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Kaynak: Makedonya Cumhuriyeti Devlet statistik O� si 
(2007 anketine göre i siz say�s�)

Ticaret Merkezi

Bireysel ve kurumsal: giri imcilik iki türü 
vard�r. lk küçük ve orta ölçekli i letme-
ler aras�nda rekabete dayal�. Ekonomik 
analiz, küçük ve orta ölçekli i letmelerin 
güçlü bir sektör var ülkeler h�zla ken-
di ekonomilerini geli tirmek oldu unu 
göstermektedir. Örne in, Japonya’da 
i çilerin% 50’den fazla küçük i letmeler-
de istihdam edilmektedir. Kurumsal giri-
imcilik büyük i letmelerin olmas�d�r. Bu 

nedenle birçok modern irketler küçük 
ba �ms�z ekonomik birimler halinde böl-
mek için çal� �l�yor.

Ödev

Makedonya Cumhuriyeti irket Kanu-
nu’na göre, sermaye, cesaret ve � kri 
olan herkes bir i e ba layabilirsiniz. Özel 
bir irket kay�t (prosedür) hakk�nda ge-
rekli olan bilgileri bulmaya çal� �n.

97

SOSYAL YA AM VE 
SOSYAL S YASET

Veri Kaynaklar�: Makedonya Cumhuriyeti Devlet statistik O� si, Rakamlar Makedonya 2009, 
Üsküp 2009, s.17.

NÜFUS (TEMEL 
KAVRAMLAR, YAPI 
VE NÜFUS HAREKETI)
Nüfusu belli bir co ra�  bölge içinde ya-
ayan insanlar�n say�s� olu turur. Bir top-

lumda örgütlenme ve ya am kalitesi için 
çok önemli bir unsurdur. Örne in, nüfus 
ve özellikleri ekonominin çal� ma potan-
siyeli ne olaca �na ba l�d�r, (nüfusun ne-
kadar� çal� ma yetene ine sahiptir), top-
lumda piyasa ve tüketim nas�l olacakt�r.

Nüfus çal� mas� ile u ra an bilime de-
mogra�  denir. Yunanca demos (halk) ve 
graphein (yazmak) kelimelerinden mey-
dana gelmi tir. Nüfus say�s�n� (meslek, 
i , mülkiyet durumu, e itim düzeyi, ya , 

ölüm vb.), toprak da �l�m� ve yap�s� ince-
ler. Özellikle bölgelere göre nüfus da �-
l�m�n� ve do um, ölüm, göç hareketi gibi 
geli meleri inceler.

Nüfus yap�s� çe itli özellikleri taraf�ndan 
belirlenir: cinsiyet, ya , e itim, ekonomik 
durum ve etnik köken, böylece nüfusun 
biyolojik, ekonomik, ya , etnik yap�s� 
hakk�nda konu abilirsiniz. Biyolojik yap�-
s�n� belirlemek için, nüfusun cinsiyet ve 
ya  bilmek gerekir. 

Cinsiyete göre biyolojik yap�s� erkek 
ve kad�n ki ilerin nüfus da �l�m�n� gös-
termektedir. Bu yap�, toplam nüfusun 
100 veya 1000 kad�nlar hakk�nda erkek-
lerin say�s�nda erkek ve kad�nlar�n pay� 
ile belirlenir.

NÜFUS 15 YA  VE ÜZER  TARAFINDAN TAMAMLANAN 
YÜKSEK OKUL: 2002 NÜFUS SAYIMI
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Okulsuz
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lk okulda

Orta okulda

Yüksek okul

Üniversite, akademi

Mast�r

Doktora

6

 T L

nsan nedir sorusuna, daha fazla ce-
vap alabilirsiniz. Biyologlara sorarsan�z  
hemen bir yan�t al�rs�n�z (insan) Homo 
sapiens grupuna aittir ve en yak�n akra-
balar� empanzeler, goriller ve orangu-
tanlard�r. 

Bu tür ifadeler ünlü ngiliz do abilimci 
Charles Darwin taraf�ndan isimlendiril-
mi  Darwin’in evrim teorisine dayanmak-
tad�r. Teoriye göre mayunlar�n geli imi 
iki evrede tamamlanm� , birileri kendile-
rini geli tirerek insan olarak geli mesine 
ve farkl� olmas�na neden olmu .

nsan, bütün di er canl� var�klar gibi, 
do ar, kendi biyolojik ihtiyaçlar�n� gide-
rir, geli ir, ya lan�r ve ölür. Bu yüzden 
de do a kanunlar�n�n insan için geçerli 
oldu unu söylüyoruz. Ölüm kal�m sa-
va �nda hayvanlar, kendi iç güdülerine 
s� �nmakta, insan ise bunu kendi ze-
kas� yani bilinci sayesinde elde etmek-
tedir.

Ama insan hala bile en geli mi  türler-
de bulunmayan birçok önemli özelliklere 
sahiptir. Bunlar belirli bir türü do al in-
san olur.

nsan dik yürümektedir. Dik yürümesi, � -
zikesl etkin olmas�n� ve etraf�ndaki dün-
yay� daha de i ik eklilde alg�lamas�n� 
sa lar.

Dü ünme yetene i, ö renmesini, yeni 
bilgiler edinmesini, dünyay� ara t�rmay� 
ve farkl� biçimde alg�lamas�n� sa lar.

Kanu mas� ve çe itli i aret, sembol, 
ileti im araçlar� kullanmas�, insana di-

er insanlarla i birli i yapmas�n�, nesil-
den nesile bilgileri aktarmas�n� sa lar.

nsan topluluklarda ya ar ve çal� �r, 
bu ise sadece insanlar için geçerli de-

ildir. Hayvanlar da topluluklarda ya-
ar ve çal� �r, fakat insan�n toplulukta-

ki ya am� çok daha bile iktir. Örne in 
bir ar� kovan�nda düzen ve s�ra vard�r. 

 payla �lm�  ve her ar�, ya  itibariyle 
belirli bir göreve sahiptir. Birileri küçük 
ar�lar� besler, di erleri kovan giri inin 
önünde nöbet tutar ve davetsiz misa� r-
leri kovar, birileri bal öüzünü ta �r, geri 
kalanlar� ise kanatlar�yla ç�rp�narak ar� 
kovan�n�n içini serinletirler. Fakat bü-
tün bunlar� ar�lar bilinçsiz bir ekilde 
yapmaktad�r. 

nsan özeldir çünkü insan bilinçli, 
planl� ve önceden belirlenen bir hedef 
üzere çal� maktad�r. 
Her toplumda ne derece geli mi  oldu-

u fark etmeksizin kurallar vard�r. nsan 
kurallara sayg� duyar. Bu kurallar insa-
na topluluk için neyin do ru ve yararl�, 
neyin yanl�  oldu unu gösterir ve bu ku-
rallara göre de insan davran� lar�n� yön-
lendirir. 

NSAN SOSYAL VE DO AL OLARAK BIR VARLIK

Temel, sen 
çok h�zl� 
ilerliyorsun! 
Yava la biraz, 
kalp krizi 
geçirebilirsin
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Sadece toplumda de erler vard�r. nsan 
bu de erlere ula may� ve onlar� ger-
çekle tirmeye çaba gösterir. Bu de-
erler; hayat, mesle inde ba ar�, ada-

let, zenginlik, gerçeklik ve daha bir çok 
eydir.

nsanda ahlak bilinci ya da vicdan�n 
olmas� da insan� özel yapar. nsana 
öldürmek, h�rs�zl�k yapmak, doland�r�-
c�l�k yak� maz. nsanlar kendilerinden 
beklentilerin bu oldu undan veya ceza-
lardan korktuklar�ndan de il de, insani-
yetliklerinden dolay� belirli ekilde dav-
ran�rlar. 

nsan�n birçok ihtiyac� var ve onlar� kar-
�lamak için ba ka insanlara ihtiyaç du-

yar. Bu yüzden insan di erleri ile i  
birli i yapmak zorundad�r; okulda, i  
yerinde, dükkanda, dostlar�n� ziyaret et-
ti inde, spor kar �la malar�nda, kültür 
gösterilerinde insan di er insanlarla be-
raberdir.

nsan�n ya am� enstitülerde geçer. n-
san do um evi denilen enstitüde do-

ar, evlenir, aile kurar devlet ve ya özel 
enstitüde çal� �r, bir e itim enstitüsün-
de meslek edinir, mahkemede adaleti 
arar, suç i ledi inde ise ceza evine gi-
rer. Evlilik, aile, irketler, okullar, mah-
kemeler, polis, ceza evleri ortak bir 

Bilginizi kontrol 
edin ve kullan�n 

nsanlar�n hayat� kültürden ibarettir

Hat�rlama;

nsan do ada ya ar, do an�n sundu u 
nimetlerden yararlan�r fakat di er ta-
raftan kendi ihtiyaçlar�na isteklerine ve 
yarat�c�l�k yetene ine uygun bir dünya 
yarat�r�r. Bu dünya toplum kültür olarak 
adland�r�labilir. Sadece insan�n kendi-
ne göre bir dünya yaratma yetene i ol-
du undan, insan�n özel ve bütün di er 
canl� varl�klardan farkl� oldu u söylenir.

1. nsan toplum d� �nda ya ayabilir mi?
2. “ nsan çal� �r, do ay� de i tirir ve ken-
dine göre bir dünya yarat�r�r” tümcesinin 
ana � kri nedir?
3. Bugün Darwin’in insan evrim teorisi 
tart� mal�d�r. Neden aç�kla?

adla “toplumsal enstitüler” olarak ad-
land�r�l�rlar. Bu enstitütüler olmasayd� 
toplumlardaki ya am düzensiz olurdu, 
bu enstitüler insanlar aras�ndaki ili ki-
leri düzene koyar.

ÖNSÖZ
Vatanda�l�k E�itimi ders kitab� orta ve mesleki okullar�n ö�rencileri için tasarlan-
m��t�r. Bu toplum ve birey aras�ndaki kar��l�kl� ili�ki için geçerli alt� konulu bölümün 
içeri�ini çal���ld�.

�çerik düz metin olarak da��t�l�r ve temel bilgi edinme amaçl� de�il, ayn� zamanda 
aç�klamal�, bir ek metin olarak da ö�rencilerin bilgisinin geni�lemesi hede� eniyor.

Ana içeri�i her temel metni aç�klamak; resimler, karikatürler, gra� kler ile zenginle�ti-
rilmi�tir. Bunlar kitaba daha fazla görünürlülük verir.

Içeri�in tüm parçalar� özel i�aretler ile i�aretlenmi�tir. ��te onlar;

resim

bilginizi kontrol 
edin ve kullan�n

hat�rlamaders ba�l���

karikatür

Gra� kon

konu ba�l���

daha fazla 
bilgi edin

Daha Fazla Ö�ren

E�er demokrasinin tarihsel geli�imini 
takip ederseniz halk�n iktidar� olarak, 
insanlar taraf�ndan ve insanlar için de-
mokrasinin geli�mesi ile birlikte kral�n 
mutlak gücünün s�n�rlayan demokrasi 
taraf�ndan fark edilmektedir.

XVII. y.y’da �ngiltere’de demokrasi, Oli-
ver Kromvel’in ad� ve çal��mas�yla ba�-
lant�l�d�r. Karl I. Charls, sadece yeni bir



�NSAN, TOPLUM, 
KÜLTÜR

�nsan sosyal ve do�al olarak bir 
varl�k...6
Ki�ilik ve toplum...8
Ki�ili�i ve Toplumu Nas�l 
Ara�t�rabiliriz (Metodolojisi)...10
Kültür...12
Kültürel kimlik, kültürel görecelik 
ve etnik merkezcilik...16
De�erler, normlar, adetler ...20
Din ...21
Sosyalle�tirme... 24
Sosyal sapmalar 
(dev�� yasyonlar)...27

SOSYAL 
GRUPLANDIRMA

Ben di�erleri aras�nda ... 30
Toplumsal roller ... 33
Toplumdak��  gruplar... 35

Aile ... 38
Postural gruplar (tabakala�ma ve 
hareketl�� l�� k)... 40
Etnik Gruplar ... 42
Cinsiyet ve cinsiyet farkl�l�klar� ... 45

BEN VATANDA�

Vatanda�lar ve vatanda�l�k 
olmak ... 48
�ktidar nas�l elde edilir... 50
�nsan temel hak ve özgürlükleri ... 53
Medenî ve siyasi haklar 
ve özgürlükler ... 55
Ekonomik, sosyal ve 
kültürel haklar ... 58
Demokras�� ve demokras��n��n 
temel özell��kler��... 62
Demokras�� devlet ve d���er 
devlet yönet��m b��ç��mler��... 64
Sivil toplum kurulu�lar� ... 67
Siyasi temsil – Seçimler... 70
Makedonya cumhuriyeti siyasal 
sistem ... 73



BEN, MÜLK 
SAH�B�, ÜRET�C�, 

TÜKET�C�,

�ht�� yaçlar, emek, üret��m 
ve tüket��m ... 78
Sosyal bölünme emek ve 
ekonom�� k �� ht�� sas... 81
Mülk�� yet ve sermaye ... 83
P�� yasa ve para ... 87
Müessese ve g�� r�� ���mc�� l�� k ... 94

SOSYAL HAYAT 
VE SOSYAL 

S�YASET

Nüfus (temel kavramlar, yap� 
ve nüfus hareketi)  ... 97

Sosyal güvenl�� k ve sosyal 
s�� yaset... 104
Ekoloj��  – �� nsan çevresini 
koruma ... 106

B�Z AVRUPA’da ve 
DÜNYA 

Ça�da� dünya 
ve küreselle�me... 110
Avrupa ve Bütünle�mesi ... 112
Avrupa ve Dünya’da 
Makedonya ... 118



6

 T L

�nsan nedir sorusuna, daha fazla ce-
vap alabilirsiniz. Biyologlara sorarsan�z  
hemen bir yan�t al�rs�n�z (insan) Homo 
sapiens grupuna aittir ve en yak�n akra-
balar� �empanzeler, goriller ve orangu-
tanlard�r. 

Bu tür ifadeler ünlü �ngiliz do�abilimci 
Charles Darwin taraf�ndan isimlendiril-
mi� Darwin’in evrim teorisine dayanmak-
tad�r. Teoriye göre mayunlar�n geli�imi 
iki evrede tamamlanm��, birileri kendile-
rini geli�tirerek insan olarak geli�mesine 
ve farkl� olmas�na neden olmu�.

�nsan, bütün di�er canl� var�klar gibi, 
do�ar, kendi biyolojik ihtiyaçlar�n� gide-
rir, geli�ir, ya�lan�r ve ölür. Bu yüzden 
de do�a kanunlar�n�n insan için geçerli 
oldu�unu söylüyoruz. Ölüm kal�m sa-
va��nda hayvanlar, kendi iç güdülerine 
s���nmakta, insan ise bunu kendi ze-
kas� yani bilinci sayesinde elde etmek-
tedir.

Ama insan hala bile en geli�mi� türler-
de bulunmayan birçok önemli özelliklere 
sahiptir. Bunlar belirli bir türü do�al in-
san olur.

�nsan dik yürümektedir. Dik yürümesi, � -
zikesl etkin olmas�n� ve etraf�ndaki dün-
yay� daha de�i�ik �eklilde alg�lamas�n� 
sa�lar.

Dü�ünme yetene�i, ö�renmesini, yeni 
bilgiler edinmesini, dünyay� ara�t�rmay� 
ve farkl� biçimde alg�lamas�n� sa�lar.

Kanu�mas� ve çe�itli i�aret, sembol, 
ileti�im araçlar� kullanmas�, insana di-
�er insanlarla i�birli�i yapmas�n�, nesil-
den nesile bilgileri aktarmas�n� sa�lar.

�nsan topluluklarda ya�ar ve çal���r, 
bu ise sadece insanlar için geçerli de-
�ildir. Hayvanlar da topluluklarda ya-
�ar ve çal���r, fakat insan�n toplulukta-
ki ya�am� çok daha bile�iktir. Örne�in 
bir ar� kovan�nda düzen ve s�ra vard�r. 
�� payla��lm�� ve her ar�, ya� itibariyle 
belirli bir göreve sahiptir. Birileri küçük 
ar�lar� besler, di�erleri kovan giri�inin 
önünde nöbet tutar ve davetsiz misa� r-
leri kovar, birileri bal öüzünü ta��r, geri 
kalanlar� ise kanatlar�yla ç�rp�narak ar� 
kovan�n�n içini serinletirler. Fakat bü-
tün bunlar� ar�lar bilinçsiz bir �ekilde 
yapmaktad�r. 

�nsan özeldir çünkü insan bilinçli, 
planl� ve önceden belirlenen bir hedef 
üzere çal��maktad�r. 
Her toplumda ne derece geli�mi� oldu-
�u fark etmeksizin kurallar vard�r. �nsan 
kurallara sayg� duyar. Bu kurallar insa-
na topluluk için neyin do�ru ve yararl�, 
neyin yanl�� oldu�unu gösterir ve bu ku-
rallara göre de insan davran��lar�n� yön-
lendirir. 

�NSAN SOSYAL VE DO�AL OLARAK BIR VARLIK

Temel, sen 
çok h�zl� 
ilerliyorsun! 
Yava�la biraz, 
kalp krizi 
geçirebilirsin
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Sadece toplumda de�erler vard�r. �nsan 
bu de�erlere ula�may� ve onlar� ger-
çekle�tirmeye çaba gösterir. Bu de-
�erler; hayat, mesle�inde ba�ar�, ada-
let, zenginlik, gerçeklik ve daha bir çok 
�eydir.

�nsanda ahlak bilinci ya da vicdan�n 
olmas� da insan� özel yapar. �nsana 
öldürmek, h�rs�zl�k yapmak, doland�r�-
c�l�k yak��maz. �nsanlar kendilerinden 
beklentilerin bu oldu�undan veya ceza-
lardan korktuklar�ndan de�il de, insani-
yetliklerinden dolay� belirli �ekilde dav-
ran�rlar. 

�nsan�n birçok ihtiyac� var ve onlar� kar-
��lamak için ba�ka insanlara ihtiyaç du-
yar. Bu yüzden insan di�erleri ile i� 
birli�i yapmak zorundad�r; okulda, i� 
yerinde, dükkanda, dostlar�n� ziyaret et-
ti�inde, spor kar��la�malar�nda, kültür 
gösterilerinde insan di�er insanlarla be-
raberdir.

�nsan�n ya�am� enstitülerde geçer. �n-
san do�um evi denilen enstitüde do-
�ar, evlenir, aile kurar devlet ve ya özel 
enstitüde çal���r, bir e�itim enstitüsün-
de meslek edinir, mahkemede adaleti 
arar, suç i�ledi�inde ise ceza evine gi-
rer. Evlilik, aile, �irketler, okullar, mah-
kemeler, polis, ceza evleri ortak bir 

Bilginizi kontrol 
edin ve kullan�n 

�nsanlar�n hayat� kültürden ibarettir

Hat�rlama;

�nsan do�ada ya�ar, do�an�n sundu�u 
nimetlerden yararlan�r fakat di�er ta-
raftan kendi ihtiyaçlar�na isteklerine ve 
yarat�c�l�k yetene�ine uygun bir dünya 
yarat�r�r. Bu dünya toplum kültür olarak 
adland�r�labilir. Sadece insan�n kendi-
ne göre bir dünya yaratma yetene�i ol-
du�undan, insan�n özel ve bütün di�er 
canl� varl�klardan farkl� oldu�u söylenir.

1. �nsan toplum d���nda ya�ayabilir mi?
2. “�nsan çal���r, do�ay� de�i�tirir ve ken-
dine göre bir dünya yarat�r�r” tümcesinin 
ana � kri nedir?
3. Bugün Darwin’in insan evrim teorisi 
tart��mal�d�r. Neden aç�kla?

adla “toplumsal enstitüler” olarak ad-
land�r�l�rlar. Bu enstitütüler olmasayd� 
toplumlardaki ya�am düzensiz olurdu, 
bu enstitüler insanlar aras�ndaki ili�ki-
leri düzene koyar.
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�nsanlar toplumda ya�amakta. Toplum-
lar içinde ya��yan insan say�s�na ile yer 
büyüklü�üne göre3 birbirlerinden fark 
ediliyor. Buna göre bir toplumun öbü-
ründen daha büyük ile daha kalabal�k 
oldu�unu söyleyebiliriz ve tersine. On-
lar ister istemez toplumda kalabilmeleri 
için mecburi birbirleriyle i� birli�i yap-
malar� gerekiyor. Mesela besin üre-
timinde veya konut in�aat�nda yoksa 
gelecek nesillerin yeti�iminde aralar�n-
da i�birli�i �artt�r. Onlar hayatta kalabil-
meleri için hayat�n her alan�nda i�birli�i 
yapmalar� gerekiyor. Ancak, insanlar�n 
farkl� karakterlerini göz önünde bulun-
durarak farkl� ki�isel temperamentle-
ri,e�itimi, kültürü, dü�ünce tarzlar� ile 
ya�am tarzlar�  ile ayn� toplumu payla�-
mak sorunu ortaya ç�kabilir. Bu , soruya 
cevap vermek için en evella guruptaki 
hayat�n bireysel ya�amdan farkl� oldu-
�unu bilmemiz gerekiyor. Her ne kadar 
insanlar farkl� karakterlere sahipse or-
tak ç�karlar� neticesinde insanlar bam-
ba�ka dü�ünüp davran�yorlar. Yani, 
ortak ç�karlar sayesinde insanlar birbi-

riyle yakla��r benzer hareket ediyorlar. 
Öyleki, �ahsi ç�karlara bu durumlarda 
daha az önem verilmekte. Bireyler, gu-
rup ç�karlar�n� elde etmek için kendi ki-
�isel karakterlerini kullanmaktad�rlar.

Sadece birey dü�ünebilir ve bu yüzden 
de toplum için yeni de�erler yarat�r, 
üstelik toplumun uydu�u yeni yeni ah-
lâk kurallar� da getirir. Nas�l toplumun 
besleyici topra�� olma dan ki�ilerin ge-
li�mesi dü�ünülmezse, yarat�c�, geni� 
dü�ünceli, yarg�lay�c�, onu ortaya ç�-
karan bireylerin s�k� bir politika birli�i-
ne dayand��� kadar, ki�i olarak onlar�n 
ba��ms�zl�klar�na da ba�l�d�r. 

Ço�u kez bireyler toplumun olu�tutdu-
�u kurallar�n� ki�li�ini zedeler dü�üm-
cesinden kabul etmiyor. Böyle durum-
larda onlar kendi memnuyetsizliklerini 
farkl� �ekillerde ifade ediyorlar.

Toplumdaki insanlar�n ya�amlar� bir-
birleri ile birlikte ya�ama güvenliklerine 
ba�l�d�r. Kendini ve di�erlerini tan�ma-
ma, ço�u kez insanlar aras�nda ho�gö-
rüsüzlü�e yol aç�yor.

KI�ILIK VE TOPLUM

Beni di�er ki�ilerden farkl� k�lan benim kimli�imdir
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�nsanlar birbirleri hakk�nda nas�l bilgi 
sahibi olurlar? 

Insanlar�n kimliklerini bilerek ken-
dileri, arkada�, e� do�ru beyanda 
olu�turan, birbirleri hakk�nda bilgi 
edinirler.

Böylece toplumda ait olman�n duygusu-
nu güçlendirirler.

Herkesin bir kimli�i vard�r. Ve sizin kim-
li�inizi ve kendimize ihtiyac�n� belirle-
mek için �u sorular� sormak laz�m; Ben 
kimim? Nereye aitim? Nas�l davran�yo-
rum? 

Sizin kimlik asl�nda sizi ba�kas�ndan 
farkl� bir ki�i yapand�r. Kimlik kendini-
zi tan�mak, dünyaya bak�� aç�n�z�, han-
gi de�erleri ve normlar� sayg�lars�n�z, 
di�er insanlara kar�� tutumunuz nedir, 
ve senin ba�kalar�n�n ne dü�ündü�ünü 
kavrayabilmendir.

Herkes ki�isel ve toplumsal kimli�e sa-
hiptir.

Ki�isel kimlik, de�i�en bir kimlik türü-
dür çünkü ki�inin kendisi bu kimli�i olu�-
turur. Çe�itliliklere ve farkl�l�klara aç�kt�r.

Soyal kimlik ki�inin toplum üyesi olarak 
onun yerini ile rölünü benimser. Toplum-
da grubta, ne kadar uyum sa�layacak 
diye onun sosyal kimli�ine ba�l�d�r.

��te bir örnek. Kiliseye s�ral� giden, re-
bublikan partiye üye olan, i�siz, evli ve 
üç çocu�u olan �talyan kökenli  Ameri-
kada ya��yan bir bireyin kimli�ini tan�-
tal�m. 

cinsel – bireyin kad�n veya erkek oldu-
�unu belirlememiz için; ya� – bireyin 
çocuk olmad���n� yeti�kin bir ki�i oldu-
�unu belirlememiz için; uyruk – onun 
Amerikal� oldu�unu belirlememiz için; 
etnik – �talyan kökenli oldu�u; dini 
kimlik – bireyin Katolik oldu�unu göter-
mektedir. 

Bireyin cumhuriyetçi parti üyesi oldu�u 
bilgisinden, siyasi kimli�inin nas�l ol-
du�unu anl�yoruz. Örne�imizdeki bire-
yin profesyonel kimli�ini, bireyin i�siz 
oldu�undan dolay� belirleyemiyoruz. 
Fakat onun, evli ve çocuklar� oldu�u 
için aile kimli�ini  belirleyebiliyoruz. 

Bireyin kültür kimli�i de vard�r çünkü 
onun ya�ad��� Amerikan toplumunda 
belirli de�erler normlar, ve adetler mev-
cuttur. Özellikle bu tür kimlik önemlidir. 
Bu kimlik bireylere, bir kültüre ait olduk-
lar� duygusunu vermekte, ayn� veya 
benzer ilgi alanlar�, � kir ve hede� eri, or-
tak dilleri, adetleri, gelenekleri, de�er-
leri, davran�� biçimlerinin olmas�n� da 
mümkün k�lmaktad�r. 

Ara�t�rma Etkinli�i

Kendi kimli�ini ke�fet, kendinde en çok 
be�endi�in unsurlar� tasvir et. Beraber 
ya�ad���n, arkada�l�k etti�in, i� birli�i 
yapt���n bütün insanlar�n kimliklerini ta-
n�maya dene. Çevrende olan ki�ileri ne 
kadar tan�d���n� ara�t�r. Bundan sonra 
kendi kimli�inde de�i�tirmek istedi�in 
baz� �eylere aç�kl�k getirecek bir k�sa 
yaz� yaz.
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KI�ILI�I VE TOPLUMU NASIL 
ARA�TIRABILIRIZ (METODOLOJISI)

Ki�i ve toplum ile ilgili sorunlar ve olaylar 
her zaman olmu�tur ve birçok bilim ada-
m�n�n ara�t�rmas� için geni� bir alan ola-
cak; tarihçiler, sosyologlar, antropologlar, 
ekonomistler, siyaset bilimciler, psiko-
loglar. Onlar�n tüm ara�t�rmalarda farkl� 
yakla��mlar� var, e�er ara�t�rma hakk�nda 
ö�renmek istedi�iniz olaya ba�l�. Örne-
�in, Makedonya C.’de i�sizlik sorununu 
ke�fetmek isteyen bir sosyolog insanlar�n 
e�itim seviyesi ve tipi gençlerin gelece�ini 
etkileyen i�sizlik ve i�sizlik yüzdesini et-
kileyen olmad���n� ke�fetmek için önem-
li olacakt�r. Tarihçi i�sizli�i aksi ara�t�r�r 
olurdu. Kesinlikle Makedonya C.’nin 1991 
y�l�ndan beri bugüne kadar ülkede i�siz-
li�i önlemek için ald��� önlemleri ortaya 
ç�karmak istiyor. Bir ekonomist muhteme-
len 20 y�l sonra ekonominin ne olaca��n�, 
e�er i�sizlik oran� artarsa, antropolog ise 
Makedonya C.’de i�sizler aras�nda daha 
fazla erkek ya da kad�n olup olmad���n�, 
hangi ya� ve her hangi bir etnik kökene 
de oldu�unu ara�t�r�r. Tüm bu yakla��m-
lar ara�t�rmaya Makedonya C.’de i�sizlik 
özelliklerini bir noktada baz� perspekti� er-
den ortaya ç�kard�; antropolojik, sosyolo-
jik, tarihsel, vb.
Bugün, sosyal olgular ve süreçler üze-
rinde ara�t�rmalar genellikle çok disiplinli 
bir yakla��m var. Farkl� bilimsel alanlarda 
olaylar�n karma��kl��� nedeniyle ara�t�r-
mac�lar�n kat�l�m�n� ara�t�r�yor. 
Bu insan ve topluma ili�kin sorunlar�n ve 
ko�ullar�n çal��mas� çok karma��k bir i� 
oldu�unun kan�t�d�r. Bu yüzden bilimsel 
ara�t�rmalarda toplumdaki olaylarla ilgili 
objektif gerçeklerin yöntem ve teknikleri 
vard�r. 
Her çal��ma için bir konu tan�mlanmal�d�r, 
bir ara�t�rma projesi haz�rlanmal�d�r, ara�-

t�rma sorusu, yöntemler (prosedürler) ve 
ara�t�rmalarda kullan�lacak teknikleri.
Ke�fetmek için sosyal etkileri kullan�l�r: 
sosyometriksel, deneysel, istatistiksel 
yöntem ve içerik analizi yöntemi. S�k kul-
lan�lan teknikler röportaj, anket ve test.
Gözlem yöntemi, Gözlem yöntemi ara�-
t�rma yapmak için  olaylar� izlemek ve kay-
detmemize olanak sa�layan bir yöntemtir. 
Bu yöntem sayesinde, ara�t�rmac� bir ola-
y�, ki�iyi gözlemlemek için (do�rudan), an-
cak önceden belirlenmi� bir plan� hemen 
sonra f�rsat vard�r. Örne�in, bir ki�i ya da 
benzeri grup insan, davran��lar�n�, mizaç 
ve dil gözlemleyebilirsiniz.
Sosyometriksel yöntem, Bu yöntem 
daha çok toplumun  küçük gruplar�n� ara�-
t�rmak için kullan�l�r (s�n�f, s�n�f, aile). Çok 
kolay ve düzgün incelemek yoluyla grup-
taki üyelerin ili�kileri, gruptaki her bir bire-
yin durumu, nas�l grup lideri seçimi yap�l�r 
vb. Sosyometriksel yöntemin elde edilen 
sonuçlar� analiz edilir ve gra� ksel olarak 
toplumsal ili�ki çizelgesinde temsil edilir.
Deneysel ara�t�rma yöntemi, Deney 
kas�tl� olarak görünümü ara�t�r�lmas� için 
neden olan bir i�lemdir. Deneysel yöntem, 
bilimsel bilgiyi en objektif bir biçimde elde 
etmeye yarayan bir ara�t�rma yöntemidir. 
Deneysel yöntem; laboratuar ya da labo-
ratuar d���ndaki bir deney düzene�inde 
olaylar aras�ndaki sebep sonuç ili�kilerini 
belirlemeyi amaçlayan ve ara�t�rmac�n�n 
önceden öngördü�ü hipotezleri test etme-
ye yarayan bir ara�t�rma yöntemidir. 
Deneysel ara�t�rmalarda, ba��ml� de�i�-
keni etkiledi�i dü�ünülen bir ya da daha 
fazla de�i�kenin, ba��ml� de�i�ken üze-
rindeki etkisi gözlenir. K�saca, deneysel 
ara�t�rmada ara�t�rmac� ba��ms�z de�i�-
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kenin (sebep) ba��ml� de�i�ken (sonuç) 
üzerindeki etkisini ortaya koymaya çal���r. 
Deney iki grupta uygulan�r:
• Deneysel (yapay olarak görünümün or-

taya ç�kmas�na neden olan);
• Denetim (hangi olay neden olur).
�ki grubun sonuçlar� kar��la�t�r�l�r ve uy-
gun sonuçlara edilir.
�çerik analiz yöntemi, yaz�l� belgeler (ya-
salar, gazete makaleleri, tarihsel kay�tla-
r�n) çal��mas� için kullan�l�r. Bu yöntem, 
içeri�i, belgelerin mesaj�, belgelerde baz� 
terimlerin ve kavramlar�n anlam�n� belirler 
(Örne�in; antik dü�ünürlerin eserlerinde ilk 
demokrasi, biçimlerini ö�renmek için vs.).
�statistiksel yöntemler, Toplanm�� veriel-
rin özetlenmesi veya aç�klanmas� amac�y-
la kullan�l�r. (Toplama, s�n�� and�rma, ana-
liz ve verilerin yorumlanmas�).
Röportaj, bir gazete yazar�n�n ünlü, tan�n-
m�� ki�iler, yerler ve olaylarla ilgili inceleme 
ve ara�t�rmalar�na kendi görü�lerini de ek-
leyerek olu�turdu�u yaz� türü. Röportaj, bir 
gazete yaz�s� olmas�na kar��n, gezi türüy-
le iç içe olmas�, bazen sanatsal kayg�larla 
kaleme al�nmas�, s�radan bir aktarma de�il 
de özel bir yorum de�erlendirme de�eri ta-
��mas� gibi özellikleriyle, edebiyat türü ola-
rak da kabul edilmektedir. Röportaj, ba�-
lang�çta «sorular» ve «yan�tlar»dan olu�an 
«mülakat”tan farkl� de�ilken gazetecili�in 
geli�mesi ve ünlü edebiyatç�lar�n röportaj 
türünde de yap�tlar ortaya koymaya ba�-
lamas�yla, daha çok ara�t�rma, inceleme, 
soru�turmaya dayanan ve baz� gerçekle-
rin ortaya ç�kmas�na yard�mc� olan bir dal 
haline gelmi�tir. 
Anket, ki�ilerin belli konulardaki tutumla-
r�n�, dü�ünce ve duygular�n�, önerilerini 
saptamak üzere yaz�l� olarak haz�rlanm�� 
soru listeleridir. Anket sözlük anlam� ola-
rak; Herhangi bir konuyla ilgili durum ve 
tutumu belirlemek için düzenlenmi� ay-
r�nt�l� ve kapsaml� soru dizisi, sormaca, 

soru�turma anlam�na gelmektedir. Anket, 
sistematik bir veri toplama yöntemidir. Ve-
riler, önceden belirlenmi� insanlara bir dizi 
soru sorarak elde edilir. Böylece anketler 
yaz�l� veri toplama arac� olarak da tan�m-
lanm��t�r.
Test (deneme), Önceden haz�rlanm�� 
bâz� �artlar alt�nda bir ki�i veya grubun 
belli bir i�i yapmas� veya problemi çözme-
si için göstermi� oldu�u kâbiliyeti ölçmek 
için e�itim ve psikolojide istifâde edilen bir 
nevi ölçme metodu, imtihan�. Problem, ya-
z�l� veya sözlü olarak sorulabilir. Cevaplar 
kâ��t üzerine haz�rlanm�� k�s�mlara târif 
üzere doldurulur. Testler en çok okullara 
talebe kaydederken, i� yerlerine personel 
seçilirken kullan�l�r. Testlerle elde edilen 
de�erlendirme klasik imtihan �eklinden 
daha ba�ar�l�d�r. Bunun en iyi örne�i, Ma-
kedonya C.’de 4 y�l orta ö�retim sonunda 
ö�rencilerin bilgi ve ba�ar�lar�n� belirlemek 
üzere devlet taraf�ndan yap�lan testtir.

ANKET

devlet s�nav�, � nal s�nav�
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�nsan ve hayvanlar farkl�d�rlar. Farkl� 
görünü�, �uur, yürüyü�, yeme fark� bir 
de ya�am tarz�nda farkl�l�k vard�r. Kimi 
hayvan ile ku�lar�n yuva konutlar�n in�a 
etmelerini, insanlar gibi de�erli bir i� 
yapt���n� biliyoruz, ancak bütün yapt�k-
lar� var olan kendi içgüdülerine dayan-
maktad�r. 

Hayvanlardan farkl� insanlar bütün yap-
t�klar� önceden planl�d�r. Onlar için sa-
dece hayatta kalmak yeterli de�ildir.

�nsanlar hayatlar�n� gü-
zelle�ttirmek ve kolay-
la�t�rmak için modern 
konutlar ve yollar, köp-

rüler ve 
u ç a k l a r 

yapar la r. 
ayr�ca okul ile üniversiteler açarak ken-
dilerini e�itiyorlar. Çal��makta modern 
makineler, bilgisayarlar, uzaktan ileti�im 
için telefonlar, sa�l�k konusunda yeni 
ilaçlar ke�feder, resim çeker, romanlar 
yazar. Do�ay� kullanarak öbür toplum-
lardan, hayvanlardan, farkl� kendine 
göre uygun bir dünya kurmaktad�r. ��te 
insanlar�n bu �ekildeki kurduklar� dün-
yaya kültür denir.

Kültür hergünlük hayatta s�k kulland�-
��m�z bir kelimedir. Örnek olarak, bizim 
beklentilerimize ters davranan ki�iler 
için kültürsüz olduklar�n� diyoruz. Oysa 
çok okuyan veya tiyatroya giden, � lmler 
seyreden ki�iler için kültürüyle kalk�n-
m�� ki�ilerdir diyoruz. Arkada�lar�m�zla 
organize bir �ekilde herhangi bir lüks 

restorana gidip, oradaki atmosferden 
memnun kald�ysak orada organizasyon 
kültürü var diyoruz.

Kültür sözcü�ü Latince “cultus” tan ge-
lir. “Cultura”, in�a etmek, i�lemek, süs-
lemek, bakmak anlamlar�na gelen Cole-
re’den türetilmi�tir. Bugün de bu kel�me 
ayn� anlam� ta��maktad�r. Örne�in, bir 
devlette tar�m�n öbür sektörlere göre 
daha geli�mi� olsa, o zaman o devlette 
agrar kül-

türünün yüksek oldu�unu 
diyoruz. Bu kelime son 

dönemde daha da fazla 
manevi mecazi (insan ruhunu besle-
mek) anlam�nda kullan�l�yor. Onun için 
insanda bu kelime e�itim  ve yüceltilici 
ruh terminolojisinde kullan�l�r.

�nsan kültürü yeti�tiriyor. �ngiliz yazar� 
Edvard Teylor insn ve kültür aras�ndaki 
ba�� ke�federek (bir toplum bireyi ola-
rak) toplum d���nda kültürün olmad���n� 
sonucuna gelmi�. 

KÜLTÜR
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• Semboller sistemi, ileti�im yap�l�r, 
bu sayede toplumda ya da farkl� top-
lumlar aras�ndaki olaylar�n ve süreç-
lerin anlamlar�n� tan�r. Semboller sis-
temde �unlard�r: dili, jestler, davran�� 
kal�plar�n�, güdülerini, � kirleri, kutsal 
nesneleri, vb.

• Toplu haf�za, deneyim (bilgi, yete-
nek, beceri) ve ku�aklar transferi. Her 
nesil tekrar kültür yarat�r, ama o ne-
silden nesile de�i�iklikleri aktar�r ve 
yeniler;

• Normlar, fark de�erlerinin ve toplu-
mun ç�karlar�n� koruyan. �nsanlar�n 
nas�l davrand���n� gösterir.

Böylece sonuç olarak kültür, köprüleri ve 
uçaklar, bilgisayarlar, camiler, bilgi, e�i-
tim, sanat, inançlar, gelenekler, dil, dav-
ran��, beceri ve günlük ya�am, i�, an�lar, 
tahminler, kanun ve beceri olu�ur sonu-
cuna var�r, E�er onsuz insan�n hayat�n� 
dü�ünemiyorum ba�ka birçok �eylerle.

Kültürü, hayat�n� kolayla�t�rmak ve kimi 
ihtiyaçlar�n� memnun ettirmek için insan 
kültürü olu�turuyor. �nsanlar çal��mak-
tan hariç okumak, resim çizmek, resim 
çekmek, arta�t�rmak, spor yapma, gez-
me ve e�lenmeye ihtiyaçlar� vard�r.

Kültür neyi kapsar?

Bilim adamlar� kültürü farkl� tan�mlarlar. 
En yayg�n kabul gören tan�m Tylor biri 
“kültür içeren karma��k bir bütündür: bil-
gi, inanç, sanat, ahlak, hukuk, örf ve top-
lumun bir üyesi olarak insan taraf�ndan 
istenen di�er yetenekleri ve al��kanl�kla-
r� oldu�udur.”

Her kültürün kapsad���:

• De�erler sistemi, hede� enmesi in-
san davran���n�n, tutumlar�, ili�kileri, 
yetenekleri ve becerilerini,

• Organizasyon, uygulama ve so-
nuçlar�, ya�am ve tüm çal��ma alan-
lar�nda insan yeteneklerinin bütünü;

Ödev

Makedonya’da gençlik kültürü, konusu 
hakk�nda bir kompozisyon yaz�n; kom-
pozisyon rehberi a�a��daki sorular ol-
sun:
1. 18 ya��n alt�ndaki gençlerde de�er-
ler sistemi nedir? En çok hangi de�er-
ler takdir edilir?
2. Hangi davran�� normlar� eskilerden 
al�nm��, hangileri yeni eklenmi�? Ortak 
ku�aklar aras� çat��ma örnekleri yaz.
3. Neye göre toplu haf�zayla nesil ha-
t�rlanacak? Kültürel karakterler neler-
dir?
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Kültürel benzerlikler, 
kültürel farkl�l�klar, 
kültürel evrensellik,

Her kültür, farkl� de�erler olu�turur alt�n-
da benzersiz ve e�siz. Ama kültürlerin 
kar��l�kl� temaslar�n süreçlerin bir so-
nucu olarak de�i�tirmek için duyarl�d�r. 
Bu ki�iler genellikle belirli bir zaman ve 
mekan içinde yerle�tirilen bu kültürlerin 
elemanlar�n�n farkl�l�klar� ve benzerlikle-
ri bilgisine geliyor.

Neredeyse tüm toplumlarda bulunan 
elementlere kültürel benzerlikler denir.

kültürler öncü bilimsel bilgiyi kullan�rlar. 
Her birinde güzellik kavram� bulunur 
ve her bir kültürün üyelerinin belirli dini 
ritüellerini uygulan�r. 

Kültürler özel olarak birimleri her �eklinde 
olmas�na ra�men, a�a��daki unsurlar� 
ihtiva eden elemanlar:

• Dünya görü�ü, dünya, ya�am ve 
onun içinde insan�n konumunu insan 
taraf�ndan yöneltilen sorular�n cevap-
lar�n� içeriyor;

• De�erler sistemi;
• Kurumlar, kültürel süreçler (okullar, 

üniversiteler, müzeler, tiyatrolar, dini 
örgütler) yer al�yor;

• Dil, ki�ileraras� ileti�im biçimi olarak;

• Uygulamal� bilimler, teknoloji, ope-
rasyonel araçlar, maddi mallar�n 
üretimi.

Elemanlar, tüm kültürlerde ortak evren-
sel kültür denir. Onlar kültürler aras� ve 
evrensel, ortak bir insan kültürü olu�tur-
mak için anlay�� için uygun bir temel ola-
rak kabul edilir. Böyle bir kültür � kri küre-
selle�me süreçleri, dünya ekonomik ve 
siyasi ba�lant� modern dünyada özellik-
le önemlidir. Baz� sosyologlara göre bu 
kültür, kültürel farkl�l�klar�n üstesinden 
gelmek için gereklidir.

Yemekler her yerde var, fakat farkl� biçimde 
haz�rlan�r.

Kültürlerin kar���m� nedeniyle Makedon – Türk 
elbiselerinde benzerlik.

Dil mafsall� ve gramer kurallar� ve 
i�aretlemek ileti�im ve de�i�im gerçekler, 
� kirler ve bir toplulu�a ait duygular�n�n 
semboller arac�l��� ile olu�an standart bir 
ileti�im sistemidir. Örne�in, her kültürde 
insanlar bir dili konu�uyor, benimsenen 
herhangi bir de�erler, bir tanr�ya inanmak, 
böylece baz� davran�� modellerde 
ve hareketlerde bulunurlar vs. Bütün 
kültürlerde evlilik kurumu ve aile ili�kileri 
düzenlemeleri bulunmamaktad�r. Tüm 
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E�er kal�c� kar��l�kl� dokunu�lar iki farkl� 
kültürleri buldu�unuzda, aktif bir �ekilde 
birbirlerini etkilemektedir. Osmanl� �m-
paratorlu�u döneminde Türk ve Make-
don kültürü aras�ndaki be�yüzy�ll�k  ba�-
lant�s� ile durum böyle de�ildir. Bu doku-
nakl� kültürlere trans kültürasyon denir. 
Bunun kan�t�, halk kostümleri, adetler, 
yemekler, benzerlikler varl���d�r vb. Kül-
türler aras�nda ortak unsurlar�n�n varl��� 

kültürlerin ayn� oldu�u anlam�na gel-
mez. Bunlar aras�nda, geli�im ve kabul 
edilen de�erler derecesine kaynaklanan 
farkl�l�klar vard�r.

Örne�in, kültürlerde; g�da için kullan�la-
cak ürüne ba�l�d�r, kad�n güzellik kabul 
edilir, ikizlerin do�umu de�er veya ay�p 
olarak kabul edilir, ölü ve yas ne kadar 
sürece�ini, vb.

Onlar�n farkl�l�klar� benzerliklerden daha büyük müdür?

Daha fazla bilgi edin

Avrupa ülkelerinde domuz eti yemek için 
arzu edilir olsa da, Müslümanlar kesin-
likle kullanmaz. Hindistan’da, inananlar 
asla s���r eti kullanmaz. Avustralya ka-
bilesinde anne, ikizlerden do�an birini 
öldürür, çünkü onlar�n inançlar�na göre 
sadece hayvanlar�n fazla yavrular� ola-
bilir. Ba�ka bir kabilede ise, Kongo Nehri 
vadisinde ikizlerin annesine büyük sayg� 
gösterilir. Birçok ülkede güzel bir kad�n�n 

daha fazla kiloya sahip olduysa rahats�z 
eder. Filipinler’de bir kabilede anne ço-
cu�u için ve kad�n e�i için bir gün yas 
tutar. Baz� kabilelerde, (Sibirya’da ve 
Fiji adalar�) herkes hangi bir durumda 
öldüyse öteki dünyada ayn� devam etti-
�ine inan�l�r. Bu nedenle iyi bir o�lun gö-
revi babas�n� öldürmek olurdu, ölümden 
sonra a��r ve i�kence bir hayat ya�ama-
mas� için.

surlar�n�n v
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�nsanlar kültürlerini seçmezler. Onlar 
do�umu itibariyle bir kültüre aittir. O an-
dan itibaren ya�amlar� ait oldu�u kültür 
taraf�ndan belirlenir. Onlar�n kendi kül-
türel kimliklerini olu�turmak için olanak 
sa�lar. Onun sayesinde, bireylerin, ken-
dilerini tan�mak kendilerini unutulmaz 
ve özel özellikleri haline getirirler. Bu 
nedenle bireylerin hayat� boyunca, ken-
di kültürel kimliklerini savunmak için ha-
z�rlanm��t�r. Ayr�ca, o nadiren bunun için 
feda etmeye istekli gösterir.

KÜLTÜREL KIMLIK, KÜLTÜREL GÖRECELIK VE 
ETNIK MERKEZCILIK

Ödev

Metni okuyun ve sonra Navaho K�z�lde-
rililerin kültürel kimli�ini belirlemek için 
deneyin. 

