

Avcı-toplayıcı toplumlardan günümüz toplumuna değin 
süregelen toplum içerisinde en küçük model olma 
özelliğini koruyan aile kurumu, toplumun süreğenliğini 
sağlayan değerlerle harmanlanmış olarak toplumun en 
önemli görevi olan toplumsal varlığı koruma, sürdürme ve 
nesilden nesile aktarma noktasında önemli bir fonksiyona 
sahiptir. Bu bağlamda tüm kültür türlerinde ve toplumsal 
sınıflarda olduğu gibi günümüz toplumunda da aile 
mefhumu, toplumun temel birimi olarak ve bunun yanı 
sıra gelecek nesil yani çocuk da ailenin vazgeçilmez bir 
parçası olarak görülmektedir.
Mevcut toplumda insanların tümü “insanlık”larını somut 
aidiyetler çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Bu noktada 
toplum büyük bir etkiye sahiptir. Toplumsal ürün olan 
zamana karşı en dirençli kalıplar, kadınlık ve erkeklik 
kimlikleridir. Bu kimlikler aile fertleri içerisinde anne-
baba rollerine evrilmektedir. Kadın-erkek veya anne-
baba toplumsal varlıklardır. Doğumlarından itibaren 
toplum tarafından onaylanmış, yerine getirilmesi gereken 
birçok rol ve davranış kalıpları atfedilmiştir. Söz konusu 
roller çerçevesinde annelik tüm kadınlar için zaruri bir 
kimlik haline gelmiştir. Kadının varoluşunu sağlayan ve 
zorunlu kimlik olan annelik olgusu, çocuk sahibi olmakla 
özdeşleşerek hafta sonu tatili veya emekliliği olmayan 
bir iş durumuna gelmiştir. Her toplumsal varlıkta olduğu 
gibi annelik olgusu da toplumsal dinamikler itibariyle 
değişimler karşısında pek dirençli olmayıp modern 
hayata adapte olmaya çalışmıştır. Bu doğrultuda annelik 
mefhumu popüler kültürün etkisiyle yeni görünümler 
kazanmıştır. Farklı bir imaj oluşturan anne; Blogger Anne.
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Popüler kültür, en genel manasıyla halka ait olandır. Yani 
halkın yaratmış olduğu popüler kültür aynı zamanda 
kendisini yaratan insanı, biçimsel değişime uğratmıştır. 
Bu değişime maruz kalan ve kültürel-toplumsal olgu 
olan annelik, popüler kültürün etkisi ile “Blogger Anne” 
görünümünü kazanmıştır. Bu görünüm ile kadınlığın 
önüne geçen annelikte anne, çocuk odaklıdır ve 
anneler “ideal anne” olduklarını kanıtlamaya çalışmak 
maksadıyla, psikolojik olarak tatmin edilmek üzere dijital 
oyalanma yolunu tercih etmiştir. Bu tercih “Blogger 
Anne” için sosyalizasyon aracıdır. Sosyal benliğini, 
“Blogger Anne” kimliği üzerinden içselleştiren veya 
“Ali’nin Annesi”,”Fatma’nın Annesi” formunda nitelendiren 
anneler bireysel bloglarını dostane, fikir teatisine açık ve 
deneyimlere dayanan bir forma sokmaya çalışmaktadır. 
Varoluşlarını çocuk sahibi olmak üzerinden tanımlayan 
blogger annelerin blog teması, annelik sanatının püf 
noktalarını kapsamaktadır.
Toplumsal değişim neticesinde bir trend olarak ortaya 
çıkan, toplumsal rol kalıplarını etkin olarak hissettiren 
“Blogger Anne” her ne kadar bir dayanışma örneği, fikir 
alış-verişi veya boş zamanı hoşça geçirmek gibi gözükse 
de asıl olan, reel iletişimin yerini sanal ilişkilerin almasıyla 
bir çatı altında birlikte yaşayan insanların ilişkilerinin 
tükenmesidir.

Bir çatı altında 
birlikte yaşayan 
insanların ilişkilerinin 
tükenmesi

“ 
“ 
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Düşünme yeteneğimizin doğuştan olması 
nedeniyle, her birimiz ister istemez düşünebilme 
potansiyeline sahibizdir. Ancak, uygulamada 
maalesef herkesin bu yeteneğin, hakkını verdiğini 
söyleyemeyiz. Kaldı ki, her düşünme, eleştirel 
düşünme değildir. Eleştirel düşünme, ekstra 
uygulamalar ve meziyetler içeren bir sorgulama 
sürecidir. Eleştirel düşünme, herhangi bir konu, 
içerik ya da problem hakkında, düşünürün kendi 
düşünmesinin kalitesini becerikli bir şekilde analiz 
ederek, değerlendirerek ve yeniden düzenleyerek 
geliştirdiği bir düşünme biçimidir. Ayrıca, 
benmerkezcilik ve toplum merkezcilikle mücadele 
edip üstesinden gelirken, kişiye adanmışlığın yanı 
sıra etkili iletişim ve problem çözme becerileri de 
kazandırır. 
           Düşünmemiz kendi başına bırakıldığında genel 
kalite düzeyini azaltan; benmerkezcilik, ön yargılı 
olma, çarpıtma, kısmi olma, bilgisizlik ya da tamamen 
taraflı olma gibi bazı handikapları bulunmaktadır. 
Bununla birlikte, neredeyse tüm hayatımızın, 
ürettiklerimizin, yaptıklarımızın ve inşa ettiklerimizin 
kalitesi tamamen bu konudaki yetkinliğimize yani, 
düşünme kalitemize bağlıdır. Sıradan bir düşünme 
ya da sistemi rölantiye almak hem ekonomik 
açıdan hem de hayatın kalitesi açısından oldukça 
masraflıdır. Bununla birlikte, düşünmemizi iyi bir 
düzeye çıkarabilmek için sistematik bir çalışma 
yapmak gerekir. Söz konusu nedenlerle eleştirel 
düşünme becerilerini geliştirmek özelliklede 
günümüz koşullarında çok önemlidir. 

 Bununla birlikte şu iki soruya tatmin edici bir şekilde 
cevap verilmesi gerekiyor: “Kritik düşünme neden toplumda 
çok fazla yaygın değildir?” ve “Neden toplumda bu kadar çok 
insan, hatta yüksek eğitimli ve zeki insanlar da dâhil, eleştirel 
bakmaktan ve sorgulamaktan bu kadar kaçınıyorlar?” 
Nedenler başta psikoloji bilimi olmak üzere birkaç disiplinin 
birlikte incelemesini gerektiren, oldukça karmaşık bir yapı arz 
etmektedir. Öncelikle eleştirel düşünme becerisi maalesef 
herkesin kolay bir şekilde uygulayabileceği, çok kolay bir 
pratik değildir. Kimisi eleştirel düşünme becerilerinin neler 
olduğunu bilmediğinden; kimisi de eleştirel düşünmeyi zor 
ve hatta rahatsız edici bir şey olarak algıladığından dolayı 
muvaffak olamazlar. Bu konuda başarılı olmanın yolu, 
eleştirel düşünme konusunda kendimizi motive etmek 
ve eleştirel düşünmeyi engelleyen hususlar konusunda 
farkındalığımızı artırmaktır (Büte, 2019). 

Eleştirel Düşünme Becerisi 
Öğrenilebilir ve Geliştirilebilir mi?

Eleştirel düşünme becerisi, bisiklet kullanmayı öğrenmeye 
benzer. Bu nedenle geliştirilebilir ve geliştirilmesi de 
elzemdir. Nasıl ki bisikletin amacı sürücüsünü istediği yere 
daha az enerji harcayarak, daha hızlı bir şekilde, daha uzak 
yerlere götürmekse; kritik düşünmenin amacı da, aynı 
şekilde farklı seçeneklerin en kısa sürede, en uygun bir 
şekilde gözden geçirilerek hedefe ulaşımını sağlayarak, kişiyi 
ulaşmak istediği hedefe ulaştırmaktır (De Bono, 1995).  
           Düşünme sürecinde takdir etme ve muhakeme 
gücü söz konusu olduğundan, kişi hem etrafında olup 
biten her şeyi gerçek standartlarında algılayabilir, hem de 
bazı kontrollü alıştırmaları ve anlamlı zihinsel aktiviteleri 
gerçekleştirerek kolayca adapte olabilir. Söz konusu bireyin 
günlük yaşantısında karşılaştığı problemlere ilişkin çözüm 
üretebileceği bilgi, beceri ve davranışlarla donatılmış olması 
gerekmektedir. Bu özellikler doğuştan gelen yetenekler 
arasında yer almış olsa dahi sonradan kazandırılabilen 
ve gelişen çağın gereksinimlerine uygun şekilde 
şekillendirilmesi gereken özelliklerdir. Düşünme belirtilen 
bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması veya geliştirilmesi 
için kullanılabilecek olan araçlar arasında yer almaktadır. 
Bu özelliklerin gelişmesine zemin hazırlayacak düşünme 
yetisinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu gelişim de ancak 
iyi bir eğitim süreci ile mümkün hale gelebilir (Yılmaz, 2017).
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Covid 19 gibi virüs salgınlarıyla 
sarsılan bu asrın çocukları için 
eleştirel düşünebilme becerisi 
hayati bir önem arz etmektedir

Eleştirel Düşünme Becerilerini 
Geliştirmenin Faydaları Nelerdir?

Eleştirel düşünme becerinizi geliştirmek size, 
dinlediğiniz bir konuşmacının kanaatlerini, varsayımlarını 
ve iddialarını ayırt edebilme, konuşmada kapalı kalan 
hususları ve eksik kalan kısımları fark etme fırsatı sağlar 
(Özden, 2010). Eleştirel düşünme becerisi edinmek, 
tartışma yapma, tartışmaları anlama ve eleştirme yetilerini 
geliştirme fırsatı sunarak sizin yönetsel başarılarınıza 
destek olur. Yaratıcı düşünme, problem çözme ve 
düşüncelerini etkili bir şekilde ifade etme becerilerini 
geliştirerek iş ve kariyer fırsatlarınıza destek olur. Ayrıca 
hayati öneme haiz olan şahsi kararlarınızda ciddi hatalara 
düşme ihtimalini düşürür. Bir de bireysel ve kamusal 
kararlarda kaliteyi artırmak suretiyle demokratik süreçlerin 
önünü açar (Bassham, Irwin, Nardone ve Wallace, 2011).
 Eleştirel düşünme, kişilere içsel güçlerini harekete 
geçirme ve geliştirme desteği sağlayarak kendilerine 
olan güvenlerini arttırır. Ayrıca daha seçici olma, böylece 
problemlerin farkına varma, var olan önerileri tartışma ve 
alternatif çözümleri arama becerisi kazanırlar (Bilgin ve 
Eldeleklioğlu, 2007).
 Araştırmalar, günümüz üniversite mezunlarının 
yarısından daha azının, mezun olduktan sonraki yıllar 
boyunca eğitim aldıkları ana çalışma alanında çalışabilmeyi 
ummaktadırlar. Bu istatistik, iş yeri gerçekliklerinin 
değişmesi ile ilgili konulara değinmektedir. Artık, 
işverenler yüksek düzeyde mesleki kariyer becerisine sahip 
çalışanlar istemiyorlar. Çünkü bu tür beceriler genellikle 
işte en iyi şekilde öğrenilebilmektedir. Ancak iyi düşünme 
ve iletişim becerisine sahip çalışanlar için – problemleri 
çözebilen, yaratıcı düşünebilen, bilgi toplayan ve analiz 
eden, verilerden uygun sonuçları çıkartan ve fikirlerini 
açık ve etkili bir şekilde ileten hızlı öğrenenler. Bunlar, bir 
eleştirel düşünme eğitiminde geliştirilmesi amaçlanan 
etkili düşünme ve problem çözme becerileridir (Bassham 
vd., 2011, sh.9).
 Eleştirel düşünmenin, işyeri dışında da birçok 
bağlamda faydaları bulunmaktadır. Bunlardan üç tanesine 
kısaca göz atalım (Bassham vd., 2011, sh.9-10). 
 İlk olarak, eleştirel düşünme, kişisel kararlarımızın 
kalitesini artırır. Hepimiz hayatımızın bir kısmında veya farklı 
dönemlerinde yapmış olduğumuz alış verişlerimiz, sosyal 
ilişkilerimiz veya kişisel davranışlarımız gibi konularda, 
ciddi şekilde yanlış yönlendirilmiş olduğumuzun veya 
bir kısım mantıksızlıklar yaptığımızın sonradan farkına 
vardığımız kararların altına imza atmışızdır. Eleştirel 
düşünme, yaşamsal öneme sahip kararlarımız hakkında 
daha dikkatli, açık ve mantıklı düşünmeyi bize öğreterek 
bu tür hatalardan kaçınmamıza yardımcı olabilir.
          İkincisi, eleştirel düşünme, demokratik süreçlerin 
geliştirilmesinde hayati bir rol oynar. Bir demokraside 
gerçekte kimin ve hangi amaçlarla hüküm sürdüğü 
konusunda en son sözleri olan bizleriz. Bu nedenle, 
vatandaşların kararlarının mümkün olduğunca bilinçli 
ve tedbirli olması hayati öneme sahiptir.    Günümüzün 
en ciddi toplumsal sorunlarının birçoğu (çevresel yıkım, 
nükleer silahların yayılması, dini ve etnik hoşgörüsüzlük, 
şehirlerin çürümesi, okulların başarısız olması, sağlık 
bakım maliyetlerinin düşürülmesi, sadece birkaçından 
bahsetme) büyük ölçüde zayıf eleştirel düşünmeden 
kaynaklanmaktadır. Albert Einstein’ın bir keresinde 
belirttiği gibi, “Hiçbir sorun onu üreten bilinç seviyesiyle 
çözülemez. Karşılaştığımız önemli sorunlar, onları 
ürettiğimizdeki düşünme düzeyimizde çözülemez.”    

 Üçüncüsü, eleştirel düşünme, sadece kendi 
hayatımıza getirebileceği kişisel zenginleştirme için bile, 
kendi iyiliği için çalışmaya değerdir. İnsanoğlu yapısı gereği, 
hemen her zaman diğerlerinin söylendiklerine inanır. 
Tarih boyunca, biz insanlar, dünyanın evrenin merkezi 
olduğunu, çalışmadan kısa yoldan zengin olunduğunu, 
köleliğin adil olduğunu ve akraba kayırmacılığının doğal 
ve iyi olduğu ve amaca giden yolda her şeyin mubah 
olduğu gibi varsayımları sorgulamadan kabul etmişizdir. 
Gerçekte, dürüst ve cesurca bir şekilde sistemli olarak 
geliştireceğimiz bir eleştirel düşünme becerisiyle, 
yetişme tarzımız ve toplumumuzun bize dayattığı bu 
sorgulanmamış varsayım ve önyargılarından kurtulmamız 
mümkün olabilir. Kültürümüzün egemen geleneklerinden 
ve ideolojilerinden geri adım atarak “Bana bu öğretildi 
ama bu doğru mu? diyebiliriz. 
        Sonuç olarak, dünyada küreselleşmeyle başlayan ve 
günümüze uzanan her alandaki külli gelişmeler, hayata 
bakış, algılayış ve yaşam tarzlarımızda   önemli  değişimlere yol 
açmıştır.  Depremler, su baskınları, savaşlar, terör eylemleri 
ve Covid 19 gibi virüs salgınlarıyla sarsılan bu asrın çocukları 
için eleştirel düşünebilme becerisi hayati bir önem arz 
etmektedir. Söz konusu değişimler günümüz şartlarında 
artık, bilgiye kolay erişebilen, kullanabilen, üretimine katkı 
sağlayabilen, analiz, sentez ve değerlendirme yapabilme ve 
eleştirel düşünme becerilerine sahip, araştıran, sorgulayan, 
değerlerini özümsemiş kendisini sürekli olarak yenileyen, 
geliştiren, bağımsız düşünebilen, üretken, yapıcı ve 
kültürel değerleriyle bütünleşmiş nitelikli bireylere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Zira dünyanın bu gidişatına karşı sadece 
bilinçli, becerikli, eleştirel ve sorgulayarak düşünebilenler 
uyum sağlayabileceklerdir.  
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COVID-19 SALGINI VE TOPLUMSAL KURUM OLARAK 
EĞİTİM KURUMU

ZAFER CEBECİ
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 Eğitim hakkında birçok tanım yapılmakla 
birlikte, sözlükte “Çocukların ve gençlerin toplum 
yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, 
beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini 
geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan 
veya dolaylı yardım etme, terbiye’ (1) olarak 
tanımlanmaktadır.
 Bireyin, içinde yaşadığı toplumun değerlerini 
tanıyarak toplumsallaşmasındaki ilk aşama olan aile 
kurumundan sonraki ikinci toplumsal kurum, eğitim 
kurumu ve onun bileşenleri olmaktadır. Çocuk, 
ailede aldığı temel eğitim ve ailevi değerler dışında 
daha farklı sosyal ve kültürel referanslardan gelen 
arkadaşlarıyla kaynaşmayı gerçekleştirir okulda. 
Peki ya 2019 Aralık ayından sonra hayatımıza giren 
salgın gerçeği, aile kurumu dışında diğer toplumsal 
kurumları hiç mi etkilemedi? Şüphe yok ki insanlık 
olarak bizler toplumsal yapıları oluşturan ne kadar 
toplumsal kurum varsa her birini yeniden kodlamaya 
halen devam etmekteyiz. Ve istisnasız tüm 
insanlığı etkileyen bu virüse tepki olarak ülkelerin 
“yeni normal” adı altında uygulamaya koydukları 
kurgulardan, toplumsal kurum olarak bu yazımızda 
değineceğim “Eğitim Kurumu” da payını fazlasıyla 
almış durumda. 

BM, DSÖ ve UNICEF resmi sitelerinden alıntı yapılan 
görsellerden de görüleceği üzere, Covid-19 salgını 
sonrasında eğitim kurumu süreklilik açısından ciddi 
risklerle karşı karşıya.
 Bu yazının kaleme alındığı günlerde BM 
verilerine göre 57 milyon hasta ve 1 milyon 370 
bin civarı teyit edilmiş ölüm vakasının olduğu bir 
ortamda, eğitimin evlere çekilip, imkânı olanlar için 
çevrim içi yayınlar yoluyla yapıldığı günümüzde 
eğitimcilerin bilgili ve donanımlı olmasının önemi 
çok daha artmış durumdadır. 
 Teknolojik altyapıyı tüm ülke geneline 
yayabilmeyi başaran ülkelerde teknik bilgi ve 
donanımı orta ve ileri düzey olarak kabul edilebilecek 
eğitimcilerin oryantasyonu bir şekilde sağlanmış ya 
da sağlanmaktadır. 
 Öte yandan yetişkinlerde var olan ya da 
süreçle birlikte ortaya çıkan anksiyete bozukluğunun, 
yetişmekte olan bireyler ve çocuklardaki olumsuz 
etkilerini tam olarak belirlemek için belki de 
birkaç yıla daha ihtiyacımız var. Ancak ofislerde 
ya da uzaktan yapılan birey odaklı çalışmaların 
toplumsal sonuçlarının yorumlanması için şüphe 
yok ki çalışma alanı toplum olan eğitimcilerin 
görevlendirilmesi fikren, ilmen, vicdanen ve ahlaken 
sıhhatli bir fert, cemiyet, medeniyet yapılandırılması 
ve ilerletilebilmesi için toplumsal bir sorumluluk olsa 
gerek.
 Ülkemiz açısından tüm eğitim kademelerini 
makul eksikleriyle de olsa uzaktan öğretime başarıyla 
geçirebilmiş olmakla birlikte eğitim ve öğretimin 
kalitesini ancak eğitimcilerin de eğitime gösterdiği 
hassasiyeti arttırabildiğimiz oranda elde edebiliriz.
Çünkü mütefekkir ve muallim Nurettin TOPÇU’nun 
da işaret ettiği üzere unutmamalıyız ki;

“Devletleri ve 
medeniyetleri 

yapan da, yıkan da 
muallimlerdir.” 

Covıd19 Salgınının Eğitim Üzerine Etkileri (Unıcef) 
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Geç Modern Dönemde
AİLE

Aile, toplumun temel yapı taşı ve sosyolojinin 
merkezi araştırma konusudur. Bu cümleye birçok 
sosyolojiye giriş kitabında aileyi sosyolojik yönden 
analiz etmeye girişildiğinde karşılaşılır (Şatıroğlu, 
2019: 15; Canatan ve Yıldırım, 2011: 59; Kır, 2011: 382). 
Bu nedenle bu söz çoğu yerde sosyologların karşısına 
çıkan klişe bir cümledir. Ancak, bir şeyin klişe olması 
onun yanlış olduğu anlamına gelmez. Bazen en 
karmaşık şeyleri öğrenmek için klasikten başlamak 
gereklidir. Bu bağlamda aile, toplumsal yapı içinde 
en önemli kurumlardan biridir denilebilir. İnsanların 
sosyal olarak çevresi ile etkileşim içinde olma ve 
kendi neslinin devamını legal hâlde sağlayabilmeleri 
açısından aile kurumu önem arz etmektedir. 
Yukarıdaki açıklamalar, toplumsal cinsiyet teorisyenleri 
açısından eleştirilebilir. Ki bu itiraz oldukça yerindedir. 
Günümüz geç modern dönemde aile yapısında ve 
işlevlerinde önemli değişmeler meydana gelmiştir. 
Parçalanmış ailelerin artması, eşcinsel evlilikler, 
birlikte yaşama vs. gibi değişimler ailenin de yapısına 
farklı şekillerle etki etmiştir. Bu nedenle aileye yönelik 
yapılacak birçok sosyolojik tanımla karşılaşılabilir. 
Ancak, tüm gelişmeler ışığında aile “iki yetişkin 
insan tarafından oluşan belirli toplumsal normlar ve 
hukuki belirleyiciler yoluyla hayatın sorumluluklarının 
birliktelikleştirilmesidir.” Bu tanım bu çalışmada 
geliştirilmiş olup diğer tanımlarda var olan karı-koca 
birlikteliğine bağlı aileyi, geç modern dönemde 
mahkûm etmek oldukça anlamsız kalmaktadır. Çünkü 
günümüz dünyası yukarıda örneklendirilen farklı 
aile tiplerine de hem hukuki hem de ahlaki açıdan 
sahiptir. Ancak, tanımlar her ne olursa olsun aile bir 
etkileşimin ürünüdür. Bütün bu karşılıklı etkileşimin 
de toplumsal yapının devamlılığını sağlayan işlevleri 
vardır. Aile aslında işlevleri açısından toplum için 
önemlidir. Sosyal yapının devamlılığını sağlayan en 
önemli unsur onların sahip olduğu işlevlerdir. Bu 
nedenden dolayıdır ki, toplumsal sistem denilen şey, 
çok karmaşık bir yapı olan aile tarafından bireylere 
kazandırılır. Aile bu açıdan diğer toplumsal kurumlarla 
etkileşim içinde bulunur. Bütün toplumsal kurumlar, 
üst, alt ve yan sistemlerle işlevsel ilişkiler içinde 
bulunmaktadır (Nirun, 1994). Toplumsal kurumların 
birbirleri ile ilişkili parçalar olduğu düşünüldüğünde, 
her bir parçanın yine önemli bir işlevi yerine getirmesi 
zorunlu gözükmektedir. Bu parçanın zorunlu işlevi 
yerine getirdiği sürece hayatta kalabilmesi mümkün 
olur. Kültürel yaşamın devamı ve aktarılmasında diğer 
kurumlara göre daha mikro bir yerde olan aile, bireye 
toplumu ve onun işleyişini tanıtan da bir kurum 
olarak karşımızda durmaktadır. Bu devamlılığın 
sağlanmasındaki rolü ile aile görülmektedir ki, sosyal 
sistemin ve ilişkilerin önemli ve büyük bir parçasıdır. 
Aile bu vasıta ile çekirdek ya da geniş aile gibi kendi 
içinde grupsal bir bütünü, ki bu unsur akrabalık 
gibi olgularla daha da genişleyebilir, ya da sadece 
kendi içinde rollerle örgütlenmiş dinamik bir yapıyı 
oluşturur (Aydın, 2013: 49).