Büyük Amerikan çölün bir ucunda Na-
vaho kabilesinin ilkel konut An�tlar Va-
disi olarak adland�r�lan karanl�k ta� 
kuleleri. Onun yerinde ya�am yüz y�l 
daha önce oldu�u. Alanda kanyonlar, 
volkanik tepeler ve da�lar hakim, koyu 
ye�il renk ile doludur. Navaho k�z�lderi-
lilerin ona daha ba�l� oldu�u için ve bu 
güzel ülke ziyaretçiler taraf�ndan takdir 
edilmi�. Ama tamamen ba�ka bir �ey, 
bu insanlar�n do�al güzelli�i geçimini 
sa�lamalar� nas�ld�r. �lk yüzy�l yabani 
meyve ile beslenen ve yabani hayvan-
lar avlanmaktad�r. Daha sonralar� tar�m 
ve çiftçili�i Puebla k�z�lderililerden ö�-
renmi�ler. Ne yaz�k ki, ya�ayan Navaho 
kabilesinin arazisi sadece baz� bitkile-
rin ekimini sa�lar. Bu kabile aras�ndaki 
ölüm oran� yüksektir. Onlar�n hayatlar�n� 
do�al unsurlar Navaho K�z�lderililerin bir 
din ve güvenlik duygusu ilham ya�am 
biçimini yaratt� yönetilen görünüyordu 
çünkü. Bu k�z�lderililer kendi ya�am çev-
resindeki kayalar� aç�lan iyi ve kötü tan-
r�lara adam��lar. Onlar�n inanc�na göre 
topra�� Ana tanr�ça de�i�imi yönetmek 
ister. Onlar Hogan, penceresiz denilen 
ilkel çad�rlarda ya�ayan ve giri�leri her 
zaman do�uya kar�� yapm��lar, do�an 
güne�in ruhunu kar��lamak için. Aile-
nin ba�� genellikle ya�l� kad�n. Akraba-
l�k anne taraf�ndan belirlenir. Aile temel 
sosyal hücredir. Kad�nlar�, e�lerini ve 
onlar�n evli ve evli olmayan k�z – erkek 
çocuklar�n� korurlar. Erkek  reistir ve 
onun ki�ili�i ba�l�d�r, ancak kad�n�n rolü 
k�yaslanamaz y�k�c� oldu�unu. Çocukla-
r�n anne sevgisi güçlüdür, çünkü baba 
genellikle yan�nda bulunmaz. Erkekler 
genellikle, deri yap�m�, alt�n ürünleri, 
dini törenlere kat�lmak, al��veri� yerle-
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Çünkü yabanc� bir kültürü anlamak için 
kendi yetersizliklerini, kendi kimli�ini ko-
rumak amac�yla, bireyler genellikle ken-
di kültürünü kurtarmak, bir ba�kalar�n�n 
kültürünü kötülemektedirler. Hatta bugü-
ne kadar alay onlar� görmek için gitmek 
gibi. Bu olaya sosyologlar etnik merkez-
cilik diyor.

Buna kar��l�k etnik merkezcilik kültü-
rel görecelik olu�turur. Bu görü�e göre, 
bütün kültürler uyum için ayn� derecede 
de�erlidir. Onlara de�er yarg�lar� yapa-
mazs�n�z. Kültürler sadece içeriden an-
la��labilir, sevgiye mana vermenin yolla-
r�n� bulmak, mutluluk, de�erler, do�um, 
ölüm, insan ili�kileri, vb.

Dil
�nsanlar aras�nda anla�may� sa�layan 
tabii bir araçt�r; dil kendi kanunlar� içe-
risinde ya�ayan ve geli�en canl� bir var-

l�kt�r. Dil bir milleti birle�tiren, koruyan ve 
o milletin ortak mal� olan sosyal bir mü-
essesedir. Dil yüzy�llar boyu geli�erek 
meydana gelmi� bir sosyal kurumdur. Dil 
seslerden örülmü� bir a� niteli�indedir. 

Dil di�er insanlarla bütün ili�kilerimizde 
bize arac�l�k eder ve sosyal ba�lar�m�z� 
düzenleyen bir araç olarak hayat�m�z�n 
her safhas�nda bizlerin yan�nda bulunur. 
Evde, okulda, sokakta, çar��da, i� yerin-
de ve her yerde dil ile iç içe ya�ar�z. Dil 
do�u�tan bilinemez. �nsan ilk aylarda 
a�lamalar, taklitler, birtak�m hareketlerle 
anla�ma sa�lamaya çal���r. Çocuk için-
de ya�ad��� toplulu�un anadilini uzun 
bir sürede ö�renir. Dil her zaman insan 
benli�inin ayr�lmaz bir parças�d�r. �nsan 
zekâs�n�n ve insanda s�n�rs�z olan duygu 
ve dü�ünce kabiliyetinin sonuçlar� insa-
n�n kendi benli�inin d���na ancak dil ile 
aktar�labilir. Bu bak�mdan dil ile dü�ünce 
iç içedir. �nsan dil ile dü�ünür ve ya�ar. 
Dilin geli�mesi dü�ünceye, dü�üncenin 
geli�mesi de dile ba�l�d�r. Çe�itli mede-
niyetlerin meydana gelmesini sa�layan 
dü�ünce, geli�mesini dile borçludur.

rine seyahat ile ilgilidirler. Yeni do�an 
çocuk için bir be�ik yapma onlar�n en 
keyi� i görevidir. Bu görevin resmi önemi 
vard�r. Onun haz�rlanmas� için çocu�un 
erkek veya k�z olmas�na ba�l� olarak la-
din a�açlar�n iki türü kullan�l�r. Be�i�in 
malzemesi genellikle y�ld�r�m çarpm�� 
gövdeden ne de ay� pençelerin izleri ol-
mamal�d�r. Gövde yaln�z kendi yerinde 
büyümeli, yüksek olmal�, belirli bir ya�, 
düz ve sa�l�kl�. Baba çal��maya ba�la-
madan önce a�aca polen tozu döker ve 
dualara ba�lar. Be�ik haz�r oldu�unda 
veliler yeni do�an bebe�i içine koyar ve 
�ark�lar m�r�ldan�rlar. Ama hepsi bu de-
�il. Be�ik önemli bir rol oynar aile haya-
t�nda çocu�un ya�am�n� bu yüzden dü-
zeltir. Bir çocu�un di�er aile üyeleri ile 
yüz yüze bulundu�u zaman sonra kime 
ait oldu�unu hissediyor.
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Her dil konu�ma ve yazma ile olu�ur;

Konu�ma, bu f�rsatlardan sadece somut 
bir tezahürü iken konu�ma, mafsall� bir 
�ekilde ifade etmek insan�n genel yetene-
�idir.
Yaz��ma bir nesil ve mekansal ileti�im için 
özellikle önemlidir. Bizim bilgi ve deneyim 
en çok, yazn�n ortaya ç�kmas�yla sa�lan-
m��t�r. 
Dünyada binlerce dil konu�ulmakta, daha 
modern dünyan�n en konu�ulan tüm dilleri 
ortak olurdu, “dil” olu�turmak için çaba har-
c�yoruz. ve dünyadaki insanlar�n ço�u ta-
raf�ndan konu�ulan dillerin elemanlardan 

olu�ur. (örne�in, «Esperanto»). Dil kültürel 
etkileri yaymak için en uygun yoldur, eko-
nomik ve siyasi ç�karlar� etkisi alt�nda baz� 
kültürler kendi dilini di�er sosyal topluluk-
lara ta��mak ister.

“Din üyelerine bir ba�l�l�k amac�, bireyle-
rin eylemlerinin ki�isel ve sosyal sonuç-
lar�n� yarg�layabilecekleri bir davran�� 
kurallar� bütünü ve bireylerin gruplar�n� 
ve evreni aç�klayabilecekleri bir dü�ün-
ce çerçevesi veren bir dü�ünce, his ve 
eylem sistemidir.”

Altkültür ve kar��t kültür
Modern toplumlar, genellikle büyük ve 
farkl� bir ya�am biçimini uygulama birçok 
gruplar� vard�r. Bu insanlar farkl� ç�karlar� 
var, görü�, de�erler, davran��lar, ya�am 
tarzlar� vb. 
Altkültür terimi (alt kültür) bir toplumsal 
katman�, grup, bir �ehrin üyeleri veya bir 
köyde, kültürel davran�� nesiller farkl�l�klar 
vb kültürel teklikleri ifade eder. Örne�in, 
Makedonlar�n genel kültür deseni ay�rt 
edilir: geleneksel de�erlere sayg�, ulusal 
dilini kullanarak, sanat yüce eserlerine 
sayg�, ortodoks din kurallar�, de�erler sis-
temini, belirli kurallar vb. Ama bu genel bir 
model içinde, altkültürler olacakt�r: gençlik 
ltkültürleri, k�rsal ve kentsel altkültür, Ar-
navutça, Türkçe ve Makedonya’daki di�er 
etnik topluluklar�n altkültürleri, hukukçular 
elit altkültürleri. 
Onun özellikleri ile altkültür bir tür bask�n 
kültürü etkiler. Bunun üzerinde önemli de-
�i�iklikler yapmak de�il, ama yine de ye-
nilikleri getirecek: müzik, yemek, e�lence, 
giyim, vb. Bu anlamda, alt kültür eylemleri 
olumlu ve daha bask�n kültürün geli�mesi-
ne, zenginle�mesine, tatlar� de�i�iklikleri, 
dil geli�mesine katk�da bulunmaktad�r vb. 
Ancak, sürece olumlu altkültürleri egemen 
kültürü üzerinde olumsuz bir etkisi olabi-
lir Kar�� kültür �eklinde de yaz�l�r; de�er, 
norm ve ya�am biçimleri aç�s�ndan için-
de ya�an�lan kültüre ters dü�en tutum ve 

Ödev

Neden dünyada ço�u �ngilizce konu�u-
yor anlamaya çal���n.
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davran��lar� içerir. Sosyoloji, tarih ve si-
yaset bilimlerinde kullan�lan bir terimdir. 
Basit bir �ekilde bir toplumda kabul gören 
genel kültürün kar��t� bir kültürü ifade et-
mektedir; kar�� kültürün normlar� ve de-
�erleri kabul görmü� kültürünkine kar��tt�r. 
Sosyolojide kar�� kültür o günün toplum-
sal ana arter kültürüne kar��t norm ve de-
�erleri benimseyen kültürel gruba verilen 
isimdir. Her ne kadar her toplumda kar�� 
kültürel gizli e�ilimler olsa da, burada kar-
�� kültür terimi belirli (ve yeterli) bir kitleye 
ula�abilmi� ve bir süre için varl���n� de-
vam ettirebilmi�, çok daha belirgin, bariz 
fenomenleri adland�rmaktakullan�l�r. 
Kar�� kültür örne�i geçen yüzy�l�n 60’lar�n 
sonlar�nda  hippi oldu�unu, bu ayk�r� genç 
grup giyinme tarz� ile ya�ad�klar� toplum-
lar�n ilgisini çekmeye ba�lam��. 1955 y�-
l�nda Bat�, yeni bir gençlik kültürü yaratt�. 
Onun yaratma hemen “ Asi Nedeni Olma-
dan” ve “Vah�i” � lmlerinin tarama takip 
dü�ünülmektedir. Özellikle burada yeni 
de�erlerini talep etmek amac�yla, yeti�kin 
dünyas�na kar�� genç ku�ak isyan hak-

k�nda konu�makt�r. Gençlerin kar�� kültür 
eylemi yeni bir müzik y�ld�z�n�n konserini 
izlemesiyle ba�lar co�ku k�rmak için onlar� 
ortak nedeni ile birle�tirir (sandalye, bar-
dak, envanter vb.). 
Modern toplum büyük ölçüde sözde kitle 
kültürü ile i�aretlenir. Bu bir toplum içinde 
ve dünyada kültürler aras� kültürel de�er-
lerini yat��t�rmak için bir giri�imdir.

Gençler ilgi ve ya�am tarz�na göre de�i�ir

Kitle kültürünün karakteristik ikonlar�ndan biri
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DE�ERLER, NORMLAR 
VE GELENEKLER
Her toplumun kültürü birçok unsurlar� içe-
rir. Bunlar aras�nda özellikle ilgi çekici 
kendi hayatta kalmas�n� sa�layan yoluyla 
veya toplum üzerinden çeken olanlard�r.

De�erler
Herhangi bir toplum, sosyal grup ve bi-
reysel, yakla��k olma e�ilimindedir farkl� 
hede� eri ve ideallere sahip, onlar�n ey-
lemleri ve hayatlar�n�n davran��lar�na 
anlam vermektir. De�erler, gerçek iyi ve 
arzu edilir neyin iyi ve neyin kötü oldu�u-
nu, insanlar hakk�nda genel � kirleri böy-
lece temsil ve yanl�� çirkin vb. De�erler 
insanlar�n genel ya�am tarz�n�n temeli-
dir. Bunlar �unlard�r: Özgürlük, vatanse-
verlik, sevgi, dostluk, onur, sadakat, vb. 
Her toplum çok say�da de�erleri vard�r, 
ama onlar ayn� derecede önemli de�ildir. 
Baz� toplumlarda en yüksek de�eri mad-
di ba�ar�, ancak di�er toplumlarda daha 

de�erli geleneklerdir (insanlar geçmi�e 
dönüyor ve temel ya�am yönelim olarak 
hizmet vermektedir). 
De�erler sosyalle�me ve insanlar�n top-
lum ya�am�n�n s�ras�nda kendili�inden 
büyür. Bir kere �ekillenmi� de�erleri uzun 
bir süre boyunca muhafaza edilir. Bunlar, 
en dayan�kl� kültürünün bir parças� ve 
de�i�ikliklere ayn� zamanda aç�kt�r.

Normlar ve gelenekler
Normlar bir kültür de�erlerinden kay-
naklanan hede� ere ula�mak için var. 
Normlar genel olarak insan kültürünün 
bir parças�, günlük ya�am�n bir parça-
s�d�r. Onlar ba�kalar�n�n davran��lar� ile 
her bireyin hizalama davran�� arac�l�-
��yla. Onlar da toplumda (davran�� ör-
nekleri) kurallard�r. Toplum, hakl� kabul 
edilebilir ve baz� durumlarda bireylerin 
istenen davran�� oldu�unu göstermek-
tedir. 
Toplum için büyük önem ta��maktad�r 
normlar�n birçok türü vard�r. Bu tür �un-
lard�r: ahlaki normlar, hukuki normlar ve 
gelenekler. 
Gelenekler sosyal do�ru ne oldu�unu 
tan�mlarlar. Bunlar insan�n her günlük 
yol gösterme aktivitelerinde kurallard�r. 
Örne�in, giyinme yollar�, beslenme al��-
kanl�klar�, böylece di�er insanlarla top-
lant� ve a��rlama uygulamalar� vb. �ta-
at etmeyenler için gülünç, çeki�tirmek, 
sahte vb.

Bilginizi kontrol edin ve kullan�n

Baz� geleneksel normlar ve de�erler günümüzde uygulanmaktad�r

1. Alt kültür ve kar�� kültürün ko�ullar�n� 
belirtin.

2. Ortam�n�zda altkültür ve kar�� kültürü-
nün örneklerini i�aretle ve aç�kla. Onlar�n 
ta��y�c�lar� kimlerdir?
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Ahlaki normlar
Huy, tabiat, insan�n davran�� tarz�, tutum 
ve tavr�. �nsan�n do�u�tan olan veya son-
radan kazand��� zihnî veya ruhî halleri ve 
bu hallerinden do�an iyi veya kötü tav�r 
ve hareketleri ahlâk olarak ifade edilmi�tir.
Filozo� ar hangi hareketlerin iyi, hangile-
rinin kötü oldu�u ve insan�n neden ahlâk 
kaidelerine uymas� gerekti�i mevzu�un-
da ortak bir � kre varamad�lar. Kimi men-
faat�, kimi hazz�, kimi saadeti, kimi de va-
zifeyi ahlâk�n temeli sayd�. �slâm âhlak� 
ise âhlak�n temeli olarak, Allah’�n emrine 
uygunlu�u �art ko�mu� ve gaye olarak 
da Allah r�zas�n� kazanmay� esas alm��t�r. 
Böylece insan� �ahsî veya içtimaî bencil-
likten kurtarm��t�r. Ahlâk� da, cemiyetten 
cemiyete ve zamanla de�i�en keyfî ve te-
sadüfî kaideler y���n� olmaktan ç�kar.

Hukuki normlar
Hukuki normlar� eçete yasal normlar� ve 
toplumdaki bireylerin davran�� kesinlikle 
onaylanm�� kurallar�n� temsil Hukuku di-
�er toplumu düzenleyici kurallar olan örf 
ve adetler, gelenekler ve dinlerden ay�ran 
özellik devlet taraf�ndan güvenceye al�n-
m�� ve cebri yapt�r�mlara sahip olmas�d�r. 
(millet meclisi, ba�bakanl�k, bakanl�klar)
Ancak hukuk normlar�n� �irket, dernek ki-
liseler de getirebilir v.b, .Hukuk kurallar� 
insan davran��lar�n� düzenler ve bulundu-
�u toplumun de�er yarg�lar�n� ta��r. 
Soyutluk ve genellik özelli�i sayesinde 
benzer nitelikteki bütün durumlarda uygu-
lanmas� sa�lan�r. Hukuk alan�nda yapt�-
r�m kamu gücü ile uygulan�r. Hukuka uy-
may� zorlama, uymayanlar� cezaland�rma 
ve uyulmad��� Maddi ve manevi yapt�r�m-
lar olarak ikiye ayr�l�r. Maddi yapt�r�mlar 
hukuka ayk�r� durumlarda uygulan�rken 
manevi yapt�r�mlar bu durumlar� engelle-
mek için kullan�l�r. Ceza hukukunda ölüm, 
hapis ve para cezalar� gibi de�i�ik hukuk 
dallar�nda de�i�ik yapt�r�mlar vard�r.

DIN 

Din nedir?
Din en yayg�n kültürel ve manevi bir ol-
gudur Din her insan toplulu�unun tarihi 
geli�mesinde mevcuttur.En farkl� inanç 
ve ritualler �eklinde olu�ur. Din genel-
de zor tan�mlanabilir Çok sefer tek tanr� 
inanc� gibi tan�mlan�r. Tanr� aç�klamas�-
na göre dünyan�n olu�umunu, do�aüs-
tü  inanc� ile e�itle�ir. müminlerin ahlaki 
normlarla davran��lar�n� kontrol etmek-
tedir v.s

Bilginizi kontrol edin 
ve kullan�n

Piramitlerin dini önemini aç�kla

1. Makedonya C.’de hangi de�erler en 
çok takdir edilir. Nedenini aç�klay�n�z?
2. Senin için en yüksek de�er hangisidir?
3. Ülkedeki di�er etnik topluluklar�n üye-
leri aras�nda uygulanan özel bir gelene�i 
aç�klay�n.

“Din üyelerine bir ba�l�l�k amac�, bireylerin 
eylemlerinin ki�isel ve sosyal sonuçlar�n� 
yarg�layabilecekleri bir davran�� kuralla-
r� bütünü ve bireylerin gruplar�n� ve evreni 
aç�klayabilecekleri bir dü�ünce çerçevesi 
veren bir dü�ünce, his ve eylem sistemidir.”
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Farkl� din tan�mlamalar�n ortak noktalar� 
birle�tirildi�inde, din insanlara bir hayat 
tarz� sunan, onlar� belli bir dünya görü�ü 
içinde toplayan kurum, bir de�er biçme ve 
ya�ama tarz�d�r.
Yarat�c�ya isteyerek ba�lanma, birtak�m 
�eyleri duyma, onlara inanma ve onlara 
uygun iradi faaliyette bulunma olgusu.
Üstün varl�kla ona inanan insan aras�nda-
ki ili�kiden do�an deneyimin inanan ki�inin 
hayat�ndaki etkileri olarak tan�mlanabilir. 

Genel olarak din, do�aüstü bir nitelik ta-
��r, mukaddestir, de�i�mezdir (dogmatik) 
ve gönülden ba�lanmay� yani teslimiyeti 
gerektirir. 
Pek tabii ki din tan�m�, özellikle dini bir 
bak�� aç�s�ndan, her farkl� dini grup ve 
dinde çe�itlilik gösterir. Dinin ta��d��� nite-
lik ve ö�eler de farkl� dinlerde büyük bir 
de�i�iklik ve çe�itlilik göstermektedir. Din 
kavram, anlay�� ve türlerinin geli�imi tam 
olarak bilinemedi�i gibi tam olarak belirle-
nememektedir de. Bunun en büyük nede-
ni, aç�kça ayr��t�r�labilecek devrelere sa-
hip olmamas�d�r. 
Yine de, özellikle yap�lan arkeolojik kaz�lar 
ve dünyan�n geri kalan�ndan izole edilmi� 
kültürlerin antropolojik ve tarihi yap�lar�na 

dair elde edilen bilgi ve gözlemler saye-
sinde, bir kronoloji elde edilememi� olsa 
da bir tipoloji geli�tirilebilmi�tir. 
Bugün eldeki bulgular ve var olan kültürel 
çe�itlilik sayesinde, gerek eski gerek yeni 
farkl� din tipleri, formlar� ve anlay��lar� ta-
n�mlanm��t�r. Bu tan�mlamalar akademis-
yenler aras�nda çe�itlilik gösterse de belli 
bir oranda benze�mektedir.

Dünyan�n Büyük Dinleri
Modern dünyan�n dini görüntüsü çok farkl� 
oldu�unu, ancak dünya çap�nda be� bü-
yük din vard�r, onlar�n yayg�nl��� vas�f ola-
rak dünya dinleri adland�r�l�r. Bu �ekildedir 
Musevilik, Hristiyanl�k, �slamiyet, Budizm, 
Konfüçyüzyanizm. 
Musevilik, H�ristiyanl�k ve �slam tek tanr�l� 
dinleridir (mono bir demektir), çünkü, ö�re-
tilerinin bir Allah’�n varl���n�n � krine maruz 
kalmaktad�r. 
Musevilik; Musevilik M.Ö. 1300 senele-
rinde en yayg�n tek tanr�l� dindir. Bugün 
en az yanda�lar� olan Yahudilik Musevile-
rin dinidir. Bu konuda Musa’n�n önemli bir 
yeri vard�r. Çünkü Tevrat O’na verilmi�tir. 
Tanr�, evreni devaml� olarak idare etmek-
tedir. O’nun gücünün yetmeyece�i hiçbir 
i� yoktur. �nan��lar�nda Musa dini hayat�n 
temel kurallar� olarak bilinen “Tanr�n�n On 
Emri” aç�klad�.

Sinagog

Buda



23

Hristiyanl�k; Bir devlet dini olarak H�ris-
tiyanl�k, hatta 313 y�l�nda Roma �mpara-
torlu�u içinde ve ötesinde o zamandan 
beri h�zla yay�ld�. XI. yüzy�lda H�ristiyan-
l�k Ortodoks ve Katolik olarak bölünmü� 
ve daha sonra Reformasyonlarla birçok 
di�er H�ristiyan gruplar ortaya ç�kmaya 
ba�lad�. Yayg�n oldu�u alanlar; Avrupa, 
Kuzey Amerika, Güney Amerika, Ok-
yanusya, Güney Afrika’d�r. �brahimi bir 
dindir. Kitab� incildir. Temelinde Hz. �sa 
yatar. �badet yerleri kiliselerdir.

�slamiyet; 622 senesinde Arab yar�ma-
das�ndaki Medinede kurulan tek tanr� 
inanc�na dayal� en yayg�n dinlerden bi-
ridir.�slâm dîni, Allah›�n, son peygamberi 
Hz. Muhammed (asm) vas�tas�yla bü-
tün insanlara gönderdi�i en son ve en 

mükemmel dindir. Yedinci yüzy�lda ya-
y�lmaya ba�lam��t�r. �slam Hz. Muham-
medin dini inanc� Yak�n Do�uda köylüler 
aras�nda sonra da daha geni� alanlar-
da yay�lma�a ba�lam��t�r. Dini say�s�na 
göre �slam dini dünyada ikinci yerde bu-
lunuyor.

�slam müminleri

Tanr�n�n On Emri:

Benden ba�ka Tanr�’n olmayacak,

Kendin için oyma put, yukarda göklerde 
olan�n, yahut a�a��da yerde olan�n, ya-
hut yerin alt�nda sularda olan�n hiç su-
retini yapmayacaks�n, onlara e�ilmeye-
ceksin ve onlara ibadet etmeyeceksin.

Tanr�’n�n ismini bo� yere a�z�na almaya-
caks�n.

Sebt gününü hat�rla. Alt� gün çal��acak 
bütün i�lerini yapacaks�n, ama yedinci 
gün bana Tanr�na adanm��t�r.

Anne ve babana hürmet edeceksin. On-
lar� say ki ömrün uzun olsun.

Öldürmeyeceksin.

Zina etmeyeceksin,

Çalm�yacakas�n,

�nsanlara kar�� yalan yere �ahitlik yap-
mayacaks�n,

�nsanlar�n hiç bir �eyine göz dikmeye-
ceksin.

�slamiyetin be� temel görevi:

	ehadet etmek; Allah›�n varl���na, birli-
�ine ve Hz. Muhammed’in Allah’�n kulu 
ve elçisi oldu�una inanmakt�r.

Namaz k�lmak; günde be� vakit namaz 
k�lmak.

Zekat vermek; y�lda bir defa fakir – fuka-
raya zekat vermek, yard�m etmek.

Oruç tutmak; ramazan ay�nda bütün 
müslümanlar�n oruç tutmas�,

Hacca gitmek; Allah-u Teâla güç yetire-
bilene ömründe bir kere bu ibâdeti yap-
mas�n� farz k�lm��t�r.

Budizm, Konfüçyüzyanizm; uzak do-
�uda bask�n dinlerdir. Çünkü onlar�n 
ö�renilmesi gibi hala etik dinler olarak 
bilinir, bu dünyada insan ahlak kuralla-
r�na uygun ya��yorsan�z sadece ki�isel 
kurtulu� gelebilir.



24

 T L

Bilginizi kontrol edin 
ve kullan�n

statülerin gerektirdi�i davran�� biçimleri-
ni, toplumun kendilerinden beklentilerini 
ö�renir. Toplumsalla�ma sürecinde bi-
rey kendi toplumunun bir üyesi olmay�, 
toplumu taraf�ndan kabul gören davra-
n�� örüntülerini, insan�n davran��lar�na 
yön veren, bunlar� belirleyip �ekillendi-
ren temel toplumsal ve kültürel de�er-
leri (normlar�) ö�renir. Ö�renmekle de 
kalmay�p bunlar� içselle�tirip kendisine 
mal eder ve bu de�er ve normlar do�rul-
tusunda davranmaya ba�lar.

Sosyale�menin en önemli faktörlerden 
biri ailedir. Çocu�un büyüdü�ü aile, 
onun ki�isel olu�umunun en büyük öne-
mi vard�r. Orada harmoni ili�kiler ile ço-
cu�un büyümesine do�ru ilgi varsa e�er, 
o halde çocu�un ki�isel benli�inin do�ru 
geli�me �artlar� doldurulmu�tur demektir.

Toplumun sa�l�kl� bir �ekilde büyümesi 
ve hayat�n� devam ettirebilmesi toplum-
salla�ma sisteminin sa�l�kl� bir �ekilde 
sürmesi ile mümkündür. Bir ba�ka �ekli 
ile toplumsalla�ma yeni nesile toplumun 
sahip oldu�u kültürel miras�n aktar�lma-
s� da denilebilir. Ailenin sosyalle�mede 
rölü büyüktür; Aile, bireyin ve toplumun 
fonksiyonlar�nda en temel ö�edir. Aile, 
bireyin ya�am�nda çok önemli bir yer 

1. Her din hangi unsurlara sahip olmal�d�r?
2. �nsana inan�� neden gereklidir?
3. Toplumda inan���n rolünü aç�kla.
4. Neden insanlar�n ya�amlar�nda daha faz-
la kriz anlar�nda dinin rolü nedir?
5. Büyük dünya dinleri aras�ndaki farklar ve 
benzerlikler nelerdir?

SOSYALLE�ME
Sosyalle�me nedir?
Bireyin sosyalle�mesinde, kal�t�mla ge-
tirdi�i özellikler yan�nda; ba�ta aile ol-
mak üzere do�al, ekonomik, kültürel vb. 
çok say�da çevresel etken rol oynar. Ki�i 
ve toplum ili�kisini ifade eden sosyalle�-
me, bir bak�ma bu disiplinler aras�ndaki 
köprüyü de kurmaktad�r. Sosyalle�me 
çocukluktan ba�la genel olarak; ki�inin 
içinde ya�ad��� toplumun bir üyesi olma 
sürecine sosyalle�me ( toplumsalla�ma) 
denirr.

Çocukluktan itibaren ba�layan ki�i üze-
rindeki sosyal etkiler, ki�ili�in, sosyal 
tutum ve davran��lar�n�n geli�mesini 
sa�lar. K�saca aç�klarsak; Ayn� zaman-
da, bireyin sahip oldu�u ya da toplum ta-
raf�ndan verilen rollerin ve sahip olunan 
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tutan beslenme, bak�m, sevgi ihtiyac�, 
duygusal geli�im, psikolojik geli�im, e�i-
tim (arakada�l�k, okul, medya, radyo, 
televizyon, gazete v.s), kültürel de�erleri 
kazanma, sa�l�kl� zeka geli�imini sür-
dürme gibi temel ihtiyaçlar�n� kar��lad��� 
birincil yer ve çevredir. Kiliseler(camiler), 
i�yerleri ve bir çok üye oldu�u dernekle-
rin önemi büyüktür.

Bu ili�kiler, bireyin kendine güvenme-
sini, kendine ve di�er bireylere sevgi 
duymas�n�, kimlik kazanmas�n�, ki�ilik 
geli�imini, sosyal beceriler geli�tirmesini 
ve topluma adaptasyon sürecini olanakl� 
hale getirir.

Akran grubu; ergene ki�inin kendisini 
test etmesini, denemesini ve ba�kalar�y-
la ba�a ç�kmas�n� ö�retir, kendini kan�t-
lama zemini olarak i�lev görür ve sosyal 
hareketlerini ba�latma f�rsat� da sunar. 
Bu �ekilde ergen ileriki ya�am�nda sos-
yal uyum ve kan�tlama daha emin ve 
daha kolay bir biçimde yakla��r. Böyle-
likle akran grubu gencin sosyal ö�renme 
deneyimlerini artt�r�r.

Bir Alman atasözü der ki: “E�er kim ol-
du�unu bilmek istiyorsan, arkada�lar�n�-
z�n kim oldu�unu görün,”

Mac-medya kitle ileti�im araçlar�ndan 
görsel ve i�itsel duyulara seslenen te-
levizyon ve internet, çocuklar için çok 
önemli sosyalizasyon araçlar�ndan bi-
risidir. Kitle ileti�im araçlar�n�n çocukla-

r�n sosyalle�mesi üzerindeki etkilerini 
ara�t�ran çok say�da çal��ma yap�lm��-
t�r. Ara�t�rmalarda özellikle kitle ileti�im 
arac� olan televizyon ve internet ba��m-
s�z de�i�ken olarak kullan�lm�� ve onun 
etkilerine bak�lm��t�r.

Sosyalle�me çocukluk ça��nda ba�lar 
ve bir ömür boyu devam eden bir süreç-
tir. Bir birey, yeni bir grubun üyesi olu-
du�unda, ayarlamak için zamana ihtiya-
c� oldu�unu söyleyerek, hayat�nda her 
zaman yeni bir rolü kabul eder. Bundan 
sonra sosyalle�me söz konusu olur. Ö�-
renci yeni ko�ullara uyum ve fakülte için 
davran�� kurallar�na a�ina olmak için za-
man gerekir. Ayn� �ekilde yeni çal��an�n 
i�yerini tan�mas� ve evlilik gibi durumlar 
vb.

Okuyun ve 
sonucuna var�n

1542 – 1602 y�llar� aras�nda Hindistan’� 
yöneten �mparator Akbar’�n emriyle, 
bütün çocuklar�n bir arada toplanmas� 
ve dil kullan�lmadan yeti�tirilmeleri için 
emir verir. Çocuklar�n bu izolasyona 
ra�men Hindu dili bilgisi olup olmad���n� 
tespit etmek amac�yla, onlar�n bak�m� 
için sa��r insanlar ilgilenmi�. Genel ola-
rak çocukar konu�amazm��. Birbirleriyle 
sadece mimiklerle ileti�im sa�larm��lar.
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Ben senin sosyalle�men konusunda gerçekten endi�eliyim!

Bilginizi kontrol edin 
ve kullan�n

Gündemi ö�renmek için biz çocuklar 
hayvanlar taraf�ndan bak�labilir gibi ço-
cuklara ait bir literatür vard�r. Belgelen-
mi� bir durumda “ Midnapor Kurt Çocuk-
lar” ba�l�kl�, 1920’li y�llarda Bengal’de 2 
ve 8 ya�lar�nda iki k�z çocu�una bir kurt 
yuvas�nda rastlanm��. K�zlar, dört ayak 
üzerinde yürürken kurt gibi hareket eder, 
çi� et ile beslenen ve hiçbir konu�ma dili 
kullanmazm��lar. Bu çocuklar kendileri-
ni yeti�tirmek için ormana m� brak�lm��, 
yada bir kurt taraf�ndan m� yeti�tirilmi� 
bilinmiyor. Bu örne�e ne sonuçlar öne-
rirsiniz?

1. Sosyalle�me her bireyin hayat�nda 
neden önemli oldu�unu aç�klay�n.
2. Bireylerin toplumsalla�mas�n� kim yü-
rütürür? Onun faktörleri kimlerdir?
3. Neden sosyalle�me süreci tek tara� � 
oldu�unu ifade etmiyoruz?
4. Bireyin ki�ilik �ekillenmesinde kitle 
ileti�im araçlar�n�n etkisi nedir?
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�lk olayda hergünlük ya�amda (edebsiz 
davran��lar, evsizlik, homoseksüellik) 
rastlanan i�lerdir. Bu tür sapma hareket-
lerine cezalar çok ha� ftir: alay etme, uya-
r�lar, tekdiri ile kar��la�ma tehdidi ancak 
sapma ki�ileri toplumdan ret etmtimal� da 
mevcuttur.Ki�iler a��r� uyumsuz veya gö-
reneklere ayk�r� olabilece�i gibi hukuksal 
normlara da ayk�r� olabilir.

SOSYAL SAPMALAR 
(DEV�YASYONLAR)

�nsan farkl� istemleri, ihtiyaçlar�, arzular� 
ve ç�karlar� var olan bilinçli bir yarat�kt�r. 
O, ihtiyaçlar�n� giderme yöntemlerini se-
çebilir. Zaten hayvanlardan fark� burda-
d�r, ki onlar�n yapt�klar� içgüdesel ve bi-
linçsizce yapmaktad�rlar. Sapma davra-
n��lar kültürün içeri�i olan örf, adet, ge-
lenek ve sosyal problemler ile yak�ndan 
ilgilidir. Toplumun ço�unlu�u taraf�ndan 
itirazla kar��lanan ve istenmeyen bir ta-
k�m davran�� kal�plar� ve olaylar olarak 
beliren sosyal problemler düzenlenmesi 
ve giderilmesi gereken sosyal olaylard�r.

“Sapma belirli bir norm uyum olarak 
tan�mlanan ya da bir topluluk ya da 
bir toplumda insanlar�n önemli bir bö-
lümü taraf�ndan kabul edilen normlar 
kümesi olamaz.”
Giddens

Deviyasyonlu hareketleri olan ki�iler top-
lum için tehlikedir. O, topluma zarar ve-
ren bir a��r hastal�kla k�yaslanabilir. De-
viyasyonlu davran��lar grubunda alkollik, 
zehirleme, fuu� dilencilik hatta intihar gibi 
kriminel ve benzeri yasak hareketler yer 
almaktad�r. Bunlar�n ç�k�� nedenleri sos-
yal olu�umlard�r. Sapk�nl�k, topluluk ya da 
toplumda insanlar�n ço�unlu�u taraf�ndan 
de�erli/önemli kabul edilen verili norm se-
tine uygun olmayan davran�� biçimidir. Bu 
davran�� biçimi toplumsal niteli�i nede-
niyle sosyolojinin ara�t�rma alan�na girer. 
Sapm��, basit olarak sapma eylemine ka-
t�lan bir ki�i olarak tan�mlanabilir. Ba�ka 
bir ifade ile sapm��,
Sapma nedenleri olarak zedelenen norm-
lara göre: 1. Dini, etik, de�er, moda, hayat 
standard� sapmalara neden olabilir 2. Hu-
kuk normlar�n�n ihlal�nda sapmalar.
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Kriminellik hukuk kurallar�na uymayan 
davran���n yapt�r�m� yasalarda yaz�l� 
olarak belirlenmi�ken, gelenek, görenek, 
örf ve adetlere uymaman�n sapma ola-
rak nitelendirilmesi durumu görelidir. Bu 
grubta h�rs�zl�k, cinayetler, insan�n � zik-
sel ile psikolojik sa�l���na etki eden �id-
det davran��lar� yer al�yor. Burada daha 
ha� f sapma hareketleri de yer al�yor an-
cak bunlara verilen suç cezalar� da daha 
ha� ftir.(tra� k kazalar�, kamu düzennii ve 
bar�� ihlali) v.b

Yapt�r�mlar kanunu ihlal eden ki�ilere uy-
gulan�r. Yapt�r�mlarda para cezas�, hapis, 
ölüm cezas� v..b cezalar yer almaktad�r.
Her sapma davran��� suç olmayabilir. 
Fakat her suç olarak kabul edilen dav-
ran�� ayn� zamanda sapma davran���d�r.

Sapma, sosyal sistemlerde sadece orta 
düzeyde uyumsuz olabilirler. Fiziki, psi-
kolojik, moral veya kültürel aç�lardan 
anormal olabilirler. Ancak böyle bir yak-
la��mla aç�klama de�il s�n�� ama yap�-
l�r. Sapmalar olumlu ve olumsuz olmak 
üzere ikiye ayr�l�r. Olumlu sapma, ideal 

davran�� görüntüleri olu�turan bir sap-
mad�r. Toplumdaki di�er ki�ilere örnek 
olurlar. Bu çe�it insanlar, kahramanl�k 
öyküleri içinde s�kça yer al�rlar. Normalin 
d���nda al���lagelmi�, yinelenen modelin 
d���nda oldu�undan sapk�n davran��lar-
d�r. Sebep olarak modern toplumda ai-
lenin gücü dü�mesiyle, do�ru yönlendir-
me sosyalle�mel ve aile üyelerini kontröl 
etme imkanlar� da azal�r.

Nüfus yo�unlu�u, göç, kentle�me, en-
düstrile�me ve modernle�me dinamikli-
�in etkisi ile insanlar�n hayat kompleks-
le�mesine neden oluyor. Böyle durum-
larda beklenti ile gerçekler aras�nda ola-
s�l�klar meydana gelir. Dolay�s�yla insan-
larda deviyasyon davran��lar�n sebebi 
toplumsal hayat�n modernle�mesinden 
kaynaklan�yor.

Bir toplum sisteminden öbür toplum sis-
temine geçi� ve eski ile yeni de�erler 
aras�nda çat��ma oluyor. Bu durumlarda 
toplum kontrölü zay�� ar , insanlarda sos-
yal güvenli�i azalarak farkl� sapmalara 
yol aç�yor.
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Globalle�me süreci, bilgisayar teknolo-
jisinin art��� güvensizlik hissi de art�yor. 
�nsani de�er esas kriterlerinin kaybolma-
s�yla farkl� kriminel, rü�fet, fakirlik, uyu�-
turucu, fuu� gibi sapmalara neden olur.

Makedonyada özellikle kimlik gelece�i 
aray���nda olan gençler böyle durumlar-
da çok kolay sap�yor, uyuçturucu, alko-
hol, sigara, dilencilik, agresiv hareketler, 
fuu�, tolerans�zl�k, kamu düzenini boz-
mak gibi etkenleri farkl� sapmalara yol 
açar. Bunlar; toplum içinde kabul edilebi-
lir davran�� görüntülerinden daha a�a��-
da yer alan davran��lard�r. Bu davran��a 
sahip ki�iler, genellikle kendi toplumlar� 
taraf�ndan a�a�� sosyal statülere yerle�-
tirilirler

Mac- mediyumlar� bu konuda son dö-
nemde gençlerin kontrölü ve do�ru yol 
gösterme konusunda önemli faktörler-
den biridir. Ruhsal yetersizlikleri yüzün-
den toplumun normal davran�� kal�plar�-
na uyarlanmazlar. Zekâ gerili�i olanlar, 
aptallar, ciddi psikolojik ve nevrotik ra-
hats�zlar� olanlar bu gruba girerler. Te-
levizyon (�iddet karakterli � lmler) kimi 
ki�ilerde iki türlü etki yaratabilir. Birileri 

� limdeki aktörleri kendilerinde ta��d�k-
lar� hayal k�r�kl�klardan serbestlenmek 
için taklit edecektir. Öbürleeri ise kendi 
sapma hareketlerini özürleme aray���n-
da bulunacaklar. Ba��ml� sapk�nlar, terk 
edilmi�ler, sürgünler, dilenciler, kimsesiz 
çocuklar. Bunlar, normal bir sosyal yap� 
içinde yerlerini bulamam�� olan, sosyal 
yap� d���nda kalm�� ki�ilerdir.

Okul bireylerin sosyal kontrol kurumu-
dur. Ö�retim yoluyla, özellikle bireylerin 
iyi e�itilmesiyle do�ru davran��lara yön-
lendirilmesine neden olur.

Bilginizi kontrol edin 
ve kullan�n

1. Bireylerin sapk�n davran�� nedenleri ne-
lerdir?
2. Makedonya C.’de gençler aras�nda en 
yayg�n oldu�u sapk�n davran�� biçimleri 
hakk�nda bilgi toplamaya çal���n. Bireylerin 
hangi ya�ta ve bu davran�� için nedenleri 
nelerdir?
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BEN D��ERLER� 
ARASINDA

Etkile�im önemi
�nsan do�u�undan bir toplumun bire-
yi olarak kabullenir. Orada önceden bir 
hayat düzenlenmi� bekliyor. Orada belli 
standardlar üzerinde kurulmu� toplumun 
kanunlar�n� sayg�lamak mecburiyeti ile 
kar��lan�r.�nsan ister istyemez hayatta 
kalabilmesi için öbür bireylerle farkl� yol-
lar üzerinde irtibat kurmak gerekiyor. Et-
kile�im, nesnelerin ya da olaylar�n kar��-
l�kl� birbirlerini etkilemeleri anlam�na gelir. 
Etkinin çift yönlü olan�d�r diyebiliriz. Etki-
le�im; insan�n oldu�u her yerde söz ko-
nusudur. ��te, evde, okulda insanlardan, 
nesnelerden etkilenir ve onlar� etkileriz. 
Örne�in ö�retimsel etkile�im; ö�renciyle 
onun çevresi aras�nda yer alan olayd�r.
Örne�in, birey aile üyeleriyle her gün 
farkl� konumlarda farkl� i�ler yapmakta-
d�r. Yemek haz�rl�klar�, cocuklara dikkat 
etme, ve gibi i�lemler sadece bir kaç�d�r.
Toplumdaki bireylerin ve grublar aras�n-
daki ili�kilerine toplumsal etkile�im denir. 

güçlü oldu�unu ve insanlarda davran��-
sal de�i�ikliklere neden olur. Bu insanlar 
aras�nda bir ileti�im vas�tas�yla gerçek-
le�tirilir ve ihtiyaç duyuldu�unda insanlar 
ortak bir hedefe gelmek için elde eder.

Yap� etkile�imi;
Her etkile�im içinde birkaç unsur olmal�-
d�r: aktörler, eylem ve tutum. Bunlar et-
kile�im yap�s�n� olu�turur. Bunlar olma-
dan, etkile�im mümkün de�ildir.

Aktörler; insan veya etkile�ime dahil 
olan gruplar.

Eylem; etkinlik aktörler taraf�ndan yü-
rütülmektedir. Sosyal eylem her zaman 
ba�ka bir aktör ya da böyle bir yan�t sa�-
lamak için taahhüte yönelik bir yan�tt�r. 
Bir aktörün yapt��� ba�kalar�na anla��la-
bilir olmal�d�r.

Münasebet (etkile�im); uzun bir süre 
boyunca belli oyuncular aras�nda olur. 
Çünkü etkile�im uzunlu�u aktörlerin 
davran��lar�nda baz� de�i�iklikler mey-
dana gelir:

1. ki�i (aktör) birbirine ba��ml� hale ve 
etkile�imin devam etmesini bekliyor-
lar;

2. Kat�l�mc�lar�n her eylemi bir öncekine 
dayal� gelecekteki eylemleri bekleni-
yor;

3. Bir münasebet kuruaca�� zaman, her 
bir aktör ba�kalar� ile tespit eder.

Etkile�im Formlar�;
Etkile�im çe�itli formlar� vard�r. Bilimde 
tek bir s�n�� and�rma yoktur, ama var olan 
mevcut iki tip etkile�im var: insanlar� bir 
araya getiren bir etkile�im ve ay�ran etki-
le�im. Dostluk ili�kilerini geli�tirmek için 
ilk grupta say�labilir: i�birli�i, de�i�imi, 

SOSYAL GRUPLA�MA

Dü�ünen bir ki�i, etkile�im kendisiyle ol-
du�u halde, teknik olarak ki�inin sosyal 
etkile�im içinde oldu�u anla��l�r.”

Sosyal etkile�im bireylerin kar��l�kl� ili�-
kili oldu�u karma��k bir süreçtir. Ili�ki 

Etkile�im

Bireysel insan davran��� bir ba�ka insan 
bireyin yönelik oldu�unu. Bu bir kar��l�kl� 
sosyal eylemdir. Her zaman di�er 
kar��l�kl� eylem aktör ve onun yan�ndan 
tepki neden niyet içerir.



31

di�er grup etkile�imde ait olan: rekabet 
ve çat��ma.

Kooperatif (��birli�i)
�nsan�n bir toplum içinde ya�amas�-
n�n nedeni, gereksinimlerini tek ba��na 
kar��layamamas�d�r. Birlikte ya�amak 
zorunlulu�unu duyan toplum, ancak 
toplumu olu�turan bireylerin i� birli�i 
yapmalar�, herkesin üzerlerine dü�en 
görevleri yerine getirmeleri ile sa�l�kl� bir 
�ekilde devam eder. �nsanlar, i� birli�i 
yaparak gereksinimlerini kar��layabilir-
ler. �� birli�i, “ben” de�il, “biz”e önce-
lik verilmesini, di�er insanlarla duygu, 
dü�ünce ve her çe�it olana��n payla-
��lmas�n� gerektirir. Insanlar aras�ndaki 
i�birli�i, sosyal hayat�n her alan�nda var, 
ailede, kendi üyeleri aras�nda, toplumsal 
kurumlar içinde vb.

De�i�im
De�i�me, bir bütünün ö�elerinde, ö�e-
lerin birbirleriyle ili�kilerinde öncekine 
göre nicelik ve nitelikçe gözlenebilir bir 
ayr�l���n olu�mas�d�r. Ba�ka bir ifade ile 
de�i�me, temellilik ve daimilik kavram�-
n�n kar��t�d�r Vakit ak���na kar��n ayn� 
kalan bir özellik manas�na gelen daimilik 
ve temellilik kavram�, bir bak�ma de�i-
�imin negatif olarak anlat�lmas�d�r Ye-
niden, de�i�me, tasar�l� veya tasar�s�z 

rastgele bir sistemin, bir süreç neticesin-
de belli bir vaziyetten ba�ka bir vaziyete 
dönü�mesi olarak tan�mlanabilir. �ki ki�i-
nin ileti�iminden mecburi de�i�ime ihti-
yaç do�uyor, de�i�imler insanlar aras� 
farkl� konular üzerinde � kir de�i�imi söz-
lü olarak yapmaktalar.

Rekabet
üstünlük sa�lama amac� ile rakiplere 
kar�� yürütülen yar��ma etkinliklerinin 
bütünüdür. Bu terim i�letmecilik, iktisat, 
çevrebilim, spor ve sanat dallar�n� da 
içeren alanlarda s�kça kullan�l�r. Reka-
bet iki ya da daha çok güç, kurulu�, i�-
letme, sistem, birey, ya da grup aras�nda 
yeralabilir. Rekabet, içsel ya da d��sal 
getirileri de içeren çe�itli sonuçlara yo-
laçabilir. 

Baz� alanlardaki rekabet (ve sonuçla-
r�), bireylerin ya da toplumlar�n ya�am 
sava��n� ya da hayatta kalma ihtimalini 
do�rudan etkileyebilir (örne�in kaynak 
ya da toprak kazan�mlar�). Di�er baz� 
alanlardaki (örne�in piyasa alan� ya da 
siyasi alandaki) rekabet (ve sonuçlar�) 
ise belirli bir tarihsel andaki toplumsal 
de�erlerin sonucu olarak ortaya ç�km�� 
olup, temel olarak bireysel ve toplumsal 
ya�am�n niteli�ini etkiler.

Çat��ma
Çat��ma ve çarp��ma aras�nda fark 
yap�lmal�d�r. Çarp��man�n çat��ma-
ya dönü�mesi �art de�ildir. Aile içinde, 
kom�ular aras� veya i� yerlerindeki an-
la�mas�zl�klar tara� ar aras�ndaki anla�-
malarla atlat�lan günlük sorunlard�r. Her 
zamandan beri nesiller aras� çarp��ma-
lar, alanlar aras� çarp��malar, ça�da� 
e�itim alm�� ki�iler aras�nda çarp��ma-
lar varm��.