Yukarıda belirtilenlere ek olarak, ailede toplumsal 
bir aktör olarak her bir bireyin kendi rolüne sahip 
olması ve bu rollerin gerekliliklerini yerine getirmesi 
toplumsal bir kurum olarak aile toplumun yaşam 
kanalıdır. Birey aile ile sosyalleşme sürecine girer ve 
belirli roller vasıtasıyla topluma adapte olup sosyalleşir. 
Bu sayede kendi rolünü, toplumsal değer ve normları 
öğrenir ve ona göre yaşamaya çalışır. Toplum için aile, 
bu işlevi ile değerlerin ve toplumsal düzeni hayatta 
tutan normların öğrenilmesi ve toplumu kaostan uzak 
tutmanın ilk başlangıç noktası olarak görülmektedir 
(Özalp, 2016). Ailenin toplumsal yapıdaki koruyucu ve 
yetiştirici işlevleri ortadan kalktığında toplumda birçok 
problemli durum ortaya çıkar. Ailenin, toplumsal 
değerleri ve normları genç kuşağa aktarması bir 
nevi toplumsal devamlılık açısından da önemlidir. 
Aile yapısının bozulması bireysel açıdan psikolojik 
gibi görünse de bu durumun çok büyük sosyolojik 
sorunlara yol açtığı yadsınamaz. Örneğin, Taşkuran ve 
Ağaoğlu (Akt, Yavuzer, 1986) tarafından eğitim evinde 
bulunan 86 çocuk üzerinde uygulanan araştırmaya 
göre 86 çocuktan 8’inin babasının, 5’inin kardeşinin, 
3’ünün amcasının, 12’sinin dayısının, 1’inin halasının, 
1’inin dayı oğlunun, 4’ünün amca oğlunun suç işlediği 
ve bu çocuklardan toplam 34’nün (%40) ailesinde bir 
şekilde suçlu birey bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi 
Kriminoloji Enstitüsü tarafından tüm çocuk eğitim 
ve cezaevlerindeki 974 çocuk üzerinde yapılan 
araştırmada, 879 çocuğun da (%91,24) ebeveyninin 
uyuşturucu madde bağımlısı ya da en azından alkol 
kullandığı, bunun yanında 55 çocuğun ebeveyninde, 
53 çocuğun da yakın kan bağı olan çevrelerinde suç 
işlemiş birey bulunmaktadır (Özalp, 2016). 
Sonuç olarak görülmektedir ki, aileyi tanımlamaya 
yönelik birçok deneme genelde geç modern 
dönem bağlamında hatalıdır. Toplumsal cinsiyetin 
ve cinsel kimliklerin farklılaştığı ve hukuki açıdan 
aile oluşturulmasına izin verildiği bu dönemde 
aileyi iki farklı cinsiyete indirgemek ve ailenin 
üreme fonksiyonunu sürekli dile getirmek hatalı 
bir yaklaşımdır. Aile ancak toplumsal norm ve 
değerler (ki bu değerler toplumun devamlılığını 
sağlayacak ve anomi oluşmasını engelleyecek 
değerlerdir) bağlamında oluşan işlevler açısından 
değerlendirilebilir. Ailenin yukarıdaki tanımımızdan da 
yola çıkarak çok sayıda toplumsal işlevi vardır. Ancak 
bu işlevlerden en önemlisi, sosyalleşme yoluyla bireye 
toplumun devamlılığının nasıl sağlanabileceğinin 
aktarımıdır. Bu, “Nasıl sağlanabilirlik”, toplumda 
dengeyi ve dayanışması sağlayan kurallardır.

Doç. Dr. Ahmet ÖZALP
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“Hayır” Diyemiyorsanız “No” Deyin

“Hayır” derken aslında yapmak istemediğimiz bir 
şey konusunda, böyle bir talep aldığımızda nasıl bir 
dil kullandığımız da çok önemli. Anlatım dilimize 
duygularımızı kattığımızda, karşı tarafı ikna edecek 
sebepler sunduğumuzda daha çok olumlu tepkiler 
alacağımız kanaatindeyim. Yani üzerimize düşen 
“hayır”larımızı net bir şekilde, sevecen, sakin bir ses 
tonuyla söylemek. Suçluluk duymamak için, karşıdakine 
faydalı bir opsiyon sunmak bizi bu suçluluk duygusundan 
alıkoyacaktır. 

Sonuç
İstemeyerek yaptığınız işlerin yükü omzunuzdan 
kalkacak ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Kendi 
sorumluluklarınıza daha çok vakit ayıracak ve verimli 
sonuçlar alacaksınız. 

EBRU
SAYGILI
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Çevremizdeki insanlar bizlerden birtakım taleplerde 
bulunurlar. Karşılayıp karşılayamama konusunda 
kararsız kalabiliriz. Kurulan bağın zayıflama endişesi 
ile çoğu kez tamamen kendi gündemimizi terk edip, 
bir başkası için, istemeden taleplerini yerine getirmek 
durumunda kalırız. Ve hatta hislerimizi bile tam ifade 
edemeyip sırf karşıdakinin gönlünü kırmamak için 
nikah defterine imza atmak gibi.
Alanındaki uzmanlar “hayır” diyememenin yapısal bir 
sorun olduğunu hatta depresyon belirtisi olabileceğinin 
altını çiziyor. Otokontrol duygusu gelişmiş, özerk, 
bağımlı olmayan bir yapıya sahip olmak çocukluktan 
itibaren ebeveyn yardımıyla gelişmeye başlıyor.
Çevremizde kurulan bağın zayıflaması, özellikle bağımlı 
yapıdaki kişiler için büyük bir endişe kaynağıdır. Bu 
bağın sürmesi adına ödün vermek zorunda kalırız. Bu 
mağduriyetten ötürü üzülür, amma velakin bir türlü bu 
döngüden kurtulamayız.

Bazı yanlış düşünce kalıpları:
 » *İyi bir insan başkalarına yardım eder.
 » *Hayır dersem sevilen biri olmam.
 » *Hayır dersem terk edilirim, yalnız kalırım.
 » *Hayır demek o insanı reddetmek anlamına gelir.

Başkalarını mutlu etmeye 
çalışırken kendimize haksızlık 
etmeyelim değil mi?

Hayır diyebilmenin dayanılmaz hafifliğini yaşayacaksınız.

www.sosyologdergisi.com



Çocuk, anne ve babadan sonra aileyi 
oluşturan önemli temel taşlardan birisidir. 
Aileler soylarını devam ettirebilmek adına 
çocuk sahibi olurlar. Ailelerde çocuğa atfedilen 
önem kentsel aile ve kırsal aile yapılarında 
farklılıklar arz etmektedir. Bunun dışında 
çocukları yetiştirme şekilleri ve eğitimleri onları 
geleceğe hazırlama noktasında her ailede 
farklı yöntemlerin kullanıldığı görülmektedir. 
Aile içi ilişkilerde çocuğun yerinin bilinmesi, 
aile dinamiğinin çözümlenmesi açısından 
önemlidir.
Kentsel yaşamda çekirdek ailede çocuklar, 
içinde yaşadığı fiziksel ortam ve koşulların hızla 
değişmesi sonucunda dış ortamdan yalıtılarak 
sterilize edilmektedir. Çocuğun sosyal 
güvence olarak görülme oranı düşüktür, onun 
asli görevi okuludur. Çocuklar çoğu aktiviteyi 
sanal ortamda yaşamakta, iletişimin yüz yüze 
kurulduğu, sosyal dayanışmayı öğreten sokak 
oyunlarını oynayamadan büyümektedirler. 

“Aile içi ilişkilerde çocuğun yerinin bilinmesi,
aile dinamiğinin çözümlenmesi açısından önemlidir”

KENTSEL - KIRSAL YAŞAMDA

Ç O C U K

Gizem
NAZLIOĞLU

www.sosyologdergisi.com

Buna bağlı olarak sevgi, paylaşma, dayanışma, samimiyet, güven, dostluk, sokak kültürü ve mahalle kavramları ile 
çoğu kez hiç tanışamamaktadırlar. Çekirdek ailede genellikle tek çocuk vardır ve aile ona odaklı yaşamaktadır, hatta 
“Çocukerkil aileler” olduklarını söylemek yanlış olmaz. Çocuklar daha çok maddi şeylerle mutlu edilmeye çalışıldığı için 
doyumsuz, mutsuz, bazen psikolojik anlamda hayata yeterince hazırlanmamış çocuklar olabilmektedirler.
Kentsel yaşamda her türlü eğitim, ulaşım ve spor tesisleri gibi imkânlara sahip çocuklara karşın kırsal alanda yaşayan 
çocuklar, taşımalı sistemlerin bile olmadığı yerlerde bazen uzun mesafeler yürümek suretiyle komşu köydeki okula 
gitmek durumunda kalabilmektedirler.
Kırsal aile modelinde kişinin özgürlüğü kısıtlıdır. Çocuklar ailenin geçimine katkıda bulunur, evlilikler erken yaşta yapılır.  
Erkek çocuk tercih edilmesinin sebebi ise ileriki zamanlarda yaşlılık, işsizlik ve emeklilik durumlarında güvence olarak 
görülmesidir. Erkek çocuk küçük yaşta çalışmaya başladığı için aileye maddi katkı sağlamakta ve çoğunlukla babanın 
işini devam ettirmektedir. Kız çocuk ise evde annesine yardımcıdır.
Sonuç olarak, dünya çocuklarına ilişkin temel göstergeler (UN, 2014: 11) kentleşmenin hızla sürdüğünü ve 2050 yılında 
dünya üzerinde her on kişiden yedisinin kentlerde yaşayacağını, kır ve kent arasındaki eşitsizliklerin önlenemediğini 
anlatmaktadır.

sosyoLOGdergisi Genç Sosyologların Sesi - 31



Toplum ve 
Kan Bağışı

Yaşam bizlere en güzel hediye ve 

bu yaşamı hediye edebilecek kişi 

“Belki de Sensin!”
Seda ÇALIŞKAN

Kan bağışı toplumsal yardımlaşmanın en önemli noktasıdır.
Toplum olarak bizim başımıza veya en yakınımızın başına bir şey gelmeden duyarlı 
olmayı bilemiyoruz.
Oysa hayat paylaşmak demek değil midir? Hayatı paylaşmayı lütfen ertelemeyelim.

Kimseler ihtiyacı varken gitmesin diye sen kan bağışı noktalarına giderek. Hayatta bir
canın daha yaşaması için bağış yapabilirsin.
Sadece 3 tüp kan örneği vererek kök hücre bağışçısı adayı olabilirsin.
Senden miniklere, yaşıt olanlara veya büyüklerine yaşamı hediye edebilmektir yaşamak.

Eğer 18-50 yaş arasındaysanız ve herhangi bir sağlık probleminiz yoksa Kızılay’a gidip kök
hücre bağışçısı adayı olabilirsiniz.

Beklemeyin ve bekletmeyin çünkü hayat beklenmez hayat ertelenmez!
Haydi, şimdi ertelemeden ve vazgeçmeden kök hücre bağışçı adayı olmaya.

Unutma, İhtiyacı olacak kişi de, ihtiyacı karşılayacak kişi de sensin.

İşte bu yüzden

Belki de Sensin!
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ONLİNE İNGİLİZCE KURSU

DUSODER ONLİNE İNGİLİZCE DİL KURSU KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR. 
DİLBİLİMİ UZMANINDAN 7 YAŞ ÜZERİ TÜM KADEMELER İÇİN

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU GRUPLARIMIZ MEVCUTTUR

Kayıt ve Bilgi İçin : 0534 053 57 27



Pandemi süresince 
maalesef ki uzaktan 

eğitimin ne kadar gerekli 
olduğu anlaşıldı. . 

HATİCE ÖZKAN

İnsan, toplumsal bir varlık; bu sıfatla da sürekli iletişim 
ihtiyacı hisseden bütün ihtiyaçlarını giderme konusunda 
başka insanlara, topluluklara bağlı ve bağımlı yaşayan 
bir canlıdır. Yenilikler her alanda dünyadaki ilerlemeler 
geldikçe çağın gereklerine uyum sağlama süreçlerinden 
geçmektedir. Çeşitli doğal afetler ve teknolojik ilerlemelerde 
iyi yönde ya da kötü yönde bir sürü gelişmelerde ilerleme 
kaydedilmektedir. Peki hâl böyle olunca bütün dünyayı 
salgın olarak tehdit altına alan Pandemi sürecinde Covid-19’la 
tanıştık. Tanışmamız eğitim hayatımıza ne şekilde yansıdı? 
Buna değinelim. Pandemi süresince maalesef ki uzaktan 
eğitimin ne kadar gerekli olduğu anlaşıldı. Dünya bunu zaten 
takip ediyorken Türkiye’nin bu konuda ne yazık ki yeterli alt 
yapıya ve bilgi düzeyine erişemediğini ortaya koydu. Sistem 
başarısız, uzaktan eğitimle öğrenim sağlanamaz şeklinde 
algılandı. Ama ben buna şöyle bakıyorum; bu konuda yüksek 
lisans eğitimi alan birisi olarak uzaktan eğitim, geleceğin 
eğitim sistemidir. Bizim de bu eğitim sistemine bütün dünya 
gibi hazırlanmamız, vaktinde gerekli alt yapıyı oluşturmamız, 
eğitimcilerimize bunu nasıl uygulaması gerektiğini uzaktan 
eğitim sistemi ile öğretmeyi öğretmemiz gerekiyordu. . 
İlk önce eğitimcilerimizin bunu yapabilecekleri düzeye 
getirilmesi için belirli eğitimler gerekmekteydi. Biz onu bütün 
dünya ülkelerinde olduğu gibi zamana yayarak, kademeli 
şekilde öğretemediğimiz, geç kaldığımız için bu düzeyde 
balıklama, salgın neticesinde zorunlu kalındığı için uzaktan 
eğitim sistemi bu kadar yadırgadık. Aslında yadırganacak 
hiçbir şey yok. Bir süre sonra uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin 
yerini alacak ve bu sadece örgün eğitimde müfredatta olan 
bilgilerin aktarılması şeklinde de olmayacak, insanların 
kişisel gelişimleri için her turlu bilgiyi edinebilme ortamları 
meydana gelecek. Bunu eğitimlerden fayda sağlayacak 
kişileri, okul çağındaki çocuklarımız olan öğrenciler olarak 
düşünmememiz gerekli. Bilgi edinme ihtiyacı olan herkes 
için düşünebiliriz. Örneğin bir şeyi merak ettiniz, bilgi almak 
istiyorsunuz ama doğru bilgi almak istiyorsunuz. 
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Franco Magazine Template-29

Finibus Viate Enim

Özellikle internet sitelerinde dolaşan asılsız bir 
sürü bilgi olmayan şeylerden söz etmiyoruz burada 
özellikle vurgulamakta yarar görüyorum, doğru bilgi 
sahibi olmak istediğimizde ne yapıyorsunuz? Hemen 
belirtelim; şu anda Avrupa ülkelerinde böyle eğitimler, 
konu bazında verilebiliyor. Sadece edinmek istediğiniz 
bilgiyi kazanmak için, kısa bir eğitim alıyorsunuz 
bunun karşılığında bir diploma vs. almayacaksınız 
ya da alacaksınız? Onu şu an için kestirmek 
mümkün değil.  İnsanlar bu şekilde bilgi edinmeye 
olan açlıklarını giderecekler. Bu geleceğin eğitim 
sistemi. Bir uzaktan eğitim sistemi uygulanmamalı 
düşüncesinde olanların en fazla savundukları, uzaktan 
eğitim sistemi ekonomik anlamda eşitsizlik yaratıyor, 
iddiasında bulunmaktalar. Peki o zaman sormak 
istiyorum; ben de uzaktan eğitim sistemi öğrenciler 
arasında bilgiye erişimde ekonomik anlamda eşitsizlik 
yaratıyor da yüz yüze eğitim sistemi gören tüm 
öğrenciler eşit miydi?  Çocuklarımız örgün eğitimde 
eşit eğitim mi alıyorlardı? Okula giderken ayakkabısı, 
eşofmanı olmadığı için, beden eğitimi dersine 
katılmak istemeyen öğrencimiz yok muydu? O zaman 
çok mu eşit bir gelir düzeyine sahip bir ülkeydik de 
sadece uzaktan eğitimde mi eşitsizlik var?  Şu an 
gelişmiş bir ülke olmadığımızı eğitim sistemimizle 
adapte olamayışımızla ortaya koyduk. Yani burada 
sistem hatalı, yanlış ya da uygulanamayan bir sistem 
değil. Uzaktan eğitim geleceğin eğitim sistemi ve şu 
anda aktif olarak tüm dünyada her alanda kullanılan 
bir sistem. Türkiye’de uzaktan eğitime tepki gösteren 
psikologlar oldu. Ben bunu anlamış değilim.  Pandemi 
döneminde insanların psikolojisi bozuldu.  Psikologlar 
depresif haller yaşayan insanları uzaktan kameranın 
karsısına oturarak danışanlarını online olarak 
dinlediler. Anlamaya, tedavi etmeye, terapilerine 
destek vermeye çalıştılar.

Psikoloji eğitimi alırken psikoloji alanı gibi insana 
dokunan alanlarda uzaktan eğitim sistemi verilemiyor 
da tedavi aşamasında nasıl uygulanıyor? Yani burada 
bir çelişki yok mu? Bunu bir sormalıydık?  İstanbul 
Üniversitesinde uygulamaya geçeceği sırada kısa 
bir sürede siyasi sebeplerden dolayı durduruldu ve 
iptal edildi. Böyle bir sistem, böyle bir eğitim uzaktan 
verilemez dendi. Peki bende diyorum ki bu gibi eğitim 
verilemez ise bu yurdun insanlarını nasıl böyle bir 
sistemle tedavi ediyoruz, nasıl destek sağlıyoruz? 
Bu yöntemi kullanarak. Bu işte bir tutarsızlık yok 
mudur? Özetlemek gerekirse uzaktan eğitim 
dünyada kullanılan bir eğitim sistemidir. Bizim ülke 
olarak bu sistemimi anlamama ve yetişemeyişimizin 
sebebi yüz yüze eğitimde standartlaşmaya alıştığımız 
içindir. Tek tip insanlar yetiştirmeye öylesine alıştık 
ki farklı ve yeni olan her şeyi önce öteliyoruz sonra 
gerekliliğinden başka çıkar yolun olmadığını anlıyor 
ve öğrenmeden öğretmenin çabası ile cebelleşiyoruz.  
Anne çocuğunu okula gönderip (bazı anne ve 
aileleri tenzih ediyorum) çocuğunu okula gönderip 
gününü gün etme derdindeydi. Ya da eline telefonu 
verip çocuklar ayakaltında dolaşmasın istiyordu. Bu 
telefonlar neden eğitim için kullanılmasın? Şu anda 
buna tepki veren birçok aile çocuğunun eğitimi için 
kullanabileceğinin farkında bile değil. Oyun oynarken 
çocuğunun eline verdiği telefonu ders çalışırken de 
verecektir.  Bunun için önce ailelerin uzaktan eğitimin 
ne olduğunu çocuğunun gelişimine ne kadar katkı 
sağlayabileceğini doğru şekilde algılaması gerekiyor. 
Umarım gelecekte çağın gereklerini, dünyayı en 
azından eğitim alanında yakalayabiliriz diye umut 
ediyorum, şu an sadece umut ediyorum. 
Teşekkür ediyorum.

www.sosyologdergisi.com
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“İnsanların önyargılarını parçalamak, bir atomu 
parçalamaktan daha zordur.” Einstein’in bu aforizması 
doğru olabilir miydi? Bilim insanı Einstein’ı bile önyargı 
fizikten daha çok zorlamıştı anlaşılan.

ÖNYARGI;
Latince, “pre+judicium/peşin hüküm” demektir.
Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde, “bir kimse veya 
bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere 
dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, 
peşin yargı” olarak tanımlanmaktadır.
Sosyal psikolojideki anlamı, “bir kişiye karşı sadece grup 
üyeliğinden dolayı geliştirilen olumsuz bazen de olumlu 
tutumdur.”
Günlük hayattaki kullanımında ise önyargı, “genellikle 
birisi ya da bir şey hakkında vaktinden önce ifade edilmiş, 
olgunlaşmamış yargılar” anlamını taşımaktadır. 

 Önyargı özellikleri bakımından bir tutumdur, 
değişime dirençli ve katıdır. Ve en önemlisi önyargı 
kötüdür. Nedenine gelirsek, önyargı sadece ona maruz 
kalan toplumsal kesimler için değil, toplumun tümü için 
yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır. Diğer insanlar hakkında 
yaptığımız olumsuz yargılar bazen çok önemli meseleler 
ile ilgili değilken bazen de son derece önemli olan “ırk” ya 
da “kültür” gibi konularda ortaya çıkabilmektedir.

 Bu önemli konuların dışındaki bazı kalıp yargılar 
da son derece önemli ve etkili önyargılar içermektedir. 
“Yuvayı dişi kuş yapar.”, “Türk’ün Türk’ten başka dostu 
yoktur.” gibi daha yüzlercesini günlük yaşamdan bulup 
çıkartabiliriz. Bu kalıp yargılar çok masum görünürken 
sonuçları bakımında o kadar da masum olmamaktadırlar. 
Açıkçası insanların çektiği acıların temelinde bu masum 
gibi görünen yargılar yatmaktadır.  
 Eğer önyargılar davranışa dönüşürse, artık bunun 
adı dışlamadır. Yani önyargı bir tutum, dışlama ise bir 
davranıştır. Önyargıda muhakeme etmeden bir konum 
alış söz konusudur. Önyargı akıl öncesidir, rasyonel bir 
teste tabi tutmadan yaptığımız bir tercihtir ve rasyonel 
terimlerdeki motiflere yoramayacağımız sezgiler ve 
içgüdüler ile belirlenir.
 

GAYE ÖZDEN
 Önyargının; duygusal, düşünsel ve davranışsal 
olarak üç temel ögesi bulunduğu görülmektedir. Bu 
ögelerin etkisi altında kişi dışlama davranışında bulunur. 
Başka bir deyişle aynı koşullar altında aynı biçimde 
davranılması gereken iki kişiye farklı farklı davranışlarda 
bulunur. 
 Örneğin; lokantaya giden iki müşteriden birine 
dış görünüşünden dolayı daha kötü muamele edilebilir. 
Dolayısıyla önyargı olumsuz bir tutumdur ve birçok sosyal 
durumda kendini gösterebilir. Teknik olarak olumlu 
olabildiği gibi olumsuz da olabilir. Yine örneğin; Fransızları 
soğuk buluyor ve sevmiyor olabilirsiniz. Bu olumsuz bir 
önyargıdır. Diğer yandan İspanyolları daha cana yakın 
buluyor ve seviyor olabilirsiniz. Bu da olumlu olsa bile bir 
önyargıdır. Sosyal psikologlar önyargıyı olumsuz olarak 
kullanmaktadır.
 Sosyal öğrenme yoluyla edinilen önyargılar çok 
küçük yaşlarda aile içinde öğrenilmeye başlar. Çocuğun 
çevresinde söylenilen sözler, yapılan davranışlar, 
yargılamalar, dedikodular, uydurulan lakaplar çocukların 
zihinlerinde izlerini bırakır ve onların da ana-babaları veya 
komşuları gibi aynı önyargıları benimsemelerine yol açar.
 Sosyologlar ve antropologlar, önyargı ve 
dışlama nedenleri olarak sosyokültürel faktörlere vurgu 
yapmaktadırlar. Bu nedenle gerek toplumsal gerekse 
bireysel düzeyde önyargıları azaltıcı politikaların 
belirlenmesinde, içerisinde psikanalitik bir bakış açısının 
da yer aldığı multi-disipliner yaklaşımlara ihtiyaç vardır.
 Eğitimin önemi yadsınamaz ancak tek başına 
yeterli olmadığı görülmektedir. Bunun nedeni önyargının 
sadece bilişsel değil, duygusal ve davranışsal tarafının 
da olmasıdır. Diğer taraftan önyargıların davranışa 
dönüşmesini önlemek için toplumsal yasal düzenlemelere 
de ihtiyaç duyulmaktadır.
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ÇAĞIN KÖTÜCÜL HASTALIĞI 

ÖNYARGI



TÜRKİYE’ DE DÖRDÜNCÜ GÜÇ OLARAK 
MEDYANIN GÖRÜNMEYEN İŞLEVİ: 

SOSYAL OTOPSİ
Sosyolog 

Orhan ÖZIŞIK
Modern anlamda toplu hâlde yaşamanın gerekliliği 
olarak devlet düzenine geçişte yapılandırılan 
düzenlemelerin doğuşuna ve kabulüne bakmak 
gerekirse Hobbes ve  Rousseau’ un toplum sözleşmesi 
teorilerine inmek mümkün. Türkiye’de devletin 
temel organlarının yasama, yürütme ve yargı gücü 
ayrımlarından oluştuğunu, bu güçlerin kaynağının 
Anayasa olduğunu biliyoruz. Devletin ve toplumun 
düzenlenmesinde bu üçlünün görevleri yasalarla 
belirlenmiş durumda. Maalesef Cumhuriyetin ilanından 
itibaren siyasi hesaplara ve askeri müdahalelere 
maruz kalmış devletimizde kesintiye uğrayan sadece 
demokrasi olmamış, başlangıçta Devlet ihtiyacını 
var eden toplum sözleşmesi de bozulmuştur. 
Dönemlerin müsebbibi olan muktedirlerin sözleşmeyi 
ve demokrasiyi hiçe saymalarının toplum vicdanında 
açtığı yara yadsınamaz. “Şiddet şiddeti doğurur!”
İleri teknoloji ve bilginin dönemi olan 2000’li yıllarla 
birlikte büyüyüp gelişen Medya dördüncü güç 
konumuna yerleşti. Bu güçle birlikte toplumda büyük 
değişiklikler yaşanmaya ve görünür olmaya başladı: 
psikolojik sorunların artması, toplumsal değerlerin 
yitirilmesi, mahremiyetin sosyal medyalar üzerinden 
afişe edilip beğeniye sunulması, aile yapısının 
bozulması, toplum içinde bireyin medyatik şekilsel ve 
görsel varoluş çabaları, görünür ve kabul edilir olma 
arzu ve eğilimleri. Sosyokültürel etkilerinin ötesinde 
medyanın baskın gücü belki de modernizme de bir 
başkaldırı gibi duruyor. Çünkü modern insan profilimiz 
bu değildi.
 Hiç şüphesiz ki bu değişimlerin sebebini 
sadece tek bir alana indirgemek doğru olmayacaktır. 
Ancak sosyolojik perspektif ile baktığımızda tabloda 
en büyük pay kitleler üzerinde önemli etkiye sahip 
kurum MEDYA’nın. Peki, medya nedir? “Medya, her 
çeşit bilgiyi bireye ve topluluklara aktaran, eğlendirme, 
bilgilendirme ve eğitme gibi üç temel sorumluluğa 
sahip görsel, işitsel araçların tümüne verilen isimdir.” 
Esasen kavram olarak toplumsal fayda getireceği 
umulan böylesine bir tanım işleyiş olarak bu görevi 
yerine getiriyor mu? 
 