Çat��ma en tehlikeli yar��ma türüdür, 
orada rakiplerden biri zay�� ar yada yok 
olur.
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Bu durum çat��ma oldu�unu söylemek 
için ortada çat��mada bulunan tara� a-
r�n, çat��mac� davran��lar�n ve ç�kar ça-
t��malar�n olmas� gereklidir. Çat��maya 
do�rudan kat�lan ki�i ve gruplara çat��-
ma tara� ar� denilir. Her çat��mada en az 
iki veya daha fazla kar��t taraf�n yer al-
mas�� gerekir.

Çat��ma davran��� bir taraf�n di�er tara-
fa kar�� ç�kmas� için gerçekle�tirdi�i tüm 
eylemleri kapsar. Onlar farkl� �iddet ve 
�ekilde olabilie; tart��ma, hakaret, dayak 
ve sava�. Çat��ma ç�karlar�n uyu�maz-
l��� durumunun sonucudur. Tara� ar�n 
ortak ç�karlar� oldu�u taktirde çat��ma 
yoktur. Ya�am�n tüm alanlar�nda uyu�-
mayan ç�karlar bulunur. Ailede, siyaset-
te, okulda, spor sahalar�nda vb. Yerlerde

Etkile�im sa�lamak için 
ne gereklidir;
Toplumlarda ya�ayan insanlar, ihtiyaç-
lar�na göre de�i�ir, arzular, duygular, 
ya�am tarz�, de�erlere ra�men kabule-
dilir. Kendinizi ve ba�kalar�n� tan�man�n 
dü�manl�k, �iddet, sava� bitebilece�ini 
insanlar aras�nda husumet sebebidir. 
�nsanlar birbirleraç�s�ndan kendi hakkla-
r�nda hiçbir �ey bilmeden, bunlar�n ara-
s�nda herhangi bir etkile�im elde etmek 

zordur. Herhangi bir etkile�im sa�lamak 
amac�yla di�er ki�ileri anlamak için on-
lara kat�lmak gereklidir. Yani ileti�im ol-
mas� gerekti�ini, bir aktörün etkisiyle ni-
yetlerin tesir etmesi için, moti� er ve he-
de� eri di�er aktörlerin yard�m�yla ortaya 
ç�karabilir. Bu ayarlaman�n davran�� du-
ruma bir toplumsal yan�t olarak rol al�yor 
denir. Herhangi bir ki�i belirli bir etkile-
�ime girer, durumu anlamak için nas�l 
alg�lad�klar� ve ba�kalar�n�n üstlenmesi 
gerekti�idir.

Öncelikle yapman�z gereken etkile�im 
içinde di�erleri hakk�nda temel bilgi top-
lamak için deneyin: cinsiyet, ya�, mes-
lek, etnik köken, din, vb..

Bu veriler bir ba�lang�ç   izlenimi olu�tur-
mak için yard�mc� olacakt�r. Ama bu izle-
nim yanl�� olabilir daha spesi� k bilgi ile 
desteklenmi� sürece.

Di�er verileri sa�lamak ise di�er bireyin 
alaca�� komple görünümü, örne�in on-
lar�n � ziksel görünümü nas�ld�r.

Bireyin � ziksel görünümü sosyal etkile-
�imde çok önemlidir. Figürü, giyini�i, gör-
gü, ki�isel hijyen, saç, makyaj sayesinde 
bireylerin ahlaki özelliklerini de�erlendi-
rir. Birileri, ak�ll�, kendine güvenen, sert, 
gururlu, duygusal, mutlu, agresif vb. ise 
etkile�im önemlidir.

Ödev

Biraz zaman çal���n; gözlemlemek için 
en yak�n arkada�lar�ndan birine e�er ne 
olaca��n� anlamak için normal davran��-
lar�ndan çok farkl� davranmaya ba�lar-
sa. Aran�zdaki etkile�im artacak veya 
azalacak m�d�r? Onu de�i�tirecek midir 
veya de�i�miyecek? Etkile�im etkileri ne 
olacak?
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Roller ve ki�ilik
Her ki�i ya�ad��� toplumda bir yere sahip-
tir. Ki�ilerin toplumda bulunduklar� bu yer 
veya mevkiye toplumsal statü, bu statüye 
ba�l� olarak elde ittikleri hak ve görevle-
re de toplumsal rol denir. Statü onu i�gal 
eden ki�iden ayr�d�r ve her toplumsal sta-
tünün mutlaka bir rolü bulunur.
Belli bir toplumsal konum ya da statüye 
sahip bireyden beklenen davran��. Top-
lumsal olarak kabul edilmi�, geni� kap-
saml� bir davran�� modeli olan rol, bireyi 
toplum içinde tan�mlamaya ve konumla-
maya yarar. Ayr�ca yinelenen durumlar�n 
üstesinden gelmek ve ba�kalar�n�n rol-
leriyle ili�ki kurmak için bir strateji yerine 
geçer (ebeveyn-çocuk rolleri). Tiyatro kul-
lan�m�ndan al�nan terim, aktör ile görevi 

aras�ndaki ayr�m� vurgular. Ayn� konuma 
farkl� ki�iler gelse bile, rol görece sabit ka-
l�r. Doktor rolü verilmi� herhangi bir bire-
yin, t�pk� Hamlet rolünü oynayan herhangi 
bir aktör gibi, belli bir biçimde davranmas� 
beklenir. Bireyin kendine özgü bir üslubu 
olabilir; ama bunu, beklenen davran���n 
s�n�rlar� çerçevesinde sergiler. 

TOPLUMSAL ROLLER

Gerek davran��lar�, gerekse bireyin ka-
zand��� nitelikleri kapsayan rol beklentileri 
görevle ilintilidir. Bir ö�retmenden yaln�z-
ca ders anlatmas�, ödev vermesi ve s�nav 
yapmas� de�il, ayn� zamanda kendisini bu 
i�e adam��, ilgili, dürüst ve sorumlu bir ki�i 
olmas� da beklenir.

Bireyler genellikle birbiriyle uyumlu ya da 
uyumsuz birden fazla rol üstlenir. Bir kim-
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se koca, baba, sanatç� ve hasta olabilir. 
Bu rollerin her biri, tamamlay�c� nitelikteki 
e�, çocuk, izleyici ve doktor rollerindeki 
öteki insanlar kar��s�nda belli yükümlülük, 
görev, ayr�cal�k ve haklar� beraberinde 
getirir. Statü bize, ba�kalar�yla kar��la�-
t�r�ld���nda, ki�inin sosyal yerinin neresi 
oldu�unu anlat�r. Oysa sosyal rol bize 
ki�inin ne yapt���n� anlat�r. Sosyal rol ne 
geçicidir ne de kurgusald�r. Sosyalizas-
yon sürecinde ö�renilir. Ki�inin kat�ld��� 
çe�itli gruplarda oynan�r ve bireyin sosyal 
ki�ili�inde içselle�tirilir. Sosyolojik bak�� 
aç�s�ndan, sosyal ki�ilik, bireyin oynad�-
�� tüm rollerin toplam�d�r. Ki�iler toplum 
içinde pek çok de�i�ik statüye ayn� anda 
sahip olabilirler.
Örne�in bir ki�i hem annelik hem ö�ret-
menlik hem de bir vak�f ba�kanl��� statü-
süne sahip olabilir. Her birine ba�l� olarak 
da elde etmi� oldu�u haklar ve sorumlu 
oldu�u görevler bulunmaktad�r.
Sosyal statülerin bir özelli�i de �udur: Her 
statü bir ba�ka statü ile hatta statülerle 
ili�kili olmak zorundad�r. örne�in ö�ret-
menlik statüsü mutlaka ö�rencilik statü-
süne, antrenörlük statüsü sporculuk sta-
tüsüne gereksinim duyar.

Statüler atfedilen statüler ve sonradan 
kazan�lan statüler olarak ikiye ayr�l�r. 

Kazan�lan statüler, bireyin çabalar� so-
nucunda elde etmi� oldu�u statülerdir. 
Meslek statüleri sonradan kazan�lan sta-
tülerdir. Sporculuk, ister meslek olarak, 
isterse de ba�ka amaçla yap�lm�� olsun 
kazan�lan bir statüdür. Atfedilen statüler 
ise bireyin denetimi d���nda toplumun 
de�erlerine ba�l� olarak ortaya ç�km��t�r. 
Irk, din, ya�, cinsiyet, soy atfedilen statü 
örneklerindendir.

Ki�isel beklentiler, bireyin yapt��� i�lerin 
kar��l���nda almas� gereken beklentiler-
dir.

Ki�isel beklentiler bireyin toplumdaki 
rölünü sosyale�me süreci ile ö�rendi�i 
süreçtir.

Toplumdaki yapt�klar� farkl� i�lemleri va-
s�tas�yla ayn� zamanda farkl� durumlara 
göre de davran��lar�n�n da farkl� oldma-
lar�n� ö�reniyor, yani ondan, hayattaki 
beklentilerini ö�renmi� oluyor.

Toplumsal röller toplumda öngörülmü� 
kurallar üzerinde de�erlendirilebilir, po-
zitiv olarak (iyi davran��) ve negativ (kötü 
davran��) için.

Pozitiv röller toplumda babal�k, anal�k, 
ö�retmen, doktor görevleri iken negativ 
ise e�kiya, dilenci, kaçakç�, kriminel ka-
rakterli ki�ilerdir.

Gündelik Ya�amda Roller
Bizim hayat�m�z boyunca biz bir dizi rol-
leri yapmaktay�z. Onlar� iki yoldan ger-
çekle�tiririz: 1) belirli yönetmeliklerin te-
meli, ve 2) kendi ba�ar�lar�n�n temeli. Bu 
nedenle roller de ayr�l�r: yaz�lan roller ve 
yeterlilik rolleri.

Yaz�lan Roller Onlar kendi ki�isel özel-
liklerine göre ki�iler atan�r, ço�unlukla 
cinsiyete ve ya�a göre. Ancak, baz� top-
lumlarda röllerin ayr�m� baz� di�er özel-
liklerine göre yap�lan bu tür rollerin bölü-
mü ikamet, �rk, din, aile, köken, yer vb.
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Öngörülen rolü kendilerini büyük bir zor-
lama durumunu içerir. Bireyler isteme-
dikleri zaman onlar� takip etmek zorun-
da kal�yor. Onlara dayat�lan, Çocuklar 
okula gitmekle yükümlüdürler, onlar is-
temeseler bile.

Yeterlilik rolleri; bireylerin yürütmek 
için sergilemi� olduklar� yeteneklerine 
göre al�rs�n�z. Bu tür rolleri sosyal ge-
reksinimleri ve bireylerin arzu ettikleri 
rolü verilecek yaz�lan rolleri kar��lamak 
için kan�tlamak gerekir. Bu gereklilikler 
bazen çok özel, bazen çok aç�kt�r. Ör-
nek bir doktor rolünü almak için t�p okulu 
diplomas�na sahip oldu�unu kan�tlamak 
için diploma gerekli; Baz� administratif 
çal��malar için belirli özellikleri belirtme-
den belirli bir e�itim düzeyi gerekebilir 
(örne�in ortaö�retimi.); gönüllü bir der-
nek üyeli�i için belirli bir e�itim düzeyi 
gerektirmez, ancak baz� e�ilimleri ge-
reklidir. Büyük bir ölçekte geçmi�te roller 
yaz�lm��t�r. 

Bugün, demokratik toplumlarda yeterlilik 
rolleri artan say�da düzenlenmi�tir.

TOPLUMDAK� 
GRUPLAR

Sosyal gruplar
Sosyal grubun mensuplar� aras�nda 
kar��l�kl� ili�kiler ve düzenli ba�lar mev-
cuttur. Bu nedenle Fichter grubu k�saca 
�öyle tan�mlamaktad�r: “Grup, birbirleri 
aras�nda kar��l�kl� münasebetler bulu-
nan insanlard�r.” Sosyal grubun kendi-
ne özgü bir kimli�i vard�r.. Sosyal grup 
bir sosyal yap�ya sahiptir. Bu nedenle 
de grup üyelerinden her biri belirli po-
zisyonlara sahip olup di�er pozisyonlar 
onlara dayand�r�l�r. Sosyal grubun ken-
dine özgü bir kimli�i vard�r.

Bir sosyal birim olarak sosyal grubun is-
ter mensuplar� için, isterse mensuplar� 
d���ndakiler için olsun, tan�nabilir yani 
hüviyeti tespit edilebilir olmas� gerekir. 
Her sosyal grup birtak�m roller gerçek-
le�tirmek veya bir tesir icra etmek gibi 
davran�� normlar�na sahiptir veya dav-
ran�� normlar� geli�tirir. Bu nedenle her 
grup içinde belli baz� davran��lar yap�l-
mas� beklenir. Grup üyeleri ortak men-
faat ve de�erlere sahiptirler.

Sosyal gruplar�n özellikleri
Grup üyelerin ortak bir amaca sahip ol-
mas�. �ki veya daha fazla ki�iden olu�-

Bilginizi kontrol edin 
ve kullan�n

1. Toplumun i�leyi�inde bireylerin rolü 
nedir?
2. Sosyal roller nas�l düzenler?
3. Rolleri ki�isel çat��ma olarak i�aret et. 
Çat��ma nas�l meydana gelmi� ve onla-
r�n durumlar�n� nas�l a�t���n�z� aç�klay�-
n�z.
4. Hangi unsurlar bireylerin sosyal statü 
belirlenmesini etkiler?
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mas�. Üyelerin kar��l�kl� sosyal ili�kide 
olu�mas�. Göreli bir süreklili�in bulun-
mas�. Grup üyeleri aras�nda i�birli�i 
ve i� bölümü vard�r. Grubun bireylerin 
beklentilerine cevap vermesi. Grub bi-
reyleri aras�nda biz bilincinin olmas�. 
Grup üyeleri aras�nda rol ve statü da-
��l�m� vard�r. Grup üyerine bask� yapar 
ve yol gösterir. Yap� ve fonksiyon ba-
k�m�ndan zamanla de�i�ir. Bireyi sos-
yalle�tirir, tutumlar� de�i�tirir, peki�tirir. 
Grup birey için bir güvencedir. Grup, 
i�levini yerine getirdi�i sürece vard�r. 
Kültür grup arac�l���yla nesilden nesile 
aktar�l�r. Grup bireyleri aralar�ndaki or-
tak ç�karlar sebebinden (spor etkinlik-
leri, aile, kom�uluk) birbirleriyle yakla�-
t�r�yor. Bu özelliklere dayanarak sosyal 
grupu aralar�ndaki iyeler birbirlerini, iyi 
davran��lar� için ödüllendiriyor veya 
gurub normlar�a uymayanlar� cezalan-
d�r�yor.

Tüm bu özelliklere dayanarak sosyal 
grup, sosyal aktivite gerçekle�tirmek 
amac�yla ve baz� ortak ç�karlar� ve ih-
tiyaçlar�n�n kar��lanmas�nda insanlar�n 
birbirine nispeten kal�c� topluluk oldu�u 
sonucuna varabiliriz.

Sosyal gruplar�n 
s�n�	 and�r�lmas�
Sosyal gruplar do�ada çe�itlidir ve bu 
nedenle farkl� �ekillerde s�n�� and�r�la-
bilir: faaliyetlerine göre; grubun büyük-
lü�ü, amaçlar�na göre vb. Fonksiyonu 
ve faaliyetlerin ki�ilerin grubta uygun 
olarak gerçekle�tirmesi için ekonomik, 
e�itim, siyasi, kültürel, aile akrabal�k ve 
dini ayr�labilir. Üyeleri aras�nda ili�kile-
rin düzenlilik derecesi göz önüne al�n-
d���nda, gruplar resmi ve gayri resmi 
olarak ayr�l�r. Resmi gruplar için grup 
üyeleri aras�nda sert ve düzenlenmi� 
ili�kiler ile karakterize edilmi�tir. Onlar 
sa�lanan ve resmi kurallar taraf�ndan 
onaylanm��t�r. Bu tür siyasi partiler, 
ö�renci gruplar�, baz� dini gruplar vb. 
vard�r. Gayriresmi gruplar, üyelerinin 
konumu ve ili�kileri düzenlenmemi�tir.

Onlar grubunda düzenlenir. Bu grup-
lar kendili�inden ve özel ihtiyaçlar� ve 
bireylerin ç�karlar�na ba�l� olarak olu�-
turulur. Bu gruplar �unlard�r: arkada� 
gruplar�, baz� spor etkinlikleri izleyici-
ler, vb.

Spor taraftarlar� ne tür 
bir gruptur?

Koro
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Sosyal gruplar�n s�n�� and�rmas�: arka-
da�l�k veya herhangi bir spor izlemede 
grublar�na at�rt ediliyor.Sosyal grupla-
r�n entan�nm�� s�n�� and�rmas� aras�n-
da birincil ve ikincil gruplar� olarak ay�-
rand�r. Birincil gruplar; ilktir ve temelin-
de toplumsalla�m�� insan do�as� var-
d�r. Onlar üyeleri aras�ndaki ili�kinin ve 
samimiyetin kar��l�kl�, sevgi ve sayg� 
duygusu yüksek derecede dayanmak-
tad�r. Bu gruplar �unlard�r: aile, akran 
gruplar�, baz� durumlarda eski mahal-
leliler. Birincil grup üyeleri tamamen 
irade, duygu ve ak�l ile gruba ayr�lm�� 
bulunmaktad�r. Bu gruplar�n yo�un ve 
güvenilir ileti�imi mevcuttur.

Do�alar� gere�i ikincil gruplar birincil 
gruplardan çok daha geni�tir. Onlar 
daha geni� bir sosyal topluluklar ve for-
mel düzenlenmi� ili�kilerine dayal�d�r.

Onlarda duygusal izolasyon eksikli�i 
mevcut. �nsanlar belli bir amac� kar��-
lamak için bir araya gelirler. Örne�in, 
ticaret birlikleri, üretim kurulu�lar� vb. 
Uygun olarak gruplar tüm sosyal sü-
reçleri, faaliyetleri ve ili�kileri ya da 
sadece baz�lar�, küresel veya k�smi 
ayr�labilir.

Küresel gruplar tüm sosyal süreçleri ve 
faaliyetleri sürdürürler. Onlar uzun süre 
kal�c�d�r ve üyeleri birbirine güçlü ba�-
l�d�r. Örnek olarak bu gruplarda; cinsi-
yet, kabile, insanlar ve ulus vard�r.

K�smi gruplar sosyal faaliyetler, sü-
reçler ve ili�kilerin baz� türlerini al�yor. 
Onlar kendilerini, insanlar�n ihtiyaçla-
r�n� kar��lamak için yeterli de�ildir, ve 
onlar�n bile�enlerinin gibi küresel sos-
yal gruplar içinde yerald�. Örnek olarak 
k�smi sosyal gruplarda; çe�itli meslek-
ler, s�n�� ar, katmanlar vb.

Orkestra nas�l bir grubtur?

Otobüs dura�� yolcular� netür 
bir gruptur?

Bilginizi kontrol edin ve kullan�n

1. Sosyal grup nedir?
2. �nsanlar hangi nedenlerden dolay� 
sosyal gruplar� kurur?
3. Sosyal gruplar nas�l ayr�labilir?
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Aile bir toplum gurubu gibi.her ki�i için çok 
önemli bir olu�umdur. Her birey bu guru-
bta hayat�n� ba�l�yor ve hayat�n� bütünler.
Evlilik ve kan ba��na dayanan, kar�, koca, 
çocuklar, karde�ler aras�ndaki ili�kilerin 
olu�turdu�u toplum içindeki en küçük bir-
lik: toplum bilimi Kar�, koca ve çocuklar-
dan olu�an topluluk:
Toplumlar ailelerin bir araya gelmesiyle 
olu�ur. �nsanlar tarih öncesi ça�lardan 
beri aileler hâlinde ya�ar. Zaman içinde 
Aile de�i�memi�, ancak ailenin üyele-
rinde ve üyelerin görevlerinde baz� de-
�i�meler olmu�tur. Endüstri devriminden 
önce yayg�n olan kalabal�k aile türüne 
geni� aile ad� verilir. Endüstri devrimi son-
ras�nda ortaya ç�kan ve yaln�zca anne, 
baba ve çocuklardan olu�an aile türüne 
de çekirdek aile denir. Aile, bir kad�n ve 
bir erke�in evlenmesiyle kurulur. Aile, top-
lumun en küçük birimi olarak kabul

Bugün bireylar aras�nda evlilik mede-
ni nikâht�r. Devlet organlar� temsilcileri 
önünde belli hukkuk normlara sahip olan 
biryap�md�r. Tarihte genel evlilikler kili-
se veya camilerde belli geleneksel kilise 
veya camii normlar�na uygun yap�lmak-
tad�r.Aile denince genellikle ayn� evde 
oturan anne ve baba ile, varsa onlar�n ev-
lenmemi� çocuklar� anla��l�r. Bu tip aileye 
“çekirdek aile” denir. Çekirdek ailedeki ço-
cuklar�n evlenmesiyle de yeni bir çekirdek 
aile ortaya ç�kar.
Evlilikte birçok biçimler alabilir:
• Tek e�lilik – sadece bir kad�n ve bir 

erkek toplulu�u,

A�LE

Evlili�in toplumu tan�yan bir erkek ve 
bir kad�n aras�ndaki görece kal�c� bir 
cinsel ve sosyal topluluk (ba�lant�) ‘dir.
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• Çok e�lilik - birden fazla evlilik toplulu-
�u, onlar da; çok e�li (bir erkek, birden 
fazla kad�n), ve Poliandri (bir kad�n, 
birden fazla erkek).

• Birlikte ya�ama: iki ki�i beraberli�i, 
yasal düzenlenmemi�tir.

• Tekler: evlenmemi� nüfus, say�lar� 
modern toplumlarda her y�l artmakta-
d�r.

• Çocuksuz Evlilik; çocuksuz evlilik 
toplulu�u,

• E�cinsel çiftler - ayn� cinsten toplum 
temsilcileri.

Çocuklar�n do�umu ile e�ler ebeveyin 
hakk�na sahip olur ve yeni roller üstlen-
mek zorundalar. Onlar�n aras�nda farkl� 
ili�kiler kurulmas� ve sorumluluklar� art-
maktad�r. Aile samimi bir topluluktur, fa-
kat yap�land�r�lm�� organizasyon, ki bu 
üyelerinin iradesine b�rak�lm��t�r anlam�-
na gelir. Aile üyeleri aralar�nda biososyal 
bir ba�lant� mevcuttur, aile üyeleri içeri-
sinda (baba k�z, anne o�ul, karde� k�z-
karde�) cinsel ili�kileri yasaklan�yor.
Aile cinsel strüktürel bir organizasyona 
sahiptir, bu demek aile üyelerinin �ahsi 
isteklerine b�rak�lmam��t�r. Aile üyeleri 
aras�ndaki davran��lar� hukuki ili�kileri 
normlar�yla gerçekle�iyor.
Ailenin tarihi geli�mesi vard�r. Her tarihi 
dönemine göre aile ili�kileri ile �ekilleri 

geli�mi�tir. Geçmi�te daha kalabal�k ai-
leler a��rl�ktaym��, baban�n e�i ile ço-
cuklar�ndan yana özel yeri varm��.
Bugün küçük aileler a��rl�k basar. �çinde 
demokratik ili�kiler yer al�yor. Erkek ile 
kad�n her alanda ayn�d�rlar, örne�in ço-
cuk yeti�tirme, aile gelirlerin sa�lamlan-
mas�nda ayn� katk�da bulunur. Aile oto-
ritesi ça�da� ailede ayn� düzeyde erkek 
ile kad�n aras�nda payla��lmaktad�r.

Ailenin i�levleri
Ailenin toplumdaki yerini ve de�erini, 
üstlenmi� oldu�u sorumluluklar ve yeri-
ne getirdi�i i�levler belirlemektedir. Aile 
kurumunun tarih boyunca de�i�meyen 
iki temel amac� vard�r. Bunlar; Toplumun 
biyolojik ve kültürel süreklili�ini sa�la-
makt�r. Aile bu amaçlar�n gerçekle�mesi 
yönünde evrensel nitelikte görevler üst-
lenmi�tir.

Temel aile yap�s� olarak cinselli�in mem-
nun edili�i, çocuk yeti�tirme, sevgi yarat-
ma ve aralar�nda sayg� davran��lar�n�n 
korunmas�d�r.

Ailenin en eski faktörlerden biri sosyal-
le�medir. Çocuklar�n belli sosyal stan-
dardlar�na uygun yeti�tirmeleri, toplum-
da ya�ama�a haz�rlamakt�r. Toplumdaki 
genel normlar�n tan�t�m� ile sosyalle�-
menin kültürel dairesi içinde do�um ile 
büyümenin kurallar�n� kabul etmektir.

Ekonomik ��lev: Aile toplumun en küçük 
üretim ve tüketim birimidir. Aile, temel 
ihtiyaçlar�n�n bir k�sm�n� kendi üretir ya 
da ekonomik faaliyetlere kat�l�m yoluyla 
ihtiyaçlar�n kar��lanmas�na kaynak ya-
rat�r.

Ça�da� Aile
Modern ailede, hem üyeleri hem de i�-
levlerin say�s� azd�r. Erkek genellikle 
emek sürecinde tek ba��na kal�r, oda 
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evden ve aileden daha fazla yoklu�unu 
gerektirir. Kad�n�n çabalar�, kocas� ile 
uyum sa�lamak ve evin geçiminde daha 
e�it kat�l�m�n� istiyor. Bu gibi durumlar-
da, çocuk bak�m� ve sosyalle�mesi ço-
cuk yuvalar�na ve okullara b�rak�l�r. Ço-
cu�un do�umu bir ya da iki ile s�n�rl�d�r. 
Bu �ekilde, aile üyelerinin rolleri de�i�-
mektedir. E�ler, ebeveynler ve çocuklar 
aras�ndaki ili�kiler “ortakl�k” karakteri ka-
zan�r bu da psikolojik uzakla�may� geti-
rir. Bununla birlikte, temel fonksiyonlar� 
sadece sa�l�kl� bir aile içinde gerçekle�-
tirilebilir. Sadece sa�l�kl� ailede sevgi ve 
anlay�� oldu�u yerde çocu�un sa�l�kl� 
bir �ekilde geli�ebilir.

POSTURAL GRUPLAR 
(TABAKALA�MA VE 

HAREKETL�L�K)
Biz yüksek de�eri “e�itlik” olan bir za-
manda ya��yoruz. Ama yine de, toplum-
larda insanlar aras�nda önemli farkl�l�k-
lar vard�r. �nsanlar, sahip olduklar� zen-
ginlikleriyle, görünümünden zevk alanlar 
ve güçleriyle toplumda ilgi görmek için 
ay�rt edilebilir.

E�itsizlik insan topluluklar�n�da her tür-
lü bulunmaktad�r. Hatta küçük topluluk-
larda zenginlik farkl�l�klar� var oldu�u 
e�itsizlik, cinsiyet farkl�l�klar� (erkek ve 
kad�n), ya� (genç ve ya�l�), ama ayn� 
zamanda bireysel yetenekleri ile ili�kili 
itibar farkl�l�klardan mevcut. Bu e�itsiz-
likler asl�nda insanlar katmanlar� olarak, 
toplumda özel bir konuma sahip, çe�itli 
gruplar alt�nda mücadele olarak an�la-
cakt�r. Bu e�itsizlik tarih boyunca birçok 
çat��malar�na neden oldu a�ikard�r.

Tarih boyunca Tabakala�man�n be� 
sistemi vard�r: kölelik, kast, zümreler 
s�n�f ve tabaka sistemi.
Kölelik: Baz� insanlar�n özelli�i olarak 
ba�kalar� taraf�ndan sahip olundu�u 
e�itsizli�in a��r� bir biçimidir.

Kast: Bunlar toplumda özel bir yere sa-
hip, kapal� gruplard�r. Kat� dini kurallara 
dayal�. Bu kastlar aras�ndaki giri�ime 
kar�� her kast içinde davran�� normlar�n� 
ve yasaklar� içerir. Kast Hint yar�mada-
s�ndaki tipik bir örne�idir.

Zümreler: Bu   gruplar, Ortaça�’da Avru-
pa toplumlar�n�n özelli�idir. Her toplum-
sal s�n�� arda, haklar�n�n, davran�� ve 
normlar�n�n belirli görevleri vard�r. Daha 
tan�nm�� s�n�� ar� vard�r: din adamlar�, 
soylular, köylüler ve vatanda�lard�r.

Ödev

“Günümüzüde Aile” konusu hakk�nda bir 
kompozisyon yaz�n, Kompozisyonun k�-
lavuzu a�a��daki sorular olsun:

1. Geleneksel ve modern aile aras�nda-
ki farklar nelerdir?
2. Gelecekte aile için dü�ünceleriniz ne-
lerdir?
3. Nüfusun demogra� k yap�s� üzerinde 
birlikte ya�ayan evli olmayan çiftlerin et-
kisini aç�kla?
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S�n�f sistemi: S�n�f sistemi, endüstriyel 
toplumlar�n karakteristik gruplar�d�r. Bu-
rada din ve geleneklerden çok makine-
le�me, üretim araçlar�na sahiplik ve tek-
noloji önem kazanmaktad�r. Toplumsal 
s�n�f, endüstriyel toplumlarda yasal ya 
da dinsel tan�mlamay� gerektirmeyen, 
kapal� de�il, nispeten aç�k gruplard�r. 
Bu sistemin en önemli özelli�i insanlar�n 
hareketlili�ine izin vermesidir. Di�er bir 
deyimle insanlar, üyesi olduklar� s�n�f-
sal gruplar içinde her zaman yükselme 
veya dü�me olas�l���na sahiptirler. S�-
n�� ar� ay�ran s�n�rlar kesinlikle kat� de-
�ildir. �nsanlar�n s�n�f içinde veya toplum 
içindeki durumlar�n� yükseltebilme �ans� 
ald��� e�itime veya çal��mas�na ba�l�d�r. 
S�n�� ar�n, farkl� s�n�� and�rmalar� vard�r, 
ancak en yayg�n üç gruba ay�rmaktad�r: 
üst s�n�f, orta s�n�f ve dü�ük s�n�f.

Tabakalar: Modern endüstriyel toplum-
lar�n karakteristik, emek aç�s�ndan öy-
lesine büyük bölünme ve servet da��l�-
m�ndaki bu çe�itlilik mümkün oldu�unca 
itibar ve güç net ay�r�mlar yapmaktad�r. 
Modern toplumda katmanlar� belirlemek 
için temel kriterler: meslek, kazanç, e�i-
tim ve ya�am tarz�d�r.

Modern toplumlarda daha yüksek sosyal 
statüye ula�mak için e�itimin çok büyük 
önem ta��maktad�r. 

�nsanlar toplumda farkl� rolleri yerine, 
rollerin tümü e�it anlaml� say�lmaz. Her 
toplumun sosyal rollerinin önemini belir-
leleyen kriterleri vard�r. 

Kriterlerden biri zamand�r, bir roll almak 
için gereklidir. Sosyal roller farkl� haz�rl�k 
süreleri gerektirir: baz�lar� için bir temel 
e�itim, di�erlerine orta, baz�lar�na ise 
yüksek e�itim yeterlidir.

Genellikle haz�rl��� uzun zaman alan rol-
ler daha önemli olarak kabul adiliyor. 

Örne�in, doktor, hakim, mühendis gibi 
meslekler daha uzun e�itim süresi ge-
rekti�i için temizleyici, hamal, kaz�c� gibi 
mesleklere k�yasen daha önemli mes-
lekler olarak de�erlenir. Öbür yandan 
özgü yeteneklere sahip ki�ilere de özel 
önem verilmektedir. 

�yi bir �ark�c� olmak iyi i�itme ve iyi bir 
ses yetene�i  veya bir ressam olmak 
için resam yetene�i olmas� gerekir. Bu 
yetenekler her insanda rastlanm�yor, do-
lay�s�yla bu tür yetenaklere sahip ki�ileri 
motive etmemiz gerekiyor.

Sosyal hareketlilik
Bir bireyin veya toplumsal grubun ba�-
ka bir toplumsal gruba geçebilmesi du-
rumu sosyal hareketlili�i yarat�d�r. Alt 
s�n�f veya kesimlerden üst tabakalara 
do�ru geçi�ler ya da e�de�er, ayn� stan-
dartlara sahip kesimler aras� geçi�lerle 
mümkündür. Yatay ve dikey hareketlilik 
olarak ikiye ayr�l�r.

Yatay toplumsal harakatlilik ayn� top-
lumsal düzeyde kalmak �art�yla bir 
benzer grup ya da durumdan di�eri-
ne do�ru ileri geri hareketi ifade eder. 
Örne�in, e�it itibar derecesindeki bir 
meslekten di�erine geçi� yatay hare-
ketliliktir. Ayn� serî içinde tip farkl�l��� 
olan birimlere geçi�i ifade eden bir ha-
reketliliktir. Bir ortaokul müdürünün bir 
� rmaya sat�� müdürü olu�u gibi. Bu tip 
hareketlilikte statü de�i�mesi söz ko-
nusu de�ildir.
Dikey Toplumsal Hareketlilik; Bu durum-
da ise, bir toplumsal s�mftan di�erine 
geçi� söz konusudur. Burada bireyin 
toplumsal statüsü de�i�mektedir. Bu 
hareketlilikte birey, bulundu�u s�n�ftan 
yukar� ç�kabilece�i gibi a�a�� s�n�fa da 
dü�ebilir. Dikey hareketlilik, ku�aklar 
aras� olabilece�i gibi, ayn� ku�akta da 
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cereyan edebilir. E�er hareketlilik ku-
�aklar aras�nda oluyorsa, örne�in, bir 
k�z ya da o�ul, ana ya da babas�n�n s�-
n�f�ndan yukar� ç�k�yor ya da a�a�� ini-
yorsa buna, “ku�aklar aras� hareketlilik” 
diyoruz. Buna kar��l�k, hareketlilik ayn� 
ku�akta cereyan ederse, örne�in genç 
bir fabrika i�çisi i�ini b�rak�p kendi ad�na 
ba��ms�z bir i� yeri aç�p i�letse ve bunda 
da ba�ar�l� olsa, önemli miktarda servet 
elde etse, buna da “mesleksel hareketli-
lik” diyebiliriz.

Eski toplumlarda, bireyin toplumda yeri 
yönetmeliklerle belirlenmi�tir, bireylerin 
sosyal durumunu de�i�tirmek için f�rsat� 
yoktu. Bir neslin üyeleri olarak ebeveyin-
leriyle ayn� durumlar� vard�, ve bu nesil-
ler boyunca devam etmi�. Ancak, büyük 
ölçekli sosyal statü bireylerin ba�ar� ile 
belirlendi�i modern toplumlarda, her ku-
�a��n pek çok üyesi ebeveyinlerinden 
daha yüksek bir konuma ula�m��t�r. Bu 
harekette güncel olarak e�itim rolü ne-
den olmu�tur.

ETN� K GRUPLAR
Etnik grup nedir?
Belli bir toprak üzerinde ayn� dili konu-
�an ayn� ya�am kültürüne sahip insan 
grubunun olu�turdu�u toplulu�a temsili 
millete etnik grup denir. Dünyan�n her 
yerinde birçok az�nl�k konumuna sahip 
topluluklar vard�r. Bu topluluklar�n ya-
�am�� oldu�u ülkede kendi toplumlar� 
ve geneli olu�turan toplumla ya�ad��� 
baz� sorunlar vard�r. Etniklerin ya�am�� 
oldu�u sorunlara ili�kin at�� arda bulun-
mak amaç güdülmü�tür. Ve sonras�nda 
o ülkenin yönetim mercilerine bir tas-
lak olu�turarak çözüm yolu bulunmas� 
amaçlanm��t�r.

Etniklik veya etnik grup mensuplar�n�n 
birbirlerini gerçek veya farazi bir ortak 
geçmi�e dayanarak ötekile�tirdikleri in-
san toplulu�u. Etnik gruplar her türlü 
kültür farkl�l�klar� ile di�erlerinden ayr�-
lan sosyal gruplard�r. Baz� ülkelerde on-
larca, baz�lar�nda ise yüzlerce etnik grup 
bulunabilmektedir.

Genel olarak etnik, kendinin bilincinde 
olan, fakat uluslararas� düzeyde ege-
men siyasal bir bütünlük olarak tan�n-
mayan tarihsel bir ortakla�maya aidiyet 
olarak tan�mlanmaktad�r.

Bilginizi kontrol edin 
ve kullan�n

Ödev

Makedonya toplumunun katmanlar�n� 
belirlemek için deneyin, sonra onlar�n 
sayg�n mesleklerine göre s�n�� and�r�n?

Etnik gruplar, tarihsel ve kültürel kimlik ya-
p�s� olarak siyasalla��r. Yurtta�l�k, ayr�m-
c�l�k, �rkç�l�k, ayr�l�kç�l�k, e�itlik, soyk�r�m, 
toplulukçuluk, çokkültürlülük, çoktürcülük, 
öteki, kültür, ulus, uyrukluk, dil, soy, akra-
bal�k, din, sömürgecilik, kölelik, az�nl�klar 
gibi kavramlarla yak�ndan ilgilidir.

1. Toplumsal tabakala�ma nedir?
2. Ne tür tabakala�ma sistemlerini bili-
yorsunuz?
3. Sosyal hareketlilik nedir?
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Etnik uzakla�ma ve yak�nla�ma
Etnik az�nl�klar ve ço�unluk nüfusu ara-
s�ndaki ili�kilerin farkl� kurabilir. Örnek 
olarak; kar��l�kl� sayg� ve sevgi ili�kisi, 
kar��l�kl� meydan okuma ili�kileri, ta-
hammülsüzlük, farkl�l�klara kar�� sayg�-
s�zl�k ve hatta aç�k çat��ma.

�kincisi olarak gruplar� giderek uzakla�-
t�rma i�lemleri türetilmi�tir ve aralar�nda 
en önemlileri �unlard�r: etnik ayr��ma 
veya ayr�lmas�, etnik önyarg� ve etnik 
ayr�mc�l���.

Etnik özfark�ndal�k
Özfark�ndal�k, içinde var oldu�umuz 
çok çe�itli bilinç seviyelerinde özyan-
s�tma yapabilme becerisidir. Kaosun ve 
zorluklar�n göbe�inde denge, dinginlik 
ve odaklanmay� sa�lamam�za yard�mc� 
olan iç biyogeri bildirim sistemimizi güç-
lendirerek, � ziksel, zihinsel, duygusal ve 
tinsel bilinç halleri üzerinde etkili yans�t-
ma ve yönlendirme yapmam�z� sa�lar. 
Özfark�ndal�k, ki�ili�imizin güçlü yanla-
r� ile zorland��� yanlar� de�erlendirme, 
duygular�m�z� anlama ve tan�ma ve bu 
duygular�n kendi dengemiz ve di�er 
insanlar üzerindeki etkilerini kavrama 
becerilerini içerir. Ayn� zamanda, karar 
vermeyi kolayla�t�rmak üzere iç sesle-
ri ve önsezileri kullanabilmeyi sa�lar: 
Böylece, bir yandan aç�k ve net olmay�, 
bir yandan da özsayg�ya sahip olmay� 
mümkün k�lar. Hepimiz belli bir özfark�n-
dal�k seviyesine sahip olarak do�ar�z. 
Bu seviye, hayat deneyimlerini ve yine 
do�u�tan gelen insani geli�me a�ama-
lar�n� takip ederek yükselir. Günümüzde 
duygusal zekan�n geçerlili�i konusunda 
baz� tart��malar olsa da, ço�u sa�l�k ve 
i� profesyoneli bunun varl���n� ve geçer-
lili�ini kabul ediyor. Söz konusu kavram, 
neden baz�lar�m�z�n di�erlerine göre 

ba�ar�ya daha yatk�n oldu�unu aç�k-
layan, kabul edilebilir bir model olmay� 
sürdürüyor.

Etnik önyarg�lar
Genellikle toplum içinde farkl� etnik ya 
da �rksal gruplar�n her de�erlendirme 
e�ilimi, bu eniyi kendi de�erlendirmele-
ri için bir grup üyelerinin oldu�unda ve 
di�er etnik gruplar�n üyeleri hiçbir as�l-
s�z argümanlar için olumsuz tutum ve 
görü�ler olu�tururlar. Bu durumda bir 
etnik önyarg� içinde. Genellikle e�lik ön-
yarg�lar güçlü duygular ve de�i�tirmek 
zordur. Onlar toplumda ili�kileri engelle-
yen ve dü�manl�k ve çat��ma sürekli bir 
kaynakt�r.

Etnik ayr�mc�l�k
Ayr�mc�l�k aç�k dü�manl���n taban�d�r. 
Etnik ayr�mc�l�k insanlar�n dinleri veya 
cilt renkleri veya uyruklar� nedeniyle 
de�i�ik konumlara konmas� �eklinde 
de olabilir,bunlar da dü�manl��a neden 
olabiliyor. E�itlik Yasas�’na göre yasak-
lanan ayr�mc�l�k: Dolays�z yani do�ru-
dan ayr�mc�l�k: örne�in etnik az�nl�k 
mensubu oldu�u için mü�teriye dük-
kanlarda hizmet verilmemesi. Dolayl�, 
yani do�rudan yap�lmayan ayr�mc�l�k: 
örne�in bir i�in yap�lmas� aç�s�ndan zo-
runlu olmamas�na ra�men i� verenin i� 
ba�vurusunda bulunan�n i�e al�nma-
mas�.

Evli çiftlerini arkada� olarak kabul etmi-
yorlar. Ayr�ca onlar�n leyhine a�alay�c� 
kelimeler veya �aka etme davran��la-
r�nda bulunuyorlar. Ayr�mc�l�k yap�lmas� 
talimat� veya emri: örne�in bir amirin 
çal��ana ayr�mc�l�k yapmas� için emir 
vermesi. Çal��an�n henüz talimat� ye-
rine getirmemi� olmas�na ra�men söz 
konusu olan ayr�mc�l�kt�r.
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Bizim toplumumuzu bir kaç etnik grublar� 
olu�turuyor, en fazla Arnavut, Türk, Ro-
men, S�rb ile Ulahlardan olu�turuluyor. 
Ço�unluk Makedon etnik ulu�umundan 
sayd�klar�m�z�n fark�: kökeni, dil ve din 
veya bunlar�n kar���m�ndand�r.

Çok kültürlülük
Etnik gruplar� aras�nda her zaman dü�-
manl�k ili�kilerinin olmas� mecbur de-
�ildir. Bugün demokratik ülkelerde fark-
l� etnik gruplar aras�nda kimi kültürel 
özelliklerinin kal�m sorununu gündeme 
getirmeden aralar�nda kar��l�kl� özen 
göstermelerine büyük önem verilmekte-
dir. Ancak dünyan�n küreselle�mesiyle 
çok kültürlüle�me aras�ndaki ili�ki hiç de 
göründü�ü kadar basit de�ildir. Dünya 
küreselle�tikçe farkl� kültürel yap�lara 
vurgunun artt��� do�ru da, farkl� kültür-
lerin böylesi bir dünyada daha fazla bir 
varolu� imkân�n� yakal�yor oldu�u çok 
net gözükmüyor. Çünkü küresel dünya, 
do�as� gere�i bütünle�en, herkesi bir 
�ekilde içine alan ve herkese kendine 
ait kültürün damgas�n� vurmak itibariy-
le benze�tiren bir dünyay� i�aret ediyor. 
Buna ra�men, böylesi bir dünyada çok-
kültürcülük, hem bir gözlem hem de bir 
siyasal öneri olarak gittikçe daha fazla 
olmak üzere yo�un bir göndeme konu 
olabilmektedir.

Çokkültürcülük, modernle�me, postmo-
dernle�me ve küreselle�me gibi geli�-
melerin geçirdi�ine benzer bir merhale-
den geçerek sosyolojik ilginin cazip, ama 
ayn� ölçüde de tart��mal� konular�nd�r.

Ara�t�rma etkinli�i

Daha fazla ö�ren

Amerika’da milyonlarca siyahlar�n, be-
yazlarla ayn� haklara sahip de�ildirler. 

Beyazlardan ay�rm��lard� ve ya�ama-
lar� için özel yerlere yerle�tirilmi�ler-
dir. Onlar, özel restoran ve parklara 
kat�l�yor, ayr� okullara gidiyor, nedeni 
ise siyah renk kaynaklanmaktad�r. Si-
yahlar�n 1965 y�l�na kadar oy hakk�la-
r� yoktu. Amerika’n�n güney k�sm�nda 
zencilere kar�� Ku Klux – Klan ad�nda 
çe�itli �rkç� örgütlenmeler ba�lad�. On-
lar, siyahlar�n evlerini yakt�lar, k�rbaç-
lad�lar ve öldürdüler. Kendileri beyaz 
kefen giyer, Tanr� beyazd�r ve zenciler, 
beyazlara boyun eymek zorundalar.

�spanyol ka�i� eri Orta ve Güney Ame-
rika’da, yeni ke�fedilen ülkelerdeki 
yerli k�z�lderilileri ac�mas�zca katleder-
mi�ler. Bunun nedeni k�z�lderili halk�n 
ispanyol halk� gibi olmad�klar�n� aç�k-
larm��lar.

Konuyla ilgili bir kompozisyon yaz�n: 
Makedonya C.’de etnik ve gençler. Bu 
yaz�n�n haz�rlanmas�nda a�a��daki so-
rular rehber olsun;

1. Sana göre Makedonya’da az�nl�k ili�-
kileri nas�ld�r.

2. Etnik ayr�mc�l�k var m�d�r ve nas�l te-
zahür eder?

3. Geneçlerin az�nl�klarla münasebetleri 
nas�ld�r. Aralar�nda etnik tahammülsüz-
lük vardm�d�rr ve nas�l ifade edilir. Bunu 
için örnekler ve argumanlar belirtiniz.
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CINSIYET VE CINSIYET 
FARKLILIKLARI

Kad�n ve erkek aras�ndaki e�itsizlik 
� kri nas�l meydana geldi.

Toplumsal cinsiyet kavram�, biyolojik cin-
siyetten farkl� olarak, bir ki�inin, “sosyal” 
veya “psikolojik” cinsiyetini tan�mlar. Söz 
konusu kavram �ngilizceden, özellikle top-
lumsal/sosyal cinsiyet (gender) ile biyolojik 
cinsiyet (sex) aras�ndaki ayr�m� gözetebil-
mek için al�nm��t�r.

Avganistanda örne�in, kad�n�n e�itim 
alma yasa�� varm��. Kad�n t�rnaktan te-
peye sar�lm�� ve sürekli ailenin bir erkek 
taraf�ndan e�lik edilir. Kad�n dondurma ye-
mesi durumunda bile sürekli � ziksel kötü 
muamele yap�l�yormu�.

Endonezyan�n Alora adas�nda kad�nlar 
besin yeti�tirme ve yemek haz�rl�klar�yla 
u�ra�t�klar� için sürekli köy d���nda kal�r-
m��lar.Do�umun ondördüncü gününde 

Bu kad�nlar�n hangisi kendi haklar� için mücadele eder?

Her gün 
y�kar,ütüler,yemek 
yapar,temizlerim ya 

i�ler hep i�ler!

Birinci Olu�um kitab�nda kad�na ”senin ha-
mile dönemini daha da zorlayaca��m, öyle 
ki a�r�larla do�um yaparak arke�in hizmeti 
alt�nda kal�p, o senin tanr�n olacakt�r” diye 
geçiyormu�.

Dini anlay���na göre cennete ilk günah� ka-
d�n yapm��t�r. Yasak olan meyveyi tadm�� 
ve Hz. Ademi zor durumda getirdi�inden 
daimi olarak ac� çekecektir. Geçmi�te hat-
ta bugün bile (kimi toplumlarda) erkek ile 
kad�n biyolojik olarak farkl�d�rlar dü�ünce-
sinden de erkek ile kad�n i�leri ayr�lm��t�r. 
Buna göre de erkekler ava gider, kad�nlar 
ise çocuklara bakar. Onun için erkekler 
daha büyük haklara sahip olmu�lar. Bu 
özellik sadece cinsiyet fark� yaratmaktad�r. 
Yine t�p bilimlerinde cinsiyet iki �ekilde; di�i 
ve erkek cinsiyet olarak ikiye ayr�l�r.

Bilim adamlar� cinsiyette e�ey ya da cins-
lik olarak da adland�r�l�r, erkek ve kad�n�n 
aras�ndaki cinsellik temelli biyolojik fark-
l�l��� ve feminist teoride kad�n ve erkek 
davran��� aras�ndaki sosyal olarak in�a 
edilmi� farkl�l�klar� gösteren ve bu yönüyle 
farkl� ba�lamlarda farkl� kullan�mlara sahip 
bir kavramd�r. Cinsiyet ayn� zamanda er-
kek ile kad�n�n ekonomik veya siyaset du-
rumlar�n� belirtmekte kullan�l�yor.