 Son yıllarda hayatımızın damarlarına kadar 
giren sosyal medya sosyal hayatın bir parçası 
olmaktan çıkmış, özel hayat, kamusal hayat ayrımına 
da son vermiştir. İnsanların ihtiyaç ve arzularına 
sanal özgürlük mottosuyla cevap verdiği düşünülen 
medya örgütlenmesi, toplumsal değerlerin perde 
arkasında kalmasına neden olduğu gibi, insan 
ruhunun ihtiyacı olan manevi alanın boşluğunu da 
bulanıklaştırdı. Kullanımında toplumsal bir sözleşme 
gereği duyulmayan bu sanal dünya, başkalarınca var 
edilmek istenilen birey ve toplumun yaratılmasına da 
çok uygun bir alan.  İnsanlar medyada sunulanlara 
özenmekte, bilinçaltlarına işlenenler üzerinden karar 
vermekte ve doğrudan toplumsal yaşamda davranışına 
da yansıtmaktadırlar. 
Devlet tarafından yapılan müdahalelerin sadece maddi 
para cezası, kamu spotu gibi yaptırımlarda kalması, 
basın özgürlüğü/bireysel özgürlük kavramlarıyla 
cevaplandırılması tehlikedeki riskin kabul edildiğini 
akıllara getiriyor. Bilgi ve teknoloji çağına atıfta bulunan 
Ulrich Beck’in risk toplumu (risk society) kavramı riskin 
meşrulaştırılması anlamında devletçe benimsenmiş 
gibi görünüyor. Yeni bir sınıf mı yaratılıyor? 
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Toplumsal Çöküşte 
Elit Enflasyonu

Prof. Dr.
Kutluk ÖZGÜVEN

Elit eğitimi alan kesimlere mevcut elitler yeni 
alanlar açamazlarsa, dışarıda kalan elitler 
mevcut düzen aleyhine dönmekte ve ezilen 
kesimle birlikte karşı noktada yer alınca, toplum 
yönetilebilir olmaktan çıkmaktadır. 
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Toplumların tarihsel verilere dayalı olarak incelenmesi konusunda gerek 
toplumbilimcilerin gerekse toplumları analiz eden tarihçilerin yaptıkları çalışmalar 
çoğu zaman kısa zamana aralıklarına bakılarak tanımlayıcı şekilde yapılmaktadır. 
Bunlar çoğu zaman sosyal bilim yaklaşımıyla, verileri uzun zamana aralıklarında bir 
bütün olarak incelemek yoluyla değil, nitel çalışmalara dayalı olarak ilerlemektedir. 
Tıpkı Rousseau gibi, Comte gibi, Max Weber gibi, belirli toplumlarda gözlemler 
sonucunda bazı dinamikler ve eğilimler saptamaktadırlar. Bazen İbn-i Haldun 
veya Marx gibi bunları değişmez yasalar olarak da sunmaktadırlar. Ortaya ilginç ve 
yer yer yararlı bazı tekrarlar, desenler, toplumların durumları hakkında önermeler 
yapmaya izin veren çalışmalar çıkmıştır.
 Bununla birlikte bu çalışmalar tekrar tekrar göstermiştir ki ne önerilen 
altyapı mekanizmaları doğa bilimindeki yasalar kadar kullanmaya elverişlidir 
ne de toplumlar açısından en önemli konu olan geleceğe dair bir uzgörü, hatta 
öngörüde bulunmamıza uygundur. Bundan yola çıkarak bazı matematik, istatistik 
ya da doğa bilimleri alanlarından gelenler, ya da matematiksel yaklaşımlara yakın 
sosyal bilimciler, tarihsel verileri inceleyerek coğrafyayı çok daha genişletip zaman 
aralığını çok daha açarak bazı sonuçlar elde etmeye çalıştılar.
 Bunlardan biri Avusturyalı ekonomist Schumpeter’in “Yaratıcı Yokedicilik” 
denilen dönemsel dalgalarıdır. Bunlarda 1700’lü yılların sonlarından itibaren 
belirli aralıklarla mucit girişimcilerin eski ve köhneyen teknolojilere dayalı büyük 
şirketlerin egemenliğini bitirip ipleri ele alması ancak bir süre sonra o şirketlerin 
de ilerlemeyi tıkayan sistemler haline gelmesi ve bu kez yeni mucit girişimciler 
dalgasının başlaması. Son iki yüz elli yıllık döneme tam oturan bu üretim dönüşüm 
modeli, 1980 ile 2000’li yıllar arasındaki girişimcilerin eskinin yerine geçip trilyon 
dolarlık şirketleriyle şimdi köhneyi temsil eder hale gelmelerindeki gibi geleceğe 
yönelik fikirler vermekte.
 Kısmen veriye dayalı kural arayıcı başka bir tarih ve toplum analizi de 
Jared Diamond’un Silahlar, Mikroplar ve Çelik kitabında anlatılan insanlığın son 
30 bin yıllık öyküsünün teknoloji kullanımı yoluyla anlatılmasıdır. Bir diğeri Noah 
Harari’nin Homo Deus kitabındaki toplum dinamiklerini birkaç kuralla özetleme 
çabasıdır. Ancak bu sansasyonel kitaplar tam da yeni sayılmaz. Örneğin H. G. 
Wells’in Kısa Dünya Tarihi, ikinci dünya savaşının sonuna kadar sadece Sosyal 
Darwinistlerin değil pek çok düşünürün iddia ettiği gibi, sosyal tarihi sözde ırk 
üstünlüklerine bağlamaktaydı. Rus kökenli Amerikan entomolog Peter Turchin’in 
son dönemlerdeki yaklaşımı da toplumları seçkinlerinin ya da elitlerinin gelişimine 
dayalı olarak incelemekte.



Bu hipoteze göre toplumları çöküşüne neden olan, 
elitlerin sayılarının aşırı artışı sonucunda eğitimlerine 
uygun pozisyonlar bulamamaları ve toplum aleyhine 
dönmeleri olarak gösterilmekte. Bu aşırı artmış elitler 
durumundan bir devrim ve yeni bir toplum düzeni 
çıkmaktaysa da çoğu zaman çöküş gerçekleşmektedir 
denmekte. Elit eğitimi alan kesimlere mevcut elitler 
yeni alanlar açamazlarsa, dışarıda kalan elitler mevcut 
düzen aleyhine dönmekte ve ezilen kesimle birlikte 
karşı noktada yer alınca, toplum yönetilebilir olmaktan 
çıkmaktadır. 2010 yılında 2020 yılına gelindiğinde 
Amerika’nın yönetilebilir olmaktan çıkacağı 
öngörüsünde bulunmuş olması ve bunun kısmen 
gerçekleşmesi, Turchin’in yaklaşımına ilginin artmasını 
sağladı. Turchin durumun Batı dünyası için 2030’ların 
çok saha kötü olacağını çünkü elit enflasyonunun 
kontrolden çıktığını iddia ediyor.
Kuran’ı Kerim, bize toplumların iki yolla yok olduğunu 
ancak her ikisinin de birbirinden bağımsız olmadığını 
anlatıyor. Birincisi doğa felaketleri, ikincisi elitlerin 
toplumu içten bozması. Her ikisi de Allah’ın iradesiyle 
gerçekleşmekte ve bunlar birbirinden bağımsız değil. 
İyi bir toplumla, hazırlıklı bir idari sistemle doğal 
felaketlerden kurtulmak mümkündür. Oysa sistem 
çökünce en küçük bir doğal felaket, deprem, kuraklık, 
salgın toplumu kaosa götürebilir. Örneğin Korona 
pandemisinde bunu görebiliyoruz. Aslında yapılacak 
sistemli bir çalışmayla gerek ülke bazında gerekse 
küresel köy haline gelen dünya bazında bununla 
savaşmak mümkünken, elitlerin başarısızlığı, toplumu 
bilgilendirip hazırlayamamaları, ama aynı zamanda 
dışarıda kalmış kısmen elit nitelikli kişilerin Covid-
19’un var olmadığı ya da komplo olduğu söylemiyle 
bu çalışmaları baltalamaları, içinde bulunduğumuz 
durumu oluşturmakta. Dışarıda kalmış elitlerin yanı 
sıra, halktan kesimlerin de hızla elit söylem ve dağıtım 
kanallarına ulaşılabildiği bir dönemdeyiz.
Turchin’in elit enflasyonu çöküşe, nadiren de dönüşüme 
neden olur hipotezindeki toplum tapısıyla çatışan 
elitler, karşımıza dinler tarihinde de çıkmaktadır. İslam 
peygamberlerinin hemen hepsi sistem dışında kalmış 
ya da sisteme karşı kendisi ayağa kalkmış ve bunun 
için alt toplum katmanlarını yanına almış elitlerdir. 
Onlara yönelik de mevcut hâkim kadro her zaman, 
bizdendin ama bize ihanet ettin suçlaması yapmıştır. 
Bütün peygamberler eski, kurulu düzenin içinden 
ailelerden gelmiş, ancak kendi isteğiyle ya da Allah’ın 
yönlendirmesiyle o sisteminin dışına çıkmış, toplum 
yapısı aleyhine dönmüş kişilerdir. Onlar, toplumun 
çökmeye başladığı, zalim hale geldiği dönemlerde 
gönderilmişlerdir.
Kısaca tarihsel veri analizi, toplumsal çöküşün kavmin 
ileri gelenlerinden, elitlerden, kendini toplumun 
üstünde görenlerden, bunların çeşitli nedenlerle aşırı 
çoğalmasından çıktığını söylemekte. Kuran ise yine 
elitleri sorumlu tutsa da sayısal artışlarından değil 
bunların zulmünün yani açıkça yanlış olan şeyleri doğru 
kabul edip uygulamalarından çıktığını söylemekte. 
Maddeci Turchin’in elit enflasyonu ilkesi aslında 
Kuran’daki elit zulmünün bir sonucu. Elit olmanın aşırı 
karlı olduğu, halk olmanın felaket olduğu bir dönemde 
herkes elit olmaya yöneleceğinden ikisi de temelde 
zulmün ve eşitsizliğin artmasına işaret etmekte.
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ASİYE TÜRKAN
Aile Danışmanı

İNSAN NEDEN EVLENMELİDİR? 
AİLE OLMAK NEDİR?

İnsanoğlu isteyerek gelmediği 
dünyada bir gün istemeyerek 
de olsa ayrılacaktır. Hayat içinde 
istese de istemese de birçok 
yolculuk yapar. Ya yolculuk içinde 
oluşan sorunları çözer ya da sorun 
olur ya yük olur ya da yük alarak 
sorumluluğunun farkında olur. 
Yalnızlık sosyal olan insan için 
değildir. Nasıl yolculuk yalnız 
çekilmezse hayat yolculuğu da 
yalnız zordur. Hayatın ağır yükü 
beli büker. Mutluluklar bile bir 
zaman sonra ıstırap verir.
Bizim en büyük ihtiyacımız sevmek 
ve sevilmektir. Hayat sevince ve 
sevilince güzeldir. Mutluluğumuz 
da verdiğimiz kararlar üzerinedir. 
Seçerek hayata devam ettiğimiz 
her olgu bize kalite katar. Bundan 
dolayı doğru karar vermek hayat 
kurtarıcı özelliktedir. 
Arkadaşımızı doğru seçmemiz 
nasıl biri olduğumuzu gösterir. 
İşimizin güzel olması hayat 
standardımızı belirler. Sağlıklı 
yemeyi seçmemiz bedenimize 
sıhhattir. Eşimizi iyi seçmek ise 
hem ruhumuza hem bedenimize 
yapabileceğimiz en büyük 
ikramdır. Zira mutluluk herkesin 
hakkıdır.
Doğruyu yanlıştan ayırt edebilen, 
makul davranışlar sergileyen, sahip 
olduklarını savunabilen, harcama 
yapmasını bilen, sorumluluğunun 
farkında ve güvenilir olan herkes 
akıl baliğ olmanın göstergesidir. 
Zira bu özellikler kişinin evliliği 
hak ettiğinin göstergesidir.
Doğru biri ile hayat yolculuğuna 
çıkmak her gencin hayalidir. Lakin 
önceliğin doğru insan olmaktan 
geçtiği bilinmelidir. İyi bir eşe 
sahip olmak, iyi bir geleceğe sahip 
olmaktır. Evlatları iyi yetiştirmenin 
garantisidir. Geleceğe yapılacak 
en büyük yatırımdır.

 Birbirini seven erkek ve 
kadın evlenebilir lakin hemen aile 
olamaz. Zira aile olmak bir emeğin, 
bir bilginin, bir de zamanın 
ürünüdür. Aile olmak idare etme 
sanatını bilmekledir. Geçinmeyi 
istemekledir. Empati yapmak yani 
diğerkâmlıkladır.  Zira geçinmeye 
gönlü olan diğerinin yani 
eşinin gamını-derdini-tasasını 
yüklenendir.  
 Aile oluşumu; öncelikle 
birbirlerini sevmeleri, çiftlerin 
güzellikte birbirleriyle yarışmaları, 
hatalarını örtmeleri, güzellikleri 
çoğaltmaları, af etmeleri, 
devamlı iyilik yapmaları, hatta 
iyilikte yarışmaları, hatalarını 
görmemezlikten gelmeleri, 
yapamadıklarını büyütmemeleri 
üzerinedir. 
 Sağlıklı evliliğin 
temelinde öncelikle uyum vardır. 
Sevgiyle, saygıyla, güvenle, 
muhabbetle, merhametle bu 
uyum büyütülmelidir. Evli çiftlerin 
birbirine merhamet etmesi 
evliliğin harcı gibidir. Zira birbirine 
acımayan eşler birbirini anlama 
gayreti içine de girmez.

Sevgiler fedakârlıkla, saygılar 
yapılan işleri görmekle, güvenler 
de meraklı olup tanıma gayreti 
içinde olmakla gelişir. Fedakârlık 
yapmayan, yapılan işleri takdir 
etmeyen, güven vermek için 
gayret etmeyen kalabalıklar içinde 
dahi olsa yalnızlığa mahkûmdur.

Ves-Selam...

 İnsanın zamanla istekleri 
artmakta, anne-baba olma arzusu 
da oluşmaktadır. Hem toplumun 
örfün hem de ahlaki hassasiyetin 
gereği olarak, herkesin huzurunda 
aklı başında sorumluğunu 
bilen her erkek ve kadın evlilik 
yapmalıdır. 
 Evlilik, kadın ve erkek 
arasındaki dini ve yasal “NİKÂH” 
adı altında bir sözleşme ile iyi 
günde kötü günde, varlıkta 
yoklukta, sağlıkta hastalıkta el ele 
yolculuğa çıkmak üzerine ikili bir 
ilişkidir. Eşlerin birbirine verdikleri 
sözleşmedir. Evlilikte denge bu 
şekilde oluşmaktadır.
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Her gün gündemde birçok sosyal, ekonomik ve 
uluslardan kaynaklı sorunlarla uyanır olduk. Hep ne 
oluyoruz, nereye gidiyoruz soruları ile meşgul oluyoruz 
veya ediliyoruz. Gerçekten düşüncelerimiz, gördüklerimiz 
üzerine mi, yoksa ikna olduklarımız üzerine mi şekilleniyor? 
Gelin biraz konulara dalıp neler olup bittiğine dair seyrüsefer 
yapalım ne dersiniz?
 Biraz etrafı iyi gözlemleyen birinin sorunlara ve 
sorunların oluşumuna dair birçok fikri olacaktır. Sorunların 
çıkışı, oluşumuna dair etmenler, sorun algısı oluşturarak 
sorun olmayanların da sorun pazarına sokularak 
pazarlandığı bir arenada neyin sorun, neyin sorun 
olmadığına dair müspet manada fikirler oluşacaktır. Bu 
bağlamda sorulacak ilk soru; “ne yapılmak isteniyor” sorusu 
akla geliyor; yani sorun üretilerek sorunsal hâle getirilen 
şeyin, sorunu üretene ne kattığını biraz düşünelim.
Meseleyi ister makro düzeyde ister mikro düzeyde ele 
alalım. Aslında kökenindeki mantık; bir şeylere sahip 
olma isteğinin oluşturduğu duygu durumundan başka 
bir şey değildir, desek yanlış söylemiş olmayız. Şöyle ki 
hayatın sürdürülebilirliğinin maddi dünyadaki karşılığı ya 
ihtiyaç oluşturarak yaşama ya da ihtiyaçlara göre yaşama 
eğilimidir, ikisi birbirinden farklı eğilimin anlamını taşır. 
Var olma mücadelesi veren insan ve topluluklar, daha çok 
tarih boyunca sorunlardan beslenerek zihinlerde meşru 
kabul görmeyen bir anlayışla süre gelmişler. Bu sorunların 
varlığı her dönem adalet ekseninde tartışılmasına rağmen 
çoğunlukla tartışanlarda, yetkin ve etkin olduğunda aynı 
hastalığa yakalanmış ve sorunlardan beslenen birey-
toplum formatına dönmüştür. “Çözümde görev almayanlar 
sorunun bir parçası olurlar.” Johann Wolfgang von Goethe
Dünyayı yöneten egemen güçlerin insanlık adına mı 
yoksa kendi çıkarları adına mı hareket ettiklerini tüm 
yaşanmışlıklar ortaya koyuyor. Nerede bir kaos varsa 
artık biliyoruz ki egemen güçler orada ameliyat yapmak 
istiyordur. Bunu yaparken de bölgedeki sorunlar sebebiyle 
müdahale ettiklerini, aslında oraya barış getirmek 
istediklerini vurgular ve kamuoyunu o yönde ikna ve 
kanalize ederek yaptıklarının meşru olduğuna inandırırlar. 
 Çözüm üretmeyen güçler, sorunlardan beslenerek 
güçlerini zulme dönüştürebiliyorlar. Anlaşılsın diye 
bir örnek verelim; Dünyayı yöneten egemen güçler 
(ABD, RUSYA, İNGİLTERE, FRANSA, ALMANYA) vs sorun 
çıkardıkları mesela silah satarak iç karışıklığa neden olup, 
çatışma ortamı oluştururlar veya konu ülkeler arası ise 
silahlanmanın diğer ülkeyi korkutup vazgeçireceğini veya 
galip gelerek istediğini alacağının algısını empoze ediyor; 
böylelikle sorunlardan beslenmeyi sistemleştirmiş bir 
anlayışı karşımızda görüyoruz. Veya kargaşa çıkardıkları 
ülkelerin kaynaklarına çöküyorlar, böylece yine güçleriyle, 
zorbalıklarıyla insanlara ve dünyaya barış yerine zulüm 
getiriyorlar. Bugün birleşmiş milletler dünyadaki yaşanan 
hangi sorunu veya sorunları çözmüştür. Onlar sadece 
birkaç ülkenin imtiyazlarını başka ülkelere karşı korumaya 
memur edilmiş kuruluşlardır. Hangi alana bakarsanız 
bakın, üretilen her ürün veya teknoloji bugün savaşlar 
için kullanılıyor. Savaşı, sadece bilinen vuruşmadan ibaret 
olarak düşünmeyin. 

Sorunlardan Beslenen İktidarların Hakimiyeti

Savaş, her türlü rekabet ve üstünlük kurmaya dayalı üretilen 
fikir, teknoloji sanat vs olarak düşünürsek toplulukları nasıl 
hem zihnen hem de ihtiyaçlar ekseninde işgal ettiklerini 
rahatlıkla anlarız. Bir örnek daha verelim sorundan beslenme 
adına; sağlık sektöründe Avustralyalı Ray Moynihan ve 
Kanadalı Alan Cassels tarafından yazılan Satılık Hastalıklar 
adlı kitabında 500 milyar dolarlık ilaç sektöründe dönen 
dolapları işlemişler. Satılık Hastalıklar. Avustralyalı Ray 
Moynihan ve Kanadalı Alan Cassels tarafından yazılmış, 
Büyük ilaç teröristlerinin sağlıklı insanlara ilaç satmak 
üzere geliştirdikleri pazarlama taktiklerini, doktorlara 
yönelik manipülasyonları, tıp kongrelerinin, sağlık otoritesi 
kabul edilen kurumların ilaç üreticileriyle çıkar ilişkilerini, 
kolesterol, yüksek tansiyon gibi bazı risk faktörlerinin başlı 
başına birer hastalık olarak markalaştırıldığını, bunun 
dışında yepyeni hastalıklar “icat” edildiğini, vücudun doğal 
süreçlerinin medya marifetiyle derhal ilaç kullanılması 
gereken durumlar olarak kodlanıp korku tellallığı yapıldığını, 
ilaçların yan etkilerinin gizlendiğini, ilaçlara bağlı ölümler 
nedeniyle devam eden davaları.. İşte bu ve benzeri projeler 
insanlığı hem zihnen hem de bedenen hasta etmektedir.
Bu tür insanlığı tehdit eden unsurlara karşı yani zulme 
karşı çıkan ülkelere de her tür müdahaleler yapılarak diz 
çökertilmek isteniyor. Bunlar yukarıda ifade ettiğimiz 
gibi azıcık gözlem yapanların rahatlıkla görebileceği bir 
durumdur. Sorundan beslenenlerin çözüm üretmesi 
mümkün değildir.
İster sosyal, ister ekonomik, ister eğitimsel, isterse hukuktan 
kaynaklanan sorunlar olsun kökenine bakın, sorundan 
beslenen zihniyetlerin ortaya koydukları hastalıklı ve acilen 
incelenip yapılandırılması gereken konulardır vesselam.

Sosyolog

Necdet TOPÇU
DUSODER Başkanı
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Güneş tam da tepe noktasındayken bir yaprak, hiçbir hareket eylemine bağlı olmaksızın 
benimle olan duygu durumundan fayda sağlayacağını anlamış gibi, avucumda yer 
edindi. Öyle ya nereden bilebilir ki o an öyle bir hâldeydim ki, bir yaprak bile yıllar 
öncesine gitmeme neden olacaktı. Sararmış ve solgun, bir o kadar bitkin ruhuma nasıl 
tesir edecekti. Geri gelmeyecek artık mazi denilen zaman ötesi… Birilerinin türlü planları 
ile kurgu yaptığı ve asıl kurgu sahibinden bihaber oldukları dünya. İçim rahat… Bunca 
yük üzerimde yok. Zira herkes taşıdığı kadar yük alıyor üzerine. Ya da öyle bir hâle 
büründürüyordur kendini… Hastalığın asıl nedeni de bu değil mi?..
Sahi yaprak, hani senin kardeşlerin, bir gökyüzü dolu yıldızlarla olan arkadaşlığın… 
Rüzgârın sarmaladığı o ılık yaz akşamların. Neden terke bırakıldın? Söylesene şu koca 
ağaç, başka baharlarda başka yapraklar için mi seni bıraktı? Sahi sonumuzun ön yüz 
gösterisi mi yoksa bu durumun. Bizi senden mi göreceğiz. Sarı yüzün sapsarı ve dirilik 
belirtisi kalmamış hâlinden mi? 

Öylesine bir pazar günü bugün… 
Sonbahar dedikleri mevsim. İçim bir garip, bu hâlde yürüyorum, derken bir ağaç gölgesinde 
boş bir bant aradı gözlerim. Hiç farkında olmadan elimin üzerine konan bir yaprakla geçmişi 
sorgularken buldum kendimi… 
Sahi bu ağaç anlar mı beni?.. İyisi mi yaprakla dertleşmek. Ayrılan o zira. Sararan da o değil 
mi?.. Terk eden o ama baksana onu terk eden ağaçmış işte. Zihnim bir anda karıştı. Kimse 
kimseyi terk etmedi belki de. Ya da ikisi de terke hazır bir hikâyede yer aldı. Sonu belli bu 
hikâyenin, başı olduğu gibi… Bahar ve sonbahar döngüsü hâlinde. Peki bizler neden bu 
döngüde yer alırken isyan ederiz. Bak şu ağaçla yaprağa, nasıl bir kabul edilmişlik var. 
İçim burkulmuş, gözlerim uçuşan diğer yapraklara dalıyor. Öylesine bir pazar günü bugün. 
Ama öyle değil. Bu ağaç için bir dökülüş, bir evladını büyüttü ve toprağa bıraktı. Bir 
yaprak terk etti ağacını bugün. Ve avuçlarıma emanet bir düşüşle göz göze geldik bugün. 
Sırlarıyla toprağa gidecek bugün. Hiçbir bir insan eli hiç değmemişti ve kimse onun için 
bu kadar düşünmemişti. Hikâyesini de merak etmemişti. Sahi yaprak ne zaman doğdun? 
Düşüşün bugün, onu kayıt ettim ben. Elime düştün dediklerinden. Ama sana bunca kelime 
dökmüşken seni nasıl bırakırım toprağa… Usulca diğer kardeşlerinin yanına… Kızılı, sarısı 
ayrı bir güzellik abideleri yığınlara… Kaç yaprak düştü kim bilir bugün ağaçlardan… 
Öylesine bir pazar birileri için bugün… Ama hiçbir gün öylesine değil… Her an değişiyoruz. Ve 
üzerinde yer aldığımız ağacın bizi düşüreceğe ana kadar misafiriz aslında… Etrafa insanlara 
baktım. Bir yaprakla ne bakışıyor diye soranlar olmuş mudur? Bakmasını bilmeden geçiyor 
şu ömür, bir yaprağın bile sayfalar dolusu hikâyesi var. Kaç kişi gelmiş bu ağaç gölgesine… 
Kaç yağmura doymuş ıslanmış mesela…