Bu i�sizlikte i�in 
oldu�una �ansl� 

olmal�s�n !
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kad�nlar tekrar tarlaya döner, yeni do-
�anlar� ise karde�, baba veya babaan-
nesi taraf�ndan bak�m� sa�lan�yormu�. 
Pakistanda ebeveyinler taraf�ndan k�-
z�na e� bulma gelene�i gün bügün de-
vam etmektedir.

20 y.y yetmi�li y�llar�na kadar Alman-
yada kad�nlar i�e gitmeleri için e�lerin-
den izin alma onay� varm��.

Cinsiyet rolü, bir kültürde belli bir cinsi-
yet için kabul edilen ve geçerli say�lan 
davran�� biçimleridir. Di�er bir deyi�-
le, bir bireyin kendi cinsiyet kimli�iyle 
ba�da�an ve bu kimli�ini ifade etmeye 
yarayan davran�� biçimleridir.

Bugün art�k erkek ile kad�n aras�nda-
ki hak e�itli�i konusunda söz konu-
su olmazken bile, yine de her zaman 
mevcutt sorulardan biri, nekadar bu-
gün kad�n toplumun farkl� alanlar�nda 
ba�ar�l� olabilecek imkanlar sunulmak-
ta. Almanyada mesela kanunen e�ler-
den biri 3 y�la kadar ödenmemi� maa� 
kar��l���nda i�i b�rakabilir, i�vereni ise 
kad�n�n i� yerini koruma mecburiyetin-
dedir. Bunun gerçek hayatta ne kadar 
uyguland��� ku�kusu var. Dü�ük na-
taliteli ülkelerde çocuklar yüksek iyi 
ödenekli i� yerlerine ul�mak için engel 

olarak görülüyor. Erkeklerin i�ini yapan 
kad�nlar yine de maa��n yüzde 20 sini 
alabilmektedir.

Toplumsal Cinsiyet, toplumsalla�ma 
süreci ve bireyin ya�ad��� toplum içe-
risinde edindi�i cinsiyettir. Do�u�tan 
edinilen biyolojik cinsiyetin tam tersi 
özellikler gösterir. Kad�n ve erke�in, 
toplumda üstlendikleri rollerin ço�u 
zaman kültür taraf�ndan belirlendi�i-
ni anlat�r ve bu nedenle de de�i�ebi-
lir oldu�unu söyler. Toplumsal cinsiyet 
rolleri, toplumlar�n sosyal, ekonomik 
ve kültürel yap�s�ndan etkilendi�i için, 
buna uygun mekanizmalar da üretir. 
Bu mekanizmalar da toplumun ko�ul-
lar�na göre zamanla de�i�iklik gösterir.

Demokratik ülkelerde erkek kad�n ara-
s�nda hiçbir fark yok. Hatta uluslararas� 
konvensiyonlara dayanarak kad�nlar�n 
art� kimi haklar� garanti alt�nda al�nm��-
t�r. Kad�nlar�n her çe�it diskriminasyo-
na maruz kalma eleme konvensiyonu 
mevcuttur.Bu konveksiyona üye olan 
ülkeler mecburi kad�nlar�n haklar� ko-
nusunda titiz davranmalr� bekleniyor. 
Bu ülkeler kad�n�n siyaset, kültür,aile 
gibi alanlar�nda kad�n�n kendini yeti�-
tirme politikalr� uygulamalar� gerekiyor.

Nodern bir bayan sürekli iyi bir anne ile 
ba�ar�l� bir bayan olma arzusuyla orta-
da kal�yor.

Bugünkü Almanyada yiksek tasilli ka-
d�nlar�n %.40 kariyer pe�inde ko�ar-
ken annelikten vaz geçiyorlar. Öbür 
tarafta anne olma karar�n� alan an-
nelerin %.40 do�umdan sonra i�ine 
dönmüyorlar. Kad�nlar ço�u kez kad�n 
ticaretine maruz kal�yorlar, dünyada 
bugün tahminen 4 milyon kad�n kad�n 
ticaretine kurban oluyorlar, tabi bura-
da çocuklar da yer almaktad�r.Cinsiyet 
kimli�i psikolojide, bir bireyin kendini 
ait hissetti�i cinsiyet olarak tan�mlan�r 

“Erkek olun, ama kad�nlar� taciz etmeyin!” 
kad�nlar hala dünya etraf�nda ilahi kelimelerdir.
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ve bu kimlik, ço�unlukla bireyin beden-
sel özellikleri ile ilgilidir. Yani bu kav-
ram, bireyin kendisini sadece di�i ya 
da erkek olarak alg�lamas� ile s�n�rl�d�r. 
Ço�u kez kad�nlar i� için söz verilen 
yalanc� ki�iler taraf�ndan fuu� ile uyu�-
turucu zincirine sürükleniyorlar. Baz� 
bölgelerde, kad�nlar kendi güvenli�ini 
ve onurunun kayb�, zarar, ciddi haka-
ret, psikolojik ve � ziksel istismar, � zik-
sel yaralanmaya neden hala aile içi 
�iddet, ma�durlar�d�r.

Ödev

Metni okuyun, daha sonra sonuçland�-
r�n.

1. Kad�nlar�n ba�ar�l� kariyeri e�lerin 
evlili�ini nas�l etkiler?

2. �nsan�n dü�üncelerinde cinsiyet ay-
r�mc� ve tutumu metnde bulun?

3. Bu evlilik için öngörüleriniz nelerdir?

Kad�n�n kariyeri – stres – evlilik için test

Saat 06:30 sabahleyin ve e�im azönce 
i�e gitti. Üç ay önce o bir borsac� ola-
rak yeni bir kariyere ba�lad�. Birlikte iyi 
bir � kir oldu�u sonucuna vard�k; o ken-
di yetene�ini göstermek için mümkün 
olacak ve bu bizim gelirimizi artt�racak. 
Biz onun 5 dakikas� geldi�ini ve kullan-
mas� gerekti�i sonucuna vard�k.

“Bizim iyi bir evlili�imiz var. Sen genç-
sin ve bir kariyer için yetene�in var.” ve 
tavsiye ettim.

Son 22 y�lda o bizim ihtiyaçlar�m�z için 
endi�eleniyordu. O binlerce i� bitirirdi, 
araba ile binlerce kilometre geçirdi, bi-
zim aile bütçesine endi�eliydi, evde ku-
surlar� tamir ederdi ve benim için evde 

bir adam ve bir kad�nd�. 	imdi her �ey 
de�i�ti ve ben bunun olaca��n� dü�ün-
dü�üm kadar kolay de�il ki. Geli�mek-
te olan endi�eler, �üpheler, k�skançl�k 
ve sald�rganl�k belirtileri.

Ben o� sime sürü� yapana kadar; E�le-
ri çal��an erkeklerden daha dü�ük bek-
lentiye sahip olmal�d�r, ev han�m� erkek 
e�lerinden radyoda anlat�l�yordu.

Ama art�k e�im daha az süpermarkete 
al��veri�e gider, daha az elbiseleri ütü-
ler ve bahçede bütün çimler büyümü� 
bir vaziyette.

Ben süpermarketlerden nefret etmiyo-
rum, ama bir tak�m elbise giydi�im za-
man al�� veri� arabas�n� itmek ve elim-
de almam gerenleri unutmamak için bir 
liste, çok komik bir görüntü oluyor. Bir 
elimde kutu deterjan, di�erinde küçük 
k�z�m için bebek bezi ile arkada��ma 
rastlad���m zaman marketten kaçmak 
istedim. Gözlerindeki �efkat ile her�ey 
yolunda m� soruyordu. Aksine cevap 
verecek yerde kasaya do�ru ilerledim, 
ödemeyi yap�p gittim.

Ben eve geldi�imde, e�imin arabas� 
yoktu. Ba�ka bir travma. Kap�da bana 
her zaman sar�l�rd� ama �imdi geciki-
yor. Evin taze haz�rlanm�� kek kokusu 
yoktu, karanl�k ve süpermarkette sat�n 
ald�klar�m� mutfakta yerle�tirmem ge-
rekiyordu.

Hay�r, birlikte tatile gidemeyiz. 7 haf-
ta e�itime gidece�ini duyurdu. Yeni 
bir heyecanla doludur. Bunun kariyeri 
maksimum enerji ve zaman gerektirir. 
Ve benimle nedir? Bu, a�r�yor ac� ile 
beni doldurur. O zaman neden biz ev-
liyiz?
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VATANDA�LAR VE 
VATANDA�LIK OLMAK

“Bir toplumun üyelerine toplu olarak halk 
denir; ayr� olarak, en üst düzey yönetim-
de kat�l�mc� gibi, vatanda�lar denir, dev-
let yönetiminin buyru�u alt�nda olanlara 
ise kul denir”.

Jan Jak Ruso

�nsan do�al yap�s�nda toplumda ya�a-
maya mahkümdür. Bu demek toplumda 
ba�kalar� ile beraber ya�ayabilir, ürete-
bilir, kendi ya�ama, kültürel ve manevi 
ihtiyaçlar�n� giderebilir. Bunlar�n elde 
etdilmesi için belli kurallar üzerinde ha-
reket edilmesi gerekiyor. Toplumdaki be-
raberlik ya�ama unsullar� bireye durum-
lara göre davran��lar�n� ö�retiyor. Örf 
ile adetlerimiz düzenli hareketlere (se-
lamlama, banka, posta, ma�aza veya 
hastane gibi yerlerde s�ra bekleme veya 
yemek tak�mlar�n�n kullan�m� al��kanl��� 
v.b geli�tirmektir).

Vatanda� sadece �ehirlerde ya�ayan 
de�il, siyasi haklar� olan bir toplumun 
bütün bireylerine denir. Vatanda�, top-
lumun siyasi ya�am�na kat�lma hakk�na 
sahip bir insan olarak tan�mlanmaktad�r. 

Vatanda�lar�n devlete istem sunma hak-
lar� oldu�u gibi devlete kar�� görevleri ve 
sorumluluklar� da vard�r.

Onlar devletten, onlar� korumas�n�, gü-
venlik sa�lamas�n�, esirgemesini istem-
lerine kar��l�k ise vatanda�lar�n devlete 
vergi ödeme görevleri vard�r. demek ki 
toplum ya�am�na vatanda��n kat�l�m� 
sadece devlet yönetiminden, onun hak-
lar�n� korumas� iste�inde kalmay�p, dev-
lete kar�� olan görevlerini kabul edip ye-
rine getirmesi anlam�na gelir.

Vatanda�lar kendi haklar�ndan yarar-
land�klar�nda ve devlete olan görevlerini 
kabul ettiklerinde, demokrasi vatanda�-
l�k vard�r demektir. 

BEN VATANDA�

Bir vatanda� bir ülkede insan haklar� ve 
özgürlükleri ho�lanan bir ki�idir, ama kim 
buna kar�� sorumluluklar� vard�r.

Vatanda�l�k topraklar� bulunan bir 
devlet bireyin kal�c� bir hukuki ve siyasi 
bir ili�kidir. Bu ba�, devlet ile ilgili 
vatanda�lar�n haklar�, özgürlükleri ve 
yükümlülüklere sahiptir özel bir yasa ile 
düzenlenir.

Devlet kendi vatanda�lar�n� d�� tehlike-
lerden koruyor, ba�ka bir sözle toplu-
mun korunmas�nda organize eder.Ayn� 
zamnda do�al afetlerden korunma ve 
tedbirlerin al�nmas� konusunda sorumlu-
lu�u ta��yor. Yard�ma muhtaç vatanda�-
lara yard�m sunmak, toplumda güvenlik 
sa�lamak gibi benzeri toplumsal i�lemler 
yapmaktad�r. �nsan bu kurallara sayg� 
duyulmal�d�r.

Vatanda�lar devletten bir çok istemlerde 
bulunabilir ancak ona kar�� bir çok gö-
revleri de var. Kurallara sayg� duymak, 
toplumun her üyesinin görevidir. Birey-
ler taraf�ndan yasaya uymamak bir suç 
olarak kabul edilir ve her devlet toplumu 
için cezalar (para cezalar�, hapis, s�n�r-
d���, vb.) sa�lar. Yani devleti zorlama en 
güçlü araçt�r. Onun devlet kurumlar� yo-
luyla (yasalar, mahkemeler, polis, ordu) 
kurallar�na sayg� duymas� için toplumun 
üyelerini zorlar. Bu nedenle bir toplumda 
tüm insanlar devletin üyeleri oldu�unu 
belirtmektedir.
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Orta ça�’da S�rp hükümdar� Stefan Ne-
manya, bir olay s�ras�nda kullar�na hi-
tapta bulunmu�;

“Benim taraf�mdan yeti�tirlen evlatla-
r�m, heppiniz biliyorsunuz ki Tanr�, sizi 
yönetmemi istedi. �lk ba�tan mahvedil-
mi� bir ülke buldum ve Tanr�n�n yard�-
m�yla gücüm yetti�i kadar durmadan ve 
kendime ödün vermeden her �eyi düze-
ne koydum ve düzelttim. Tanr�n�n yard�-
m�yla, hem enine hem boyuna topraklar 
kazand�m sizin için. Bu yüzden benim 
sevgili evlatlar�m, benim taraf�mdan ve-
rilen kanunu ö�renmeyi unutmay�n”.

18. yüzy�lda ya�am�� olan Amerikal� 
doktor ve siyaset adam� Cozef Voren, 
vatanda�lar için �unlar� demi�;

“... Büyük Britanya vatanda��n�n en bü-
yük ve en önemli hakk� elbette ki, kendi-
sinin veya kendi temsilcileri arac�l���yla 
getirilmesine izin verdi�i yasalar hariç, 
hiçbir yasan�n onunla yönetmez olma-
s�d�r. Bu Britanya özgürlü�ünün esas� 
ve Britanya Anayasas�n�n temelidir ki, 
bizim (Amerika’n�n) Anayasa da onun 
kopyas�d�r. Bizim iznimiz olmadan, hiç 
kimse bize vergi ödetme hakk�na sahip 
de�ildir...”

Bu iki metni birle�tirirsek, hem kulla-
r�n hem vatanda�lar�n yasalara boyun 
e�diklerini görebiliyoruz. Fakat kullar, 
onlar�n izni olmadan al�nan yasala-
ra boyun e�dikleri gibi vatanda�lar da 
Mecliste getirildi�inden dolay�, yasalra 
sayg� duymaktad�r. Mecliste ise vatan-

da�lar taraf�ndan seçilen milletvekilleri 
karar getirmektedirler.

�ktidar Nedir ve 
Neye Hizmet Eder
Toplum beraber ya�ayan ve i�birli�i 
yapan büyük bir insan grubunu te�kil 
eder. Oysaki toplumda iktidar olmadan 
beraber ya�amak imkans�zd�r. �ktidar 
ortak hareket etme kurallar�n� olu�tu-
rur. Bu kurallar toplum bireylerine nas�l 
davranmalar� gerekti�ini ve nelerin ya-
p�lmas�n� ö�retir.

Kurallar� getiren ve uygulayanlar için 
di�erlerinin üzerinde gücü var denir. 
Dolay�s�yla güç, di�erleri üzerine hü-
küm edebilmi�, i� ve davran��lar� kont-
rol edebilme olana�� olarak betimlen-
mektedir.

Gücü kabul etmekle asl�nda boyun 
e�me�i de beraberinde kabul etmi�ler 

Vatanda�l�k hakk� do�u�tan kazan�l�r. 
Bu hayat�n bir noktas�nda elde edilir 
bir hakt�r. Vatanda� ve vatanda�l�k 
aras�nda bir fark vard�r. Baz� ülkelerde, 
özellikle geçmi�te insanlar�n devletin 
hizmetkarlar� olarak muamele edilmi�tir.

Herhangi bir toplumun temel sorusu, 
hükümet ve insanlar aras�ndaki ili�kileri 
düzenleyen iktidarda hükümetin varl��� 
kaç�n�lmazd�r. Yönetenler ne için yönetir  
ve yönetmek için kimin onay verdi�ini 
bilmeleri gerek. Toplumda büyük güç 
Devlettir.

Ödev

Metni okuyun ve sonra hükümet için ne-
den ihtiyaç oldu�u sonucuna var�n.

Suyuks k�z�lderililerinin en önemli top-
lumsal hede� erinden biri ba�ar�l� av�n 
nas�l örgütlenebildi�iymi�. Bu hedef için 
üyeler aras�nda iyi i�birli�i ile iyi düzen-
lenmi� güç ili�kisi gerekliymi�.
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çünkü bunun faydal� oldu�unu görmü�-
lerdir. Güce boyun e�mek kabul edil-
di�inde, bu gücün iktidara dönü�tü�ü 
anla��lmaktad�r. 

dar söz konusu olunca demokratik d��� 
devlet anla��lmaktad�r.

Demokratik toplumlarda vatanda�lar 
seçim yoluyla iktidar� belirler. Seçimler 
siyasi bir olayd�r ve iktidar için siyasi 
mücadele �eklidir. Seçim gizli oylamay-
la yap�l�r. Gizli oylama, tam anonimlik 
sa�layan bir ifade �eklidir, yani oylama 
devlet yetkilileri taraf�ndan kontrol edile-

�ktidar kal�tsal olabilir

�KT�DAR NASIL 
ELDE ED�L�R
�ktidar kimin elinde ve toplumda, iktidar 
nas�l elde edilir konusuna ba�l� olarak 
iktidar konusu olu demokratik d��� devlet 
Toplum Toplumun içerisinde o yerin ge-
nel hukkuk ve güç ili�kilerini olunca de-
mokratik devlet anla��lmaktad�r sa�lan-
mas�na egemenlik denir. Halk taraf�ndan 
onaylanmayan ve zorla elde edilen ikti-

Devlet örgütlü bir insan toplulu�u, bir 
toplum ve kendi ülkesinde ili�kileri 
düzenlemek için çok yönlü bir hakk� ve 
gücü oldu�unu zorlamaya kullan�m�n� 
sa�lar.

Toplumun içerisinde o yerin genel 
hukkuk ve güç ili�kilerini  sa�lanmas�na 
egemenlik denir, kendi egemenli�i 
içerisinde kanunlar�n�n uygulanmas�na 
ise me�ruiyet denir.

Yaz aylar� boyunca, kavmin ana g�da 
kayna�� olan s���rlar, Kuzey Amerika’n�n 
düzlük alanlar�nda büyük sürüler halinde 
toplan�yorlarm��. S���r av� büyük çapl� 
bir eylemmi�. Ba�ar�l� av, birle�ik orga-
nizasyon, önderlik ve kat� disiplini gerek-
tiriyormu�. Bu amaçla �eri� er atanm��. 
Av, atanan �eri� erin hüküm ve emri al-
t�nda gerçekle�irmi�.

	eri� er özellikle genç erlerin sab�rs�zca 
ava ç�kt�klar�nda s���r sürüsünü ürkütüp 
kaçmalar�n� engellemek için onlara dik-
kat edermi�. Sürüyü kaç�rmak asla dü�ü-
nülmezmi� çünkü kavmin esas yiyece�i 
bu ava ba�l�ym��. Dolay�s�yla �eri� ere 
söz dinlemeyen ve kendi ba��na çal��an 
erleri dövme hakk� tan�nm��t�r. Kavmin 
�eri� ere cezalama hakk�n� tan�mas�, as-
l�nda onlar�n gücünü kabul edip onlara 
hak verdikleri anlam�na gelmektedir.

mez. Yani egemenlik o insanlar taraf�n-
dan in�a edilmi�tir halk�na aittir. Örne�in, 
Makedon toplumunun üyeleri oldu�u 
Meclisi kabul edildi�i takdirde, bu yasal 
olarak kabul edilir ise baz� kararlar alma-
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ya hakk� vard�r, o tan�nan me�ru Parla-
menter, hükümet olur.

Egemenlik d�� ve uluslararas� öneme 
sahip. Di�er devletler bir Devletin içi�le-
rine müdahale etme haklar� yoktur. On-
lar, bu bölgenin iktidar�na, kendi iç düze-
nine, devlet düzenlemeleri ve kanunlar�-
na sayg� duymak zorundalar.

Tipik olarak, devletler birbirini tan�mas�n� 
ve sözde diplomatik ili�kiler kurmaktad�r-
lar. Devlet egemenli�inin kendi sembol-
leri vard�r: arma, bayrak ve devlet mar��. 
Egemenli�ine duyulan sayg�, bu sem-
bollerin sayg�lanmas� anlam�na gelir.

Anayasan�n ilk maddesi “Makedonya 
C.’ti egemen, ba��ms�z, demokratik ve 
sosyal bir devlet” olarak yaz�lm��. Çün-
kü egemen oldu�u için, yaln�zca kendi 
bölgesinde ili�kileri düzenlemek için bir 
güce sahip olabilir, d�� müdahale olma-

dan. Demokratiktir çünkü iktidar halka 
aittir. Makedonya sosyal bir devlettir, 
tüm vatanda�lara ait oldu�u çünkü ge-
rekli olan bu sosyal tabakalara, sosyal 
yard�m sa�lar.

Bir ülkenin Anayasas�, devlet yönetim 
biçimini, yönetim ilkelerini, toplumsal 
ili�kiler ve haklar� ve egemenlik ile kay-
naklanan yüksek yasama belgesidir. Ül-
kede herhangi bir otorite taraf�ndan ön-
görülen ülkedeki tüm yasa, yönetmelik 
ve normlar, Anayasa uyar�nca olmal�d�r. 
Aksi takdirde biz buna ayk�r� anayasa 
veya devlet düzenine ayk�r� oldu�unu 
söylüyorlar.

Makedonya Cumhuriyet Anayasas�n�n 
8. maddesi hükümet diyor ki;

insan ve vatanda� temel hak ve özgür-
lüklerini garanti alt�na alacak,

• özgürce vatanda�lar�n kendi milliyeti-
ni ifade hakk�n� sa�layacak,

• hukukun üstünlü�ünü sa�layacakt�r,

• yasama, yürütme ve yarg� bölünecek-
tir,

• özgür ve do�rudan demokratik se-
çimler sa�layacak,

• vatanda�lar�n mülkiyeti korumak için,

• sadece yerel yönetim ortam� sa�laya-
cak,

• çevre düzenlemesi ilgilenecektir 
(�sanc�l davranmak veya ya�am çev-
remizi düzenli tutmak için ilgi göstre-
cektir.).

Bir demokraside hükümet seçilir
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Sekeli Krall���
Sekeli Krall��� yüksek da�larda bulunu-
yor. As�rlarca dünyadan kopmu� bir �e-
kilde varl���n� sürdürmü�tür. 

Çok küçük olmas�na ra�men Székely 
Krall��� dikkat çekmektedir. Buna neden 
olan krall�kta s�ra d��� ya�anan örgütlen-

me �eklidir. �lk ba�ta krall�kta hiç kimse 
aç kalamaz. 

Székely vatanda�lar� kendileri g�da üre-
tirler ve o herkese da��t�lmaktad�r.

Her aile ödentisiz oturacak ev kazan-
maktad�r. Evin büyüklü�ü, onda ya�a-
nacak aile bireylerinin say�s�na göredir. 
Evi �s�tma ve ev tamir i�leri bedava ya-
p�lmaktad�r. Tüm hastalar için çal��an 
hekimler vard�r ve her 6 ay içerisinde 
de Székely sakinlerinin sistematik mu-
ayeneleri ücretsizdir. Sa�l�k çal��anlar� 
bak�ma muhtaç hasta, ya�l� ve çocuklar� 
s�ral� gözetlerler.

Székely Krall���nda tüm güzellikler her-
kese aç�kt�r. Her aile parfüm, zinnet 
e�yalar�, baharat vb. sat�n alabilecek 
kuponlar almaktad�r. 

Székely sakinleri bunu nas�l elde etmeyi 
ba�arm��lard�r.? 

Székely Krall���nda her zaman iktidarda 
kral ailesi bulunmaktayd�. 	imdiki hü-
kümdar Karl III. Székely’dir. ��çi say�s�, 
g�da üretimi, konut in�aat�, sa�l�k hiz-
metleri hakk�nda karar alma ona aittir.

Çocuklar daha be� ya��ndan uygun 
okullara e�itime gönderilmektedirler. 
Kral, kimin neye yatk�n oldu�unu en iyi 
bilendir. Kalanlar, belli bir ya�tan sonra 
Kral Székely taraf�ndan krall�k saray�n-
da istihdam edilmektedir. 

En tuhaf olan da krall�kta paran�n olma-
mas�d�r.

Hiç kimse maa�a ba�l� de�il çünkü her-
kese gerekti�ince para verilmektedir. 
Székely Krall���’nda her hangi bir konu-
da bir ki�inin a�la��da bulundu�u merak 
konusu olabilir. A�la�mak çok nadir olur. 
Öyle bir hayattan kim a�la��da buluna-
bilir ki?

Hat�rla

�nsanlar kendi do�rultusunda devleti kur-
mu�lard�r. Devlet (norm �eklinde) dav-
ranma kurallar� olu�turmu�tur e bu kural-
lar toplumun her bireyi için geçerliymi�. 
Devlet güç kullanma hakk�na sahipmi�. 
Onun görevlerinden biri de topra�� d�� 
sald�r�lardan korumakm��. Günümüzde 
de devletler vard�r. bugünkü toplumlarda 
o, ça�da� bir devlettir. Ça�da� devlet bü-
tün eski devletlerden farkl�d�r çünkü va-
tanda�lar�n ç�krlar�na uyum sa�lay�p hak 
ve özgürlüklerini korumaya özen göster-
mi�tir.

Görev dü�ünmek için

Krall�k Székely hikayesini okuyun ve 
sonra a�a��daki sorular� üzerine bir 
kompozisyon yaz�n:

Kim krall�k Székely olarak ikdira� elinde 
tutmaktad�r? �ktidar nas�ld�r?

Sakinleri bu iktidar ile mutlu mudur?

Székely Krall�kta iktidar vatanda�lar�n 
gerek duydu�u iktidar �eklinde midir?

Ya�ad���n toplumda Székely Krall��� 
�eklinde örgütlenmesini ister misin?
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�NSAN TEMEL HAK 
VE ÖZGÜRLÜKLER�

�nsan Haklar�n�n Kökeni ve Geli�mesi
�nsan haklar� � kri ve bu haklara ba�l� 
bütün di�er önemli deyimler (ya�ama, 
özgürlük, e�itlik) hak ile ilgili � kirler çok 
eskidir. �lk olarak Avrupa’n�n antik dev-
letlerde ortaya ç�kt���, daha sonralar� 
orta ça� dönemine kadar ve en son 18. 
y.y’dan itibaren insan haklar�n�n tan�n-
maya ba�lamas�yla birlikte yayg�n kulla-
n�lmaya ba�lanm��t�r ifade edilir.

Homeros’un �iirlerinden anla��laca�� 
üzere, onun ya�ad��� zamanda bütün in-
sanlara e�it derecede sayg� duyulmam�� 
ve e�it de�er verilmemi�tir. Fiziksel yete-
nekleri olan, özellikle spor yar��malar�n-
da kazananlar daha fazla de�ergörmü�-
lerdir. Ayr�ca askerin yi�itli�i ve zenginli�i 
de de�er görmü�tür.

Antik �air Hesiod’un MÖ 8. y.y’) �iirlerin-
de en s�k rastlanan konular i� ve adalet-
tir. Hesiod toplumda iyi maddi durum ve 
güvenlik yaratan i�i, insana özgü bir olgu 
olarak vurgulamaktad�r. ��i ve adaleti, 
bireylerin ahlak�n�n belirlendi�i ölçüler 

olarak görmektedir. “i� ve günler” adl� �i-
irinde �öyle diyor:

“ Her zaman adalete dikkat et ve
hiçbir zaman i�kenceyi dü�ünme,
insanlara öyle bir kanun emretmi�

Yüce yaradan;
bal�klar, y�rt�c� hayvanlar ve

kanatl� ku�lar
birbirlerini yesinler, çünkü

adalet nedir bilmezler;
insana adaleti hediye etti ve

o en büyük iyiliktir.”
Aristotel’e göre, “insanlar do�al olarak ya 
özgür yada köledir. Hükümdar, ona tama-
men ait olan kölenin sahibidir çünkü do�al 
olarak kendisine de�il de ba�kas�na ait 
olan ki�i, köledir. Köle, birisinin sahipli�i-
dir, sahiplik ise kullanma arac� oladu�un-
dan hükümdar köleyi kullanma hakk�na 
sahiptir. Köle, mülkün canl� bölümüdür, 
o canl� bir araçt�r. Köleler, ailenin bak�-
m� için gerekli oldu�u gibi ayn� zamanda 
zenginlerin a��r � ziksel i�ler yapmaktan 
muhaf olmalar� için de kullan�lmaktad�r. 
Zenginlerin devlet i�lerini yapabilmeleri 
için serbest vakitleri olmal�d�r”.

Aristotel’in bu yanl�� dü�üncelerine, Alki-
damant kar�� ç�km��. “Tanr� herkesi ser-

Ödev

Size göre bu özelliklerin hangisi ça�da� devlet oldu�unu anlat�r.
Para basma ve vergi toplamak Üretimini organize etmek,
Vatanda�lar aras�nda disiplini 

sa�lamak,
Devlet s�n�rlar�n� koruma ve 

savunabilme,
Teknolojik dü�ünmeyi kalk�nd�rma, Spor müsabakalr� organize etmek,

Kamu bar���n� ve düzenini sa�lamak Gazeteler bast�rma ve yay�n 
pro�ramlar� haz�rlama

Vatanda�lara kredilerin sa�lanmas�, ��sizleri çal��t�rabilme
Yasa ve yönetmelikler yürürlü�e 

koyma,
Vatanda� haklar�n� koruma ve 

sayg�layabilme
Milletvekili seçimleri organize etmek, Fabrikalar�n in�a edebilme,
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best b�rakm��t�r, do�a hiç kimseyi köle 
yapmam��t�r”. “Mesena Nutku”ndan 
olan bu cümle ile Alkidamant insan�n 
do�al hakk� olarak insan haysiyetini ve 
insan özgürlü�ünü korumaktad�r. Daha 
sonralar� ayn� cümle, insan haklar�na ait 
Frans�z Beynnamesinin birinci madde-
sinde de yer alacak ve �öyle der; “�nsan-
lar do�ar ve kendi haklar�na e�ittirler”.

Orta ça�’da insanlar�n ya�am� kilise ka-
nunlar� uyar�nca sürdürülüyormu�. Hris-
tiyan dininde insanlar aras�ndaki e�it-
lik ve hak, �sa Peygambere olan ortak 
inançla gösterilmektedir. “Tanr�n�n On 
Emri” insanlar�n kendi davran��lar�n� 
yönlendirdikleri kurallar olarak say�l�r-
m��.

Genellikle özgürlükler ve insan haklar� 
dahil ve tek tek devletlerin ve uluslara-
ras� toplumun hukuki tan�mlanm��t�r. Bir 
kural olarak, devlet anayasalar�, beyan-
nameler, uluslararas� sözle�meler, an-
la�malar, vs. Tarih boyunca bir çok tür 
belgeler vard�r.

1215 y�l�nda �ngiltere’de “Magna Karta 
Libertatum” – Büyük Özgürlük Buyu-
rusu ad�yla tan�nan ve gelecekteki in-
san haklar�na ait büyük beyannamelere 
temel olacak bir belge haz�rlanm��t�. Bu 
buyuru, baronlar�n – feodallerin, haklar�-
n� k�s�tlayan Kral Chon’a kar�� bir tepki 
olarak haz�rlanm��t�r.

A�ustos 1789 y.’da Fransa’da feodalizm 
yok olmu�. Kral XVI. Lui’n�n iktidar� y�-
k�lm�� ve halk temsilcilerinin eline geç-
mi�. Bütün Frans�zlar kanun kar��s�nda 
e�it olmu�, e�it vergiler ödemi� ve bütün 
devlet görevlerine haklar� varm��.

26 A�ustos 1789 y.’da Fransa Halk Mec-
lisi, insan ve vatanda� haklar�n� beyan-
namesini getirmi�. Bu beyannamede; 
“�nsanlar do�arlar ve kendi haklar�nda 
özgür ve e�ittirler” deniliyor. Devlet, in-

san ve vatanda��n haklar�n� garanti etme 
mecburiyetindedir; dü�ünce özgürlü�ü, 
din özgürlü�ü, sebepsiz tutuklama ve 
vergiye tabi tutulmadan koruma, sahip-
lik hakk�, mülk sahipli�iyle ko�ullanm�� 
oy verme hakk�.

�kinci Dünya Sava�� s�ras�nda, Alman 
Nazileri, Yahudiler ve Romanlar’a soy-
k�r�m uygulad�lar. Bu olay uluslararas� 
toplulu�u, devletler aras� hukuk ve insan 
ili�kilerini düzenleyecek ve bar��� sa�la-
yacak belge haz�rlamas�n� mecbur etti. 
Bu belge, “Uluslararas� �nsan Haklar� 
Evrensel Beyannamesi” olarak adlan-
d�r�ld�.

Eleonor Ruzvelt Uluslararas� �nsan 
Haklar� Evrensel Beyannamesi ile

30 maddeden olu�an Uluslararas� �n-
san Haklar� Evrensel Beyannamesi, 10 
Aral�k 1948 y.’da, Pariste düzenlenen 
Birle�mi� Milletler Genel Kurulunda ka-
bul edilmi�tir. Evrensel bBeyannamenin 
olu�ma nedenleri olarak; “insan haklar�-
na sayg� duyulmas� ve haklar�n�n k�nan-
mas�, insanl���n vicdan�n� rencide eden 
barbarca davran��lara yol açmaktad�r; 
insanlar�n, konu�ma ve din özgürlü�ü 
olaca�� ve korku ile yoksulluktan koru-
nacaklar� bir dünya yaratmak” oldu�u 
belirtilmektedir.
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Makedonya Cumhuriyeti Anayasas�na 
göre, uluslararas� kabul görmü� insan 
haklar� ve özgürlükleri iki ana gruba ay-
r�labilir. Birinci grup sivil ve siyasi hak ve 
özgürlükleri; ekonomik, sosyal, kültürel 
haklar�n ve özgürlükleri ikinci grupta içe-
rir. Bu hak ve özgürlükler, tüm vatanda�-
lar�na e�it olarak uygulan�r.

�nsan Haklar� Evrensel Beyannamesi, 
BM 1948;

Ayr�ca, Medeni ve Siyasi Haklar Ulusla-
raras� Sözle�mesi, BM 1966;

Ayr�ca, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
Haklar Uluslararas� Sözle�mesi. BM 
1967;

�nsan Haklar� ve Temel Özgürlüklerin 
Korunmas�na �li�kin Avrupa Sözle�mesi, 
Avrupa Konseyi, 1951.

MEDENÎ VE S�YAS� 
HAKLAR VE 
ÖZGÜRLÜKLER
Bu haklara birinci nesil insan haklar� da 
denir. Sivil haklar toplumdaki vatanda�-
lar�n durumunu de�erlendirildi�i bir ölçü-
dür. Devlet onlara insana layik bir ya�am 
sa�lam�� m�d�r ve onlar�n hayatlar� ne 
öçüde güvenliktedir. Siyasi haklara, va-
tanda��n siyasette ne kadar etkin oldu�u 
de�erlendirilmektedir. Bu haklar;

• Ya�ama hakk�,

• �kna, vicdan, dü�ünce ve aleni ifade 
hakk�,

• Hakça yarg� haklar�,

• Özgürce toplanma hakk�,

• Uyrukluk hakk�,

• Seçmen hakk�,

Ya�am hakk�; vatanda�lar�n ki�isel hak-
lar�d�r. Onlar bu haktan, sadece kendi-
lerini bir �ahsiyet olarak hissettiklerinde 
yararlanabilirler. Onlar� kimse a�a��lat-
maz, cezaland�rmaz, i�kence çektirmez, 
ya�ayacaklar� yeri kendi ba�lar�na seçe-
bilir ve kendi iradeleri ile evlilik yapabi-
lirlerse; kendi toplumlar� çevresinde ser-
bestçe hareket edebilir ve yolculuk ya-
pabilirlerse; kendi anlay��lar�n� özgürce 
ifade edebilir ve hiç kimse onlar�n özel 

Hat�rla

�nsan haklar� insana kendi esas ihtiyaç-
lar�n� giderebilmesini �artlar yarat�yor. 
Devlet vatanda�a iyi bir hayat sa�lam�� 
kendi do�al haklar�n� tan�mak veya insan 
esas haklar�na sahiptir demek: iyi bir ev, 
e�itim, verdi�i eme�in kar��l���n� almas�, 
ilimle u�ra�mas�, dine kar�� inanç özgür-
lü�ü, maddi ve manevi zenginlik yarat-
makt�r. �stek ile esas ihtiyaçlar aras�nda 
fark yap�ld���nda insan� koruyan esas 
haklar� bileceksiniz. Ancak modern top-
lumda insan ihtiyaçlar� sürekli art��� için 
insan haklar� cetveli de sürekli geni�liyor.

Günümüzde en tan�nm�� uluslararas� in-
san haklar� ve özgürlükleri belgeleri �un-
lard�r:

Insan ve vatanda� haklar�n� beyannamesini
26 A�ustos 1789 
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ve aile ya�am�na kar��amaz, onlar bu 
ya�am hakk�ndan yararlanm�� demektir. 
Makedonya C. Anayasas�na göre insan 
hayat� onun hakk�d�r, bu da hiç kimsenin 
hayat�n�n hiçbir �ekilde tehlikeye at�l-
mas�na izin verilmez demektir. Bu hak 
uyar�nca, her çe�it i�kence, cezaland�r-

ma ve insanl�k d��� davran�� 
yasaklanmaktad�r.

Özgürlük hakk�; temel insan haklar�n-
dan biridiri. Bu hak, bir çok hakk�n ger-
çekle�mesi için esas say�lmaktad�r.

Bu hak insaniyet göstergesi ve de-
mokrasinin temelidir. Bu hak uyar�nca, 
mahkeme karar� hariç, hiç kimsenin öz-
gürlü�ü s�n�rland�r�lamaz. Makedonya 
C. Anayasas�n�n 12. maddesinde yer 
ald���na göre; ”mahkeme karar� hariç, 
hiç bir vatanda� özgürlü�ü s�n�rland�-
r�lamaz”. “hakça yarg� yasas�na göre, 
polis merkezine ça��r�lan veya getiri-
len her bir ki�iye, neden tutukland��� 
sebepleri hemen aç�klanmal�, tutuklan-
d��� andan itibaren en geç 24 saat sü-
resinden sonra mahkemeye ç�kar�lma-
l�d�r. Ceza gerektiren bir i�le suçlanan 
ki�i, mahkeme karar�yla suçu kan�tlan-
mad���na kadar suçsuz say�lmaktad�r. 

Özgürlük hakk�, vatanda��n, devlet 
topraklar� kapsam�nda serbest hareket 
etmesini ve istedi�i yerde ya�amas�n� 
sa�lamaktad�r.

�kna, vicdan, dü�ünce ve aleni ifa-
de hakk�; her insana garanti edilen 
özgürlükleridir. Bunlar�n sayesinde 
insan, kendi bireyselli�ini ve onuru-
nu beriltebilir, kendisini ayn� ve e�it 
hakl� hissedebilir. Bu, özgürlükleri in-
sana aleni olarak, sözlerle veya di�er 
�ekillerde (resim, karikatür), di�er in-
sanlar�nkinden farkl� oldu�u durumda 
bile ya�amla ilgili kendi görü�lerini, 
iknalar�n� gösterebilme ve sergilemeyi 

sa�lamaktad�r. Tabi ki, insan 
bu özgürlükleri kötüye kul-

lanmal�d�rlar. Bu yüzden, demokrasi 
devletlerinde genelde milli, din ve �rk 
nefretini k��k�rtabilen konu�malar ve 
gösteriler kanunla yasaklanmaktad�r. 
Bu özgürlükler çerçevesinde, vatan-
da�lara, milli, uluslararas� kurumlar ve 
kamu hizmetlerine öneriler, bildiriler ve 
a�la��lar sunmaya izin veren özgürlük-
ler de bulunmaktad�r. Bas�n ve di�er 
medyalar�n özgürlükleri; çok önem-
lidir çünkü bu araçlar sayesinde kamu 
oyunun yarat�lmas�na etki edilmekte-
dir. Vatanda�lar, toplumda olup biten-
ler ile ilgili, medyalar (bas�n ve elekt-
ronik) arac�l���yla bilgi edinme hakk�na 
sahiptir.

Herkes kendi dinini seçme hakk� vard�r
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Din özgürlü�ü hakk�; ki�isel bir hak-
t�r. Herkese, özgürce kendi inanc�na ve 
vicdan�na göre inanaca�� dini seçebil-
me olana��n� sa�lamaktad�r. Bu hakka, 
insan�n kendi dinini veya inanc�n� 
de�i�tirme hakk�, bireysel veya ba�ka 
insanlarla birlikte, özel veya aleni olarak, 
e�itim, dini ibadet ve ayinler arac�l���yla 
kendi dinini veya inanc�n� icra etme öz-
gürlükleri de dahildir.

Örgütlenme özgürlü�ü hakk�; vatan-
da��n temel hakla�ndan biridir. Bu hak 
uyar�nca, özellikle saiyasette, insalar 
ortak etnkinlik yapma olana��na sahiptir. 
Bu hak esas�na göre vatanda�lar, siya-
si partiler, sendikalar, dini birlikler, insan 
haklar�n� koruma topluluklar�, yard�mse-
ver topluluklar kurma olana��na sahiptir 
ve bu �ekilde kendi siyasi, ekonomik, 
kültürel vve di�er ba��ml�l�klar�n� göste-
rebilirler. Bu topluluklar�n amac�, toplum-
daki sorunlar� aç��a ç�karmak ve iktidar�, 
bu sorunlara daha çabuk çözüm bulma-
ya zorlamakt�r.

Uyrukluk hakk�, yerküresinde hiçbir in-
san uyruksuz olmamal�d�r. Bir insan�n o 
devlette ait olup olmad���, devletin bire-
yi olup olmad��� sorular�n da kapsayan 
bu hakla, vatanda� ile devletin ili�kisini 
belirlenmekte. Sadece, uyrukluk hakk�na 
sahip olan bir birey bütün di�er sivil hak-
lara ulaöabilir.

Seçme hakk�; bu hakk� insanlar bir çok 
�ekilde gerçekle�tirmektedirler. Örne�in; 
18 ya��n� doldurduktan sonra toplumda 
bir kamu görevi yapabilir, seçebilir ve se-
çilebilir. Oy kullanma hakk�ndan yararla-
nan vatanda�lar, iktidara kendi temsilci-
lerini seçebilirler. Aday olarak kendilerini 
gösterebilir ve ba�kan, meclise milletve-
killeri, belediye ba�kanlar�, seçebilirler.

��te insan haklar�

Kad�n – erkek, ya�l� – genç, siyah – beyaz, 
inananlar – inanmayanlar, herkes e�it haklara sahiptir.
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Bu haktan yararlanarak, belirli siyasi so-
rular hakk�nda tart��abilir ve yaz� yaza-
bilirler, siyasi partiler kurup bu partilere 
üye olabilirler, seçim kampanyalar�na 
kat�labilme ve protesto edebilme olna��-
na sahip olurlar. Siyasi ya�ama kat�lma 
hakk�, vatanda�lara oldu�u gibi, onun 
ald��� kararlar üzerine de etki etmeyi 
olanakl� k�lmaktad�r.

EKONOM�K, SOSYAL 
VE KLÜLTÜREL HAKLAR
Ekonomik – sosyal haklar, ikinci nesil 
insan haklar� olarak da bilinmektedir 
çünkü sivil ve siyasi haklarla k�yasland�-
��nda , bu haklar çok geç tan�nm�t�r. Bu 
haklar grubuna �unlar dahildir:

• Her �ahs�n çal��maya ve i�çilikten ko-
runmaya hakk� vard�r;

• Herkesin e�it i� kar��l��nda e�it ücre-
te hakk� vard�r;

• Herkesin kendine ve ailesine insanl�k 
haysiyetine uygun bir ya�ay�� sa�la-
yan ücrete hakk� vard�r;

• Herkesin ödenmi� tatil hakk� vard�r;

• Herkesin i�sizlik hastal�k güçsüzlük 
ve ihtiyarl�k durumunda sigorta hakk� 
vard�r.

Bu haklar çok önemlidir. Bu haklar insa-
na, toplumda ekonomik ve sosyal gü-
venlik sa�lamaktad�r. �nsanlar� i�sizlik-
ten korur, kendi isteklerine göre meslek 
seçmelerini sa�lar, çal���p kendileri ve 
aileleri için ya�ama gereçleri sa�lamak-
tad�r. Bu haklardan yararlanan insanlar 

Bilginizi kontrol edin 
ve kullan�n

Herkesin kendi meslek seçme hakk� vard�r

Hat�rla

Vatanda�lar�n özel hak ve özgürlükle-
ri, ya�a hakk�, özgürlük hakk�, dü�ünce 
hakk�, hareket etme hakk�, din hakk�, 
uyrukluk hakk�, insan de�erleri olarak al-
g�lanmal�d�r. Onlar, insan onurunu koru-
makta ve ayr�mc�l��a yol açmamaktad�r. 
Bu haklar, bütün di�er haklar�n geröek-
le�mesi için bir temeldir.

Siyasi hak ve özgürlükler, vatanda�a 
toplumdaki siyasi hayata kat�lma hakk�-
n� vermektedir. Bu haklar, toplumun de-
mokrasisi ve yap�s�na ba�l� olarak de�i�-
mekte ve geni�lemektedir.

1. Hangi haklara sahip oldu�unu ara�t�r. 
Senin haklar�na sayg� duyulmad���na 
dair baz� örnekler belirt!

2. Önemlerine göre vatanda� haklar� s�-
ralamas� listesini olu�tur!

3. Bili�im okur yazarl��� hakk�n�n mev-
cutlu�u konusunda senin dü�üncen ne-
dir?

4. Baz� insanlar�n çifte vatanda�l��� var-
d�r. bunun iyi ve kötü yanlar� nelerdir?
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genelde kendi ya�am ihtiyaçlar�n�: rahat 
bir konut, g�da, giyim e�yalar� vb. kar-
��lamak için yeterince maddi gereçler 
kazanmaktad�rlar. Ekonomik – sosyal 
haklarla, insanlara mal ve mülk sahibi 
(özel veya ortak) olam imkan� da veril-
mektedir. 

Ayn� zamanda, bu haklar arac�l���yla 
insanlara, uygun t�bbi yard�m ve uygun 
sosyal güvenlik de sa�lanmaktad�r. Bi-
reyler, çal��ma hakk�ndan yararlanma-
d�klar� durumunda (hastal�k, sakaltl�k, 
ya�l�l�k ve benzeri) ve ya�am için gereç-
ler sa�layamad�klar� durumunda, insan-
lar�n bu haklar� uyar�nca, devlet onlara 
sosyal yard�m sunmaya mecburdur. 

Bu haklar olmadan, insan�n siyasi hak-
lar� pek de önemli de�ildir. E�er devlet 
(hükümet), en dü�ük ücreti belirlemez 
ve i�siz kalan, hastalanan veya ya�la-
nan insanlar� koruyamazsa o zaman in-
san�n haysiyeti de korunamaz.

E�itim hakk�; temel sosyal ve ekonomik 
haklardan biridir. Bu hak sadece birey 
için de�il, aile ve bütün toplum için de 
önemlidir. �nsan okuyarak belirli bir mes-
lek alan�nda e�itilir ve mesle�i sayesin-
de kendi ihtiyaçlar�n� giderme gereçleri 

sa�lar. E�itimli, haz�rl�kl� ve yetenekli 
vatanda�lar, her toplumsal birlik için te-
mel zenginli�i olu�turmakta çünkü onlar 
toplumun iktisadi ve kültürel geli�menin 
ta��y�c�lar�d�r.

Kültürel haklar; insanlara toplumun 
kültürel hayat�na kat�lmalar�n�, sanat-
tan zevk almalar�n�, bilimsel ilerlemenin 
edinimlerini kullanmalar�na ve kendi ser-
best vakitlerini istedikleri gibi kullanma-
lar�na olanak sa�lar.