Ebru Aytekin
Mühendis, Sosyolog
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Şüheda DERYA 
BARIŞ

   “Tüm muhteşem hikâyeler iki şekilde başlar; ya bir 
insan bir yolculuğa çıkar, ya da şehre bir yabancı gelir” 
der Tolstoy. Yaşamak dediğimiz şehrimize Ali Şeriati’ nin 
ifadesi ile geldi girdi. “Sizi rahatsız etmeye geldim.” 
    Ansızın içimizdeki aynalarda bin bir suret belirmeye 
başladı. Hayat neydi, yaşamak neydi? Eş, dost dediğimiz, 
bir bankta oturup yalnızlıktan şikâyet edip, efkârlı türküler 
dinlediğimiz… İçimize özgürce derin nefesler çektiğimiz, 
o farkında olmadığımız özgürlük, ayağında prangalarla 
dolaşıyor şimdilerde…
   Arayıp sormadığımız, vefanın yitirildiği, ziyarete 
gidilmemiş sevdiklerimiz, her gün telaşla bin bir 
koşuşturmadan şikâyet ettiğimiz ne çok şeyi arar olduk 
bu demlerde. Çocuklar okula gitmekten, çalışanlar 
çalışmaktan, kadınlar misafirlerden ne çok yorulmuş 
sitemvâri yaşıyorduk. Kıymetini bilmediğimiz ne çok 
servetimiz varmış, bu demlerde ne de çok özlenen ve 
istenen…
   Özgürdük, istediğimiz zaman ne çok şey yapma 
imkânımız vardı, yapmamız gerekirken de ne çok şey 
yapmadığımız. Zaman hesapsızdı, bozuk para gibi bol 
keseden harcadığımız. Şimdilerde vaktin hesabında 
geçiyor günler… Ve ölüm her an yolumuzun üstünde 
beklerken hiç hatırlamadığımız gerçek. Artık adeta her an 
kâbuslu bir rüya olarak gördüğümüz, hem de uyanıkken…

              Elveda mevsimi gibi sanki bu zaman
              Geçecek elbette dayan yüreğim dayan 
              İmtihanımız bir diğerinden de yaman
              Hakikat çemberinin neresindedir insan 

 Pandemiden önce evlere girilmiyordu, pandemiden 
sonra da evlerden çıkılmıyor. Belki de baş başa kalmak 
iyidir dedik, refika-i hayatla ve kurretiayn dediklerimizle... 
Kendimizde baş başa kalınca gördük ki; Aynı çatı altında 
yabancılar aynı sofralarda yürekleri uzak bireylermişiz. 
Anladık ki biz bizde değil bambaşka yerlerdeymişiz. Farkı 
fark etmeden yaşadığımız bu şehre geldin geleli aynalar 
yüzümüze haykırıyor sakladığımız birçok şeyi. 
  Şimdi sorma vakti değil de ne zaman? Hangi bir zamana 
erteledik düşünmeyi, irdelemeyi, önemsemeyi, kıymet 
bilmeyi, sevmeyi… Şimdi “Dur, düşün ve harekete geç.” 
formülüyle hayatı yeniden inşa etme zamanıdır.  O zaman 
şimdi sorma vakti “sorgulamadan yaşadığımız hayat hayat 
mıydı, farkı fark etmediğimiz her an bize ait miydi?”  Şimdi 
muhkem bir gerçeğin yokuşlarında yorulursak da anın 
gerçek hayat, gerçek hayatında var olduğun anda kaim 
olduğunu bilmek lazım. Sarılalım tüm samimiyetimizle 
neyimiz varsa insan olmaya dair. Yeniden toparlayalım 
aileyi yeniden toparlayalım toplumu onaralım hep beraber 
yüreklerimizi.

PANDEMİ AYNASINDA 
YANSIYAN 
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Türkiye’de 18 yaş, oldukça yorucu bir yaş. Ciddi bireysel 
savaşlar verdiğimiz, henüz kendimizi tanıyamadığımız 
ama geleceğimizin her anını etkileyecek bir adım 
atmamızın beklenildiği bir yaş. Ne olacaksın? Doktor? 
Mühendis? Avukat? Savcı? Başka bir şey olamayız. Pek 
hoş karşılanmaz, adı konulmayan bir sınıf ayrımı vardır 
Türkiye’de. İstediğimiz mesleği hakkıyla yapmaktan ziyade, 
üst sınıf birkaç mesleği iyi ya da kötü yapmamız beklenir. 
Ama yapmak mühimdir, istemek değil. Entelektüel bir 
tutum ile seçmemiz beklenmez. Tamamen sınıfsal bir 
seçim ve para kaygısıyla tercih etmemiz önemli kılınır. 
Belki de en önemli toplumsal sorunlarımızın temelinde 
bu tercihler bir ip misali örgülerini örmeye başlıyordur. 
Seçeceğimiz meslek herkesten ve her şeyden daha çok 
vakit ayırdığımız şey değil midir? Sabah kalkarız ve bitmek 
bilmeyen bir döngü ile müthiş saatler ayırırız. Mutsuz, 
isteksiz geçen onca zaman.  Bunun öncesinde bu seçimin 
yapıldığı 18 yaş bunun için çok ama çok erken bir yaş. Maruz 
kalınan zorluklara baş edemediğimiz, etmeyi bilmediğimiz 
yıllar. O yaşa kadar mesleklerden bihaberiz. Kendimizden 
bihaberiz. Hangi alanlarda iyiyiz? Çoğumuzun hiçbir 
fikri yok. Henüz oturmadığını düşündüğüm sistem ise 
cabası. Klişe olacak belki ama birlikte şöyle bir düşünelim; 
tarih dersini 1. sınıftan itibaren görmeye başlarız. Bırakın 
sokaktaki onlu yaşların başında bir çocuğu, lise son sınıfa 
giden çoğu genç bile tarihimizi tam olarak bilmez. Türkçe 
eğitimi alırız ama yazım kurallarını, kendi ana vatanımızın 
resmi dilini yazarken zorluk çekeriz. 12 yıl, dile kolay 12 yıl 
öğrencilik hayatımız devam eder. 12. yılımızın sonunda o 
bitmek bilmeyen döngü sona erer ve üniversite sınavına 
gireriz. Ve yine başarısızlık oranı çok yüksektir. Neden? 18 
yıl boyunca sürekli aynı bilgileri gördük müthiş bir döngü 
ile. Niçin başarısız olduk? Bir yerde bir yanlışlığın olması 
bu kadar keskin iken neden sistemimiz hâlen devam 
etmekte? Bu çocuklar eğitimi düzgün almadıkları, okulda 
sadece ders gördükleri sürece başarısız olacaklarını 
düşünüyorum. Öğrenciyi akşama kadar sadece kitapla 
haşır neşir olmaya çalıştırmak ve bunu 12 yıl boyunca 
yaptırmak çok yorucu olmalı. Spora, müziğe, el sanatlarına 
vs. çok daha ehemmiyet verilseydi, bir anlamda eğitim 
hayatımızı daha kısa kılıp, daha öz görebilseydik nasıl 
olurdu? Düşünülmeye değer değil mi? 18 yaşın azizliğine 
uğramaktan bahsederken yine nasıl başladığımı-bitirdiğimi 
bilemediğim eğitimden bahsediyor olmuşum. Sahi 18 yaş 
diyorduk, 18 yaşımı anımsıyorum. Gözlerimdeki endişe, 
sesimde ara sıra fark etmeden yaptığım titremeler, zaman 
zaman sendelemeler... 

Neler yapıyorlar bizlere? Gözümdeki gelecek kaygısını 
bir ben unutmam bir de aynalar. Bilgisizliğim bir yandan, 
insanların bizler hakkında her fikre cüret etmeleri bir 
yandan, düşünme payı bırakmayan ve alelacele karar verip 
bir baltaya sap olmamızı sözde canı gönülden isteyen 
insanlar… Alelacele hayatlarımızı yavaşlatmakta oldukça 
usta idiler. Küçücüğüz. Evet, yetişkin olmamıza ramak 
var ama 18 yaş işte, ne olacaktı ki? Baskı altında neleri 
başarabilirdik? Bizatihi kendimden örnek vermek isterim. 
Kendimden örnek vermek isterim çünkü bu süreçte 
benim gibi azizliğe uğrayan çok genç var. Ses olmak, 
onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek önemli. Hayata 
bazılarımız çok geç başlıyor. Bazılarımız treni kaçırıyor 
ve geç yakalıyor. Bende geç yakaladım, yalnız değilsin. 
4 yıl sonra, yaşıtlarımın mezun olacağı yıl kazandım. 
Nihayete ulaştı. Bu geç nihayet, hem benim hem çevresel 
faktörler yüzündendi. Geç oldu ama güç olmadı. Geç 
de olsa kendimi bulabildim, sen de bulacaksın. Su bir 
şekilde akıyor. Biraz sakinleşip içerisinde bulunduğumuz 
yanlış faktörlerin hepsinden arınıp zor da olsa yolumuzu 
bulmalıyız. Maalesef yanlış yapıp yakınma lüksümüz yok. 
Üzgünüm, yok! Bir şekilde çaresizce eğitime sarılmalıyız, 
kitaplara sarılmalıyız. Keşke bunu entelektüel bir yaşam 
tarzı doğrultusunda yapabilseydik. Ama yaşamak 
için eğitim şart. Gerçekten yaşamak için, zamanı 
avcumuzda hissedebilmemiz için satırlardaki sözcüklere 
dokunabilmek mühim.
Peki, 22 yaş. 22 yaş nasıl bir yaştır? Sadece eğitimde değil, 
gençler yaşarken nelerden alıkoyulur? Kendimi nelerden 
alıkoydum, diyerek bahsedebiliriz. Bahsedeyim:          
Üniversiteyi kazanamadığımda, kendimi her şeyden 
alıkoyduğum günler vardı. Daha doğrusu toplum 
tarafından kazanamama baskı ile alıkoyduğum 
diyemeyeceğim, alıkoyulduğum bir hayatım var idi. 
“Kim bilir daha bilmediğim, okumadığım ne kitaplar 
var?” dediğim kitaplar, sığdıramadığım hayatlar. Şu an 
okuyorum, ama en çok sevdiğim eylemi yaparken bile 
keyif almakta güçlük çekiyorum. O dokunarak, okuyarak 
beğendiğim kitapçılardaki kitapları, eve geldiğimde 
okurken bile buruk yaklaşıyorum. Müzik kültürüm 
yok. Yaşadığım şehirde en sevdiğim mekân bile yok.  
Saçlarımı taradığım anlar, bir arkadaşımla buluşacakken 
ki hazırlanış bile hak etmeme hissiyatı ile son bulurdu. 
Bunları isteseydim yapabilirdim haklısın, ama 
yapamadım, hak etmiyordum, çünkü kazanamamıştım. 
Müzik neyime idi? Kazansam böyle mi olurdu? “Baba 
evinde o kız ne yapıyor?” dediklerinde “Okuyor.” 
derlerdi. Ama baba evinde iseniz, okumuyorsanız o da 
hoş karşılanmıyor. “Evlenir birkaç yıla ne yapacak ki!” ile 
biter cümleler. Ha, bir de evlenip mutsuzsanız, yandınız. 
Okumadınız nihayetinde. Niye mutsuz olasınız?  Okumak 
böylesine bahsedilecek bir eylem değil biliyorum. Fakat 
işin bir de böyle lanse edildiği bir tarafı var. Okumak 
herkesin hak ettiği, gerçek dünyayı ancak fiilen yaparak 
anlayabileceğimiz bir eylem. Lütfen, lütfen gençlerimizi 
susturmayalım. Lütfen, gençlerimiz hakkındaki yorumları 
hassas yapalım. Maruz kaldıkları birçok şey varken 
çevresel faktörler de yük olmasın onlara. Bu anlattığım 
şeylerin bir gün değişeceğine inanıyorum. Bir gün okur 
oranı daha çok artacak. İnsanlar gerçekten düşünerek 
konuşacak, eğitimde ilerleme kaydedeceğiz. Bunlara 
sadece inanmıyor, bizzat el uzatıyorum. Bizatihi elimden 
geleni yapacağım. Kendi hayatımdan vazgeçmiyorum. 
Bizzat dönüşümümü sağlıyorum. Hepimiz kendimizi 
gerçekleştirirken, benliğimizde kaybolmaz iken bunları 
yapacağız. Sevdiğimiz işi yapacağız. İyi bir eğitim alacak 
neslimizin devamı. Sadece sıyrılmayacağız. Birçok insanın 
sıyrılmasına el uzatacağız. Hep birlikte! :)
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Sosyal bir varlık olan insanoğlu soyun devamını 
sağlamak, birikimlerini gelecek kuşaklara aktarmak 
gibi maddi ihtiyaçlarını karşılamak, bunun ötesinde 
bağlanma, ait olma, güvenlik gibi duygusal 
ihtiyaçlarını karşılamak için binlerce yıldır aile 
kurmaktadır
Ailenin tek bir tanımını yapabilmek mümkün 
görünmemektedir. Literatürdeki anlamına bakacak 
olursak aile, kan bağlılığı, evlilik ve diğer yasal 
yollardan, aralarında akrabalık ilişkisi bulunan ve 
çoğunlukla aynı evde yaşayan bireylerden oluşan; 
bireylerin cinsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik 
ihtiyaçlarının karşılandığı, topluma uyum ve 
katılımlarının sağlandığı ve düzenlendiği temel 
birimdir.
Hal böyleyken ailenin toplumumuzdaki yeri ve 
önemi tartışmasız çok değerlidir. Nitekim değişen 
dünya düzenine endeksli olarak aile yapıları 
temelden sarsılmaya başlamıştır. Bir taraftan yeni 
düzene ayak uydurmaya çalışan aile yapısı, diğer 
taraftan geleneksel aile yapısıyla büyümüş bireylerin 
eşlerinden beklentileri, kadının çalışma yaşamına 
katılımı ve evdeki roller, erkeğin hala ataerkil bir 
toplumu devam ettirme arzusu aile birliğinde kafaları 
karıştırmıştır.
Aslında evlilik ve aile olmak bir akitle başlar. İyi günde 
kötü günde daima birlikte! Bu akit kadının ve erkeğin 
haklarını korumak  sevgi ve saygı çerçevesinde hayatı 
devam ettirme adınadır ki eşler birbirlerine her 
konuda yardım ederek bunu inşa edebilirler. Birlikte 
yaşanılan evi daha yaşanılabilir ve sağlıklı bireyler 
yetiştirme adına bir yuva haline getirebilmelidirler. 
Roller paylaşılır ve bu ortaklık sadece maddi çıkar 
çerçevesinde dönmezse, eşler sevgi, saygı, ait olma, 
korunma gibi ihtiyaçlarını karşılayabilirse sınırlar 
ve kurallar bu bağlamda oluşturulursa işte o aile 
birliğini sarsmaya kimsenin gücü yetmez. İsteseler 
de bozamazlar birliği...
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Bu bağlamda psikolojide aile danışmanlığını özel 
bir alan olarak ele alınmıştır. Çünkü toplumun 
temel yapı taşı olan ailenin sarsılması hiçbir 
toplumun işine gelmez. Tıpkı hücrelerin veya 
atomların organizasyonunun varlığın oluşumunu 
belirlemesi gibi ailenin toplumun temel birimi olarak 
tanımlanması da ailenin toplumsal yapıyı belirlediğini 
anlatmaktadır. Hücrelerdeki bozulmalar nasıl ki 
organizmada hastalığa yol açıyorsa ailede ortaya çıkan 
sorunlar da toplumsal yapıda bozulmaya yol açar. Aile 
işlevleri açısından bozulma ve sağlıklılık kavramları 
çeşitli kuramcılar ve uygulayıcılar tarafından çeşitli 
şekillerde tanımlanmışsa da, bu tanımların en çok 
ortaklaştıkları noktalar normal/sağlıklı ailenin bazı 
özellikler taşıdığını göstermektedir; rahat hissederler, 
iletişimleri açık, sıcak, akıcı kendini ifade biçimleri 
taşır, iletişim şaka, mizah ve spontan davranışlar 
içerir, üyelerin olumlu benlik algıları vardır, üyeler 
birbirlerinin hayatlarına dair sorumluluk üstlenirler, 
sistemi mevcuttur, stresli durumlar ve kriz 
durumlarında üyeler birbirine destek olurlar, sorun 
çözme kapasitesi mevcuttur ve hızlı işler
O halde aile yapısının işlevlerini güçlendirerek, 
medeniyetimizi geleceğe daha emin adımlarla 
taşımak adına ailemize sahip çıkmalı, maddi 
mirastan ziyade manevi miraslarımız  korumalıyız. 
Bunun içinse bilinçli aile bireyleri yetiştirmeli ve bu 
yolda kurallar oluşturmalı, var olan kurallarımızı  da 
korumalıyız.
Mutluluğu bulmak için değil, paylaşmak için evlenilir...
Tolstoy’unda dediği gibi 
MUTLU AİLELER BİRBİRİNE BENZERLER, MUTSUZ  
AİLENİNSE KENDİNE ÖZGÜ BİR MUTSUZLUĞU 
VARDIR...
Hayattaki en büyük zenginlik mutlu bir aileye sahip 
olmaktır!

"Aile yaşamının güzelliği, hiçbir yerde yoktur…"
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Çocuklar hayatlarının ilk yıllarında kabul görülmeye, 
ilgiye ve sevgiye muhtaçtırlar. Anne ve babanın çocuğa 
soğuk davranması ise, çocuğun bu ihtiyaçlarının 
karşılanmamasına sebep olur. Bu durum ileride 
çocuğun saldırgan bir tutum sergilemesi sonucunu 
doğurabilmektedir. Böylece çocuk doyurulmamış 
gereksinimini doyurma eğilimi içine girer ve sürekli 
olarak kendisini her açıdan savunma durumunda 
gösterir. Meslek seçimlerini de bu ölçüde şekillendirerek 
doyurulmamış olumsuz gereksinimlerine toplumca kabul 
görülebilir bir arayış içinde bulunurlar. 
Anne ve babanın çocukları kabul görücü bir tutum 
sergilemesi ise, çocuğun sevgi ve kabul gibi ihtiyaçlarının 
karşılanmasının yanı sıra meslek seçimlerinde oldukça 
bağımsız ve özgür bir biçimde tercih etmelerine imkân 
tanımaktadır. Bu tür ailelerde çocuk, zorlayıcı ve sınırlayıcı 
bir tavırla karşı karşıya değillerdir. Çocuğun kararlarına 
ebeveynler saygılı bir çerçevede yaklaşım göstererek eşit 
ve demokratik bir şema çizerler.
Sonuç olarak ifade etmek gerekirse Roe’nun ihtiyaç 
kuramına göre, meslekler, bireyler tarafından psikolojik 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere seçilen bir durumdur. 
Bireyin yaşam öyküsü o kişinin gerçeğini belirleyen en 
önemli mekanizmadır. Ailenin sosyoekonomik düzeyi, 
beklentileri, tercihleri, kişinin psikolojik özellikleri gibi 
olgular bireyin yaşamını etkilediği gibi mesleklere 
yönelişini de belirlemektedir. Ebeveynler bazen kendi 
çocukluk veya gençlik dönemlerinde yapamadıklarını, 
hayalindeki mesleğe ulaşamadığı için çocuklarının 
yaşamında gerçekleştirmeye çalışırlar. Baba, gençliğinde 
sahip olamadığı bir meslekte oğlunu görmek için ona baskı 
yapar. Anne, okuyup çalışamadığı için veya okumadığı için 
kızının okumasını ve meslek sahibi olmasını ister, onu bu 
ölçüde sürekli zorlar.  Baskı sonucunda ise çocuğun, baba 
veya anne isteğine kabullenmesinin yanı sıra isyan ettiği 
de görülür. Aileler, çocuklara bazı işlerin önemli ve itibarlı, 
bazılarının ise önemsiz ve değersiz statüye sahip olduğunu 
söyler. Bu da aile içinde bazı meslekler hakkında ön 
yargıların oluşmasına yol açar. Böylece aile, dolaylı olarak, 
çocuğun/gencin meslek tercihini etkilemiş olur. Sözü 
geçen aile modellerinde, birey-meslek uygunluğu göz 
önüne alınmadığından ötürü maalesef ne gencin başarısı 
düşünülür ne de mutluluğu göz önüne alınır. Burada asıl 
amaç ailenin isteklerinin gerçekleşmesi, uygun gördüğü 
meslek seçiminin çocuk tarafından benimsenmesidir. 
Ama unutulmamalıdır ki, seçilmesi istenen meslek, 
yaşanılacak olan hayat çocuklarının hayatıdır. Onun için 
misal çocukların sınavlarına olan baskılarda uygulanan 
tavra dikkat edilmeli, onların psikolojik durumları göz 
önünde tutulmalı; hayatlarına yön verecek kararlarda ise 
çocukların görüşlerini ve fikirlerini paylaşmalarına fırsat 
tanınmalıdır. Elbette her aile için çocuk önemlidir ama 
ihtiyaçlarını doyurma işlemi düzenli gerçekleşmediği 
müddetçe bu durum ters etki gösterebilmektedir.

Meslek gelişimi ve seçimi süreç gerektiren bir 
durumdur. Bu süreç içinde mesleğin gelişimini etkileyen 
birtakım etmenler vardır. Çevresel faktörler, demografik 
özellikler, ailenin sosyoekonomik düzeyi, beklentiler, kişilik 
faktörü, psikolojik süreçler, ilgi, yetenek ve ihtiyaçlar, 
mevcut iş olanakları ve standartları gibi bileşenler bireyin 
meslek seçimini belirleyen değişkenler arasında yer alır. 
Anna Roe’da, Murphy ve Maslow’un yaklaşımlarından 
etkilenerek bireyin (özelde çocuğun) psikolojik sürecine 
vurgu yapan ihtiyaçlar teorisini geliştirmiştir. Ona göre 
bireyin erken çocukluk dönemindeki deneyimleri ve 
ihtiyaçlarını karşılama derecesi meslek seçiminde rol 
oynayan merkezi uyarıcılardır. 
Bireysel farklılıklara dayanan bu kuramın temel tezlerine 
göre, bireyin çocukluk döneminde geçirdiği yaşantılar ve 
ebeveynleriyle yaşamış olduğu ilişkilerde sağladığı doyum 
ve hayal kırıklıkları mesleki tercihlerin belirlenmesinde 
önemli bir belirleyici olarak karşımıza çıkar. Roe’ya göre, 
anne-baba tutumları çocukların meslek seçimlerinin esas 
belirleyicisidir. Çocuk psişik enerjiyle nereye yönelmişse/
yönlendirilmişse yetenekleri o alanda gelişim gösterir. 
Bu ilgiler, tutum ve kişilik özelliklerini de kapsar niteliğe 
sahiptir. Yönlendirilmeye bağlı olan bireyin ilgisi, onun 
davranışları hakkında ipucu verecek önemli iç uyarıcılardır. 
Roe, ebeveyn tutumlarının çocuk üzerindeki etkisini 3 farklı 
boyutta analiz etmiştir. 
1) Anne ve babanın çocuğun üzerine yoğunlaşması
2) Anne ve babanın çocuğa soğuk davranması
3) Anne ve babanın çocuğu kabullenmesi
Aile, çocuğun sevgi, saygı ve fiziksel ihtiyaçlarını karşıladığı 
ve içinde yaşamış olduğu toplumun geleneğini, göreneğini, 
değerlerini, inançlarını, sosyal norm ve davranışlarını 
öğrettiği ilk sosyalleşme alanıdır. Çocukla iletişim ilk 
olarak ailede gerçekleşir. Ama ailenin çocuk üzerine aşırı 
yoğunlaşması onun ileride kendi isteğiyle bir meslek 
seçimine engel olur. Ebeveynlerin, çocuk üzerindeki 
beklentilerinin fazla olması, üstlerine aşırı derecede 
düşülmesi, aşırı koruyuculukları gibi etmenler çocukların 
bağımlı bir kişilik haline gelmelerinin yanı sıra sürekli onay 
ve destek bekleyen bir kişilik geliştirmelerine de neden 
olur. Böylece bu tip durumlarda çocuk kendi öz benliğini 
oluşturmakta oldukça sıkıntı yaşar. Aile, çocuk üzerinde 
sürekli talepkârdır. Çocuklardan sürekli kusursuz işler 
beklenir, statü ve prestije aşırı önem verilir, üstün başarı 
istenir ve bundan kaynaklı olarak kendilerine bağlı oldukları 
ölçüde sevgi ve saygı gösterirler. Roe’ya göre bu çocuklar, 
ileride insanlarla iç içe olmayı gerektiren mesleklere 
yönlendirilmektedir. 
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 MESLEK SEÇİMİ SÜRECİNDE AİLENİN ROLÜ  
 “ROE’NUN İHTİYAÇLAR KURAMI”
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