Bu insanlara, di�er insanlar�n yard�m� gereklidir

Herkese e�itim görme imkan� verilmelidir

Bu haklardan yararlanan insanlar, top-
lumdaki durumlar hakk�nda iyi bilgilendi-
rilmi�, tatil ve e�lence için serbest zaman-
lar� vard�r. Yolculuk yapmak, yaz tatiline 
veya k�� tatiline gitmek için kulland�klar� 
ödemeli tatiller (y�lda birkaç gün) vard�r. 
�nsanlar�n, kendi ki�iliklerini geli�tirme ih-
tiyaçlar� vard�r.

Bu yüzden insanlar okur, spor yapar, 
sanatla u�ra��r ve ara�t�rmalar yaparlar. 
Bu ihtiyaçlar�n�, kültürel haklar arac�l�-
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�yla kar��lamaktad�rlar. Kültürel hak-
larla müelli� er, kendi bilimsel, edebiyat 
ve sanat eserlerini korumaktad�rlar. Bi-
limsel ve sanatsal yarat�c�l�k özgürlü�ü 
müelli� re, eserlerinin yasaklanmayaca-
�� garanti etti�i gibi müelli� erin de, a�a-
��lan�p zulüm görmeyeceklerini garanti 
ediyor.

�nsanlar�n temiz ve kirletilmemi�, olas� 
çevre kirlili�inden korunmu� bir çevre-
de ya�ayan ihtiyaçlar� vard�r. herkesin 

grubunda, öyle denilen az�nl�k haklar� 
da bulunuyor. �nsan Haklar� Evrensel 
Bildirgesinde yer alan uluslararas� ta-
n�nan insan haklar� listesi tamamlan-
mam��t�r. Ça�da� ya�am tarz�, listenin 
yeni kategori insan haklar�yla geni�-
lemesi ihtiyac�n� zorunlu k�lmaktad�r. 
Örne�in; t�p bilimlerinin geli�mesiyle, 
özellikle genetik mühendisli�i, insan 
organlar� nakli ve benzeri, uluslararas� 
topluluk, insan haklar� listesinin geni�-
lemesi konusunda daha kapsaml� dü-
�ünmelidir.Bütün insanlar kendileri için neyin iyi oldu�unu 

biliyorlar

Resim Galerisi; müze, sinema, tiyatro veya konsere 
gitti�inde hangi haklardan yararlan�yorsun

kirlenmi� hava, su ve topra��n zararl� 
etkisinden kendi sa�l���n� korumaya 
özel hakk� vard�r. Bütün bunlar� kül-
türel haklar sa�lamaktad�r. Bu haklar 

�nsan haklar� birbirleriyle ko�ulland�r�l-
m�� ve ba�l� olduklar�ndan, insanlar için 
ayn� önemi ta��maktad�rlar. �nsan Hakla-
r� Evrensel Bildirgesinde, herkesin ken-
disine ve ailesine, g�da, giyim ve konut 
dahil sa�l�k ve iyi ya�am �artlar� sa�la-
yan ya�am standard� hakk�na sahip ol-
du�u duruyor. Fakat bu hak, çal��ma ve 
i�sizlikten koruma hakk� olmadan ger-
çekle�tirilemez. �nsan çal��sa da, inasn 
haysiyetine uygun bir ya�am sa�lamak 
için yeterince kazanç elde edemeyebi-
lir. Bu yüzden çal��ma hakk�, normal bir 
ya�am için yeterli olacak gelir hakalr�na 
ba�l�d�r. 
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�nsan Hak ve Özgürlükleri 
Nas�l Korunur?
Vatanda� hak ve özgürlüklerini korumak 
için, onlar�n bilinmesi gerek. Makedon-
ya Cumhuriyeti Anayasas�na göre va-
tanda�lar�n hakk� ve görevini, ayn� za-
manda onlar� korumak için devletin bir 
yükümlülü�üdür.

Devlet, vatanda�lar�n�n hak ve özgür-
lüklerini korumak için, özellikle ya�am 
tehlikesi (özgürlük,mülkiyet) s�ras�nda 
bir yükümlülü�ü vard�r. Bu amaç için, bir 
devlet tertibat� vard�r: polis, savc�l�k ve 
yarg�; idari ve denetim organlar�; Om-
budsman ve Makedonya Parlamentosu; 
Anayasa Mahkemesi, Hükümet olarak 
en yüksek devlet yetkililerini kapsar.

E�er bir hak ve özgürlükleri devlet ta-
raf�ndan zarara gelirse, vatanda�lar ilk 
olarak kendi haklar�n� aramak için dev-
letin yarg� sistemine ba�vurmalar�, ayn� 
zamanda hak ve özgürlüklerinin al�nma-
s� için ba�ka yol ve yöntemlerin var ol-
du�unu bilmeleri çok önemlidir. Örne�in; 
kamuoyunu ve medyay� bilgilendirmek, 
insan haklar�n�n korunmas� için sivil top-
lum örgütleri, uluslararas� haklar�n koru-
ma kurulu�lar, vb.

Bilginizi kontrol edin 
ve kullan�n

Blirlenen hak ve özgürlükler, di�er insan-
lar�n hak ve özgürlüklerine zarar verme-
melidir.

Örnekleri analiz edin ve hangi insan 
haklar�n�n ihlal edildi�ini sonuçland�r-
maya çal���n�z? Devlet vatanda�lar�na 
kar�� yükümlülüklerini kar��lay�p kar��la-
mad���n� incele?

1. Ülkede t�bbi bak�m masra� ar� o kadar 
artm��t�r ki vatanda�lar ödeyemez hal-
de. Hükümet tüm ulusal tedaviyi (sa�l�kl� 
koruma) tan�tmak için reddediyor, bunun 
pahal� oldu�unu dü�ünüyor.

2. Geli�memi� bir ülkede devlet elekt-
rik santrali yap�m�na karar vermi�, kimki 
burada yüzlerce çal��an insan yer ala-
cak. Fakat kömürle çal��acak ve hiçbir 
� ltresi olmayacak. �n�a edilecek elektrik 
santralinin yak�n�nda ya�ayan halk dev-
letin bu karar�na itiraz ederek protestolar 
ötgütlemeye karar vermi�ler. Protesto 
polis müdahalesi ile kesildi.

3. Ebeveyinler – tar�mc�lar diyor ki 10 
ya��nda çaçuklar�n okula gitmelerine 
gerek olmad���n�. Onlar�n evde inekleri 
korumas� gerekti�ini. Okuldaki yetkililer 
ise bu ailevi sorunu oldu�unu ifade edi-
yorlar.

4. Hükümet devlette grev yapman�n 
ekonomiye zarar verdi�ni ifade ediyor. 
O grevleri yasakl�yor, ve bu sorunun 
halledilmesi için endüstriyel konseyler 
örgütlüyor, kimki i�adamlar�, hükümet 
yetkilileri ve sendika temsilcilerinden 
olu�an, bu örgüt sorunlar� gidermek için 
çal��malar düzenler.V
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DEMOKRAS� VE 
DEMOKRAS�N�N TEMEL 
ÖZELL�KLER�
�nsanlar ya�amlar� süresice durmadan 
aile içi, i� yeri ve arkada�lar� aras�nda 
çe�itli çözümler üretmektedirler. Genel-
de kendi, çözümlerinin, di�erlerinin çö-
zümlerine uygun olmas�na çaba göter-
mektedir.

Bir toplumda vatanda�lar�n, ortak ya�am 
ç�karlar� dahilinde karar getirme hakk�na 
sahip olduklar�nda, o toplumda demok-
rasinin var oldu�unun söyleyebiliriz.

hakk�nda ortakça çözüm bulmaya im-
kan yokmu� (Atinada’ki durumda oldu�u 
gibi).

Bu yüzden bugün, demokrasinin en çok 
uyguland��� �ekil, temsilci demokrasisi-
dir. Vatanda�lar, onlar�n ad�na karar ge-
tiren, yöneten ve yasalar getiren temsil-
ciler seçmektedir. Buna göre demokras� 
halk�n iktidar�d�r.

Demokratik toplumda vatanda�lar oy 
kullanarak onlar�n ad�na iktitarda kimin 
olaca��n� belirleme hak ve sorumluluk-
lar�n� gerçekle�tirmektedir. Buna kar��l�k 
olarak, demokratik olmayan toplumlarda, 
oy verme i�lemi formaliterdir ve daimi ik-
tidar�n belirledi�i insanlar�n seçiminin 
yasala�mas� için bir araç olarak hizmet 
etmektedir.

En yüksek yasama organ� 
isimleri - Meclis

Makedonya Makedonya 
Cumhuriyeti Meclisi

Fransa Ulusal Meclis
Rusya 

Federasyonu
Duma

ABD Temsilciler Meclisi
Polonya Sejm
Slovenya Devlet Sözü
�spanya Cortez

Demokrasi toplumunda vatanda�lar ik-
tidardan ba��ms�zd�r ve kendi tercihleri 
ile örgütlerde üye olma haklar�na sa-
hiptirler. Bu örgütler arac�l���yla, iktida-
r�n ald��� siyasi kararlar konusunda etki 
edebilme olana��na sahiptirler. Bu ör-
gütler; siyasi partiler, sendikalar, yard�m 
sever örgütler, sanat topluluklar�, pro-
fesyonel birlikler, sivil toplum te�kilatlar� 
ve benzerleridir. Bu �ekilde devletin bir 
çok yetkileri azalmakta ve yok olmakta-
d�r. Di�er taraftan vatanda�lar�n ve sivil 
toplum özgürce geli�mesi için imkanlar 

Antik Demokrasi

Demokrasinin ba�lang�c�
Demokrasi ilk olarak m.ö V. y.y.’da Ati-
na kent – devletinde meydana ç�km��t�r. 
Devlet ba�kan� hükümetler, ba�bakan 
olmad���ndan devlet, yeti�kin erkekler-
den olu�an be� ila alt� bin aras�nda üyesi 
olan Meclis taraf�ndan yönetiliyormu�. 
Kad�nlar, köleler ve yabanc�lar bu Mec-
lise dahil de�ilmi�.

Atinda’daki bu demokrasiye, dolays�z 
demokrasi denirmi�.

Devletlerin büyümesi ile bütün vatanda�-
lar�n bir yerde toplanmas�na ve bir soru 
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yarat�lmaktad�r. Kamu, demokratik top-
lumun esas özelli�idir.

Devlet yöneticisi monar�i ( örne�in k�-
ral) düzeni ilkeleriyle tönetiliyorsa o ülke 
parlamenter monar�i devletidir diyoruz. 
Yok e�e devlet cumhurba�kan� var der-
sek o halde devlet ti büyük  millet,mec-
lisi,taraf�ndan,yönetilen, cumhuriyettir.
Makedonya,buörnekten,biridir) 

Her devletin milleti temsil eden ve ka-
nunlar� uygulayan kendi  meclisi,olma-
s�.gerekiyor.

Devlet kurumlar�n�n çal��malar� vatan-
da�lar için aç�k oldu�undan bu �ekilde 
onlar, siayset ve toplum ile ilgili önemli 
sorular bak�m�ndan kendi tutumlar�n� 
da ifade etmektedirler. Kamu arac�l�-
��yla, iktidar denetlenmekte ve vatan-
da�lar�n ç�kar ve ihtiyaçlar� do�rultu-
sunda yönlendirilmektedir.

Demokraside demokratik olmayan top-
lumlarda, her zaman vatanda�lar�n 
suistimal ve zulüm yap�lma olanakla-
r� mevcutmu�. Devlet ad�na, insanlar 
hapse at�lm��, mallar�na el konulmu�, 
i�kenceye maruz kalm��, sürgün edil-
mi� ve hatta yasal karar getirilmeden 
öldürülmü�lerdir.

Amerikal� devlet adam� Tomas Cefer-
son, 1801 y.’da bir konu�mas� s�ras�n-
da �unlar� söylemi�;

“Devlet ve milletin ç�kar�ndan önemli 
kararlar�n getirilmesinde kat�lmas�na 
imkan verilen her insan, seçimlerin ol-
du�u sadece bir gün de�il, y�l�n her gü-
nünde...

O gücünü, bir kimsenin Sezar veya Bo-
naparta taraf�ndan elinden al�nmas�na 
kar��l�k, öncellikler kalbini koparmala-
r�na izin verecek nitekim hakk�n�”. Bu 
demektir ki her vatanda��n ifade, dü-

�ünce, kendi tutumunu sergileme ve 
ele�tirme hakk� vard�r.

Demokratik toplum vatanda�lara kar�� 
bu gibi davran��lara izin vermez. Kanun 
kar��s�nda e�itlik hakk�, her demokratik 
toplumda esas bir hakt�r. Zengin veya 
fakir birey, bu yada �u din mensubu 
fark� yap�lmaks�z�n, herkesin kanun 
kar��s�nda e�it koruma hakk� vard�r. 
mahkeme karar� ve özürlü bir neden 
olmadan, hiç kimsenin evine zorla giri-
lemez ve arama yap�lamaz.

Medyalar, kamu oyunun olu�mas�nda etkiler

Kamu arac�l���yla, iktidar kontröl edili-
yor ve halk�n ç�kar� ile ihtiyaölar�n� gi-
derecek yolda yünlendiriyor.

Pratikte demokrasiyi uygulamalar� için 
vatanda�lar�n, vatanda� kültürüne sa-
hip olmalar� gerekmektedir. Bu da, e�i-
tim arac�l���yla elde edilmektedir. Bu 
yüzden e�itimin, demokrasinin ba�ar�-
s�nda hayati önem ta��d��� söylenmek-
tedir.

Demokratik bir toplumda kanun önün-
de e�itsel haklara sahip olma herke-
sin esas hakk�d�r.

Demokraside, polisin gece ziyaretleri-
ne yer yoktur. Hiç kimse, mahkeme ka-
rar� getirilmeden tutuklanamaz.
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Demokratik olmayan toplumlarda, iktidar 
söz edilen ve giri�imleri olmayan pasif 

DEMOKRAS� DEVLET 
VE D��ER DEVLET 
YÖNET�M B�Ç�MLER�
Devlet, ögütlü bir toplum biçimi te�kil 
ederek yönetimin çal��malar� da di�er 
etkinliklerden; tar�m, esnaf ve ticaret-
ten ayr�d�r. Bu demektir ki, bir tak�m 
insanlara toplumdaki di�er insanlar� 
yönetme görevi verilmektedir.

Bu yüzden her devlette halk, yönetim-
de olanlar ve yönetime boyun e�enler 
ayr�lmaktad�r. Yönetimin olmas� kaç�-
n�lmazd�r.

Bilginizi kontrol edin 
ve kullan�n

vatanda�lar yaratmay� çabalamaktad�r.

Demokratik toplumun amac�, dü�ünce-
lerini ele�tirebilecek, kendi hak ve gö-
revlerini iyi bilecek ba��ms�z vatanda�l�k 
kültürü yaratmakt�r. Bunun için bilgi ge-
reklidir. Onun için demokrasinin geli�me-
sinde e�itimin özellikle öenemi vard�r.
Demokrasinin esas özelliklerinden hür 
dü�ünceli ve kendi haklar�n� iyi bilecek 
ba��ms�z vatanda�lar olu�turmakt�r. 
Onun için ise bilgi gerekiyor.

Demokraside bu tür ziyaretler yasakt�r

Daha Fazla Ö�ren

E�er demokrasinin tarihsel geli�imini 
takip ederseniz halk�n iktidar� olarak, in-
sanlar taraf�ndan ve insanlar için demok-
rasinin geli�mesi ile birlikte kral�n mutlak 
gücünün s�n�rlayan demokrasi taraf�n-
dan fark edilmektedir.

XVII. y.y’da �ngiltere’de demokrasi, Oliver 
Kromvel’in ad� ve çal��mas�yla ba�lant�-
l�d�r. Karl I. Charls, sadece yeni bir vergi 
uygulamas� gerekti�inde Parlamento-

yu topluyor, ondan sonra Parlamentoyu 
fesh ediyormu�. Bu yüzden Parlamento 
ve Kral aras�nda çat��ma ç�km��.

Parlamento, kendi ordusunu kurmu ve 
ordu Kromvel taraf�ndan yönetilmi�. Bu 
ordu, iki kere Kral ordusunu yendikten 
sonra da Kral idam edilmi�tir. �ngiltere 
Parlamenter Monar�i olmu�.

Parlamento, kendi iktidar�yla Kral’�n üs-
tündeymi�, kanunlar� getirip, ayn�s�n� de-
�i�tirebiliyormu�. Parlamento izniyle an-
cak vergiler toplanabilir, kral bütçesi de 
BMM’ i taraf�ndan ayarlan�rm��.Yüz y�l 
sonra �ngiltere örne�ini fransa da takip 
etme�e ba�lam��t�r.

1. Demokrsinin esas özelliklerini belirt.

2. Do�rudan ve temsilci demokrasisi 
aras�ndaki farklar� belirt.

3. Vatanda�lar iktidar�n kararlar�na ne 
�ekilde etki edebiliyor?
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Her toplumun ana sorusu, iktidar ile 
halk aras�ndaki ili�kilerin ne biçimde 
düzenlenmesi oldu�udur. �ktidarda 
olanalr, neden iktidarda olduklar�n� ve 
yönetimde olmalar�na kimin raz� oldu-
�unu bilmeleri gereklidir. 

E�er ki onlara halk taraf�ndan yönet-
me onay� verilmi�se o zaman demok-
rasi devletten söz edilmektedir. E�er 
iktidar, halak taraf�ndan de�il de zora-
ki bir �ekilde elde edilmi�se, o zaman 
demokrasi olmayan devletlerden söz 
edilmektedir

�ki çe�it monar�i vard�r: mutlak ve me�-
ruti (Anayasal, Parlamenter) monar�i. 
Mutlak monar�i, hükümdar�n (Kral�n) 
iktidar�n�n s�n�rs�z oldu�u bir devlet 
düzenidir. Me�ruti anayasa monar�isi, 
hükümdar�n iktidar� anayasayla s�n�r-
land�r�lm�� belirli bir devlet düzenidir. 
Anayasa iktidar ile halk aras�nda ili�ki-
lerin düzenlendi�i devletin temel yasa-
s�d�r.

Bu toplumlarda devletin, i� yerlerin sa�-
land��� insanlarn ücretsiz e�itim görüp 

sa�l�k ile emekli sigortalar�n sa�lad��� 
bilinmelidir. Devlet sosyal bir devlett, 
fakat demokrasi iktidar�n temeli say�lan 
esas insan haklar�n�:

Söz, ifade ve bas�n özgürlü�ü; din öz-
gürlü�ü;Toplanma ve birle�me özgürlü-
�ü; Hakça yarg� hakk�n� yerine getire-
miyordu.

Demokrasi olmayan yönetim örne�i 
monar�idir. Genelde, bir ki�i (Kral, Çar, 
Sultan) taraf�ndan yönetilen ülkedir. 
Ortaça� feudal devletlerde, hüküm-
dar kendi iktidar�n� Tanr� iste�i olarak 
özürlemektedir. Asl�nda hükümdar 
Tanr�’dan devleti yönetme izni alm��t�r. 
Hükümdar’�n iktidar�n� onun soyundan 
gelen biri, o�ullar�, karde�i veya aile 
üyeleri devralmaktad�r.

Sözü edilen insan haklar�na sayg� du-
yulmad��� demokrasi olmayan iktidar 
�ekillerinden biri daha askeri dikta-
törlüklerdir. Bu devletlerde formalite 
olarak daha fazla siyasi parti mevcut 
olmas�na ra�men seçimler serbest 
de�ildir. Bu devlletlerde kime oy vere-

HÜKÜMET

HALK
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cekleri konusunda seçmenelere çe�itli 
biçimde bask�lar uygulanmakta ve her 
zaman iktidar�n deste�i olan adaylar 
seçilmektedir. Bu yüzden askeri dikta-
törlükler, demokratik de�ildir.

demokrasi sa�lamaktad�r. Bu yüzden, 
demokrasi bir de�erdir.
Büyük i�sizlik ve yoksulluk ko�ullar�nda 
halk demokrasiye olan güvenini kay-
beder ve demokratik olmayan ba�ka 
yönetimde( komunist, fa�izm yönetimi, 
askeri diktatörlükler) çareyi arar. Bu 
durumda demokrasi olmayan yönetim, 
Parlamentoyu fesh ediyor, siyasi parti-
leri � kir ifade özgürlü�ünü yasaklayarak 
sendikalar� da fesh edip kendi ba��na 
kararlar getiriyor. Fakat toplum yeniden 
krize u�rad���nda halktan memnuniyet-
sizlik artt���nda demokratik olmayan 
yönetimi de�i�tirecek kimse kalmaya-
cak.

Örne�in; 1933 y�lna kadar milyonlarca 
i�siz Amerika’l� varm��. Yüzbinlerce in-
san g�da i� ve kalacak yer arayarak ül-
keyi dola��yormu�.

Bir popüler �ark�n�n nakarat� gibi “Kar-
de�, bana on sent verebilirmirisin?” 
sözleri her tarafta duyuruluyormu�. 
Toplum, evsizlere ve zenginlere bölün-
mü�.

Bu �artlarda, Amerika ba�kan� Franklin 
Rusvelt, 1938 y�l�nda radyo arac�l���yla 
yapt��� bir konu�mas�nda, demokrasi-
nin ortadan kalkmas� olana��na i�aret 
etmi�.

“Demokrasi, di�er büyük devletlerde de 
yok oldu, bu devletlerin halk� demokra-
siyi art�k sevmemelerinden de�i de, bir 
i� ve güvenli�in olmad���ndan yorgun 
dü�tüklerinden, kendi aç çocuklar�n� 
görmekten, çaresizlik duygusundan, 
devletin �a�k�nl���n� görmekte, iktidar�n 
zay�� ���ndan ve önderli�in yoklu�un-
dan...sonunda, çaresizlik içinde, yiye-
cek bir �eyler elde edecekleri umuduy-
la, özgürlü�ü kurban etmeyi seçmi�ler. 
Biz Amerika’da: bizim demokrasi ensti-
tülerimizin korunabilece�ini ve çal��abi-

De�er olarak demokrasi;
Demokrasi, halk�n seçmi� oldu�u tem-
silciler taraf�ndan yönetimin uygulan-
ms�d�r. Halk ad�na yönetmek için halk 
taraf�ndan seçilenler, kendi yönetim-
lerini özürlemelidirler. E�er halk�n bir 
i�i, kaliteli saül�k korumas� varsa, ken-
di çocuklar�na eüitim sa�layabiliyorsa, 
e�er emekliler yeterli emekli gelirleri 
al�yorsa, o zaman bu halk yönetiminde 
memnundur ve iktidar kendi yönetimini 
özürlemi� say�lmaktad�r.

E�er halk yönetimden memnun de�il-
se, ola�an veya ola�anüstü seçimlerde 
yönetimi de�i�tirebilme imkan�na sa-
hiptir. Seçimler arac�l���yla, halk�n yö-
netimi seçme ve de�i�tirme olana��n� 

Demokrasi!
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lece�ini biliyoruz. Fakat onlar� korumak 
için, demokrasi yönetimin bilinçli ve so-
rumlu bir �ekilde insanlar�n ekonomik 
güvenli�inin korunmas� yolunda çaba 
sarf edece�ini kan�tlamam�z greklidir...”

luma yararl� bir hizmet geli�tirmek için 
kurulmu� yasal topluluklard�r ve herkese 
yard�m etmek için kurulmu�lard�r. Make-
donya C.’de çok say�da sivil toplum ku-
rulu�lar� vard�r. Örne�in; sendikalar, dini 
toplulukalr, ekoloji kurulu�lar�, insan hak-
lar�n� koruma kurulu�lar� ile hay�rsever 
dernekleri, kad�n dernekleri vb.

Sendikalar�n rolü
Sendika hak ve özgürlüklei, insan hak 
ve özgürlüklerinin ayr�lmas parças�d�r. 
Onlar Birle�mi� Milletlerin insan hakla-
r� evrensel beyannamesinde yer ald��� 
gibi, Makedony C.’nin Anayasas�n’da 
yer almaktad�r. Sendikalar demokrasi 
prensiplerine dayal� çal��malar�n ba��m-
s�z örgütleridir. Sendikalar sadece çal�-
�anlar�n de�il tüm vatanda�lar�n eylem 
düzenledikleri en eski formdur. Sendika-
lar, yüzy�ll�k bir geçmi�e sahiptir. Kapi-
talizmin geli�imiyle daha do�rusu eme-
�in sömürülmesiyle meydana gelmi�tir. 
Sendikalar en yüksek üye say�s�na sahip 
oldu�undan dolay� en güçlü sivil toplum 
kurulu�lar�d�r. ��çilerin sosyal ekono-
mi haklar�n� savunmktad�rlar. Sendika-
lar ya�am standartlar�n�n iyile�tirilmesi 
amac�yla maa�lar�n yüksekli�i, çal��ma 
�artlar�n�n iyile�tirilmesi, i�çilerin i� yerle-
rinden olmamalar�n� engellemek yönün-
de çal��malar gerçekle�tirmektedir.

Bilginizi kontrol edin 
ve kullan�n

Yol kapatma

1. Demokrasi ve demokrasi olmayan 
devletlerde yönetim nas�l seçiiyor?

2. Demokrasi ve demokrasi olmayan 
devletler aras�ndaki farkl�l�klar� belirt?

Grev yasal araçlar� onaylanm��t�r

S�V�L TOPLUM 
KURULU�LARI
Sivil toplum kurulu�lar� ya da sivil toplum 
örgütleri, resmi kurumlar�n d���nda kalan 
ve bunlardan ba��ms�z olarak çal��an, 
politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çev-
resel amaçlar� do�rultusunda lobi çal��-
malar�, ikna ve eylemlerle çal��an, üye-
lerini ve çal��anlar�n� gönüllülük usulüyle 
alan, kâr amac� gütmeyen ve gelirlerini 
ba���lar veya üyelik ödemeleri ile sa�-
layan kurulu�lard�r. Sivil toplum örgütleri 
oda, sendika, vak�f ve dernek ad� alt�nda 
faaliyet gösterir. Vak�f ve dernekler top-
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Ekoloji Dernekleri
Ça�da� toplumlar giderek ekoloji aç�-
s�ndan kirli toplum oluyorlar. Her gün 
gerçekle�en at�k mazlemeler, kimyasal 
ürünler, ula��m araçlar�n�n att��� kirli 
gazlar, endüstri yap�lar� ve fabrikalar, 
çevrenin kirlenmesine neden oluyor. 
Fabrika sahipleri daha çok kazanç 
sa�lamak arzusuyla hava ve suyun 
kirlenmesini engelleyen donan�mlar� 
fabrikalar�na yerle�tirmekten kaç�n-
maktalar. En fazla hava ve suyun kir-
lenmeiyle, dünya gezegenindeki tüm 
canl�lar�n hayatta kalmalar� tehlike 
alt�nda kal�yor. Vatanda�larda ekoloji 
bilincinin yoklu�u, ekoloji felaket tehli-
kesini artt�r�yor.

Çevrenin korunmas� için devletlerin 
büyük bir ço�unlu�unda de�i�ik etkin-
likler gerçekle�tiren ekoloji dernek ve 
örgütleri kurulmaktad�r. Temel görevi, 
vatanda�ta ekoloji bilincini uyand�rma-
n�n yan�s�ra çevrenin korunmas� için 
önlemler almaktad�r. Onlar medya ara-
c�l���yla sorunu kamuoyuna tan�t�yor 
ve sa�l�kl� ya�am ortam hakk�n� koru-
yacak yasalar� getirmesi için yasama 
organ�n� etkilemeye çal���yor.

Ödev

Metni, okuyun daha sonra yorumlay�n. Hü-
kümetiniz varsa sorunu nas�l çözerdiniz.

Makedonya haber ajans� (MIA)’n�n 

21 ocak 2008 tarihli makalesinden 
al�nt�.
Köprülü’nün Ye�iller koalisyonu Dö-
kümhane’nin yerinin de�i�tirilmesini 
istiyor.
“Köprülü’nün Ye�iller koalisyonu ad� al-
t�nda bir araya gelen sivil toplum kuru-
lu�lar�, belediye meclisi üyeleriyle görü-
�erek, kur�un ve çinko dökümhanesinin 
bulundu�u yerde genel kent plan�n�n de-
�i�tirilmesi giri�imlerinin h�zand�r�lmas�n� 
istiyor. Onlar kentin ekonomi geli�imine 
kar�� de�iller ancak bunun vatanada� 
sa�l���na kötü yans�ma kar�� gelmekte-
ler... Köprülü kad�nlar�n� %90’n�, kent için 
tek ç�kar yolun Dökümhanenin kentin gü-
neyinden 18 km uzakl��a ta��n�lmas� ol-
du�unu dü�ünmekteler... Ye�iller koalis-
yonu, Dökümhane yerinin de�i�tirilmesi 
için Hükümetin bütçeden para ay�rmas� 
giri�iminde bulundu” ... “30 y�l faaliyet 
gösteren Dökümhane’nin yöre halk� sa�-
l���na verdi�i zararlar� tela�  etmek için 
hükümet �imdiye kadar para ay�rmam��-
t�r. Ye�iller koalisyonu temsilcisi, �imdi 
geçmi�teki ynl��lar�n� düzeltmek ve Köp-
rülü vatanda�lar�n sa�l���n� koruma ola-
na�� vard�r” �eklinde konu�tu.
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Vatanda� inisiyati�  demokrasiyi 
ilerletirir
1890 ile 1917 Y�llar� aras�nda ABD’de 
ilerlemecilik (progresivizm) denilen re-
form hareketi ba�lam��t�r. Amac�, top-
lumdaki sapmalar� ortadan kald�rmak ve 
sosyal adalet ile daha büyük demokrasi 
kurmakt�r. �lerlemecilik yanl�lar� siyasi 
yolsuzluklara, iktidar�n suistimal edilme-
sine, i� soygunlar�na vb. yolsuzluklara 
�iddetle kar�� ç�kmaktad�rlar. Bu etkinlik-
leri gazeteci ve yazarlar yürütmektedir.

Bunlarda biri ünlü yazar Mark Twen imi�. 
“S��r Dönem” isimli eserinde ABD de-
mokratisini ele�tirmektedir.

Günlük ve haftal�k dergilerde hükümetin 
ve büyük �irketlerin mefkilerini kötüye 

kullanmalar�yla alakal� yaz�lar ç�kmaya 
ba�lad�. “Kolier” dergisi gazetecisi �da 
Mey Tarbel, Standart Oil �irketinin � nansi 
skandal�n� ortaya ç�kard�. Halk aras�nda 
skandallar� ortaya ç�karan gazeteci ola-
rak tan�n�rm��.

Yazar Apton Sinkler “Balta Girmemi� 
Orman” isimli roman�nda, Chikagoda et 
ürünlerini i�leten büyük bir fabrikada ça-
l��malar�n son derece hijyensiz ortamda 
gerçekle�tirildi�ini gün yüzüne ç�karm��. 
Ünlü Amerikan yazar� Teodor Drayzer 
“Finansman” ve “Titanik” adl� romanlar�n-
da, çok basit bir �eklilde o zaman�n Ame-
rika toplumunda büyük i�lerde yap�lan 
soygun ve doland�rmalar� tarif etmi�tir. 
Yazar Frank Noris “Delik” isimli eserinde 
tacirlerin bu�day � yatlar�n� nas�l etkile-
diklerini halka aç�klad�. O bu eseriyle çif-
çileri protestolara te�vik etmektedir.

“Kentlerin Utanc�” isimli roman�nda Lin-
koln Stivens ABD’deki siyasi yolsuzlu�u 
aç��a ç�kar�r.

Tüm bu örnekler, sivil giri�imlerin ülke 
siyasetine etkisinin büyük oldu�u sonu-
cunu ortaya ç�karmaktad�r. Yaz�l� sözün 
gücü ile yazarlar ve gazeteciler birli�i, 
dönemin kamuoyunu hareketlendirerek 
siyasi liderlerin somut önlemler almala-
r�n� mecbur b�rakm��t�r. Bundan hemen 
sonra ABD’deki ço�u devlette ya�am ve 
çal��ma �artlar�n� kolayla�t�ran yasalar 
getirilmi�tir.
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Demokratik siyasi düzenin kültürü
De�erler, standartlar ve vatanda�lar�n bir 
dizi davran�� kurallar�n� temsil eder. On-
lar�n sayesinde vatanda�lar�n demokrasi 
davran��lar�na yön verir; ba�kalar�n�n ç�-
karlar�na ve görü�lerine sayg�, yan� s�ra 
di�erlerinin de farkl� özelliklerine sayg� 
duymakt�r.

Bu tür kültür vatanda�lar� ho�görülü ol-
mak için güçlendirir, dikkatli ve diyaloga 
aç�k ve onlardan farkl� olan di�erleriyle 
nas�l uyum sa�layabilirler.

SIYASI TEMSIL – 
SEÇIMLER

Siyasi Partiler Neden Gereklidir?
�nsanlar topluluk halinde ya�arlar, ancak 
ayn� ihtiyaç, istek ve ç�karlar yoktur. Ayn� 
ortamda ya�atabilmeleri için davran�� 
kurallar� olu�turark onlar� kendi istek ve 
ç�karlar�na göre uygularlar.

Atina demokrasisini inceleyn bilim adam-
lar�, burada da birbirlerine kar�� ç�kan, 
anla�amayan, de�i�ik dü�ünce ve ç�kar-
lar�na sahip olan gruplar�n oldu�u sonu-
cuna var�lm��t�r.

Do�rudan demokraside topluluk üyeleri 
kendileri karar verme hakk�na sahip ol-
malar�na ra�men bu onlar�n birlikte ya-
�amalar�, birbirine kar�� grupla�maya-
caklar�, birilerinin ç�karlar� di�erlerininki 
ile çeli�meyece�i anlam�na gelmez.

Günümüz demokrasi toplumlarda da dü-
�ünce ve ç�kar çat��malar� mevcuttur. 
Ancak kamu tart��malar�, kar��l�kl� an-

la�malar, ortak karar getirmekle bunlar�n 
üstesinden gelinmektedir. 

Toplumda de�i�ik ç�karlar�n varl���n� ta-
n�mak ve sayg� göstermek � kri, siyasi 
partilerin kurulmas�na yol açar.

1788 y.’da “Federalist” isimli dergide 
Amerika Anayasa’s�n�n babas� Ceyms 
Medison siyasi partilerin varl�k gereklili-
�ini �öyle aç�kl�yor:

“Üstünlük, güç ve kazanç iste�i, insan 
davran��lar�n�n kal�c� özelli�idir. Bu dav-
ran�� insanl��� birbirinden daima ay�r�-
yor. Aralar�ndaki dü�manl��� alevlendirip 
i�birli�i yerine birbirine zulüm yapmalar�-
na sebep oluyor. �nsanl���n bu kar��l�kl� 
dü�manl�k e�ilimi o kadar güçlüdür ki, bir 
sebep olmad��� zaman bile dü�manca 
duygular� te�vik edip �iddetli çat��malar 
dürtüyor”.

Medisona göre insanlar�n dü�man kamp-
lar�na ayr�lmas� en belirgin sebebi sevet 
da��l�m�n�n dengesiz olmas�d�r.

Toplum üyeleri aras�nda farkl� ç�karlar 
oldu�unda, onlar (gizlice veya aç�kça) 
ç�karlar�n� gerçekle�tirmek için grupla-
��rlar. Bu yüzden, ç�karlar�n� aç�kça dile 
getirebilecekleri dernek kurma olanaklar� 
sa�lanmal�d�r. 

Bunan dolay� en iyi yol sisyasi par-
ti kurmalar�na imkan sa�lamakt�r. Bu 
yüzden siyasi partiler ayn� siyasi gö-
rü�ü payla�an, ayn� sosyal gruplardan 
gelen ve siyasette ayn� tutum ve ç�kar-
lar� olan ki�ilerin organizasyonlar� ola-
rak tan�mlan�r.

Ça�da� Toplumlarda Siyasi Partiler
Vatanda�lar�n seçme hakk�, her toplum-
da oldu�u gibi Makedonya’da da demok-
rasinin temelidir. Vatanda�lar de�i�ik 
enstitü ve devlet organlar�nda kendile-
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rini temsil edecek ki�ileri seçerler. Ör-
ne�in: belediye ve �ehir Meclislerinde, 
okul yönetim kurullar�nda, kamu kurum 
ve kuruluilar�nda temsilciler seçilir vb. 
Ancak seçimlerin en önemlisi Meclisteki 
milletvekillerinin seçildi�i ve dört y�lda bir 
düzenlenen Parlamento ile Cumhurba�-
kan�’n�n seçildi�i ve be� y�lda bir düzen-
lenen Cumhurba�kanl��� seçimleridir. 
Adaylar, bu devlet mevkiilerine siyasi 
partiler taraf�ndan önerilir. Vatandailar ç�-
karlar�n� koruyaca��na ve en iyi ekonomi 
durum sa�layaca��na inand��� adaylara 
oy kullan�rlar.

Bizdeki siyasi davran��lar üzerine yap�-
lan incelemelerden ortaya ç�kan sonuç-
lar, vatanda�lar�m�z�n ortak ç�karlar� de-
�il (kamu güven, daha iyi sa�l�k sistemi, 
kaliteli e�itim vb) �ahsi ç�karlar� ön plana 

leri genelde kendi parti adaylar�na oy 
kullan�rlar.

De�i�ik siyasi partiler vard�r. temsil ettik-
leri ideolojiye göre partiler sa�c� ve sol-
cu partilere ayr�l�rlar. Bu ay�r�m geçmi�te 
yap�larak günümüzde de yap�larak kul-
lan�lmaktad�r. Buna göre solcu partiler 
daha çok i�çilerin, sa�c� partiler ise ser-
maye ve sahiplerinin ç�karlar�n� savunur-
lar. Orta tabaka halk�n ç�karlar�n� koru-
yan öyle denen ortac� partiler de vard�r.

Partilerin ayr�m� bir ayr�m üzere daha 
oluyor. Buna göre devrimlere ve antide-
mokratik çözümlere yatk�n radikal parti-
ler ile demokrasi ve toleransl� bir �ekilde 
çözümlere yol veren partiler mevcuttur. 
Bundan dolay� ikinci tercihli partiler daha 
büyük bir halk tabakas� taraf�ndan des-
tek görüyor.

Siyasi partiler, her ne kadar Parlamento-
da vatanda��n ç�karlar�n� savunsalar da 
kendilerinin ç�karlar� vard�r..

Siyasi partilerin ç�karlar� daha uzun süre 
iktidarda kalmakt�r

koyan siyasi programlardan yana oylar�-
n� kulland�klar�d�r.

Fakat seçmenlerin kararlar�n� ba�ka fak-
törler de etkiler. Bunlardan biri ait olduk-
lar� partidir.

Seçmenlerin seçimine: Partilerin pro�-
rami �çerikli�i (ekonomi alanda devletin 
istikrar�,yeni i� yerlerin aç�l�m� v.s) gibi 
faktörler etki etmektedir. Siyasi parti üye-

Makedonya C.’de oy kullanma hakk� 
kimde var?

Makedonya C. Anayasas� 22. Madde-
sine göre: 18 ya��n� doldurmu� olan 
her vatanda��n genel ve do�rudan 
e�it oy hakk� ve gizli oyla serbest se-
çimler de uygulan�r.

Oy hakk� gizli oyla serbest seçimlerde 
uygulan�r.



72

Cumhuriyet istatistik kurumu verilerine 
göre, Makedonya C.’de kay�tl� 39 siyasi 
parti vard�r. Onlar Makedonya C.’nin ve 
siyasi partilerin yasalar�na göre kurulur-
lar. Buna göre siyasi partilerin program-
lar� sattüleri ve etkinlikleri, Makedonya 
C.’nin anayasal düzeninin y�kmaya yö-
nelik olmamal�d�r. Askeri sald�r� tahriyi 
ve ça�r�s� yapmak yasakt�r. Bunun d�-
��nda milli, dini yada �rk aç�s�ndan kin 
veya çekememezli�i k��k�rtmamal�d�r.

Baz� ülkelerde, geleneksel seçim siste-
mi ve bir kural olarak, iki büyük parti ha-
kim olmas�d�r, ve bu sisteme, iki partili 
sistemi

denir. Di�er ülkelerde daha (be�, on 
veya) daha fazla siyasi partiler vard�r. Bu

sisteme çok partili düzen denir, genellik-
le iktitarda farkl� birle�ik partiler mevcut-
tur, iktidarda olanlara koalisyon olarak 
adland�r�l�r.

Tüm bu sistemler iktidar partisi veya it-
tifak partilerinin parlamentoda ço�unlu-
�a sahip olmalar� ve yeni bir hükümet 
olu�turmak önemlidir. Daha az oy alan 
parti veya ittifaklar muhalefeti olu�turur. 
Muhalefetin görevi; mecliste hükümeti 
ele�tirmek, çal��malar�n� denetlemek, 
gözetlemek ve sorumluluk istemek, ama 
hiçbir �eyi de�i�tiremez.
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MAKEDONYA 
CUMHURIYETI SIYASAL 
SISTEM

Ça�da� Makedonya Devletinin 
Olu�umu
Ça�da� Makedon devletinin temelleri 
�kinci Dünya Sava�� s�ras�nda ayarlan-
m��t�r. 6 Nisan 1941 y.’da Yugoslavya 
Krall��� sald�r�ya u�rad�. Krall���n içe-
risinde bizim ülkemiz de dahildi. Fakat 
herhangi bir özel bölüm olarak de�il 
S�rbistan hakimiyeti alt�nda Vardar böl-
gesi olarak adland�r�lm��t�r. Antifa�ist 
devletlere kar�� yürütülen Halk kurtulu� 
hreketlerinde makedon halk� d���nda 
Makedonya’da ya�ayan di�er toplu-
luklar ( Türk, Arnavut, Ulah, Romen) 
da kat�larak devletin ba��ms�zl��� için 
önemli ba�ar�lar elde edilmi�.

2 A�ustos 1944 y�l�nda “Aya Prohor 
Pçinski” manast�r�nda ASNOM’un birin-
ci oturumu tutuldu. Bu oturuma Make-
donya’n�n her yerinden temsilciler i�ti-
rak etmi�. ASNOM’un birinci oturumun-
da önemli kararlar al�nm��. Makedonya 
devleti ilan edilmi�, makedonca resmi 
dil kabul edilmi�, iktidar�n en yüksek 
makamlar� belirlenmi�. Devlette ya-
�ayan her vatanda��n dil, din, �rk, soy 
ve cinsiyeti bak�lmadan herkes kanun 
önünde e�it haklara sahip olmu�lar.

�kinci dünya sava��n�n akabinde Ma-
kedonya di�er be� devletle birlikte 
yeni bir olu�umun içerisinde yer ald�. 
Bu olu�um Yugoslavya Federatif Halk 
Cumhuriyeti olarak adland�r�m��. 
Daha sonralar� isim de�i�ikli�i yap�l-
m�� ve bu biriktelik 1991 y�l�na kadar 
Yugoslavya’n�n parçalanmas�yla sona 
ermi�.

8 Eylül 1991 y�l�nda Makedonya halk� 
referandum yoluyla devletin Yugos-
lavya’dan ayr�lmas�na ve ba��ms�z bir 
ülke olarak kalmas�na karar vermi�-
ler. 18 Kas�m 1991 y�l�nda Makedon-
ya Anayasas� kabul eimi�. Anayasada 
devletin yönetim biçimi belirlenmi�. 
Demokratik Parlamenter düzen. Halk 
kendilerini yönetecek ki�ileri seçim 
yoluyla belirlemi� böylece hükümetin 
kurulmas� sa�lanm��. Hükümet devlet-
le ilgili yeni yasalar kabul ederek, dev-
lette yeni ya�ama alanlar� sa�lanm��. 
Devetin sembolleri belirlenerek, yeni 
enstitülerin kurulmas�na karar verilmi�.

Bu enstitüler bar��, huzur ve refah� 
sa�lamak için kurulmas�na ihtiyaç du-
yulmu�tur.. Dolay�s�yla Makedonya 
C.’nin savc�l���, polis ile askeri enstü-
tüleri kurulmu�tur. E�itim, kültür, üre-
tim ile ticaretle ilgilenecek enstitütleri 
kurulmu�tur.

Bundan dolay� her y�l 8 Eylül Makedon-
ya’n�n Ba��ms�zl�k Günü olarak kutlan�r.

Makedonya Cumhuriyeti Meclisi Ma-
kedonya C. Meclisi, vatanda�lar� temsil 
ederek yasama gücünü kullanan organ-
d�r. Mecliste milletvekillerinin say�s�her 

Vatanda�lar referandumda; Makedonya 
Cumhuriyeti için “ evet ” dediler

Evet

Hay�r
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zaman ayn� de�ildir. Bu rakam 120’den 
– 140’a kadar de�i�ebilir. �lk parlamento 
seçimlerinden bugüne kadar milletvekil-
lerinin say�s� 120’dir.

Mecliste milletvekilleri her dört y�lda dü-
zenlenen genel, do�rudan ve özgür se-
çimlerde gizli oy kullan�larak seçilirler.

Çal��malar�n etkili olmas� ad�na, Meclis 
daimi ve geçici çal��ma organlar� olu�-
turmaktad�r. Meclis komisyonlar� daimi 

çal��ma organlar�d�r. Meclisin ba�kan� 
ve bir yada daha çok ba�kan yard�mc�s� 
vard�r. Bu yetkililer d���nda Meclisin sek-
reteri de vard�r. Meclis ba�kan� Genel 
Kurul toplant�lar�n� düzenleyerek onlar� 
yönetmektedir.

Meclis ba�kan�, milletvekilleri ve Cum-
hurba�kan� seçimlerini ilan etmektedir.

Meclisin Sorumluluklar�
Meclis, oturumlar �eklinde ve çal��ma tü-
zükleri gere�ince çal��maktad�r. Yetkiler 
ise Anayasa’yla belli edilmi�tir. Meclisin 
temel yetkisi yasalar� getirmektir. Yasa-
lar� ek ve de�i�tirme hakk�n�n yan�s�ra, 
Meclis ayn� zamanda yeni Anayasa ge-
tirmekle de yetkili organd�r. Meclisin yet-
kileri aras�nda referandum ve af (suçun 
affedilmesi) ilan etmesi de yer almakta-
d�r. Bunlar�n d���nda Mkedonya C. Mec-
lisi’nin di�er yetkileri vard�r.

Muha-Muha-
lefetilefeti

SeçimSeçim

Makedonya C. – Meclis Binas�
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Milletvekilleri
Milletvekilleri Meclis faaliyetleri ve giri-
�imlerin ba�l�ca ta��y�c�lar�d�r. Seçim-
lerde onlar için oy kullanan vatanda�lar, 
milletvekillerine Mecliste çal��ma ve va-
tanda� ad�na karar alma hakk�n� vermi�-
tir. Her miiletvekili �ahsi olarak yasa öne-
risi sunma hakk�na sahiptir. Milletvekilleri 
hükümet görevlilerinden çal��malar� hak-
k�nda sorumluluk ta��malar�n� isteyebilir 
(örne�in Bakan ) veya Hükümetin güve-
noyu hakk�nda soru�turma talep edebilir. 
Bunu genellikle muhallefet partisi millet-
vekilleri yapmaktadr. Sorumluluk talebi-
nin yan�s�ra, milletvekilleri Hükümet ça-
l��malar�n�n kontolü için bir gerece daha 
sahiptirler - milletvekilleri sorular� yönelt-
mek.

Milletvekili görevini yapanlar�n dokunul-
mazl�klar� vard�r. Dokunulmazl�k hakk�, 
milletvekilinin baz� yasalar etkisi d���n-
da kalmalar� anlam�na gelir (gözalt�na 
al�namaz veya Mecliste yapt��� konu�-
malar ve kulland��� oylar için mahkeme-
ye ç�kart�lamaz, Meclisin izni olmadan 
özgürlü�ünden al�koy�lamaz vb.). Mil-
letvekillerin görev süreleri dört senedir 
ancak ola�anüstü durum veya sava� 
döneminde görev süreleri devam ettiri-
lebilir. Milletvekilerinin toplam say�s�nda 
ço�unlu�unun istek göstermeler� takdir-

de Meclis çal��malar�na daha erken ara 
verebilir.

Muhalefet’in Görevi
Mecliste muhalefet partileri demokrasi 
kültürünü olu�turan ve koruyand�r. Onlar 
hükümet çal��malar�n� kontrol eder, dav-
ran��lar�n� ele�tirir ancak de�i�ik çözüm-
ler de sunarlar.

�ktidar ve muhalefet demokratik siyasi 
sisteminin en önemli parçalar�d�r.

Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti
Makedonya hükümeti yürütme organ-
lar� ta��y�c�s�d�r. Hükümet yasalar ve 
di�er düzenlemelerin uygulanmas�n-
da sorumludur. Onun yükümlülükleri 
Makedonya C.’nin Anayasa’s�yla be-
lirlenmi�tir. Hükümet, hükümet ba�ka-
n� ve bakanlardan kurulu bir yürütme 
organ�d�r. Onlar Mecliste milletvekili 
olamazlar. Hükümet, Meclisteki toplam 
milletvekilinin ço�unluk oyuyla hükü-
meti seçer. Kendi çal��malar� için Mec-
lis önünde sorumluluk ta��r. O, Meclisin 
onaylad��� yasa, devlet bütçesi ve di�er 
düzenlemeleri önerir. Hükümet çal��-
malar�n� devlet ba�kan� yönetir.

Hükümet, bakanl�klar�n ve di�er yö-
netim organlar�n�n çal��malar�n� kont-
rol eder ve hükümetlerin tan�nmas�na 
karar verir; di�er devletlerle diplomasi 

Gölün kurudu�unu 
h�� ç görmez m�� si

Öyle sen dü�ünüyorsun,
�� kt�� dar öyle dü�ünmez k�� !
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ve konsolosluk ili�kiler kurar vb. bunlar 
Hükümetin yetkilerinden sadece baz�-
lar�d�r. Hükümet, kendi çal��malar�ndan 
devlet yönetimindeki organlara dayan-
maktad�r ki bunlar�n aras�nda en önem-
lileri bakanl�klard�r. Onlar çal��malar�n-
da �u prensiplere dayanmaktad�rlar: 
ba��ms�zl�k, Anayasa, yasalara sayg� 
ve sorumluluk.

Makedonya Cumhuriyeti 
Cumhurba�kan�
Makedonya Cumhuriyeti Cumhurba�-
kan�, Makedonya’y� ülke içinde ve ülke 
d���nda temsil etmektedir. Ayn� zaman-
da Makedonya silahl� kuvvetlerinin 
ba�kumandan� ve Güvenlik Konseyi 
ba�kan�d�r. Hükümet sistemi çerçeve-
sinde Makedonya Cumhurba�kan� ol-
dukça itibarl� yere sahiptir. Bu ise Cum-
hurba�kan�’n�n seçilme biçiminden 
kaynaklanmaktad�r. Cumhurba�kan�, 
genel ve do�rudan seçimlerde gizli 
oyla seçilir. O do�rudan milletvekilleri 
gibi seçilir. Cumhurba�kan� seçimleri 5 
y�lda bir düzenlenir.

Onun görevi hükümetin üyelerini be-
lirlemek için Ba�bakan� tayin etmektir. 
�ktidar sisteminde Cumhurba�kan�’n�n 
ba��ms�zl�k konumu, Meclisin çal��ma-
lar�n� kotrol etmesinden de görülmek-

tedir. Cumhurba�kan�, Meclisin ilan 
etti�i baz� yasay� imzalamama karar� 
alabilir. Bu durumda Meclis yasay� ye-
niden gözden geçirmelidir.

Makedonya Cumhuriyeti Yarg� �ktidar�
Makedonya yarg� sistemini asliye, tem-
yiz ve yüksek mahkemeleri uygulamak-
tad�rlar. Onlar yasalar� yürürlü�e geçi-
rerek, neyin adil oldu�unu ve gerçe�in 
kimden yana oldu�unu söylemekle yet-
kilidirler.

Asliye Mahkemeleri bir vey daha fazla 
bölge için kurulmaktad�rlar. Onlar birinci 
dereceli mahkemeler olup genel suç ve 
ekonomi suçlara, �ahsi ve aile ili�kilerin-
deki sorunlara, i� ve konut sorunlar�na 
vb. bakmaktad�rlar.

Temyiz Mahkemeleri ikinci dereceli 
mahkemeler olup temel mahkemelerde 
al�nan kara üzerine gelen �ikayetlere 
bakmaktad�r. Makedonya’da üç temyiz 
mahkemesi vard�r: Üsküp, Manast�r ve 
��tip’te.

Yüksek Mahkeme merkezi Üsküp’te bu-
lunan en yüksek mahkemedir. Makedon-
ya topraklar�nda bulunan tüm mahkeme-
lerin yasalar�n� ayn� �ekilde uygulamalar� 
için hesap yürütmektedir. Bunu yan�s�ra 
temyiz mahkemelerinde verilen kararlar 
üzere gelen a�la��lara bakmaktad�r.
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Mahkemelerin hüküm getirmeleri için 
ba��ms�z bir devlet organ�na ihtiyaç du-
yulmaktad�r. Bu organ�n görevi yasalar� 
ihlal edenleri tutuklamakt�r. Bu tür devlet 
oragn� Savc�l�kt�r. Bu organ devlet ad�-
na kovu�turma hakk�na sahiptir. Savc�l�k 
Meclisi atayan ve görevden alan organ-
d�r. Alt� y�lda bir Savc�l�k seçimi yap�l�r.

Anayasa Mahkemesi bir devlet oraga-
n� olup Makedonya C.’nin Anayasa ve 
yasalar�n� korumaktad�r. Anayasa mah-
kemesinin hakimlerini Meclis seçmekte-
dir. Seçimler iki y�lda bir yap�lmaktad�r. 
Anayasa’yla uyu�mayan yasalar� yürür-
lükten kaldrmak veya iptal etmek onun 
yetkisindedir. Ayn� zamanda, Anayasa 
mahkemesi insan hak ve özgürlüklerini 
de korur.

Cumhuriyet yarg� konseyi Meclis yar-
g� gücü çal��malar�n� Cumhuriyet yarg� 
konseyi sayesinde kontrol edilmektedir. 
Yedi ki�iden olu�an yarg� konseyi üye-
lerini Meclis alt� y�lda bir seçmektedir. 
Yarg� konseyi Meclise hkimlerin seçimi 
veya i�ten al�nmalar� için öneride bulu-
nur. Hakimlerin disiplin sorumluluklar� 
hakk�nda karar getirir, görevleri s�ras�n-
daki uzmanl�kalr� ve dürüstlüklerini de-
�erlendirir.

Ombdusman
Vatanda�lar�n büyük bir k�sm� hem � kir 
olmad��� takdirde hiçbir iktidar yönetim-
de kalamaz. Bu yüzden eskiden bile yö-
netimde bulunanlar halk�n kendileri için 
ne dü�ündüklerini ö�renmek ister. Eski 
Çin’de mandarini (devlet memurlar�) de-
nilen özel ki�iler varm��. Bunlar, Kral’�n 
“gözü ve kula��” olup halk�n devlet me-
murlar�n�n çal��malar� hakk�nda ne dü-
�ündüklerini ö�renmekle gçrevliymi�ler. 
Amaç memurlar�n yapt�klar� yanl��lar� 
ö�renip, ayn�lar�n� düzeltmekmi�. Mo-

dern demokratik toplumlarda vatanda� 
haklar�n�n bekçisi Ombdusmand�r.

Ombdusman Cumhuriyetin ba��ms�z 
organ�d�r. Devlet memurlar� yada kamu 
sorumluluklar� olan ki�iler taraf�ndan in-
citilen vatanda�lar�n haklar�n� korumak-
tad�r. Vatanda� herhangi bir formaliteye 
ba� vurmada ve hiçbir harcama yapma-
dan Ombdusmana h�zl� müdahale için 
ba�vurabilirler. Ombdusman� Makedon-
ya Cumhuriyeti Meclisi sekiz y�lda bir 
seçmektedir.

Yerel yönetimler de çok önemli de-
mokratik bir kurumdur. Makedonya’da 
127 belediye mevcuttur ve bunlar�n her 
biri kendi belediye ba�kan� ve belediye 
meclisi vard�r. kendi bölgelerini yönetme 
hakk�na sahiptir.

Bilginizi kontrol edin 
ve kullan�n

1. Makedonya Cumhuriyeti ne zaman ve 
kimin karar�yla devlet olarak ilan edilir?

2. Makedonya milletvekilleri, hakimler ve 
hükümet görev süresi nekadard�r?

3. Hangi devlet d��� örgütler ve dernek-
ler Makedonya’daki siyasi sisteminin bir 
parças�d�r.

4. Devlet d��� örgütler ve dernekler Ma-
kedonya’daki siyasi sisteminin ne tür bir 
parças�d�r.
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�HT�YAÇLAR, EMEK, 
ÜRET�M VE TÜKET�M

�nsan biyolojik ve sosyal bir varl�kt�r ve 
hayatta kalmak için ihtiyaçlar�n� kar��la-
mak gerekir. Kabar�k say�da antropolog-
lar�n yapm�� oldu�u ara�t�rmalar sonu-
cunda insan hayat�n�n nas�l zorland���n� 
ve birçok ihtiyaçlar�n�n artt���n� gösterir.

Amerikal� ünlü psikolog Maslov çe�itli in-
san ihtiyaçlar�n� belirledi: psikolojik, biyo-
lojik bir varl�k olarak (hava, su, g�da, vü-
cut �s�s�n� gerekir) ya�ayamaz; güvenlik 
(sa�lam ve güvenli bir ya�am sa�lamak); 
duygusal (sevgi, �efkat, hassasiyet, ait 
olma hissini kar��lar); ve onlar�n do�u�-
tan gelen yeteneklerini ön plana koyarak 
sayg�l� olmak gerekir. Tüm bu ihtiyaçlar� 
a��rl�kl� olarak iki gruba ayr�labilir:

• Primar (birincil) ; arac�l���yla, �nsa-
n�n kendi varl���n� garanti eder (� zik-
sel hayatta kalmas�n�),

• Sekundar (ikincil) ; insan�n daha ka-
liteli ve iyi bir ya�am (e�itim, sa�l�k, 
kültürel, vb.) sa�lar.

Toplumsal ya�am�n tüm alanlar�nda 
ilerleme ve yeni teknolojilerin uygulan-
mas� ile insan ihtiyaçlar� sürekli geli�en 
ve geni�leyen. Radyo – telefon icad� ile, 
bilgisayar insanlar�n ihtiyaçlar�n� büyük 
ölçüde artt��� ve onlar�n memnuniyeti-
nin de�i�mesini sa�lar. Yeni mal veya 
üreticilerin hizmetleri insan ihtiyaçlar�n� 
etkiler. Onlar sadece reklamlar arac�-
l���yla tüketicileri bilgilendirmek, piya-
sada yeni ürünlerin var oldu�unu ve 
yeni ihtiyaçlara onlar� te�vik etmektir. 
Reklam�n amac�, pazarlamac�lar yeni 
ürünlerini satmak için de�il ancak tüke-
ticileri bilgilendirmek, sadece yeni tüke-
tici ihtiyaçlar�n� uyarmakt�r. Yani, insan 
kendi ihtiyaçlar�n� kar��lamak için çe�itli 
hizmetlerden yard�m al�r. Çünkü insan 
onlar� kullan�r, yararlar� var, onlar kulla-
n�mda de�erilidir.

�nsan onlar�n ihtiyaçlar�n� iki �ekilde 
kar��lar: hem do�al tüketim yoluyla (sa-
dece ki�isel kullan�m için maddi mallar� 
üretir) ve sat�n alma yoluyla (tüketicile-
rin ihtiyaçlar�n� kar��lamak için tasar-
lanm�� malzeme mal ve hizmet sat�n 
alma). Maddi mal ve hizmet üretimi, 
sat�l�k ürün üretimi olrak adland�r�l�r ve 

BEN, MÜLK SAH�B�, 
ÜRET�C�, TÜKET�C�

Biraz daha sab�r 
olun, az kala 

Avrupaya gireriz

Bana 
ilgilenmez..! Niye ?!?!

Avrupada yemek 
at�lmaz ki...!
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mü�terilerinin ihtiyaçlar�n� maddi, mal 
ve hizmetler kar��lamak üretim mallar� 
denir.

Mallar�n üretimi s�ras�nda, üreticiler 
kendi ihtiyaçlar� ve arzular� taraf�ndan 
yönetilen, ancak ihtiyaçlar�, tüketicilerin 
be�enilerine arzular.Bu üretim ile tüke-
tim aras�nda var olan ba�l�l��� göster-
mektedir.

Insanlar�n organize bir faaliyet olarak 
maddi mal ve hizmetlerin üretimi, s�ra-
s�yla, insanlar�n ihtiyaçlar�na göre belir-
lenir.

Ekonomide, insan ihtiyaçlar�n� tatmin sü-
recine ki�isel tüketim denir. Bireysel 
ve ortak (genel tüketim) olabilir.

Malzeme, mal ve hizmet üretim süreci, 
belli bir miktarda malzeme (hammadde), 
sermaye mallar� ve emek harcama pro-
sesidir. Ekonomide bu tür harcanmaya 
üretim tüketimi denir.

Toplumdaki bir y�l içerisinde üretim mak-
sat�yla üretilen ile sat�lan mallar�n süreci-
ne Milli brüt ürünü (Gayri sa�  milli gelir) 
denir. O bütün maddi üretilen mallar�n 
parasal de�eri ve hizmetler ayr� ayr� kay-
dedilmesi i�lemi (sat�n alma) için, son 
kullan�c�lara organize pazar sat�lmakta-
d�r. Gayri sa�  milli gelir bir ülkenin ekono-
misinin geli�me elde düzeyinin gösterge-
si ve sakinlerinin ya�am standartlar�d�r.

Hat�rla

Mallar�n üretimi ile hizmetlerinden malla-
r�n sat�l���na kadar kaplanan sürece mal 
üretimi denir, nitekim tüketicilerin ihtiyaç-
lar�n� kar��layan üretimlere mallar denir. 
Mallar, herhengi üretilen bir mal�n sat�� 
ve kar amaçl� sürecini sa�layand�r. Mal 
üretimin kar��l��� � yat� parad�r.Bu üretim 
ve tüketim ba�lant�y� gösterir.
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Emek, sermaye ve toprak: Mal ve hiz-
metlerin her tür üretim üç temel faktörü 
(faktörleri) gereklidir. Bunlar olmadan tek 
bir i� ak��� ba�layamaz. Emek, belirli mal 
veya hizmet üretimi için gerekli herhangi 
bir insan etkinli�idir. Ka��t � ziksel çaba, 
ancak bilgi, beceri, yetenek de�il, sade-
ce ima i�gücü, e�de�erdir.

Sermaye herhangi bir üretim için ge-
reklidir. Bunu a�a��daki k�s�mlar� içer-
mektedir: i� araçlar�, emek ürünleri. I� 
için temel kaynaklar asl�nda araçlar�, 
makineler, binalar oldu�u üretim süreci 
ve çe�itli di�er tesisler olu�turmaktad�r. 
Üretimde kullan�lan tüm kaynak araçlar� 
sadece bir üretim dönemi için de�il bir 
kaç y�l için kullan�l�yor Demek bir üretim 
süreci geçirerek, uzun y�llar kullan�la-
caklar.

Üretim ö�elerini olu�turan hammadde 
ve yar�fabrikasyonlar insan (i� eme�i) 
ile üretim araçlar�n� kullanarak mallar� 
de�i�tirerek insan ihtiyac�n� kar��lamak 
amac�yla piyasaya mal üretimine dönü�-
türür. Emek ö�eleri üretim malzemeleri 
sürecinde harcanan malzemelerdir.

Toprak i�lemenin genel konusunu olu�-
tururken, tar�m, ormanc�l�k, in�aat için 
esas faktörlerden biri, yani i�in önko�u-
ludur.

Emek
bir kar���m�n haz�rlanmas�, k�zart�lmas�, 

kaplama (doldurma) �ekillendirme, süsleme, 
servis etme, sunma

Sermaye mallar� Elektrikli f�r�n, robot, kablar ve di�er mutfak 
gereçleri

Kullan�labilir mazemeler Un, yumurta, süt, �eker, reçel, ceviz, krema, 
gaz ve elektrik vb.

�yi harcay�n krepler

Hat�rla

�nsanlar�n ihtiyaçlar�n� kar��lamak için 
mal ve hizmet üretmek zorunda kal�-
yorlar. Onlar mal ve hizmet sat�n almak 
veya satmak, daha sonra al��veri�i. Bir 
kar yapmak için ekonomik faaliyetlerde 
kat�lmak (ücretler, kar, kira, faiz) sonra 
da��t�m ve do�rudan onlar�n ihtiyaçla-
r�n� kar��lamak için tüketime kat�lmak. 
Mal üretiminin temel özellikleri �unlard�r; 
Üretim, de�i�im, da��t�m ve tüketim.
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SOSYAL BÖLÜNME 
EMEK VE EKONOM�K 
�HT�SAS
Robinson Crusoe yaln�z üretir hikayesi-
ne göre; g�da, giyim, ayakkab� ve araçla-
r�, bugünün piyasa ekonomisi aç�s�ndan 
fantastik bir hikaye. Geli�mi� ekonomisi 
aç�s�ndan gerçekten bir ki�inin her �eyi 
üretmesi olanaks�zd�r.

Hiç bizim günlük yeme�imizde bir ekmek 
olu�turmak için gerekenleri merak etti-
nizmi. E�er ekmek üretimi için teknolojiyi 
tan�mlamak için çal���rsan�z, bu çok kar-
ma��k bir çal��ma süreci oldu�unu kabul 
edecektir.

Bu, bir ki�inin çok görevleri gerçekle�-
tirmesi için, okadar çok araç veya maki-
neleri i�letmesi (traktör pullukla, sulama, 
konbay, römorklu traktör, bir de�irmen 
un yap�lmas� için, f�r�n) mümkün de�ildir. 
Bugün insanlar

sadece ürün bir tür üretmek için ya da 
bir s�ralama i�lemi gerçekle�tirmek için 
e�itilmi�tir. Baz�lar� tar�mla u�re��r g�da 
üretmek için, ikinci mobilya üretilmesi, 
üç�ncü binalar�n yap�m� için plan ve pro-
jeler çizmek ve dördüncüsü haz�rlanan 
projelere göre binalar in�a etmek. Ba-
z�lar� otomobil sektöründe çal���r, baz�-
lar� ayakkab� üretmek ve onarmak, giy-
siler dikebilmek vb. Bu yüzden belli bir 
faaliyet için maddi ürünlerin sadece bir 
türünü üretmekmektir. Bu yüzden; ayak-
kab�c�lar, terziler, çiftçiler, mimarlar, in�a-
atç�lar, marangozlar vb. vard�r. Tüm bu 
modern toplumda emek ve yap�mc�l���n� 
iyi ve profesyonel oryantasyon üretici-
lerin türüne göre yap�lan ekonomik uz-
manla�ma bölünmesi oldu�unu sonucu-
na götürür.

Görünü�te tüm bu üreticiler ba��ms�z gö-
rünmesine ra�men, onlar birbiri olmadan 
olamazlar. �yi malzeme üretimi ve hizme-
ti herzaman kaliteli malzeme üreticilerin 
hizmetine ba�l�d�r. Örnek olarak; üretici 
ayakkab� üretmek için karar verirse, o iyi 
plan ve malzeme olarak ayakkab� yap�m 
sürecini organize etmek gereklidir. Ama 
onun üretimi di�er üreticilerin üretimine 
ba�l�d�r: ayakkab� yapmak için makine 
üretenlere, yan� s�ra ayakkab� yap�m� 
için malzeme sa�layan ki�ilere (deri üre-
ticileri, iplik, çivi, yap��t�r�c�, enerji, vb.). 
Ayakkab�lar�n� geli�tirmek gibi ayakkab� 
üreticisi i�i gerçekle�tirmek için (nitelikli) 
nas�l uzmanla�m��t���na ba�l�d�r.

Ödev

Tabloda üretim faktörleri aras�ndaki ili�-
kilendirmeyi aç�klar. Restoranda krep 
yapmada kullan�lan teknikleri anlat�l�r. 
Ayn� teknikler ev han�mlar� taraf�ndan 
kullan�l�r. Hangi krepler üretim mallar� 
olarak say�l�r.
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I� bölümü, modern toplumlar�n önemli bir 
özelli�idir. Onun as�l anlam� i� bölümünü 
uzmanla�t�r�lm�� çe�itli görevlere ayr�l-
mas�d�r. Sanayi öncesi toplumlarda böyle 
bir bölünme yoktu. Zanaatç�lar mevcuttu 
onlar kendi ürettikleri ürünlerin hem pa-
zara sunulmas� hemde sat�� � yatlar�ndan 
sorumluluydular. Bu i�lemler uzun süre-
liydiler. Her esnaf ilk önce bir ç�rak, sonra 
kalfa ve nihayet en sonunda usta olurdu.

En büyük de�i�iklik 18. yüzy�l’da sana-
yile�me ile ba�layan, süreçte olmu�tur. 
Üretim zaten küçük zanaat atölyelerinde 
öretilmez hale gelmi�, genelde yeni kuru-
lan fabrika salonlar�nda binlerce i�ci, ayn� 
anda çok say�da mal�n üretilmesi söz ko-
nusudur. Insan eme�inin her alan�nda çok 
say�da ba��ms�z sektöründe ayr�lm��t�r.

Günümüzde, geli�mi� ülkelerde ekono-
mik faaliyetlerin birçok türü vard�r ve bu 

nedenle sürekli yeni meslekleri ortaya 
ç�karmaktad�r. �htiyac� nedeniyle, baz� 
ihtiyaçlar� s�raya koymak için farkl� s�n�f-
land�rmalar yap�lm��. Günümüzde en çok 
kullan�lan emek alanlar�, buna göre s�n�f-
land�rmalara; birincil, ikincil ve üçüncül 
sektörlere bölünmü�tür. Birincil sektörde 
i�gücü yat�r�m içerir; tar�m, ormanc�l�k ve 
bal�kç�l�k; ikincil sektörde emek, sana-
yi yat�r�m�d�r; üçüncül sektör, i�gücü ve 
hizmetlerinde yat�r�m; (Ula��m, ticaret, 
bankac�l�k, hotelcilik). Bu sekörde kamu 
hizmetleri de yeral�r yani devlet kurumla-
r� taraf�ndan vatanda�lara sa�lanan hiz-
metlerdir (sa�l�k, e�itim, polis).

Bilgisayarla�ma ve otomasyon üretim-
de süreci için, her gün birincil ve ikincil 
sektöründe istihdam edilen ki�i say�s�n� 
azaltmakla ve üçüncü sektörde istihdam 
edilen ki�i say�s�n� art�rmaktad�r. Bugün 
endüstrideki i�ler de�eri ikili ya da üçlü 
olarak bahsediliyor.

Mal üretimi emek ve ekonomik uzmanla�-
ma olmadan mümkün de�ildir. Onlar top-
lumun çok önemli göstergelerdir. Onlar�n 
sayesinde bir toplumun geli�mi�lik düze-
yini belirler. Geli�mi� bir toplum, modern 
teknoloji eri�imi olan biri olarak tan�mlan-

Hat�rla

Bir adam tek bir ürün türünü üretti�i za-
man, ya da çal��ma faaliyetleri s�n�rl� sa-
y�da ile u�ra��rken, bu bir uzmanl�k oldu-
�unu anlat�r�r.



83

maktad�r. Bir kompleks bölümü vard�r, 
emek ve uzman i�gücü (yüksek e�itimli 
ve profesyonel kadrosu) karma��k bir bö-
lümü vard�r.

MÜLK�YET VE SERMAYE

Mülkiyet hakk� temel bir insan hakk�d�r. 
Özel mülkiyet hakk�, (Bireysel) mülkiyet 
ve üretim araçlar�n�n mülkiyeti.

Ara�t�rma etkinli�i

Ayn� meslek, i� e�it olarak tüm toplumlar-
da de�erli de�il. Ülkenin çe�itli meslekle-
rini analizet, daha sonra bu meslekler di-
�er ülkelerde nas�l de�erlenir ara�t�r. Elde 
edilen sonuçlar� yorumlay�z. Analizi ile ilgil 
rehberlik için a�a��daki sorular� kullan�n.

1. Meslek hangi sektöre aittir.
2. Meslekler prestijli midir, ücretler nas�l-
d�r.
3. Ne tür e�itim ve beceri meslek için ge-
reklidir.
4. Ne tür hareketlilik, hangi meslek kari-
yeri sa�lar.

Mülkiyet ve mülkiyet haklar�

Mülkiyet hakk� ve miras hakk�n� garanti 
eder. Bireyin ve toplumun mülkiyet hak-
lar�n� ve yükümlülüklerini olu�turur ve 
iyi hizmet etmelidir. Hiç kimse, mülkiyet 
veya ondan do�an haklar�ndan mahrum 
edilemez, söz konusu oldu�unda kanun-
la kurulan kamu yarar� d���nda.

Makedonya C. Anayasa’s�n�n 

30. Maddesi
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Ki�isel mülkiyet ki�isel kullan�m için 
ö�eleri (mal) içermektedir. Sahibi kendi 
ki�isel ihtiyaçlar�n� kar��lamak için bun-
lar� kullan�r. Onlar da ev, giysi, ayakka-
b�, araba, ki�isel hijyen araçlar� vard�r. 
Baz� ki�isel mülkiyet mallar� ekonomik 
faaliyeti halinde (araç taksi için, ev ki-
ralaranmak için) kullan�l�r.

Özel Mülkiyet üretim araçlar�n�n ki�ile-
re ait olmas� anlam�na gelir. Ba�ka bir 
anlat�mla bir �ahs�n elinde bulundur-
du�u mal�n kendisi ve menfaati ile bir-
likte ona ait olmas�, mal�n ba�ka birisi 
ile ili�i�inin bulunmamas�n� ifade eder. 
Günümüzde özel mülkiyet yasalarla s�-
n�rland�r�lm�� bir hakt�r, eski dönemlere 
k�yasla mutlakiyet içermez. Özel mülki-
yet bireyleri üretim araçlar�n�n, aile ve 
di�er organize gruplara ait olabilir. Mül-
kiyet haklar� veya varl�k ve uyu�ma-
yan haklar� konusunda otorite mülkiyet 
unvan� münhas�r�na aittir. Hiç kimse 

ba�kalar�n�n ba�ar�s� ve davran���n� 
engellemeye hakk� yoktur. Çünkü Özel 
mülkiyet daima sahipleri ve sahipleri ol-
mayan aras�nda davran�� olarak ifade 
edilir. Bu mülkiyet hakk� ile ili�kili güçler 
�eklinde mülkiyet sahiplerine ve (fonk-
siyonlar�n) yükümlülüklerine dayal�d�r;

• özelli�i üzerinde yönetim, denetim 
ve kontrol,

• sahip olunan fonlar�n kullan�m� ve

• mülkiyet hakk�n� elden ç�karmak.

Ilk izne göre, mülkiyet tapusunun sahi-
bi (veya bu onun ad�na kararlar verme-
ye yetkili olan) fonlar�, üretim sürecini 
organize edecek ve ona dahil olmak 
üzere, üretim için nas�l kullan�lan�laca-
��na karar verir. Sahibi onlardan hiçbir 
faydas� yoksa, o zaman üretim araçla-

Kiral�k
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r�n� ekonomik kullan�m�n� d���uda b�-
rakmak için karar verebilir.

Ikinci güç (fonksiyonu) göre, ba�l�k tu-
tucu üretim (ekonomik faydalar) araç-
lar�n�n önceki verimli kullan�m� geli�-
mekte olan mal istimlak hakk�na sa-
hiptir. Sahibi tüm de üretilen (gelir, faiz, 
temettü, kira, kar) ele ve tahsis nas�l 
karar hakk�n� almak hakk�na sahiptir.

Üretim araçlar�n�n elden mülkiyet veya 
hakk�n�n hakk� satan veya hediye ola-
rak vererek onlar� yabanc�la�t�rmak 
için sahibinin hakk�n� içerir.

Özel mülkiyet piyasa ekonomisi için 
çok önemlidir. Bu yönetim, kontrol, �ir-
ket üzerindeki sorumluluk ve i� riskine 
ba�l�d�r. Ba�ar�l� bir �irket genellikle 
ba�ar�s�z bir giri�im faaliyet zararlar� 
onlar�n de�erini azalt�rken, (sahip olu-
nan mallar�n piyasa de�erini art�rmak 
için) sahipli�ini art�rmay� hede� emek-
tedir. Ço�u vatanda�, üretim araçlar�na 
sahip de�ilsiniz. Onlar kiminle çal��t���-

n�z meslek, sanayi ve i�veren seçebilir-
siniz ücretsiz bir emek, bir parças�d�r.

Özel mülkiyet sadece form de�il. Eko-
nomik ve teknolojik geli�me üretimi 
(sermaye) ve grup olu�turma (ortakl�k) 
veren özel mülkiyet araçlar�n�n mülki-
yeti havuzu olu�turmay� gerektirmi�tir.
Böyle hissedar �irketleridir.
Genellikle �irketleri sahipleri (hissedar-
lar), taraf�ndan yönetilmez, ama özel-
yönetimi ekipleri taraf�nca yönetiliyor, 
onlar kâr pay� denilen bir kar almakta-
d�rlar.

Önceki tüm toplumlar için e�itsizlik üre-
tim araçlar�n�n mülkiyeti aç�s�ndan in-
sanlar�n özelli�idir. Üretim araçlar�n�n 
mülkiyeti kendi s�n�fsal bölünme için 
nedenidir. Her kabilesel ya�l�, derebe-
yi, i�veren, memur (toplum türüne ba�l� 
olarak) büyük etkisi vard�.

Endüstriyel toplumlarda kimin sahip-
lik haklar�, kamu veya devlet mülkiyeti 
olarak adland�r�lan özel ve kolektif olan 
üçüncü türü özelli�ini devam ettirmek-
tedir.
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Sermaye (Kapital)
Üretimin yap�labilmesi için gerekli üre-
tim faktörlerinin biri. Bir ekonomide mal 
ve hizmet istihsali için tabiat, emek, ser-
maye ve müte�ebbis faktörlerine ihtiyaç 
vard�r. Bunlardan en önemlileri emek ve 
sermayedirr  Sermaye servetin sabit ve 
devaml� olarak kabul edilen bölümüdür. 
Sermayenin devaml�l���, durmaks�z�n 
yeniden te�kil edilmesiyle aç�klan�r. Ser-
mayede vukua gelen eksilmeye amor-
tisman denilir. Sermayeyi sabit ve döner 
sermaye olarak ikiye ay�rmak mümkün-
dür. Sabit sermaye üretimde ilk kullan�l�-
�� s�ras�nda tükenmez. Fabrika, makina, 
teçhizat ve di�er sabit varl�klar bu ser-
mayenin örnekleridir. �lk kullan�l��ta yok 
olan para, stok ve alacak gibi sermaye 
türlerine döner sermaye denir. ��letme 
aç�s�ndan sermaye; kaynaklar�na göre 
öz ve yabanc� sermaye olarak ikiye ay-
r�l�r. Öz sermaye, i�letmecinin �ahsen 
sahip oldu�u servetinden ay�rarak i�let-
meye kullan�lmak üzere tahsis etti�i de-
�erlerdir.

Ayl�k kredilerimizi ödemek için evdeki 
paralar�m�z kapital say�l�r m�?

Öz sermayenin yan�nda i�letmecinin d�-
�ardan ald��� borçlar ve kredilere yaban-
c� sermaye ad� verilir. ��letmelerin mali 
bak�mdan sa�l�kl� olup olmad�klar�; ser-
mayenin öz sermaye ve yabanc� serma-
ye olarak bölünmesine ve bu sermaye 
kaynaklar�n�n kullan�ld��� sabit ve döner 
varl�k bile�imine göre tespit edilir.

Ekonomide sermaye deyimi daha çok 
reel kapital mallar� yani � ziki varl��� olan 
mallar� ifade eder. Günlük kullan�mda ise 
sermaye, genellikle parasal sermayeyi 
yani geçmi� tasarru� ann sonucu olan 
para stokunu belirtmektedir. Sermaye 
kavram�n�n iki önenv li özelli�i vard�r : (a) 
Yarat�lmas� bir fedakarl�k gerektirir.

Sermayenin kayna��n� tasarru� ar olu�-
turur. Tasarruf ise gelirin tüketilmeyen 
k�sm�d�r. Dolay�s�yla fertler bugünkü ge-
lirlerini tüketmekten vaz geçmekle (ta-
sarruf) bir fedakarl��a katlanm�� olurlar, 
(b) Sermaye, toprak ve emek gibi öteki 
faktörlerin üretimdeki verimlili�ini yüksel-
tir. Sermayenin yarat�lmas� için gereken 
fedakarl��a katlanman�n ödülü, verimli-
likteki bu art��lard�r.

O bak�mdan verimlili�i art�rd��� sürece 
yeni sermaye yarat�lmas� da sürecektir.

Bilginizi kontrol edin 
ve kullan�n

1. Üretim araçlar�n�n aç�s�ndan ki�isel 
mülkiyet ve özel mülkiyeti aras�ndaki te-
mel farklar nedir?

2. Neden her toplumda belirgin mülkiyet 
ili�kileri mevcuttur?

3. Ailen ya da yak�n arkada�lar�n serma-
ye sahibi olup olmad�klar�n� belirleyin? 
Sermayenin hangi �ekilden söz edildi�ini 
aç�klay�n?
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P�YASA VE PARA
Piyasa ve Piyasa Mehanizman�n 
Ayr�lmas�
Piyasa talep ettikleri mal ve hizmetler 
kar��l���nda para vermek isteyen al�c�-
larla, para kar��l���nda mal ve hizmet 
sunmak isteyen sat�c�lar�n bulu�tuklar� 
yer piyasa olarak tan�mlan�r. Tüketici-
ler mallar� para kar��l���nda sat�n ala-
rak kendi ihtiyaçlar�n� gidermektedirler. 
Al�c� ve sat�c�lar�n (arz ve talebin) bir-
birleriyle kar��la�malar�na imkan sa�-
layan örgütlü birim piyasay� olu�turur. 
Bundan sat�c� mal sahipli�ini al�c�ya 
transfer ederek bunun kar��l���na para 
al�yor. Al�c� ise sat�c�n�n sundu�u mal�-

na sahiplenmesi için bunun ödemesini 
yapar.

Piyasa arz� ve talebi aras�nda nas�l iyi 
bir ili�ki oldu�unun göstergesi, yani mal 
(hizmetleri) � yat ve miktar� hakk�nda te-
darikçiler ve talep sahipleri aras�ndaki 
etkile�imi de�i� toku� edilir.

Talep – Al�c�lar
Tekelci Rekabet Piyasalar� (Monopol): 
Bu piyasada üretici say�s� tek el olan 
veya bir kaç tane olan pazarlard�r. Bu 
pazarlarda büyük � rmalar�n sözü ge-
çer. Ürettikleri ürün � yatlar�n� kendile-
rine göre belirleyebilirler. Arz ve talep 
kanunu kurallar� uygulanmaz. Ürünü 
üreten en fazla bir kaç � rma vard�r. 
Fiyat ve arz miktar� onlar�n istekleri-
ne göre de�i�ebilir. Bir �irketin sata-
ca�� mallar al�c�lar miktar�na ba�l�d�r. 
Al�c�lar olarak kendi ihtiyaölar�n� kar-
��lamak için bireysel ki�iler, �irketler 
oluyor. Al�c�lar iyi ile daha dü�ük füyat-
tan sat�n almak istiyor. Mallar�n zam� 
oluyorsa, al�c� kuvveti de dü�er.

Al�c� ile sat�c�lar�n olu�umu birkaç faktö-
re ba�l�d�r.

• Ayn� üretim mallar�n� üreten �irket sa-
y�s�

• Sunulan mall çe�itlerinin büyüklü�ü

• O tür mallar�n�n üretim kapasitelerin 
büyüme olanaklar� (rekabet).

Ekenomik istikrarl��� bir çok ekonomik 
dallar�nda büyük �irketlerin ortaya ç�k-
mas�na neden oluyor. Bu, bir kaç �ir-
ketin birle�mesiyle meydana geliyor.
Bu �irketler daha da pazarda büyüye-
rek rekabeti zay�� at�rlar. Pazar� kontrol 
alt�nda alarak � yat ile �artlar� kendileri-
ne göre belirler ve her zaman kazanc� 
garanti eder.

Hat�rla

Pazar bir mal veya hizmeti ticari isteyen-
ler için tüm sat�n alma faaliyetleri kapsar. 
Bu satmak isteyen sat�c�lar ve sat�n al-
mak isteyen alacakl�lardan olu�ur. Piya-
sa sadece mal ticareti ile de�il ayn� za-
manda emek ve sermayeye ba�l�d�r. 

Sat��lar "çevrimiçi" Bizde büyük ölçüde 
azald�. Kesinlikle bizim tüketiciler "Web Sitesi" 

tasar�m�n� be�enmediler!
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Al�c�lar ve sat�c�lar
Tam Rekabet Piyasas�: Bu piyasada 
al�c� ve sat�c� say�s� fazlad�r. Al�c�lar�n 
ve sat�c�lar�n fazla oldu�u piyasalarda 
arz ve talebe göre � yat kendili�inden 
olu�ur. Bu piyasalara mükemmel piya-
salar da denebilir. Tam rekabet piya-
sas�nda al�c�lar ve sat�c�lar her zaman 
e�it say�da olmayabilir. Al�c�lar�n çok, 
sat�c�lar�n ise az oldu�u piyasalara oli-
gopol, farkl�la�t�r�lm�� bir mal� satan 
çok say�da � rman�n oldu�u piyasalara 
monopollü piyasalar denir. Al�c� ve sa-
t�c� say�s� zamanla kendili�inden piya-
sa ko�ullar�nda dengesini bulacakt�r.

Al�c� göcö baz� faktörlerden kaynakla-
n�r:

• al�c�n�n ihtiyac� ve isteklerine

• al�c�n�n al�m gücüne göre

• mal � yat�na göre

Böyle durumlarda al�c�lar sadece mec-
bur� ihtiyaçlar�n� giderecek mallar� 

�nsanlar kendi isteklerini memnun ettirmek 
için bazen ihtiyaçlar zarar�na bile olsa 

yapar

sat�n al�yor. Al�c� ve sat�c�lar piyasa 
� yat�n� etkileyemeyecek kadar çok 
say�dad�r. Her sat�c�n�n satt��� ve her 
al�c�n�n sat�n ald��� miktarlar piyasan�n 
toplam hacmine k�yasla o kadar küçük-
tür ki bunlardaki herhangi bir de�i�me 
piyasay� etkilemez. Homojenlik ko�ulu 
geçerlilidir. Al�c�lar, sat�c�lar ve özellik-
le al��veri�e konu olan mallar birbirinin 
ayn�d�r özellikleri herkes taraf�ndan 
bilinir. Piyasaya giri�-ç�k�� serbesti-
si vard�r. Al�c� ve sat�c�lar�n piyasaya 
giri� ç�k��lar�n� engelleyen hiçbir �ey 
yoktur.

Piyasada olup bitenlerden herkes aç�k-
ça haberdar olmal�d�r.Daha dü�ük ge-
lirli al�c�lar daha dü�ük � yatl� mallar� 
tercih ediyor.
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Tekel Piyasas�nda Fiyat Olu�umu: Te-
kel piyasas�nda tek bir � rman�n faaliyet 
göstermesi sebebi ile, piyasadaki mal 
miktar�n� belirlemede tekelci � rma tek 
ba��na hareket eder. Tekelci � rma � ya-
t� tespit ederse, arz� o � yattaki talebe 
ba�l� olarak olu�acakt�r, yani ba�ka bir 
ifade ile tekelci � rma belirledi�i � yattan 
diledi�i miktarda mal satamaz. Tüke-
ticinin belirli bir � yat seviyesine kadar 
fedakârl�k edebilece�i unutulmamal�d�r. 
Her ürün için bir � yat s�n�r� piyasalarda 
belirlenmi�tir.

Hat�rla

�lkel toplumlarda, insanlar üretmek için 
nas�l ve nekadar dü�ünmemi�ler. Onla-
r�n atalar� kadar ürettiklerini üretmi�ler. 
Bu geleneksel üretim türünü ve miktar�n� 
tespit etmek için temel mekanizma oldu. 
Üretim ve tüketim hane içinde yer ald� 
ve onun için buna do�al üretmek denir. 
S�n�� � toplumlarda, ekonomik sorunlar� 
zorlamaya ele alan önemli bir faktördür. 
M�s�r piramitleri, Çin Seddi, Amerika Bir-
le�ik Devletleri’nin güneyindeki lüks ev-
leri kölelerin eme�i olmadan zorla in�a 
edilemezdi. Günümüz piyasa ekonomisi-
nin temel itici güç ve ekonomik özgürlü�e 
ilgi ula�mada bireyin seçimidir. Tüketici 
rakip ürün ve hizmetler aras�ndan seçim 

Ara�t�rma etkinli�i

Belirli bir süre içinde belirli mallar�n bir 
türdeki � yat de�i�ikli�ini izleyin. Fiyat de-
�i�ikliklerini etkileyen faktörleri tespitet. 
�zleme raporunda elde edilen verilerden 
bir rapor haz�rla.

yapmak ücretsizdir ve üretici emeklerinin 
kazanç tahakkuk ne ve ne kadar üret-
mek, seçmek için, bir �irket kurmak ser-
besttir. I�çi özgürlük, bir i�i seçmek için 
i�veren de�i�tirmek için, sendikalara ait 
hakk� anlam�na gelir. I�çi i�e girdi�inde 
i�veren ile i� sözle�mesi yapar ve emek 
için yap�lan çal��ma günlük veya maa�la 
ödenmi� olur.
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PARA
Para tarihsel bir olgudur. Ihtiyaç, ko-
layla�t�rmak ve de�i�imini (sat��) ba-
sitle�tirmek nedeniyle toplumun ge-
li�mesinin belli bir a�amas�nda ortaya 
ç�kt�. Para ç�k���ndan önce de�i�im ta-
kas yoluyla yap�ld� (mallar için mallar 
de�i�imi). Asl�nda para ekonomik so-
runlar�n� çözmek için bask�n bir pazar 
mekanizmas� olmadan önce (nadiren) 
kullan�l�r. Piyasa ekonomisi para ol-
madan yap�lamaz.

Para nedir?
Para, her mal veya k�ymetli sat�n alma 
gücü olan bir varl�kt�r. Para, üretici ve 
tüketicilerin piyasalarda kar��la�arak 
al�� veri� yapabilmelerini sa�layan 
de�i�im arac�d�r. Bilimsel olarak para, 
devletçe bast�r�lan, mal ve hizmet sa-
t�n alma gücü olan ve herkes taraf�n-
dan kabul gören bir mübadele (de�i-
�im) arac�d�r. Para toplumda ortak bir 
de�er ölçüsüdür. Her ülkenin de�er öl-
çüleri farkl� olabilir. Para ayn� zaman-
da bir yat�r�m ve tasarruf arac�d�r.

Paran�n birçok temel i�levleri

• Bir de�i� toku� arac� olarak: kolay-
la�t�r�r ve mallar�n çe�itli de�i�imini 
kolayla�t�rmak.

• Kredi (uzun veya k�sa) i�lemlerin-
de kullan�lan ödeme arac� olarak. 
Ödeme (kredi geri ödeme) aras�nda 
zaman, para ertelenmi� bir ödeme 
arac� olarak hizmet vermektedir.

• Tahakkuk araçlar� olarak; Bu özel-
li�i yapmak için her zaman para 
yoktur. Özellikle yüksek en� asyon 
dönemlerinde, bu i�levi gerçekle�-
tirmeyebilir.

• De�erleri koruma arac� olarak; 
Bu fonksiyon yak�ndan paran�n 
fonksiyonu ile ilgilidir de�i�imi an-
lam�na gelir. Her zaman de�erini 
korumaktad�r. Bunlar kolayca bir 
ba�ka tip özelli�ine dönü�türülebilir. 
En� asyon zamanlar�nda para �ek-
linde servet depolamak için makul 
de�ildir. Rasyonel tüketim mallar�, 
malzeme, sermaye mallar�, gayri-
menkul stoku sat�n almak.
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DEVLET VE P�YASA 
SOSYAL P�YASA 
EKONOM�S�
Ekonomide devletin rolü
Modern toplumlarda devlet ekonomide 
daha önemli bir aktör haline geliyor. Bu 
güvenli çal��ma ve ekonomik i�letmele-
rin serbest ekonomi için ko�ullar� olu�-
turmak için sorumlulu�u vard�r (ülkede 
siyasi istikrar� sa�lamak için, s�n�rlar� 
korumak ithalat ve ihracat düzenlemek 
için, iç hukuk ve düzeni kurmak için). 
Ama ana görevi ekonomik ya�amda 
davran�� kurallar�n� belirlemektir. Bu 
nedenle devlet:

• Üretici ve i�veren olarak ekono-
miye kat�lmak. Bu gibi alanlarda 
insanlar, iyi hizmet üretmek için: 
sa�l�k, e�itim, polis, itfaiye, sos-
yal faaliyetler, askeri vb. Ülke, 
madencilik, endüstri üretim araç-
lar�n�n önemli bir sahibi haline 
gelmi�tir. Özellikle tahsis üretimi 

Daha fazla ö�ren

Dünya ve farkl� geli�me dönemlerinde 
farkl� yerlerinde, çe�itli ö�eleri de�eri ve 
yasal ihale para olarak kabul edildi. Bun-
lar da deniz kabuklar�, inciler, tütün, deri, 
hayvanc�l�k, tah�l vard�. �lk para, bugünkü 
gibi, Lidya krall���nda (bugünkü Türkiye 
topraklar�nda) 7. yüzy�lda yap�lm��t�r. �lk 
dövülmü� paralar genelde üçgen, kare, 
daire �eklinde bas�lm��t�r. Onlar�n dövül-
mü� paralar� Elektrum (alt�n ve gümü� do-
�al bir ala��m�) denilen metalden yap�l�r-
m��. Paralara genellikle bilinen tanr�lar�n 
ve kahramanlar�n görüntüleri kaz�n�rd�.

Ka��t paran�n kullan�m�n�n avantaj�n� Çin-
liler ke�fetti. Ka��t para (banknotlar) 17. 
yüzy�lda Avrupa’da ortaya ç�kt�. Öncelikle 
kuyumcular mü�terilerine saklard�. Alt�n-
lar�n� kiralad�klar� için. Onlar mü�terilerine 
ka��t paray� elde etmek için izin verirlerdi. 
Bu olay kredi sisteminin ba�lang�c� oldu.

Ticari ödemelerin büyüme ile ödemeler 
büyük miktarda olu�maya ba�lam��. Ka-
��t para ile bu tür ödemeler daha zor oldu. 
Onlar�n herhangi bir yükümlülük ödeye-
meyen sahipleri bir bankadan mevcut 
nakit para olmadan i�lem yap�lmazm��. 
Bu onay bono kart� ile yapl�rd�. Ilk Avrupa 
banknotlar 1661 y�l�nda Stockholm (�s-
veç) bankas�nda verildi.

Ödev

Para – konusuyla ilgili bir kompozisyon 
yaz�n. Para ile ili�kiniz nedir aç�klay�n. 
Para insanlar�n hayatlar�n� nas�l etkiliyor.
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ile ili�kili olan bu sektörlerde (as-
keri, ormanc�l�k, deniz ta��mac�l�-
��, ula��m için);

• mikro-ekonomik regülatörü 
gibi, sa�l�kl� bir ortam, baz� g�da 
ürünlerinin teknik kalite ve hij-
yen �artlar�n� sa�lar standartlar� 
empoze, böylece ki�isel tüketim, 
enerji ve baz� temel ürünlerin � -
yatlar�n� belirler.

• Bir distribütör olarak, garanti as-
gari ücretin üzerinden veya vergi-
ler yoluyla gelir da��l�m�n� etkiler;

• makro ekonomik düzenleyici 
olarak böylece vergilerin miktar�-
n�, makroekonomik istikrar�n, ulu-
sal para istikrar�, faiz politikas�, 
yat�r�m ve etkiler vb.

• büyük sermaye gerektiren bü-
yük geli�me projelerinin uygu-
lanmas�na kat�lacak (bina, demir-
yollar�, yollar, enerji üretimi için 
modern sistemler);

• yeni teknoloji ve daha h�zl� eko-
nomik kalk�nma ta��y�c�s� olan 
bu sanayi dallar� taraf�ndan süb-
vanse edilmi� (elektrik, elektronik, 
kimya sanayi, vb.)

• sosyal politika ve sosyal güven-
lik sisteminin alan�nda çal��an 
kamu düzenini sa�lamak.

�stihdam ve i�gücü 
piyasas�
Mal üretim performanslar� sürecinde 
ki�iler i�veren ve i�çi olarak adland�-
r�l�r. ��veren üretim araçlar�n� temin 
edenlerdir (üretim için malzeme varsa-
y�mlar). Onlar bireyler (üretim araçlar�-
n�n özel sahipleri) ve tüzel ki�iler (�ir-

ketler, kamu kurumlar�, bankalar, vb. 
kurumlar,) olabilir, kendi üretim araç-
lar�na sahip olmayan ki�ileri istihdam 
eder.

Çal��anlar emeklerini kiralayan insan-
lar (i�gücü) üretim veya di�er faaliyet-
lerde nakdi tazminat almak için günde-
lik yada maa� kazan�r. I�gücü faktörler-
den biridir onsuz tek bir üretim sürecini 
üçüncül faaliyet olarak dü�ünülemez. 
Daha önce i�çilerin kendilerini i�sizlik 
sorunu ile kar�� kar��ya kald�klar�nda, 
bugün ise bu rol sözde sosyal ortakla-
r�na (sendikalar) aittir. Onlar topluca i�-
veren ve devlet ile müzakereler i�çileri 
temsil eder. Bu nedenlerle ekonominin 
istihdam yoluyla tecelli mal ve hizmet 
üretiminde sosyal piyasa ekonomisi ve 
eme�in özelliklerini al�r.

Bir bireysel üretim, (esnaf, tüccar çift-
çi) kendi imkanlar�yla birlikte çal���rsa, 
o zaman istihdam geliyor. Bireysel i�çi 
ayn� zamanda i�verendir. Ancak nüfu-
sun ço�unlu�u i�çi rolündedir, kendi 
geliri kimin ihtiyaçlar�n� kar��lamak için 
hizmet vermektedir.

Piyasa ekonomisi, emek de bir meta-
d�r. Arz ve talebin yan� s�ra di�er emtia 
için kanunlara tabidir.

Eme�in � yat� maa� ifade edilir (günde-
lik) onlar� emek kar��l��� için kazan�rlar. 

I�çiler ve i�verenler aras�ndaki ili�kiler, 
devlet mevzuat� ile müdahale ve emek 
için sendikalarla anla�ma.

Yasal olarak sa�lamak için onlar hükü-
mete bask� yapar:

• örnek maa� (garantili asgari ge-
lir);

• i� güvenli�i;

• y�ll�k ücretli izin hakk�na sahiptir;
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• belirtilen çal��ma süresi;

• sosyal Güvenlik (Ya�l�l�k, Engelli-
lik ve Sa�l�k);

• i�sizlik (i�sizlik s�ras�nda i�sizlik  
tazminat�) s�ras�nda korunmas�;

Ayr�ca, devlet velayet, çocuk ödenek-
leri, g�da yard�m�, otobüs vb ayr�lmak, 
i�ten ayr�lmak gibi annelik için maddi 
tazminat olarak çal��anlar�n baz� özel 
haklar elde etmek için f�rsat vermeli-
dir.

I�sizlik ortaya ç�kana kadar arz ve emek 
talep uygunsuzlu�u meydana geliyor. 
Ço�u kapitalist piyasa ekonomisi olarak 
ifade edilir.

��sizli�in çe�itli türleri vard�r:

• Mevsimsel i�sizlik; nedeniyle fa-
aliyetin do�as� nedeniyle üretimde 
de�i�iklikler ortaya ç�kar ve y�l�n 
belli zamanlar�nda belirir. Örne�in; 
büyük say�da çal��anlar�n k���n ta-
r�m ve turizmde geçici olarak i�ten 
ayr�lmas�;

• Friksis i�sizlik i�çilerin bir �irket-
ten ba�ka bir �irkete geçi�, e�itimin 
bütünlenmesiyle ilk i� arama, geçi-
ci olarak veya dönemsel i�siz kal-
ma neticesi v.s

• Yap�sal i�sizlik; Otomasyon ve 
bilgi teknolojisi çal��anlar� (zaten is-
tihdam) belirli kategoriler nedeniyle 
gerekli niteliklere (yedekli) eksikli�i 
üretim sürecine kald�r�lacak nede-
ni vard�r. Ço�unlukla dü�ük e�itim 
seviyesine sahip i�çiler gerektiren 
görevlere teknolojik okuryazarl��a 
yan�t veremezler.

��sizlik
Tüm modern toplumlar�n i�sizlik sorunu 
ile kar�� kar��yay�z. ��sizlik tüm yeti�kin, 
i�yeterlili�i olan ve i� arayanlar� kapsar. 

Herkes geçici i�sizlik s�ras�nda i� ve 
maddi yard�m ücretsiz istihdamda se-
çim, koruma, çal��ma hakk�na sahiptir. 
E�it ko�ullarda Herkesin, herhangi bir 
ki�i için kullan�labilir. Her çal��an�n ücret 
mülk hakk�na sahiptir. Her çal��an, gün-
lük, haftal�k ve y�ll�k ücretli izin alma hak-
k�na sahiptir. Çal��anlar kadar veremez. 
Çal��anlar� ve pozisyonlar�n haklar�n�n 
egzersiz kanunu ve toplu i� sözle�meleri 
ile düzenlenir.

Makedonya Cumhuriyeti Anayasas�’n�n 
32. Maddesi

Ödev

Bir toplu sözle�me analizet, çal��an�n 
hangi olaylarda part-time hakk�n� kulla-
nabilece�ini aç�klamaya çal��.
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��sizlik 
Acentesi

Ara�t�rma Etkinli�i

Makedonya Cumhuriyeti’nde 1990 y�l�n-
dan sonra geçi� bir ülke olarak, çok say�da 
i�sizlik artt�. Birçok fabrika ve i�letmelerin 
ba�ar�s�z çal��may� durdurdu. 340.000 ka-
y�tl� i�siz ki�iler vard�, neredeyse yar�s� 40 
ya� üzeri ya�l� ve yakla��k dörtte biri genç 
26 ya�lar�nda. Onlar aras�nda dü�ük e�i-
tim seviyesine sahip insanlar ve uzun sü-
reli�ine i�siz olanlar. Baz� kötümser ana-
listler 2000 y�l�nda i�siz say�s� 10 – 15000 
artaca�� tahmini nedeniyle devletin 12 
büyük “kay�p” tas� ye edecekti. Makedon-
ya Cumhuriyeti’nde bugün i�sizlik verileri 
bulmaya çal���n. 1999 y�l�nda i�siz say�s�-
n� ve bugünün i�siz say�s�n� kar��la�t�r�n 
artm�� veya azalm�� olup olmad���n� belir-
tiniz. Böyle bir durumun nedenlerini aç�kla. 
Ço�u i�siz bugün hangi ya�tad�r. Ne gibi 
önlemler i�sizli�i azaltmak için devlet tara-
f�ndan al�nmal�d�r?

MÜESSESE VE 
G�R���MC�L�K
Müessese; Daha büyük bir gelir veya 
kâr elde etmek amac�yla pazar için mal 
veya hizmet üreten: Müessese ticari 
faaliyet gerçekle�tiren bir tüzel ki�idir. 
Müessese organize bir ekonomik birim 
olarak tan�mlan�r, hangi üretim üretmek 
mal araçlarla kendi emek ve i�gücü ile 
insanlar�n ya da ba�kalar� için ya da 
sat�l�k hizmetleri gerçekle�tirmek. 

Herhangi bir kurumsal emek (i�gücü) 
yönetilen (bu kararlar�n emek, planla-
ma, i� ak��� kontrol emirleri) ve sahne 
(makine, bak�m, temizlik üzerinde çal�-
�anlar�n emek ayr�lm��t�r.

Müesseseler mülkiyet özelliklerine 
göre ayr�l�;

• sabit varl�k ya da yat�r�m amaçl� 
gayrimenkul. Bunlar müessese-

Yeni i�e al�nanlar
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Cep telefonlar� Fabrikas�

lerde uzun süre kullan�lan araç-
lard�r (arsa ve binalar, makine, 
o� s ekipmanlar�, araçlar, vb.)

• döner sermaye; sürekli (ham-
madde) güncellenen olanlard�r.

Serbest piyasa ekonomisinde i�letme-
lerin çe�itli çal���r. Onlar gerçekle�tir-
len faaliyet türüne göre (el sanatlar�, 
sanayi, ticaret, turizm, ula�t�rma, ban-
kac�l�k) olabilir. Ölçekli müesseseler, 
küçük, orta ve büyük olabilir. Onlar ya-
sal, kurumsal bölünme göre olabilir:

• Bireysel gerçek ki�i (bireysel sa-
hibi) müesseseler,

• Ki�ilerin �irketler: Böyle mües-
seseler aras�nda da, ortakl�k da-
hil, s�n�rl� ortakl�k ve gizli toplum. 
Onlar�n birçok bireysel sahipleri 
kat�larak olu�turulur.

• Sermaye �irketleri: o limited �ir-
ket ve anonim �irketlerdir.

I�letmelerin sahipleri (hissedarlar) yö-
netmek yerine, ama bir yönetim ekibi 
ile sa�lan�r.

Daha fazla ö�ren

Endüstriyel kurumsal genellikle çok sa-
y�da daimi personel i�çi, büyük ölçekli 
üretim (homojen ürünlerin büyük miktar-
larda bilinmeyen tüketici üretmek), i�çi 
(sonsuz bant çal��mas�) bölünmesi yük-
sek derecede, bilimsel yöntemler kulla-
n�lan üretim süreci vard�r. 

El sanatlar� kurumsal karakteristi�i için: 
azgeli�mi� teknik (genellikle sipari� ve 
büyük rezervleri olmadan) emek, küçük 
ölçekli üretimin bölünme ve usta (sahi-
bi) sahibi ve özel bir ili�ki vard�r personel 
aras�nda, üretim yapan, üretim üye bir 
aile.

	irketler büyük i�letmeler. Ayr�ca anonim 
�irketler olarak bilinir. Yönetim ekipleri 
taraf�ndan çal��t�r�n.

Küçük i�letmeler az 200 çal��an� ile olan-
lard�r. Genellikle sahipleri taraf�ndan yö-
netilen.

Giri�imcilik
Modern ekonomi teorisi de�il, ayn� za-
manda önemli bir üretim faktörü olarak, 
mal ve hizmet üretiminde halk�n (emek) 
önemli bir özelli�i olarak giri�imcili�i ta-
n�mlar. 

Giri�imcili�in temel özelli�i yenilikçilik 
(izleme ve teknolojik uygulama, piyasa 
ve üretim sürecinde di�er yenilikler) ol-
du�udur. Bu giri�imci sadece piyasa ko-
�ullar�na uyum anlam�na gelir, ama onun 
eylem pazar ihtiyaçlar�n� ve yeteneklerini 
ayarlar. Giri�imci, üretim sürecini organi-
ze onu yönetmek ve ondan kaynaklanan 
riskleri alm��.
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Kaynak: Makedonya Cumhuriyeti Devlet �statistik O� si 
(2007 anketine göre i�siz say�s�)

Ticaret Merkezi

Bireysel ve kurumsal: giri�imcilik iki türü 
vard�r.�lk küçük ve orta ölçekli i�letme-
ler aras�nda rekabete dayal�. Ekonomik 
analiz, küçük ve orta ölçekli i�letmelerin 
güçlü bir sektör var ülkeler h�zla ken-
di ekonomilerini geli�tirmek oldu�unu 
göstermektedir. Örne�in, Japonya’da 
i�çilerin% 50’den fazla küçük i�letmeler-
de istihdam edilmektedir. Kurumsal giri-
�imcilik büyük i�letmelerin olmas�d�r. Bu 
nedenle birçok modern �irketler küçük 
ba��ms�z ekonomik birimler halinde böl-
mek için çal���l�yor.

Ödev

Makedonya Cumhuriyeti 	irket Kanu-
nu’na göre, sermaye, cesaret ve � kri 
olan herkes bir i�e ba�layabilirsiniz. Özel 
bir �irket kay�t (prosedür) hakk�nda ge-
rekli olan bilgileri bulmaya çal���n.

ocak şubat  mart   nisan  mayıs   haziran  temmuz ağustos  eylül    ekim  kasım  aralık
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SOSYAL YA�AM VE 
SOSYAL S�YASET

Veri Kaynaklar�: Makedonya Cumhuriyeti Devlet �statistik O� si, Rakamlar Makedonya 2009, 
Üsküp 2009, s.17.

NÜFUS (TEMEL 
KAVRAMLAR, YAPI 
VE NÜFUS HAREKETI)
Nüfusu belli bir co�ra�  bölge içinde ya-
�ayan insanlar�n say�s� olu�turur. Bir top-
lumda örgütlenme ve ya�am kalitesi için 
çok önemli bir unsurdur. Örne�in, nüfus 
ve özellikleri ekonominin çal��ma potan-
siyeli ne olaca��na ba�l�d�r, (nüfusun ne-
kadar� çal��ma yetene�ine sahiptir), top-
lumda piyasa ve tüketim nas�l olacakt�r.

Nüfus çal��mas� ile u�ra�an bilime de-
mogra�  denir. Yunanca demos (halk) ve 
graphein (yazmak) kelimelerinden mey-
dana gelmi�tir. Nüfus say�s�n� (meslek, 
i�, mülkiyet durumu, e�itim düzeyi, ya�, 

ölüm vb.), toprak da��l�m� ve yap�s� ince-
ler. Özellikle bölgelere göre nüfus da��-
l�m�n� ve do�um, ölüm, göç hareketi gibi 
geli�meleri inceler.

Nüfus yap�s� çe�itli özellikleri taraf�ndan 
belirlenir: cinsiyet, ya�, e�itim, ekonomik 
durum ve etnik köken, böylece nüfusun 
biyolojik, ekonomik, ya�, etnik yap�s� 
hakk�nda konu�abilirsiniz. Biyolojik yap�-
s�n� belirlemek için, nüfusun cinsiyet ve 
ya� bilmek gerekir. 

Cinsiyete göre biyolojik yap�s� erkek 
ve kad�n ki�ilerin nüfus da��l�m�n� gös-
termektedir. Bu yap�, toplam nüfusun 
100 veya 1000 kad�nlar hakk�nda erkek-
lerin say�s�nda erkek ve kad�nlar�n pay� 
ile belirlenir.

NÜFUS 15 YAŞ VE ÜZERİ TARAFINDAN TAMAMLANAN 
YÜKSEK OKUL: 2002 NÜFUS SAYIMI

İlk okulu hala devam edenler

Okulsuz

İlk okulunu hala tamamlamamış

İlk okulda

Orta okulda

Yüksek okul

Üniversite, akademi

Mastır

Doktora

bin
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Baz� bölgelerde ya� gruplar�na göre Makedonya Cumhuriyeti nüfusu, Veri Kaynak-
lar�: Makedonya Cumhuriyeti Devlet �statistik O� si, Rakamlar Makedonya 2009, 
Üsküp 2009, s.11

2008 A�LILIK GRUBLARINA GÖRE NÜFUS
�statistik bölgelere göre

Toplam nüfus

596447

250000

175000

2046898

0-14 ya� aras�

15-64

65 ve üstü
30.06.2008 toplam nüfus 
de�erlendirilmesi

Ya�l�l�k grublar�na göre nüfus

30.06.2008: durum

Kuzeydo�u

Do�u bölgesi
Polog bölgesi

Güneydo�u bölgesi

Üsküb bölgesi

Vardar bölgesi

Pelagoni bölgesi

Güneyba�  bölgesi
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Nüfusun biyolojik yap�s� çok önemlidir 
çünkü bu nüfusun ço�almas�na ba�l�-
d�r, bir toplumda i� gücünü, askeri po-
tansiyeli vb. kapsamakatad�r.

Ya�a göre nüfusun biyolojik yap�s�; 
Ya� gruplar�na göre nüfus da��l�m�n� 
göstermektedir. Genellikle da��l�m� üç 
ya� gruplar�nda uygulanm��t�r: 0 – 14 
ya�, 15 – 64 ya� aras� ve 64 ya� üzeri. 
Bu yap� birçok faktöre ba�l�d�r, ancak 
ço�u do�um, ölüm, do�al art��, göç 
hareketleri, ekonomik krizler, sava�lar, 
salg�n hastal�klar ve do�al afetlerdir.

Ekonomik ve sosyal yap�; bir ülkenin 
ekonomik yap�s�n� yans�t�r. Bu, nüfusun 
say�s�n� ekonomik olarak aktif gösterir, 
bireylere yap�lan herhangi bir geçinme 
faaliyeti, onlar�n mesleki durumu nedir, 
mülkiyette nas�l münasebetleri vard�r. 
Ayr�ca, bu nüfusun yap�s� ile kentsel ve 
k�rsal temsilini, büyüklü�ü ve gelir kay-
naklar� taraf�ndan hanelerin da��l�m�n� 
belirlemektedir vb.

E�itim yap�s� Nüfusun e�itim düzeyi 
da��l�m�, okur – yazarl�k ve di�er e�itim 
özelliklerine göre gösterir.

Nüfus hareketi 
Nüfusun hareketini tart���rken, neden 
nüfusun do�al ve mekanik hareketin 
sonucunda, nüfusta meydana gelen 
de�i�iklikleri dü�ünüyorum. Do�al nü-
fus hareketi nedenleri: do�um oran� 
(çocu�un do�um) ve mortalite (ölüm). 
Nüfus göçleri nedeni mekanik hareke-
tidir (nüfusun bir bölgeden ba�ka bir 
bölgeye yerle�mesi). Göç, iç ve d�� 
olabilir. �ç göç nüfusun bir yerden ba�-
ka bir yere ikamet etmesi ama genelde 
ülkeyi terketmez. D�� göç ise nüfusu 
bölgenin s�n�rlar� d���na ta��rd�. Onlar 
kal�c�, geçici, günlük,mevsimlik veya 
haftal�k olabilir göç süresine ba�l�d�r. 
Günlük göçler özellikle Avrupa Birli�i’n-
de, daha da büyüktür. Birli�in devletler 
aras�ndaki s�n�rlar�n olmamas� vatan-
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da��n birinde ya�amas�na ba�ka bir 
ülkede ise çal��mas�na izin verir. 

Demogra� k (nüfus) Siyaseti
Demogra� k politikas� mevcut ekonomik, 
siyasi ve di�er amaçlar ile, bir nüfus sa-
y�s�, yap�s� ve hareketi uzla�t�rmak için 
demogra� k süreçleri etkilemek için dev-
let taraf�ndan al�nan önlemler ve eylem-
ler bir sistemdir. Bu politika yeniden da-
��t�m, geni�letici k�s�tlay�c� olabilir, ama 
toplumda sapk�n davran��lar� nedeni 
olabilir.

Kaynak: Makedonya Devlet �statistik O� si, Rakamlar Makedonya 2009, s.8

Daha fazla ö�ren

Erken Neolitik dönemde dünyadaki in-
sanlar�n toplam say�s� 3 ve 5 milyon ara-
s�nda de�i�mektedir. Birkaç milyon y�ld�r, 
18. yüzy�la kadar, bir milyar artm�� ve bu-
gün yeryüzünde yakla��k 6 milyar insan 
vard�r. Bu �ngiliz iktisatç� Robert Malt-
hus’un varsay�m� ile geometrik ilerleme 
dünya nüfusunun art��� do�ruluyor, g�da 
ve geçim araçlar� aksine aritmetik ilerle-
mesinde art�� oldu�unu. Malthus taraf�n-
dan kaynaklar�n nüfusun h�zl� büyüme ve 
yava� geli�me aras�ndaki bu dengesizlik 
“açl�k, hastal�k, sava�lar ve do�al afetle-
ri dengelemek zorunda.” Bu görü�e de-
mogra� kte Maltuziyanstvo denir. Bilimsel 
kabul edilemez olsa da hala “Mah�erin 
binicileri” dünyan�n birçok az geli�mi� 
ülkesinde bugün saltanat� hala devam 
etmektedir. Gelecekte bir demogra� k 
geli�im planlamas�nda radikal bir karar 
al�nmazsa, dünya nüfusunun çoklu art��� 
ile kar�� kar��ya kalabilirler. Bu anlamda, 
çok nüfus siyaseti yap�lmas� bekleniyor.

Ödev

Metni okuyun ve sonra ne dü�ündü�ü-
nüzü aç�klay�n�z.

Geçen yüzy�l�n 80 ve 90 y�llar� aras�nda 
Çin’de yürütülen “tek çocuk” olarak ad-

Ara�t�rma faaliyetleri
(Grup çal��mas�)

Arkada�lar�n�z�n birkaç� ile birlikte ara�-
t�rma yap�n. Sizin s�n�ftaki ö�renci veli-
lerin ekonomik ve e�itim düzeyi ne oldu-
�unu belirlemek, daha sonra belirlenen 
mesle�inin seçimine etkileri ne olabilir. 
Ayr�ca, bilimsel ara�t�rmalarda kullan�-
lan teknikleri ve yöntemleri kullanmay� 
deneyin.

1998 2003 2008

Y�l sonuna kadar nüfus yap�s� 2 012 705 2 029 892 2 048 619
Erkekler 1 007 266 1 018 660 1 026 804

Kad�nlar 1 005 439 1 011 232 1 021 815

Ta��nan Makedonya C. vatanda�lar� 595 567 219

Ta��nan yabanc�lar 462 578 557

Göç eden Makedonya C. vatanda�lar� 241 112 740

Göç eden yabanc�lar 7 32 11

MAKEDONYA CUMHUR�YET� NÜFUSU



101

Aile planlamas� Evli çiftler taraf�ndan 
do�urganl���n bilinçli bir düzenleme ile 
(ailede çocuklar�n say�s�n� ve do�um 
aras�ndaki süreyi planlanmas�). Keli-
menin tam anlam�yla kontraseptif veya 
kocalar�n�n birinin sterilizasyonunu kul-
lanarak do�um kontrolü anlam�na gelir. 
Kürtaj genellikle aile planlamas� yönte-
mi olarak kabul edilmez.

Bugünün aile planlamas� kavram� bilgi 
ve araçlar�n�n kullan�m� ile istenmeyen 
gebelik kendilerini korumak için çocuk 
ve do�um zaman� say�s� her bireyin 

özgür birey karar�na dayanmaktad�r. 
Aile planlamas� öncelikle bir insan 
hakk� olarak görülmelidir.  Makedon-
ya demogra� k heterojen bir ülkedir. 31 
Aral�k 2008 y�l�n’da, Devlet �statistik 
Bürosu’na göre, Makedonya Cumhuri-
yeti’nde 2.048.619 ki�i mevcuttur.

1994-2008 y�llar� aras�nda ülkede do-
�umda istikrarl� bir dü�ü� gösterir. 
Do�u, Vardar bölgelerinde nüfus ar-
t��� en yava�, h�zl� ise ve Güneydo�u 
bölgesinde, ha� f Kuzeydo�u ve Üsküp 
bölgesinde, daha yüksek ve en yüksek 
Polog bölgesidir. Belirtilen üç bölgeler-
de (Do�u, Vardar ve Güneydo�u) ise 
nüfus art��� nedeniyle eski belediye 
merkezlerinde nüfus art���ndan çok az-
d�r.

Kuzeydo�u bölgesinde, nüfus art��� sa-
dece sekiz belediyesiden üçünde bu-
lunmaktad�r. En az Kriva Palanka, en 
çok Kumanova ile Lipkovo. En büyük 
dü�ü�ler Kleçovtse, Ora�çe ve Staro 
Nagoriçane belediyelerinde gözük-
mektedir.

Üsküp bu bölgenin d���ndad�r. Ülkede-
ki toplam nüfus art���n�n bile% 43 bu 
bölgeye aittir.Toplam 16 belediyeden, 
13 belediyede art�� % 2 içindir, 	uto 
Orizari, Araçinovo, Studeniçani, Saray, 
Kondovo, �ilinden, Gyorçe Petrov be-
lediyelerinde art�� vard�r. Nüfus azal��� 
Zelenikovo, Tsentar ve Sop��te beledi-
yelerinde vard�r.

Di�erlerine k�yasla Polog bölgesinde, 
en yüksek nüfus art��� vard�r. Bu bölge 
ülkenin toplam nüfusunun %31.1 art��� 
olu�turmaktad�r. En büyük say�da bele-
diyelerin (19 den 16 s�)art�� gözükmek-
tedir. En büyük A�a�� Banisa ve Ka-
menyane(‘%2 den fazla), nitekim %1 
art��laVrutok,Gostivar, Polog Negoti-
nosu, Bogovinye,Vratnitsa, Jelino, Kal-

land�r�lan nüfus politikas� sadece cinsi-
yetler aras�ndaki oran� bozulma neden 
de�il, ama Çin’de suç art�� nedenidir. As-
l�nda, Çin zaten bilinen nedenleri, ailele-
rin daha fazla çocuk sahibi olmak yasak 
k�s�tlay�c� demogra� k politikas�n� tan�tt�, 
k�rsal alanlarda nadir istisnalar d���nda 
(ilk çocuk k�z ise, daha sonra ikinci çocu-
�a izin var). Yasa�� çi�neyen ailelerin çe-
�itli �ekillerde cezaland�r�ld�lar. Herhan-
gi bir “fazlal�k” do�an çocuk için, devlet 
e�itim, sa�l�k, vb. için fon vermezdi. Bu 
muhafaza politika do�umlara kontrol kur-
mak, ama di�er taraftan, cinsiyetler ara-
s�ndaki dengeyi bozabilir, “seçimli kürtaj” 
say�s�n� art�rmak. Güdümlü olarak kitle-
sel geleneksel Çin kad�nlar� taraf�ndan 
k�sa sürede çocu�un cinsiyetini ö�renen 
kad�n (erkek olmas�na ra�men) gebeli�i 
kesebilir. Bugün, Çin’de “tek çocuk “ si-
yaseti erkek çocuklar�n nesil say�s� olgun 
ya��nda bulunmaktad�r. 30 ya�lar� var ve 
hala evlenmemi�. Evlenmek için bir so-
runlar� var. Bunlar�n önemli bir k�sm� yasa 
(en az bir kere suç i�lemi�) ile ilgili sorun-
lar� var. Çinli ve Amerikal� ara�t�rmac�lar 
taraf�ndan yap�lan son anketin sonuçlar� 
bu k�s�tlay�c� demogra� k siyasetinin bir 
sonucu oldu�unu do�rulad�.
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kandelen,Cepçi�te ve 	ipkovitsa. Bu 
dönemde nüfus azal��� sadece Mavrovi 
Anovi, Rostu�e ve S�rbinovo ya�anm��-
t�r.Nüfus art���n�n yo�unlu�u ve bireysel 
belediyelerin ba��na farkl�l�klar, büyük 
ölçüde do�al nüfus hareketi ve nüfusu 
yeniden kendi kat�l�m bile�enlerinin farkl� 
dinamiklerden etkilenir. Bu verilere da-
yanarak ve yap�lan analiz sonucuna Ma-
kedonya’da nüfusun üreme oran�n�n iki 
farkl� e�ilimleri var�labilir gösterir:

 Makedon ve di�er H�ristiyan topluluk-
lar�n yetersiz üremesi ve Arnavut, Türk 
ve Roman nüfusunun ise üretim art���. 
Bu da Makedonya’n�n bat� kesiminde 
mevcut sorunun nüfusun ço�almas�n� 

azaltmak anlam�na gelir, ve do�uda ise 
yükseltmek gereksinimi duyar. 1987 y�-
l�nda Makedonya Cumhuriyeti bilinçli 
ebeveynlik katk�da bulunmak ya�am ve 
çal��ma ko�ullar�n� iyile�tirmek isteyen 
ve ülkenin demogra� k, sosyal ve eko-
nomik kalk�nmay� hizalamak için, toplum 
amaçl� nüfus politikas� hakk�nda kararlar 
kabul etmi�tir.

Ya�lanan Nüfus
Literatürde nüfusun vadeli demogra� k 
ya�lanman�n tek ve genel kabul görmü� 
bir tan�m� yoktur, ama bu terim ço�unluk-
la ya�l� nüfusun 60 ya� ve 65 ya� üze-
rinde sürecini artt�rarak ifade etmektedir.

Veri Kaynaklar�: Makedonya Cumhuriyeti Devlet �statistik O� si, Rakamlarla 
Makedonya 2009.

NÜFUS �STAT�ST�KLER�

1998 2003 2008

Canl�do�anlar 26 639 23 596 22 945

Erkek 13 776 12 170 11 826

kad�n 12 863 11 426 11 119

Ölenler 16 628 17 813 18 982

Erkek 8 988 9 699 9 972

kad�n 7 640 8 114 9 010

Evlenen çiftler 13 993 14 402 14 695

Ayr�lan çiftler 1 028 1 405 1 209

Her 1000 vatanda�

Canl�do�anlar 13.3 11.6 11.2

Ölenler 8.8 8.9 9.3

evlilikler 7.0 7.1 7.2
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Ya�lanan nüfusun ba�lang�c�; nüfusun 
ya� ortalamas� 30 y�la ula�acak, ya�-
lanma endeksi (60 ya� ve 20 ya��ndan 
daha genç nüfus aras�ndaki oran) daha 
yüksek% 40 oldu�unda ve toplam nüfus 
içindeki ya�l� (daha eski 60 y�l) pay�% 
12 üzerinde oldu�unda. Birle�mi� Millet-
ler uzmanlar�na göre, bir ülkede nüfus 
ya�l�l��� 65 ya� üzerinde ve nüfusun % 
7’nin kapsayan bir ülkede o zaman ülke 
nüfusu ya�l� demektir. Bu göstergelere 
dayanarak makul Makedonya demog-
ra� k ya�lanma sürecinden etkilenen 
oldu�unu söyleyebiliriz.

Ya�lanan nüfus neticeleri üç gruba ay-
r�labilir: demogra� k, ekonomik ve sosyal. 
Her grup belirli bir ülkenin demogra� k, 
sosyal, ekonomik politikas� �eklinde so-
mut önlemler al�nmas� sonuçlar�n� ge-
rektirir.Demogra� k sonuçlar� nüfusun 
ya�lanmas�: do�al nüfus art���n�n yava� 
büyüme oran�, nüfus ve daha genel ölüm 
oran�n�n azalmas�, hareketlili�in (göç) 
artt�r�lmas�. Ya�lanan nüfusun ekono-
mik etkileri: i�gücü arz�n�n azalt�lmas�-
na, i�gücü verimlili�inde azalma.Ya�lan-
man�n sosyal sonuçlar� emeklilik yo-
luyla tecelli edilir ve bu genç insanlar�n 
güvenilirli�i ve bak�m�n� art�r�r. Genellikle 
ya�l� bak�m� ailelerde, di�er aile üyeleri 
için geleneksel hale gelmi�, modern ai-
lelerin onlara bak�m� ise özel enstitüler 

taraf�ndan gerçekle�ir. �lk durumda ai-
leleri ve ya�l� üyeleri aras�nda duygusal 
entegre destek ve güvenlik sa�lanmak-
tad�r. Ya�l� ailede maddi, sosyal, sa�l�k 
ve manevi deste�ine ihtiyac� var.

Fiziksel veya zihinsel engellilik durum-
lar�nda, ya�l�lara yard�m gereklidir. Evli 
olmayan, çocuklar� veya akrabalar� ol-
mayan eski bir sürü insan var. Onlara 
sosyal ve sa�l�k kurumlar� arac�l���yla 
yard�m sa�lanmal�d�r. Ya�lanman�n tüm 
bu etkileri için, her devletin nüfus için 
sosyal politika ve sosyal koruma sa�la-
mak gerekmektedir.

Bilginizi kontrol edin 
ve kullan�n

1. Ya�lanan nüfus terimi ile neyi kastedi-
lir?

2. Makedonya C.’de demogra� k ya�lan-
man�n bir süreci varm�d�r?

3. Ya�lanan nüfusun sürecini delillerle 
s�ralay�n�z?

Askeri emekli 
%1.1

Minimum 
tar�m 

emeklili�i 
%2,1

Emeklilikten faydalanma yap�s�

Ya�l�l�k 
emeklili�i 

%51,3
Erken 

emeklili�i 
%19,2

Aile 
emekli 
%26,3
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Zenginlik ve nüfus yo�unlu�u aile planlamas� etkiler

SOSYAL GÜVENL�K VE 
SOSYAL S�YASET
Modern devletler, özellikle vatanda�lar�n 
ekonomik, sosyal koruma ve sosyal gü-
venlik haklar�n� güvence alt�na alm��t�r. 
Özellikle hastal�k, ya�l�l�k, sakatl�k, an-
nelik, i�sizlik durumlarda, vatanda�lar�n 
sosyal güvensizlik ortaya ç�kmas�n� en-
gelleyen, sosyal koruma ve güvenlik sis-
temi kurmaktad�rlar. Bu sistem, özellikle 
çal��an temel geçim yoksun durumlarda 
sosyal koruma önlemleri sa�lar. Sosyal 
koruma ve güvenlik görünü�lerine göre 
neden oldu�u zararlardan yukar�da be-
lirtilen risklerin ortaya ç�kmas�n�, hem de 
tazminat ödemelerini önlemek için kap-
sar. Devlet taraf�ndan al�nan önlemler 
ve eylemlerin toplam say�s�, nüfusun her 
kategoride sosyal koruma ve güvenli�ini 
sa�lamak amac�yla, koruma ve güven-
lik sa�layacak önlemlere sosyal politika 
denir.

Sosyal koruma ve siyasetin temel un-
suru devlettir. Devlet tedbirler, yasal 
normlar� ve kurallar� koyarak, vatanda�-
lar�n sosyal güvenli�ini Bu süreçte en 
büyük ktk� örgütlü sendikalar garantiye 
al�r. Tarihsel olarak, sosyal koruma ve 

taraf�ndan sa�land�. Bu örgütlü sendikal 
hareket yoluyla kendi haklar� için i�çileri 
mücadele (uygun sosyal politika aktivite 
pürüzsüz ve tatmin edici bir varolu�sal 
insan ihtiyaçlar�n� sa�lamak amac� ile 
olu�tu. Ödül, i�, emeklilik, sa�l�k ya da 
özürlülük sigortas� daha iyi ve daha faz-
la) etmeye te�� k ett.

Geçi� süreci nedeninden Makedonyada 
ekonomi, siyasi ile toplumsal de�i�mele-
ri nedeninden paralel olarak ayn� zamn-
da Anayasal olarak sosyal güvenlik hak-
lar�n�n korunmas� yeni sistem geçi�ine 
sebeb oldu. Bu konu üzerinde sosyal 
güvenlik kanunu ile baz� alt kanunlar ge-
tirildi. Kanun sosyal, sa�l�k, ya�lanma, 
annelik ve aile kurma, i�sizlik ve sosyal 
ortama adapte olmama sosyal riskleri-
nin tan�ml�yordu.

��sizlik durumunda haklar ve önlem-
leri sa�lamak.
Istihdama hakk� temel bir insan hakk�d�r 
ve dünyan�n hemen hemen tüm ülkele-
rin anayasalar�nda gömülü oldu�undan. 
Ama yeterli de�il devletlerin istihdam 
hakk�n� tan�may�. Onlar� olu�turmak ve 
pratikte gerçekle�mesi için ko�ullar ge-
reklidir. Bu amaçla, devletlerde, bir dizi 
analiz yap�lm��t�r, mevcut ekonomik ko-

Ülke GSY�H milyar olarak ifaed $ (2008) nüfus yo�unlu�u
(km2 insanlar�n say�s�)

ABD 14,264 44
Japonya 4,909 337

Çin 3,860 138

Almanya 3,653 232

Makedonya 9.5 82

AB 17,696 112

Dünya 60,115,459 45
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Devlet her i�çinin sosyal güvenlik ve korumas�n� sa�lamal�d�r

�ullar�n� ayarlayarak ve hangi geli�im 
programlar ile i� yaratma imkanlar�n� 
ara�t�rd�. Bu faaliyetlerin bütünü istih-
dam politikas�n�n içeri�ini olu�turmakta-
d�r.

��sizlik, insanlara dahil olmak üzere 
daha fazla haklara sahip: do�ru yard�m 
ve i�çi bulma arac�l��� veya meslek se-
çimi hakk�na; mesleki e�itim ve yeniden 
e�itim almak hakk�na; tazminat ve has-
tal�klar�n maliyetinin yaralanma hakk�na 
sahip olmak. I�siz i�e i�sizlik veya yeter-
sizlik s�ras�nda tazminat hakk�na sahip 
olmak çok önemlidir.

A�a��daki gibi i�sizli�i azaltmak için bir 
ülke taraf�ndan al�nan önlemler farkl�d�r:

• Yeni i� yaratma, mevcut olanlar� 
kapatmadan,

• Yeni i� saatleri belirleme, farkl� ça-
l��ma saatleri uygulama (haftada 
45’ten 35 saat aras�nda çal��ma 
saatlerinin k�salt�lmas�),

• Mesleki e�itim için, yeniden e�itil-
mesi,

• savunmas�z ki�ilerin kategorileri-
nin istihdam�na öncelik verilmesi.

Sosyal Güvenlik
Sosyal Güvenlik hayat�n tüm dönemlerin-
de bireylerin ekonomik güvenli�ini sa�-
lamak için tasarlanm��t�r. Sigorta ço�u 
engelli, emekliler, veliler ve hastalara, ge-
reklidir.

Hat�rla

Sosyal sigorta hukuku öngördü�ü di�er 
durumlarda oldu�u gibi, hastal�k, i� kaza-
s�, bitkinlik, ya�l�l�k, ölüm ve i�sizlik duru-
munda çal��anlar�n ve onlar�n aile üyele-
rine koruma sa�lamak amac�yla hukuk ve 
kararl� malzeme taraf�ndan kurulmu�tur.

Daha fazla bilgi edin

Sosyal sigorta ilk formlar�n� “yoksullar 
için bak�m” ad� alt�nda �sveç’te kurulmu� 
ve onlar kitlesel yoksulluk ve kitlesel 
ölüm etkilerini azaltmak için kullan�lm��-
t�r. 19. yüzy�l�n ortalar�ndan, sanayile�-
me döneminde, insanlar taraf�ndan el 
sanatlar� b�rak�larak, üretim ve kitle fab-
rikalarda istihdam etmeye ba�lam��lar. 
��, zor kötü bar�nma ko�ullar� ve i�çilerin 
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hiçbir güvenli�i yoktu. Hastal�klar�, i� ka-
zalar� artt�, çünkü s�k görülen devams�z-
l�k, i�çiler maa� almaz hale geldi. Sosyal 
reformlar gerekliydi. 19. yüzy�l�n sonla-
r�nda, i�çileri kullananlar sözde «has-
ta kasas�na yard�m « kurmaya ba�lad�. 
Daha sonra bu devlet kasas�na dönü�-
türüldü. Bugünlerde ise �sveçlilerin hepsi 
vergiler ödemek zorundad�r, ödenen bu 
üceret ve vergiler sayesinde kasa doldu-
rulur. Çok ihtiyaç duyuldu�u zamanda bu 
kaynaklar� kullanma hakk�n� vard�r.

Sosyal güvenlik hakk�nda konu�ur-
ken üç sigorta dal� ak�la gelir: sa�l�k, 
emeklilik ve özürlülük. Bu dallar�n 
her biri sosyal sigorta koruma sa�lar. 
Sa�l�k sigortas� sa�l��� bozulmu� veya 
çal��mak için yetersizlik ile olanlar için 
sa�l�k hizmeti sunmak için tasarlan-
m��t�r. Emeklilik sigortas� ya�l�l�k ha-
linde veya ölümü, ailesinin üyelerinin 
bireysel görünümünü sosyal güvenli-
�inin sa�lanmas� amaçlan�yor. Özürlü-
lük sigortas�, sigorta azalt�lmas� veya 
sakatl�k nedeniyle çal��ma kapasitesi 
kayb� yaralanma veya meslek hastal��� 
için tasarlanm��t�r.

Sosyal, sa�l�k, emeklilik ve özürlülük 
hayat sigortas� ve i�çilerin prim ödeme 
kar�� sa�lad��� bu sigorta ile ilgili hak-
lar�n kullan�m�, i�letmelerin ve i�veren-
lerin geliri yan� s�ra Makedonya Cum-
huriyeti uygun fon bütçesi taraf�ndan 
sa�lan�r. Sosyal Güvenlik üç boyutu 
vard�r: sosyal refah, siyasi ve ekono-
mik.

Sosyal refah; korku insan�n maddi ya-
�am�n kurtulu�u görülen, bu da, birey-
sel çal��ma yetene�ine sahip özellikle 
de olu�ur. Siyasi boyutu ise bireye sos-
yal güvenlik sistemini veren güvenlik 
anlam�nda görülür. Bu bir ülkenin cid-

di siyasi istikrar�n� bozabilecek olum-
suz etkileri bir sürü engeller. Sosyal 
Güvenlik bir ülkede ya�ama ve sosyal 
standartlar�n bir parças�d�r.

EKOLOJ� – �NSAN 
ÇEVRESINI KORUMA
�nsan çevresine büyük zararlar vermek-
tedir. Temiz akan sular kirlenmi�, çev-
renin pisliklerini ta��yan pislik kanallar� 
haline gelmi�tir. Toprak ve yaprak süp-
rüntüleri endüstriyel at�klar sualt� ya�am� 
etkilemi�tir. Sa�l�kl� ya�am ku�a�� olan 
biosferin incelmesi ve kaynaklar�n s�n�rl� 
olu�u insanlar� ekolojik plân�n içine itmi�-
tir. Hava, su, toprak vb. canl� ya�am� için 
önemli kaynaklar�n kullan�lmas�na dikkat 
etmek için önemlidir. Teknoloji ve sanayi-

Ara�t�rma etkinli�i

Sa�l�k sigortas� yoluyla insanlar�n hangi 
sa�l�k (hizmetler) türleri kullankulland�k-
lar�n� inceleyin. Sa�l�k sigortas� estetik 
operasyonlar gibi ve hangi ko�ullar alt�n-
da insanlara (sigorta) hizmetlerini verir. 
Sa�l�k ve emeklilik sigortas� hakk�n� na-
s�l elde edersiniz.

Ve bizim malzemeleri ile mutabık 
kalınan süre soğuk olabilir?
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nin geli�mesi ile insanlar�n do�adan ge-
reksinimlerinin artmas�, do�an�n denge-
siz kullan�m�na yol açm��t�r Temiz akan 
sular kirlenmi�, çevrenin pisliklerini ta��-
yan pislik kanallar� haline gelmi�tir. Top-
rak ve yaprak süprüntüleri endüstriyel 
at�klar sualt� ya�am� etkilemi�tir. Sa�l�kl� 
ya�am ku�a�� olan biosferin incelmesi ve 
kaynaklar�n s�n�rl� olu�u insanlar� ekolo-
jik plân�n içine itmi�tir. Hava, su, toprak 
vb. canl� ya�am� için önemli kaynaklar�n 
kullan�lmas�na dikkat etmek için önemli-
dir. Teknoloji ve sanayinin geli�mesi ile 
insanlar�n do�adan gereksinimlerinin 
artmas�, do�an�n dengesiz kullan�m�na 
yol açm��t�r. Do�an�n dengesiz kullan�m� 
ile toprakta verim azalm��, do�al denge 
bozulmu� olacakt�r.

�nsan Ekolojisi, sosyoloji biliminin bir ko-
ludur. �lkel toplumlarda insan çevre ili�-
kisini inceleyen Antropoloji içinde a��rl�k 
yine insan ekolojisidir. Çevre düzenle-
mesi ve �ehir proje tasar�mlar�nda hij-
yenik ve ekolojik parametrelere uymak 
insan sa�l���n� koruyucu standartlara uy-
mal�y�z. Dünya nüfusunun h�zla artma-
s�, h�zl� �ehirle�me, endüstriyel at�klar, 
sanayile�me için do�an�n katledilmesi, 
insan sa�l���n� etkileyen önemli sebep-
lerdendir.

Günümüzde ya�ad���m�z iktisadi ve tek-
nolojik geli�meler özellikle sanayile�mi� 
toplumlar� çok ileriye götürmü�tür. Ya-
�am çevresini korumak için kimi devlet-
lerde özel bakanl�klar kurulmu�tur. Ma-
kedonyada da ya�am çevresini korumak 
için bakanl�k vard�r.

Ekoloji (veya çevre bilimi), canl�lar�n bir-
birleri ve çevreleriyle ili�kilerini inceleyen 
bilimdir.

Ekosistemse canl� ve cans�z çevrenin ta-
mam�d�r. Ekoloji ve çevre çok s�k kullan�-
lan fakat manalar� birbirine kar��an iki ke-
lime olmu�tur. �nsan çevresi, � ziksel abi-

otik; (toprak, su, hava, iklim gibi cans�z 
faktörler) ve biyotik (üreticiler, tüketiciler 
ve ayr��t�r�c�lar) faktörler olmak üzere iki 
faktör olu�turur. Ekoloji kelimesi; Yunan-
ca ev manas�na gelen “oikos” ve bilim 
manas�na gelen “logos” kelimelerinden 
türetilmi�tir. Bu kelime ilk defa 1867 y�l�n-
da Alman tabiatç�s� Ernest Haeckel tara-
f�ndan kullan�lm��t�r. Fakat kelime daha 
evvel de s�n�rl� olarak kullan�l�yordu

Ara�t�rma etkinli�i

Küresel �s�nma �u anda en ciddi çev-
re sorunu oldu�unu hava, su, birçok 
hayvan türünün yok olma, asit ya�-
murlar�, kirlilik. vb. Dünya’n�n Küresel 
�s�nma nedeni ciddi iklim de�i�ikli�i 
ve onlar kirli hava ve su ile birlikte 
birçok hastal�k ve artan ölüm nede-
nine neden olur. Insanlar hala baz� 
küçük etkinlikler d���nda, küresel öl-
çekte uygun bir eylemi olmamas�na 
ra�men. Baz� bilim adamlar� zaten 
bu konuda her türlü tedbiri almak için 
çok geç oldu�una inan�yor, di�erleri 
ise hala umut oldu�una inanmaktad�r 
(en az�ndan daha fazla kötüle�mesi-
ni durdurmak için). Çevre felaketini 
önlemek amac�yla, al�nan önceki fa-
aliyetler için konu�ulan verileri bulun, 
daha sonra a�a��daki sorular üzerine 
bir kompozisyon yaz�n�z:

1. Çevre kirlili�i hakk�nda ne dü�ünü-
yorsunuz?

2. Daha ileriye yönelik çevreyi koru-
mak için size göre ne gibi önlemler 
almak gerekli?

3. Kim küresel ölçekte çevre koruma 
faaliyetlerinin öncüsü olmal�d�r?
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�nsani Yard�m Faaliyeti
�nsani yard�m faaliyeti, silahl� çat��ma veya 
do�al afet (deprem, salg�n hastal�klar, su 
bask�n�, volkan) sonras�, insan ac�lar�n�n 
azalt�lmas� amac�yla örgütlü yard�m de-
mektir. �nsani sorunlar�n� çözmekle u�ra-
�an tüm insani örgüt veya hareketler.

Onlar, bir insani eylem s�ras�nda tarafs�z 
davranmal�d�rlar ve silahl� çat��mada bulu-
nan tara� ardan hiçbirini temsil etmelidirler. 
Onlar tehlikede olan herkese �rk, milliyet, 
din, cinsiyet, toplumsal konum fark etmeksi-
zin (ay�r�m yapmadan) yard�m etmelidirler.

Uluslararas� K�z�lhaç komitesi, uluslararas� 
federasyonu ve ulusal dernekleri uluslarara-
s� K�z�lhaç örgütünü olu�turmaktad�r. Ulus-
lararas� K�z�lhaç komitesi, bu uluslararas� 
yard�m faaliyetinin kurucu organ�d�r. Onun 
görevi, silahl� çat��malar ve huzursuzluklar 
s�ras�nda sava�an tara� ar aras�nda tarafs�z 
arabulucu olarak hareket etmektir. Silahl� 
çat��mada bulunan devletlerin anla�mala-
r�yla, uluslararas� ve iç sava�larda, iç hu-
zursuzluklarda ma�dur durumdaki insanla-
ra koruma ve yard�m eli uzat�yor, aç�k hava 
hastaneleri kuruyor vb. Bu insani örgütünün 
logosu beyaz alanda k�z�l haç simgesidir. 
Onun misyonu; insan ac�lar�n� önlemek ve 
azaltmak, ya�am ve sa�l��� korumak; in-
sanlara sayg�y� ve haysiyeti sa�lamak; has-
tal�klar� önlemek; insan sa�l��� ve sosyal 
refah için çal��mak; yard�m için hali haz�rda 
olmak ve dayan��ma ile insanl���n evrensel 
duygusunu sa�lamakt�r.

• Uluslararas� K�z�lhaç faaliyeti, yedi te-
mel ilke olu�turmaktad�r. Devletler bu 
ilkelere her zaman sayg� duyma duru-
mundad�r;

• �nsani yard�m – silahl� çat��malarda 
yaral�lara ay�r�m yapmadan yard�m 
etmektir. Amaç, ya�am ve sa�l���n 
korunmas� ve her �ahs�n haysiyetine 
sayg� duymakt�r.

• Tutkusuzluk – s�n�f ve �rk ay�r�m� yap-
madan insanlar�n ihtiyaçlar�na göre, 
ac�lar�n� dindirmek;

• Tarafs�zl�k – güvenli�i korumak; ha-
reket etmek, silahl� çat��ma s�ras�nda 
din, s�n�f, �rk veya siyasi aitlik fark et-
meksizin hiç kimseyi korumaz;
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• Ba��ms�zl�k – K�z�lhaç’a ait tüm milli 
hareketleri, insani yard�m etkinliklerini 
kendileri planlay�p örgütlemektedirler.

• Gönüllülük – insani yard�m etkinlikleri 
�ahsi çikarlara de�il, gönüllü çal��ma-
lara dayal�d�r.

• Birlik – uluslararas� çapta tan�nm�� bir 
devlette herkesin eri�ebilece�i sade-
ce bir K�z�lhaç milli birli�i yer alabilir; 
insani etkinlik, ülkenin her yerinde uy-
gulanmas� gerekir.

• Evrensellik – K�z�lhaç bir dünya yar-
d�m faaliyetidir; onun ulusal kurulu�la-
r� ayn� pozisyon, i�birli�i ve e�it hakla-
ra sahiptir.

Daha fazla ö�ren

S�n�r tan�mayan doktorlar, uluslararas� 
insani yard�m sivil topluluk kurulu�udur. 
Örgüt, silahl� çat��ma, salg�n hastal�k, do-
�al veya suni felaket ma�durlar�na t�bbi 
yard�m sunmaktad�r. Bunun yan�s�ra de-
�i�ik nedenlerden t�bbi yard�ma eri�eme-
yen veya olana�� olmayan herkese yar-
d�m eli uzatmaktad�. Merkezi Cenevre’de 
bulunan örgüt, 1971 y.’da bir grup Fran-
s�z doktoru taraf�ndan kurulmu�tur. Her 
y�l yakla��k 3000 doktor, hem�ire ve di�er 
t�p çal��anlar� de�i�ik görevlerle dünyan�n 
dört bir yan�na gitmektedir. Dünya çap�n-
da 70’den fazla devlette faaliyet göster-
mektedirler(temel sa�l�k hizmetleri, halk� 
a��l�yor, hastane ve sa�l�k ocaklar� kuru-
yor, yerel halk� e�itiyorlar, de�i�ik sa�l�k 
programlar� uyguluyorlar vb.) Ay�ca Nobel 
Bar�� ödülünü kazanm��lard�r.

Bilginizi kontrol edin 
ve kullan�n

1. Hangi ko�ullar alt�nda en belirgin in-
sani yard�m etkilidir?

2. Insani eylemlere gençlerin kat�l�m� ör-
neklerle aç�klay�n�z.
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AVRUPA VE DÜNYA’DA B�Z

ÇA�DA� DÜNYA 
VE KÜRESELLE�ME
Bugün gezegenimizin sakinlerinin böl-
ge ve say�s�n�n büyüklü�üne göre de-
�i�ir, 6 milyar ki�i ya��yor. 200’den faz-
la tan�nan yerle�im ve ba��ms�z dev-
letlerin 6 k�tada da��lm��. Dünyan�n 
en yo�un nüfuslu k�tas� Avrupa ve en 
seyrek Avustralya’d�r. Dü�ünün en bü-
yük ve en kalabal�k ülkeleri Çin ve Hin-
distan, nüfusu küçük ve büyüklü�üne 
göre, Barbados, Andora, Monako, San 
Marino olarak belirtiyor.

Ama ülkeler do�al kaynaklar ve sosyal 
geli�im derecesine göre farkl�l�k gös-
terir. Bu farkl�l�klar iklim, bitki örtüsü, 
co�ra�  faktörler, farkl� do�as� ve potan-
siyel enerjinin sonucudur, ama onlar�n 
tarihsel ve sosyo – kültürel geli�iminde 
farkl�l�klar mevcuttur. Ülkelerinin gayri-
sa�  has�lan�n geli�iminin en iyi göster-
gesidir.

Ona göre, dünyan�n en geli�mi� ve en 
zengin ülkeleri Kanada, Norveç, ABD, 
Japonya (ki�i ba��na dü�en gayri sa�  
ürün y�ll�k 35,000 $), ve en az geli�mi� 
ve en fakir ülkeler örne�in; Sierra Le-
one, Etiyopya, Burundi (ki�i ba��na en 
fazla 500 $ y�ll�k brüt ürün ile). Dünya 
gerçekten çok farkl� oldu�unu ve bu-
nun yakla��k 5000 farkl� dili konu�ulan 
daha birçok lehçeleri bu gerçe�i, farkl� 
dinler, milletler ve etnik gruplar, farkl� 
kültürler, inançlar, gelenekler, sosyal 
topluluklar�n yüzlerce çe�itidir. Üretim 
biçimi, ya�am tarzlar�, meslek geli�tir-
me, gümrük her yerde farkl�d�r. Bugü-
nün medeniyetinde bir kültürel zengin-
lik ve de�erlerdir. Dünyan�n di�er tara-
f�nda sadece farkl� olmakla geli�mi� ve 

zengin ülkeler bölünmü� ve yoksul ve 
dezavantajl� oldu�unu göstermektedir. 
Genellikle, zengin ülkelerin ayn� anda 
en geli�mi� ve teknolojik olanlar�d�r. 
Onlar�n üretim ve sanayi son derece 
üretken, modern bilgi ve ileti�im cihaz-
lar� oldukça yayg�nd�r ve kitlesel nüfus 
ve sa�l�k korunmaktad�r e�itimli olan-
lar� vard�r. Bu ülkelerde i�sizlik nispe-
ten dü�ük olmas� özelli�idir. Ço�u sa-
kinleri kentsel alanlarda ya��yor. Temel 
ya�am d���nda kültür, e�lence, spor ve 
rekreasyon için birçok ayr� bir fona ih-
tiyac� vard�r. Di�er grup ülkelerde - az-
geli�mi� ve yoksul, ilkel üretim a��rl�kl� 
ve ço�unlukla tar�m ve modern bilim ve 
teknoloji az temsil edilmektedir. Genel-
likle yüksek okuma – yazmama, do�ur-
ganl�k ve çocuk ölümlülü�ü ve göreceli 
k�sa hayat mevcut. Genellikle salg�n 
hastal�klar ve bazen açl�k. Zengin ve 
fakir ülke aras�ndaki farkl�l�klar insan-
l���n en büyük problemlerinden biridir.

Uluslararas� toplumun az geli�mi� ve 
yoksul ülkelerin geli�imini h�zland�rmak 
için birçok önlem al�yor olsa da, çok 
az sonuç veremektedir. Bu hepimizi 
etkiler ve toplu destek, dayan��ma ve 
geli�mekte olan ülkelere yard�m gerek-
tirir. Bugünün dünyas�n�n sonraki özel-
li�i daha ba�l� ve iç içe oluyor. I�birli�i, 
ülkeler ve halklar aras�ndaki ba�lar� 
artmaktad�r.

Bu sürece dünyan�n küreselle�mesi 
diyoruz. Ülkeler daha önce kendi ara-
lar�nda dünya ticaretinin geli�imi ve 
modern bilgi teknolojisinin kullan�lma-
s�yla birbirlerinden haberdar olmak, 
tan�mak için, ileti�im kurmak, birlikte 
ayn� iyi üretmek ve tüketmek. Kitle ileti-
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�im araçlar� yüz milyonlarca insanlarda 
mevcuttur(televizyon, radyo, bas�l�, in-
ternet). Örne�in; dünyan�n büyük ticari 
� rmalar� Coca-Cola, Nestle, Ford, Mic-
rosoft, Mitsubishi her yerde imalat� ve 
sat��lar� mevcuttur.

Ülkeler ve insanlar dolay�s�yla birbiri-
ne ba�l� olurlar. Baz� nedenlerle bilim 
adamlar� gezegenimiz «global köy» 
dedi�imiz bu «bilgi karayollar�» ile kar-
��la�t�r�l�r.

Ama daha dünya küreselle�mi� ve bir-
birine ba�l� hale, daha o kurum ve yön 
sa�layacak organizasyonlar için ihtiyaç 
ve ortak hede� ere ula�ma yolunda ge-
li�imini koordine art�r�r ve benzersiz bir 
uygarl�k de�erleri ortaya koyar. Böyle, 
birçok devletleraras�, devlet d���, pro-
fesyonel, insani ve di�er organizas-
yonlar ve dernekler. Onlar�n görevi 
toplumlar�n geli�imini koordine etmek 
ve önlemek çünkü devletler aras�nda-
ki artan ekonomik ve sosyal farkl�l�klar� 
çözmek, ortaya anla�mazl�klar� ve si-
lahl� çat��malar� artmas�na neden olur.

Birle�mi� Milletler (BM); insan hak-
lar�na ve özgürlüklere sayg�ya dayal� 
uluslararas�ndaki çat��malar� önlemek 
için hareket eden, evrensel bir dünya 
örgütüdür. San Francisco’da 1945 y�-
l�nda kurulmu�tur. Onun ana organlar 
Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi’dir, 
her y�l düzenli olarak toplan�r.

Organizasyon ihtisas kurulu�lar� ve 
daha dengeli bir dünya kalk�nma yö-
nünde hareket örgütleri vard�r. Örne-
�in; FAO - (G�da ve Tar�m), UNESCO 
- (E�itim Bilim ve Kültür), UNIDO - En-
düstriyel Kalk�nma ve di�erleri. Birle�-
mi� Milletler Dünya Bankas� ve Ulus-
lararas� Para Fonu faaliyetleriyle ortak 
hareket etmeye ba�lad�. Banka ve Fon 
projeler arac�l���yla uygun ko�ullarda 
geli�mekte ülkelere borç verilmesiyle 

i�lerini te�vik etmektedir. Ama dünya-
daki tüm ülkelerin ve tüm insanlar�n 
bar��, insani ve kalk�nma amaçlara yö-
nelik kamuoyu ve kolektif eylem olu�tu-
rulmas�na kat�lmak çok önemlidir.

Ödev

Dünya’n�n çe�itlilik ve bölünmesini aç�k-
layan bir kompozisyon yaz�n�z.
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AVRUPA VE 
BÜTÜNLE�MESI

Avrupa Birli�i yaratma
Avrupa her zamandan beri çok farkl� ay-
r�lm�� ve tezatl�yd�. Avrupa’da en küçikten 
en büyü�e, çok geli�mi� olandan en geli�-
memi� olan devleter bulunuyor. Genelde 
Hint – Avrupa dil grubundan olan yüzlerce 
dil konu�ulmaktad�r. Dinler aras�nda Hris-
tiyanl�k hakimdir ve buraya Katolik, Orto-
doks, Protestan dinleri dahil oldu�u gibi 
�slam dini, Musevilik ve bir çok din daha 
yer almaktad�r. Bu farklar, bütün Avrupa 
tarihi boyunca, bir çok sava�a, çat��maya, 
gerginli�e neden olmu�lard�r. Antik Yunan 
devletçiklerinin yürüttükleri sava�lar bilini-
yor, Makedon, Roma, Bizans ve Osmanl� 
gibi büyük �mparatorluklar�n i�galleri dillere 
destan olmu�tur.

Ortaça�’da, uzun süreli din sava�lar� yürü-
tülmü�tür. 19. yüzy�lda Napoleon sava�lar�, 
20. y.y’da ise, ço�unlukla Avrupa topraklar� 
içerisinde yürütülen iki dünya sava�� ya-
�anm��t�r.
Buna kar��l�k, Avrupa’da çoktan beri, k�ta-
n�n birle�mesi, tek pazar� ve s�n�rlar� aç�k 
olan, zengin ekonomik ve kültürel de�i�i-
mi, en büyük iste�inin insan haklar�na ve 
vatanda� özgürlüklerine sayg� duymaktan 
ibaret olan büyük bir devletler birli�i olu�-
turma amaçl� bar��ç�l hareketler ve � kirler 
mevcutmu�. Milletleraras� i�birlik ve e�it 
hakl�l�k arac�l��yla Avrupa’n�n bar��ç�l �ek-
linde birle�mesine ait ilk � kirler aras�nda, 
daha 1849 y�l�nda tan�nm�� Frans�z yazar� 
Viktor Hugo’nun � kirleriymi�. Onun keha-
net sözleri tan�nm��t�r; “Bir gün gelecek, 
bu k�tan�n bütün milletleri daha yüksek 
dereceden olu�an bir birliktelikte birle�e-
rek kendi özelliklerini ve kimliklerini kay-
betmeden bir Avrupa karde�li�i kuracaklar. 
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Avusturya  Belçika K�br�s Çek Cumhuriyeti Danimarka

Estonya Finlandinya Fransa Almanya Yunanistan 

Macaristan �rlanda �talya Letonya Litvanya 

Lüksemburg Malta Polonya Portekiz Slovakya 

Slovenya �spanya �sveç Hollanda Birle�ik Krall�k

Bulgaristan Romanya

Bir gün gelecek ki, aç�k � kirler pazar�nda 
ak�llar tek sava�lar�n� yürütecekler. Bir gün 
gelecek ki, oy pusulalar� kur�un ve bomba-
lar�n yerini alacak”.
�kinci Dünya Sava��’n�n facias�, milli dev-
letlerin, di�er devletlerin ç�karlar�n� dü�ün-
meden, sadece kendi ç�karlar�na dayana-
rak kendi vatanda�lar�na ekonomi ba�ar� 
sa�layamayacaklar�n� gösterdi. Frans�z si-
yaset adam� Robert 	uman bunu en iyi bir 
�ekilde ifade etmektedir; “Herkesin birbiri-
mize ihtiyac�m�z oldu�u inanc�n� ta��mas� 
gereklidir. Devletler kar��la�t�klar� büyük 
sorunlar� sadece kendi güçleri yard�m�yla 
atlatmaya yetenekli de�ildir”.
Avrupa i�birli�inin ilk a�amas�, Avrupa 
Ekonomi ��birli�i Örgütü’nün kuruldu�u 
1948 y.’dan önce ba�lam��t� onun görevi, 
sava�ta zarar görmü� Avrupa ülkelerine 
adal� Amerikan yard�m�n� da��tmakm��. 
Almanya’n�n a��r endüstrisinin kontrol al-
t�nda tutulmas� amac�yla, Fransa d��i�leri 
bakan� Robert 	uman, Federal Almanya 
Cumhuriyet’i ve Fransa’da kömür ve çe-
lik üretimini denetleyecek Avrupa Toplu-

lu�unun kurulmas� ile ilgili plan tekli� nde 
bulundu. Teklif 9 May�s 1950 y.’da kabul 
edildi�inde, bugün Avrupa Birli�i’nin do-
�um günü say�l�r ve her y�l “Avrupa Günü” 
olarak belirlenmektedir. Bu tekli�  daha 
sonralar� �talya, Belçika, Hollanda ve Lük-
semburg destekledi.
1951 y.’da Paris’te, alt� ülke; Federal Al-
manya Cumhuriyeti, Fransa, �talya, Belçi-
ka, Hollanda ve Lüksemburg, Avrupa Kö-
mür ve Çelik Birli�i’nin (AKÇB) kurulma-
s�na önayak olan anla�may� imzalad�lar. 
Avrupa Kömür ve Çelik Birli�i, üye ülkele-
rin i�birli�inin ba�lamas�n� temsil ediyordu. 
Bu birkaç ülke, sembolik bir �ekilde, kömür 
ve çelikle ortakça yönetme karar�n� ald�lar. 
Sava� hammaddeleri ise, bar��ma ve bar�� 
sa�lama arac�na dönü�mekteydi.
1973 y.’da Avrupa ekonomi toplulu�una 
Danimarka, �rlanda, Birle�mi� Krall�k ülke-
leri de kat�larak üye ülkeleri say�s� 9’a ç�kt�. 
1995 y.’da Avrupa Birli�i’ne üç ülke daha; 
Avusturya, Finlanda ve �sveç kat�ld�. Gü-
nümüzde ise Avrupa Birli�i 27 üye ülkeden 
olu�maktad�r.
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Avrupa Birli�i Bayra��

Avrupa Birli�i Sembolleri;
Semboller, Birli�in bayra�� ve mar��d�r. 
Avrupa Birli�i bayra�� mavi zemin üze-
rinde, daire �eklinde dizilmi� on iki alt�n 
sar�s� y�ld�zdan olu�maktad�r. Y�ld�zlar�n 
be� ucu Birlikteki halkalar�n birli�ini sim-
gelemekte, y�ld�z say�s�n�n (12) seçimi 
ise say�n�n simgesine ba�l�d�r.
Bu say�, mükemellik ve birlik sembolüdür. 
Avrupa birli�i mar�� besteci Ludv�ng 
Van Bethoven’in 1823 y.’da besteledi�i 
“Ne�eye Övgü” dokuzuncu senfonisinden 
al�nm��t�r. Bu mar�, Bethoven’in dünya-
daki milletlerin ve �rklar�n birle�mesine 
ait var olan ileri görü�lülü�ünün belirtisi-
ni yans�tmaktad�r. Avrupa mar��, Avrupa 
bayra��, Avrupa pasapot modeli, ortak 
Avrupa kimli�i yada ortak aitlik duygu-
suna destek sembollerini olu�turmakta-
d�rlar. Avrupa banknotlar�n�n ve demir 
paralar�n uygulanmas� ve 	engen bölge-
sinde pasaport kontrollerinin kald�r�lmas�, 
insanlarda tek bir co�rafya bölgesine ait 
olduklar�na dair bir duygu yarat�lmas�na 
etki etmektedir.
Avrupa Birli�i’nin en önemli üç kuru-
mu �unlard�r: Avrupa Birli�i Konseyi, 
Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komis-
yonu. Bu ortak enstitüler hem ba�l� ba��-
na üye ülkelerin, hem de Birli�in ortak ç�-
karlar�n�temsil etmektedir. Avrupa Birli�i 
Konseyi; üye ülkelerin ç�karlar�n� temsil 
eden en önemli karar getiren enstitüdür. 

Avrupa Parlamentosu; Avrupa Birli�i 
vatanda�lar�n� temsil eden seçilmi� bir 
kurumdur. Avrupa Komisyonu; Avrupa 
Birli�i’nin icra idaresidir.

Hat�rla

Avrupa Birli�i olu�turma ana faydas� 
bir ortak pazar kurulmas�. Birli�in bir 
ülkesinde üretilen mallar serbestçe 
di�er Avrupa Birli�i üyesi ülkede sat�lr 
ve böylece gümrük ödenmiyor. Avrupa 
Birli�i Ortak Pazar ve sermayenin 
serbest dola��m�n� sa�lar. Bu, Avrupa 
Birli�i üyesi bir ülkede bir �irket ya da 
bireysel bir ba�ka ülkede bir fabrika 
sat�n alabilirsiniz ya da yeni in�a etmek 
anlam�na gelir. Euro - Ortak bir Avrupa 
pazar� olu�turma benzersiz para 
al�nmas� gerekmi�ti.

Bilginizi kontrol edin 
ve kullan�n

1. Birle�mi� Avrupa � krinin yarat�c�lar� 
kimlerdir?

2. Avrupa Birli�inin olu�ma ad�mlar�n� 
aç�kla?

2. Avrupa Birli�i’nde insanlar�n, mallar�n, 
hizmetlerin ve sermayenin serbest hare-
keti nas�l gerçekle�iyor?
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Avrupa Birli�inde Özgürlük, 
Adalet ve Güvenlik
Avrupa birli�i sayesinde, üye ülke vatan-
da�lar�, bütün Avrupa dahilinde yolculuk 
yapabilir, oturabilir ve çal��ma imkanlar� 
vard�r. Örne�in; �ngiltere’den bir ö�ret-
menin Viyana’da bir okulda ingilizce dersi 
vermesi mümkündür, üniversiteden yeni 
mezun olmu� bir Frans�z, Belçika’daki bir 
devlet kurumunda aç�lan i� ilan�na ba�vu-
ru yapabilir. Birlik üye ülkeler aras�nda kar-
��l�kl� olarak yüksek e�itimin tan�nmas�na 
ait sistemin uygulamaya ba�lamas�yla 
birlikte, Avrupa vatanda�lar�na bu imkan 
sa�land�. Üniversitelerin e�itim vermesi 
ve e�itime gerekli kaliteyi sa�layacakla-
r�na dair uzla�maya vard�lar. Bu �ekilde 
birli�e üye herhangi bir ülkeden bir �ah�s, 
polis, silahl� kuvvetler ve d��i�leri hizmet-
leri d���nda, sa�l�k, e�itim ve di�er kamu 
alanlar�nda çal��abilir.
Birlik y�llarca kendi vatanda�lar�na hare-
ket ve dola��m özgürlü�ünü ve güvenli�ini 
bir sürü anla�ma ile sa�lamaktad�r. 1985 
y.’da Birlik çerçevesinde yolculuk yapan-
lar�n ya�am�n� kolayla�t�rmak için ad�m 
at�ld�. Belçika, Fransa, Almanya ve Hol-
landa hükümetleri Lüksemburg’un küçük 
kasabas� olan 	engen’de bir sözle�me 
imzalad�lar. Aralar�ndaki s�n�r geçitlerine, 
milliyetine bak�lmaks�z�n insanlara uy-
gulanan bütün kontrollerin kald�r�lmas�, 
Birli�e üye olmayan ülkelerle olan kendi 
s�n�r geçitlerinde kontrolleri uyumla�t�rma 
ve ortak vize politikas� uygulamas� ko-
nusunda uzla�ma sa�lad�lar. Bu �ekilde, 
	engen bölgesi olarak bilinen, iç s�n�rlar� 
olmayan bir bölge olu�turdular.
2004 y.’dan beri, Avrupa Birli�i içerisin-
de yolculuk yapan Avrupa vatanda�lar�, 
kendi yönetimlerinden, Avrupa Sa�l�k Si-
gortas� kart�na sahip olmu�lard�r. Bu kart, 
ba�ka bir ülkede bulundu�u s�rada hasta-
lanan ki�inin, sa�l�k harcamalar�n�n kar��-
lanmas�na yard�mc� olur.

Birlik, göçmenleri takip etme ve yasad��� 
göçün engellenmesine adal� ba�ar�l� bir 
sistem olu�turmu�tur. Koordine edilmi� et-
kinlikler sayesinde, örgütlü suç, insan tica-
reti ve özellikle kad�n ve çocuklar�n, çe�itli 
biçimlerde sömürülmesiyle mücadelede 
ba�ar�l� sonuçlar elde etmektedir.

Avrupa’n�n daha güvenilir olmas� amac�y-
la Avrupa Birli�i ülkeleri, polis çal��malar� 
ve hukuk alanlar�nda i�birli�i yapmakta-
d�rlar. Bu konuda Birlik en büyük ilerleme-
yi, Evropol’u kurmakla kaydetti. Evropol, 
polis ve gümrük memurlar�ndan olu�an 
Avrupa Birli�i bünyesi olup, iyi örgütlen-
mi� etkinliklerle, uluslararas� suça kar�� 
ba�ar�l� bir mücadele yürütmektedir. Ocak 
2004 y.’da, Avrupa takibinin yürürlü�e gir-
mesiyle Birlik, üye ülkelerin ulusal soru�-
turma yetkililerinin, suç soru�turmalar� ve 
suçlular� iade etme süreçlerini yürütme-
lerini kolayla�t�rd�. Ayn� zamanda Avruba 
Birli�i üye ülkeleri ABD ve Kanada’n�n da-
hil oldu�u NATO (Kuzey Atlantik Pakt�)’da 
Ortakl�k için Bar�� ve �stikrar Pakt�, savun-
ma sözle�melerine kat�lmaktad�r.

Ancak Avrupa Birli�i, di�er Avrupa kurum 
ve kurulu�lara ra�men hemen hemen tüm 
Avrupa ülkelerini ait oldu�udur. Bu tür Av-
rupa k�tas�nda bar�� ve refah için çaba 
yönlendirir demokrasi ve insan haklar�n�n 
geli�tirilmesi ve Avrupa Güvenlik ve ��birli-
�i Te�kilat� (AG�T), Avrupa Konseyi vard�r.
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Avrupa Kimli�i

“Biz devletleri de�il, vatanda�lar� bir-
le�tiriyoruz”

Frans�z siyasetçi Jean Monnet

Avrupa Birli�i, yar�m yüzy�ldan fazla var 
olan ve bu süre içerisinde, kendi kimli-
�ini olu�turan ve temel de�erleri yarat-
t�. Bar�� ve çat��malar�n bar��ç�l yolla 
çözümü, Avrupa’n�n temel de�erleridir 
Birlikte e�itlik ve birlik prensipleri yürür-
lüktedirBirlikte herkes kanun kar��s�nda 
e�ittir ve hiç kimse kendisini hiçbir esa-
sa göre incitilmi� veya ayr�lm�� hisset-
memelidir.

Avrupa Birli�i’nin, “Farkl�l�klarda bir-
le�mi�” slogan� da bunu kan�tlamakta-
d�r. Hareket özgürlü�ü, Avrupa vatan-
da�lar�n�n ayr�cal���d�r. Onlar�n, bütün 
Birlik Çerçevesinde ya�amalar�na ve 
yolculuk yapmalar�na, isteklerine göre 
i� seçmelerine, Avrupa e�itim program-
lar�na göre ö�renim görmelerine imkan 
sa�layan Avrupa modeli pasaportlar� 
ve sürücü ehliyetleri vard�r. Örne�in; 
2007 – 2013 y�llar� aras�ndaki sürede, 
3 milyon üniversite ö�rencisi, Avrupa 
Program� “ Erasmus” a göre e�itim im-
kan�na sahip olmu�tur.

Avrupa Birli�i’nin kendi kimli�ini olu�-
turdu�u temel de�erlerden biri, daya-
n��mad�r. Birli�e üye ülkeler, özellikle 
do�al afetler ve kötü hava ko�ullar� 
aras�nda, kar��l�kl� dayan��ma göster-
mektedirler.Birli�in özel bir edinimi de, 
vatanda�lar�n temel haklar�na sayg� 
duyulmas� ve Adaletin hükmüdür.

Vatanda�lar�n hak ve özgürlükleri, üye 
ülkelerin ulusal Anayasalar�nda içeril-

mi�tir. Bütün bu temel de�erler, Avrupa 
Kimli�ini olu�turmakta ve bu yüzden 
onlar sürdürülmelidir. Avrupa Kimli�i, 
bak�m�ndan AB vatanda�alr� dünyan�n 
di�er nüfuzundan farkl�d�r. AB, ona üye 
ülkelerin milli de�erler zenginli�ini olu�-
turan ortak de�erler miras�n� korumak 
için tek seçenektir.

Avrupa Birli�i’nin Geni�lemesi
Avrupa Birli�i, üyelik kriterlerini kar��la-
yan her Avrupa ülkesine aç�kt�r. Geni�-
leme ile Birlik, hem kendi yüzölçümü-
nü ve nüfuzunu artt�r�r hem de bütün 
anla�mazl�klar ve çat��malar� a�amaya 
çaba göstermektedir. Avrupa Birli�i’nin 
geni�lemesi, Birli�e üye olmak isteyen 
ülkeler için oldu�u gibi, birlik için de bü-
yük önem ta��r. Avrupa Birli�i’nin onca 
y�l süresinde ba�ar�l� i�levselli�i “Sade-
ce Birle�mi� Avrupa, güçlü Avrupa ola-
bilir” � krini kan�tlamaktad�r.

Avrupa Birli�i’nin geni�lemesi, Birli�in 
eski ve yeni üye ülkelerinde ekono-
mi gücün artmas� ve yeni i� yerlerinin 
aç�lmas� da demektir. AB’ne girmekle 
vatanda�lara, Birli�e üye herhangi bir 
ülkeye engelsiz yolculuk yap�p e�i-
tim görme ve çl��ma imkan� sa�lan-
maktad�r. Bununla birlikte AB ülkeleri 
vatanda�lar�n�n ya�am biçimleri de 
iyile�mektedir çünkü Birli�e girmekle, 
her günkü ya�am ve güvenlikle ilgili 
alanlarda daha iyi ko�ullar yaratmay� 
ba�ard�klar�n� göstermi�leridir. AB’nin 
yeni üye ülkelerle geni�lemesi, kültür 
zenginli�inin ve çe�itlili�in artmas�, � -
kir de�i� toku�u imkanlar� ve milletler 
aras�nda daha iyi anlay�� anlam�na 
gelmektedir.
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Avrupa Ailesinin Bir Bölümü 
Makedonya
Avrupa Birli�ine aday ülke statüsünün 
elde edilmesi, Makedonya’n�n, sadece 
co�ra�  anlamda de�il, Avrupa’n�n bir 
parças� oldu�u gerçe�ini kan�tlad�. Av-
rupa milletleriyle birlikte tarih boyunca 
ya�ananlar ve Avrupa’n�n zengin kültür 
miras�nda Makedonya’n�n büyük katk�s�, 
Makedonya’n�n yerinin kesinlikle Avru-
pa’da oldu�unu göstermektedir. Bir çok 
di�er ülke gibi, Makedonya Cumhuriyet’i 
de Avrupa Birli�i’nin bir parças� olmas�n� 
istemektedir.

Ba��ms�zl���ndan beri Makedonya, Avro 
Atlantik olu�umlar�na ve enstitülerine bü-
tünle�meye yöneldi. Bu bütünle�meye 
götüren yollara, Makedonya C.’i, 1995 
y�l�nda, iki Avro Atlantik bütünle�mele-
ri; Avrupa Birli�i ve NATO ile diplomatik 
ili�kiler kurdu�unda bailad�.2000 y�l�nda 
Avrupa Konseyi, �stikar ve Birle�me Söz-
le�mesi ile ilgili Makedonya’yla anla�ma-
lar konusunda yönergeler sundu. 2001 
y.’da ise Avrupa Bütünle�mesine do�ru 
ilk büyük siyasi ad�m, 1997 y.’da Make-
donya’n�n Birli�e üyeli�i konusunda si-
yaset yürütme amac� olan Avro Atlantik 
Bütünle�mesi Komitesinin kurulmas�yla 
yap�ld�. Bu komite, Makedonya ba�ba-
kan�n�n do�rudan yönetimi alt�na olup

bütün bakanlar, Makedonya Halk Ban-
kas� ba�kan� ve Makedonya Bilimler ve 

Sanatlar Akademisi ba�kan�ndan olu�-
maktad�r.

Lüksemburg’ta anla�malar sona ermi� 
ve bu sözle�me imzalanm��t�. Makedon-
ya Cumhuriyet’i Meclisi bu sözle�meyi 
onaylad� Makedonya Cumhuriyeti’nin 
Avrupa Birli�ine Bütümle�me süreçleri, 
onun var olan bütün

kaynaklar�n�n güçlü angajman ile bir-
le�mesini ve siyasi yanl� yana��mdan 
kaç�n�lmas�n� gerektiriyordu.Daha son-
ra, Hükümette ve Mecliste Makedonya 
Cumhuriyeti’nin Avrupa Birli�ine bütün-
le�mesi siyasetinin yürütülmesi ile gö-
revli ba�ka bünyeler de kuruldu.

Birli�e üye olmakla ülkemizin, Birli�in 
bütün enstitülerinde temsilcileri olacak. 
Onlar Makedonya’n�n ç�karlar�n� temsil 
edecek ve ayn� zamanda Birli�in ilerideki 
geli�mesi konusunda çaba harcayacak-
lar.

Bunun gerçekle�mesi için ülkemiz, Avru-
pa Birli�i standartlar�na bizi yakla�t�racak 
büyük say�da reformlar yapmal�d�r. Avru-
pa birli�ine üye olma umutunu y�kma-
mak için Makedonya bir an evvel �stikrar 
ve Asociation kurumundan öngörülmü� 
istemlerin yerine getirmesi gerekiyor.

Makedonya mecburi Avrupa ruhunda 
geli�mesi �artlardan biridir. Kendi s�n�r-
lar� içerisinde daimi bar�� ve güvenli�i ile 
demokrasinin güven alt�nda almas� gere-
kiyor, bununla beraber hukuk ilkelerinin 
hüküm sürmesi de istemler aras�ndad�r. 
Ekonomi istikrarl���, bir de vatanda�lar�-
na her zaman geli�mekte olacak sosyal 
güvenlik garantisini büyütmesi gereki-
yor. ��sizli�in ile ya�am çevrelerinin kir-
lenmesini azaltmas� gerekiyor. Ancak bu 
�ekilde bizim güne�imiz Avrupa y�ld�zlar 
bayra��nda yer alabilecektir.

Bilginizi kontrol edin 
ve kullan�n

1. Avrupa Birli�i’nin kimli�i hangi de�er-
lerle belirlenmektedir?

2. Avrupa Birli�i’nin geni�lemesi edinim-
leri nelerdir?
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Bilginizi kontrol edin 
ve kullan�n

1. Birli�e üye olmak için Makedonya 
Cumhuriyeti ne yapmal�d�r?

2. Birli�e üye olduktan sonra, Makedon-
ya Cumhuriyeti ne kazanacak?

3. Avrupa Ailesine Makedonya’n�n gir-
mesi için senin katk�n nedir?

AVRUPA VE DÜNYA’DA 
MAKEDONYA
Ülkemiz Avrupa›n�n kalbinde, Balkan 
Yar�madas� üzerinde her zaman önem-
li olmu�tur, ancak geli�mi� ve Avrupa›-
n�n bar��ç�l bir bölgesidir. Avrupa ve 
dünya çap�nda Makedonya küçük ve 
nispeten geli�memi� devlettir. Denize 
hiç ç�k��� olmayan bir ülke, do�al zen-

ginli�e, enerji ve hammadde potansi-
yeline sahip olmayan. Ancak, Avrupa 
ve dünyada, ülkemizde özgürlük için 
verdi�i mücadelede huzurlu siyaseti ve 
özellikle yarat�c� insan potansiyeli iyi 
etnik ili�kiler, kültürel miras� ile tan�n�r.

Makedonya’n�n görkemli geçmi�ine 
tan�kl�k eden kültürel ve tarihi eserleri 
ile zengin oldu�u bilinmektedir. Ayr�-
ca burada Slav okuryazarl�k ve e�itim 
özellikle Kutsal eylem ile, Avrupa’da 
yay�lmaya ba�lad��� bilinmektedir. Aziz 
Kiri ve Aziz Metodiy, daha sonra Aziz 
Kliment ve Aziz Naum’da Ohrid Üni-
versitesi kurucular�, Avrupa’n�n en eski 
üniversitelerinden biridir. Makedon 
ortaça� ressamlar, fresk resimler ve 
oyma eserleri bugün dünyada çok ünlü 
olan, yan� s�ra Makedonya mimarisi, el 
sanatlar� ve kilise sanat�d�r. Avrupa ve 
dünyada Atalar�m�z taraf�ndan yürütü-
len �linden Ayaklanmas� ve kurtulu� sa-
va�lar� yine yayg�n bilinir.

 Ancak birçok tarihsel nedenlerle, 1944 
y�l�n’da kendi devletinin bile yarat�lma-
s� için ve özellikle 1991 y�l�n’da tam ba-
��ms�z ve egemen bir devlet olarak ku-
rulu�undan beri Makedonya’n�n ulus-
lararas� sahnede ve siyaseti üzerinde 
etkin hale gelir.

1993 y�l�n’da Makedonya Birle�mi� 
Milletler üyeli�ine kabul edildi, daha 
sonra tüm kurum ve kurulu�lar�na da-
hil edildi.1995 y�l�n’da Avrupa Konseyi 
aday üyesi oldu�u kabul edildi, AG�T 
ve Bar�� �çin Ortakl�k. Ülkemiz Avrupa 
Birli�i ile yak�n i�birli�i içerisinde ve bu 
i�birli�i ve ticaret konusunda bir anla�-
ma imzalam��t�r.

K�sa bir süre Birli�i’nin ortak üye olma-
s� gerekti�ini ifade edilir. Tabii ki Ma-
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kedonya’n�n uzun vadeli hede� , AB, 
NATO ve Avrupa entegrasyonunun tüm 
gruplar�na tam üye olmas�d�r.

Bu durumda, Avrupa birli�ine tam kat-
k�da verecektir, onun siyaseti, temsili, 
yarg�, yürütme ve savunmas�na kat�la-
cakt�r. Ama Birli�e tamamen üye olmak 
için ülkemizde iç hukuk ve demokratik 
düzeni sa�lamak ve korumak, tüm in-
san haklar�n� ve temel sivil özgürlükle-
ri ve vatanda�lar�n güvenli�ini yüksek 
derecede garanti etmek gerekmektedir. 
Daha da önemlisi, büyük ölçüde vatan-
da�lar aras�nda i�sizlik ve yoksullu�u 
azaltmak için, ihracat�n� art�rmak için, 
onlar�n üretim, verimlilik, kalite ve mal-
lar�n rekabet gücünü art�rmak ve sivil 
e�itlik, bar�� ve tüm uluslardan vatan-
da�lar�n i�birli�i sahip olmas�d�r dinler 
ve s�n�� ar� gözetmeksizin.

Makedonya Avrupa ülkesi gibi önemli 
ve di�er tüm ülkelerin bar�� ve i�birli-
�i politikas�n� sürdürmeye devam et-
tirmek, ülke kom�uluk ili�kileri ile böl-
gesel ve tüm uluslararas� giri�imlere 
kat�l�m�n� sa�lamak, Avrupa ve dünya 

ile ilgili aç�k olmayan ve ba�lan�r anla�-
malar� ve faaliyetleri sürdümesidir.

Ödev

Avrupa ve Dünya’da Makedonya, konulu 
bir kompozisyon yaz�n�z; kompozisyon 
rehberi a�a��daki sorular olsun:

1. Makedonya, Avrupa Birli�i’ne üye 
oldu�unda Makedon vatanda�lar�-
n�n hayat nas�l olurdu?

2. Makedonya’n�n Birli�i üyeli�i genç-
lerin faydalar� ne olurdu?



Terminolojik Sözlük


  Asosiyasyon- arkada�lanmak, samimile�mek, yakla�mak

Anonim �irket - sermayesi belirli ve parayla bölünmü�, borçlardan dolay� yaln�z 
malvarl���ylasorumlu bulunan �irket.

Antropoloji – kültür bilimidir. Antropologlar tüm toplumlar�, kültürleri, insan kal�nt�lar�n� ve 
� ziksel, biyolojik yap�lar�n� inceler.

Anayasa – en yüksek yasa önemli anlam�na gelen Latince kelime constitutio, türetilmi� bir 
devletin en yüksek yasal hareket.

Anla�ma – kar��l�kl� siyasi, ekonomik ve kültürel ili�kileri düzenleyen iki veya daha fazla 
devlet aras�nda bir anla�ma.

Arkeoloji – kaz� bilimi veya kaz�bilim; kaz� vb. Yöntemlerle ortaya ç�kar�lan tarihi yap�tlar� 
kültürel, sanatsal ve tarihsel yönden inceleyen bir bilim.

Avro Atlantik – çok say�da ve farkl� tara� ar�n�n (siyasi-askeri yönler, ekonomik, çevre ve 
enerji güvenli�i) yan� s�ra, iyi yöneti�im ve bireysel haklara sayg� �eklinde kendini gösteren 
insan güvenli�i boyutudur.

Ayr�mc�l�k – bireyler veya gruplarla e�it ili�kileri; ço�unlu�a sahip müsadere veya hak ve 
özgürlükler (mal) yoksunluk

B  Ba�bakan – �lk bakan�, hükümet ba�kan�

Bildirge – bir veya daha fazla ülkenin anla�maya vard�klar�, sayg� duyacaklar�na dail 
resmi yada törenli bildiri.

D   Demokrasi – insan, e�itlik ve her vatanda��n hakk� hükümetin halk ve devlet 
i�leri hakk�nda kararlara kat�lmak.

Diktatörlük – bireyin veya s�k ola�anüstü sosyal durumlarda kazan�l�r s�n�rs�z güç s�n�rl� 
bir grup, ve di�erleri taraf�ndan hükümet biçimidir.

Demogra�  – çal��ma popülasyonunda (yap�s�, hareket, do�al büyüme, do�urganl�k, 
ölümlülük) ile ilgilenen bilim.



Ç  Çat��ma – çat��ma, anla�mazl�k, tart��ma, silahl� çat��ma.

E   Ekonomi – bireysel i�letmelerin çal��ma kurallar�;ekonomiyi yönetme 
becerileri;iyi bir ya�am ve faydal� ev için gerekli beceri edinimi

Endüstri – organize ve insanlar belirli sosyal aktivite gerçekle�tirirken haline geldi�i 
karma��k ve çoklu ili�kiler düzenlenmi� biçimi.

Etnosentrizmi – tutum kendi grup di�erleri üzerinde kendi �rksal ve kültürel özellikleri için 
üstün cins bir toplum oldu�unu, duygular ve önyarg�lar ile nüfuz.

Etnik  grup – üyeleri ortak toprak ya�am dayal� in�a aidiyet duygusu ili�kili bir grup, bir 
ortak dil, din, gelenek, görenek, kültür.

Evlilik – dayan�kl� ve genel kabul görmü� düzenlenmi� cinsel ve di�er sosyal ili�kiler ve 
ba�lant�lar� dayal� kar�� cinsten bireylerin bir topluluk.

G   Grupland�rma – kimin sosyal etkile�im dolay�s�yla organize de�ildir ve ba�lant� 
insanlar, bir grup olu�turmak, ancak grubun benzer özelliklere sahiptir.

H  Hissedar – bir sanayi veya ticari i�letmesinde pay� olan, pay sahibi.

Hükümet- güç, yürütme ve idari vücut tutun devletin tüm organlar�

�   �deoloji – genellikle çevresinde oldu�u tüm bir grubun görü�ünü ifade edilmi�tir 
inançlar, kavramlar ve kavramlar�n bir sistem, dini, felse�  ve bilimsel sistemler 
geli�tirilmi�tir.

�nsani eylem – çat��ma veya do�al afet (deprem, salg�n, kurakl�k, sel, yanarda�) nedeniyle 
insanlar�n ac�lar�n� ha� � etmek amac� organize yard�m.

K   Kamuoyu – görü�ler, bir bütün olarak, herhangi bir olayda ya da sosyal gruplar�n 
sorunlar� ve toplum için olu�turulan belli bir sosyal gruba ya da küresel toplumun 
görü�leri.



Konvansiyonu – uluslararas� ili�kiler birimini düzenleyen uluslararas� bir antla�ma.

Koalisyon – ülkelerin askeri ve siyasi ittifak, siyasi partiler ya da daha yak�n ortak eylem 
için sosyal gruplar veya ortak bir hedefe ula�mak için.

Kronoloji – olaylar�n tarihsel s�ralanmas� ile ilgili bilim dal�.

M   Meclisi – Bir kural halk oylamas�n� seçti�i yüksek makam toplant�, bütün 
anayasal demokrasilerin, yüksek temsilci kurumu bulunmaktad�r.

Mülkiyet – ta��n�r ve ta��nmaz mal ve bir birey veya gruba ait, ve para ile ifade edilebilir 
tüm hak ve yükümlülükleri bir dizi.

�  Normlar – bir toplumun uymas� gereken kaide veya kurallar.

�   Otorite – herhangi bir konuda bir �eyin yeterlili�ine herkesi inand�rarak bir 
ki�inin kendine sa�lad��� itaat ve güven; hakimiyet ve emretme kudreti; yapt�r�m 
koyma ve kullanma gücüdür.

Oy – irade ya da görü�, seçimlerin ifadesini, belirli bir aday için veya sosyal gruplar, resmi 
bir aç�klama ya da i�areti ile örgütlerin üyelerinin belirlenmesi için ses vererek.

R   Referandum – devlet ile ilgili bir öneri veya önemli soru hakk�nda oy kullanma 
hakk� olan bütün insanlar�n do�rudan �ekli.

S   Sapk�n davran�� – topluluk taraf�ndan kurulan normlardan sapan ve toplum 
üzerindeki y�k�c� hareket davran���, toplumsal gericili�i gerektirir.

Seçmen – oy kullanma hakk�na sahip ki�i.

Siyasi ço�ulculuk – Farkl� ç�karlar�, programlar�, hede� eri ifade daha ba��ms�z siyasi 
olu�umlar vard�r hangi siyasal sistem,

T   Tanr� – do�aüstü özelliklere sahip ilahi varl�k

yonu – ulluslslllaaararararaasasaasas�� ilili�ii�i kkiikileleleerr r r bibbibi iriri imimmimim ninnnni ddddüzüzüzeennleleleeyeeey nn lluuluulu uussu lllaaarrararrraararass��s��ss�� bbbbir a ttntlala�m�maaa.

n – ülkelerrinnn aaskerrii vee sssiyyasii itittitifaff k,k,, siyyasasii papapapartilllere ya a dddaa ddddahhaahaa yayayy k�n ortak eylem m 
l gruplar vveeeyayy  ortakkak bbirir hhheddedeefffe eeee uuluulaa�a��mamamm kk iççiççinin.

– olaylar�n ttarihsel s�s�raraararalaalaanmmmnmnmasas�� iilileeeee iliilgggig llli bbililimimim ddddalll��.

Meclisi –– BBBBirir kkuural hhhaallkkkkk oyoyooylaammaammass�n� ssseçeçeçti�i��ii yyyyüküükksses k mmaam kkaaam mm tooplp ant�, bütün  
anayasal ddddeeememokrasisillele iirinn,n yyüüksseseek kk k tetteetemsmsiillcici kkkuurrumumumuuuu bubub lulunmnmmnmakkaaakktaatadd�r.

– ta��n�r ve taaataa�����nmmn aazz mmmaal vvvee bbbir rrr bbbibbirrereey y veeveeyayyay gggrrruruba aaitt, vvee pppppaararaaaa ile ifade eedilebilir 
e yükümlülüükkkleereri bir dizizzizi.

Normlar – bbiir ttopopo lulumumun uymamamass� ggggeereeekenennn kkaaaia deee vveeyyyaa a kkuukuuraraalllllaarraarr.r

Otorite – herhhhahangn i bibir rr kokonunudadada bbirrr ���eyyeyinin yyyeeete eerererrrlilillil �i�inneen herrkkeekkesisis  innaand�rarak bir 
ki�inin kendinneeeee sa�laddd�������� itttaaaaaaa t veve ggüvüvüvvü enenn;; hahakiikimiyeyeett vvee eeemrmrmm eetteetmmee kudreti; yaptpt�r�r�m�m
koyma ve kuluulllaannmnma güüg cüücücüüdüdüd r.

e ya da görü�ü��, seseçiçimlm erin iifafaafaddedeesisinnninni,, bebebeeb liirlrli bbir aaadayyay iççiin vveevveyyayya ssssoosso yal gruplar, resmi
ma ya da i�aarreeeti ile öörgrgütü leeririr nn üyyeeleeereriini innnin bbbelelllirrirlenmmeesseesi içççinninn sssseess vveererek.

Referandumm ––– devlelet ilee ililgggiliii bbbirirr öööneenerri vvveyeya a öönnemmemmlili sooruuu hhaakkkkk�nnda oy kullannmamaama 
hakk� olan bütütünnünnn iinsn annlarr�nnn dododo�r�ruddududdaann ���ekekeeke lili.

Sapk�n davrannn��� – ttoplp ullukk ttarararaffa �ndaddann kukukkuruulal n n nonon rmmmlaaardr annann ssaapanan vvee totot lplplp ummu  
zerindeki y�k�cccccc����� hharereekekeket t dadavvrvrvrvrana �����,�, topopopluuulumsmsmsmsaal gggeereriiciicilii�ii ggeegegerreerekktk irrrirrirrir.

– oy kullanma haakk�nnaa sasahihip p kikik �i�i� .

�ulculuk – Faaaaarrkkr l�l�l çç�k�kararlalalar�r�, pprprogogogograrramlmlmlaararar�,�,�, hhhededede�e�e� eriii iiiffaafaff ddee dddahahahahaaa a baabaa�����msmmms�z ssiyyiyyasasaasii 
vard�r hangi sssiyyyiyyaasasssaasassalla  sissteteemm,m,

anr� – do�aüstü özelliklereree ssahahhhhahaahipipipp iiillaal hiih vararl���kk



Tipoloji – ayn� katman içinde birbiriyle ili�kili oldu�u saptanan buluntular�n biçimsel 
özelliklerine göre s�n�� and�r�lmas�d�r.

Y  Yetki – yönetmek için sa�, devlet, siyasi, hukuki ve ekonomik güce sahip

TiTipolojii – ayn� kkattatmmaamann içinde birbiriyle ili�kili oldu�u saptanan bulun
özelliklerinnee gögöreeere sssss�n�n� ����aand�r�lmas�d�r.

Yeetktkii – yöööönneenn tmtmek için sa�, devlet, siyasi, hukuki ve ekonom
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