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NOEL VE YILBAŞI ARASINDA NE FARK VARDIR?
Noel (Noel Günü veya Noel Bayramı), Hıristiyanlar tara
fından Mesih olarak kabul edilen İsa’nın doğum gününün ge
leneksel olarak kutlandığı yıllık tatildir. Noel’de, İsa’nın doğum
günü kutlamasıyla birlikte çeşitli âdetler de yerine getirilir. An
tik çağlardan beri kutlana gelen Pagan ve Roma kış festivalle
ri olan Yule ve Saturnalia’daki uygulamalar Noel’in kökenini
teşkil etmektedir.
Günümüzün Noel kutlamalarında genellikle, İsa’nın do
ğumunun canlandırıldığı oyunlar sahnelenir, Noel ağaçları
süslenir, ışıklı ev, bahçe, cadde süslemeleri yapılır, hediyeler
alınır, tebrik kartları verilir ve Noel arifesinde Noel Baba’nın
gelişi simgesel olarak canlandırılır. Yaygın Noel temaları; iyi
niyet, sevecenlik ve ailenin birlikte zaman geçirmesi olarak sı
ralanabilir.
Noel, her yıl Hıristiyanlarca 25 Aralık’ta kutlanır. Kutlama
lar 24 Aralık’ta Noel arifesiyle başlamış olur ve bazı ülkelerde,
26 Aralık akşamına kadar devam eder. Hıristiyanların çoğun
lukta olduğu ülkelerde Noel tatili yeni yıl tatiliyle birleştirilir.
Bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jül Sezar takviminde 25 Aralık’a denk gelen 6 Ocak’ı Noel olarak kutlarlar. İsa’nın gerçek
doğum günüyle ilgili çeşitli rivayetler olsa da geleneksel olarak
25 Aralık Noel olarak kutlanır.
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Miladi takvim başlangıcı olan yılbaşı kutlamaları ile Noel
kutlamaları tarihlerinin yakın olması sebebiyle sıkça karıştırı
lır. Noel kutlamalarının temelinde yukarıda anlattığımız gibi
İsa’nın doğumunu kutlama geleneği yatmaktadır. Yeni yıl kut
lamalarının geçmişi ise Eski Romalıların 1 Ocak’ta yaptıkları
yeni yıl kutlamalarına dayanmaktadır. 31 Aralık’ı 1 Ocak’a
bağlayan gece kutlanan yeni yıl ile Noel şenlikleri temelde
birbirinden farklı olmakla birlikte, âdet ve gelenekler açısından
Hıristiyanlar arasında karışmış vaziyettedir.
Türkiye’de Noel kutlamaları Hıristiyan nüfusun çok az ol
ması nedeniyle kamuoyunda hissedilmemektedir; ancak yeni
yıl 31 Aralık’ı 1 Ocak'a bağlayan gece büyük bir kitle tarafın
dan kutlanmaktadır. Bu nedenle yeni yılın ilk günü, 1 Ocak,
tüm Türkiye’de resmi tatildir.
Noel kutlamalarına eski kültürlerdeki pagan ve putperest
âdet ve gelenekler oldukça etki etmiş, bu âdetler zamanla Hı
ristiyanlığın uygulama alanlarına dâhil edilmiştir. Hıristiyan
olmayan toplumlarda ve bölgelerde bu âdet ve gelenekler
“yılbaşı kutlamaları” adı altında yayılmıştır.
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BİR İNSAN HİÇ UYUMADAN KAÇ SAAT DURABİLİR?
Uyku insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biridir. Az
uyuduğumuz ya da hiç uyuyamadığımız günlerde kendimizi
hayattan bezmiş gibi hissederiz. Kendimize gelmemiz için bir
kaç saatlik bir uykunun bile yeteceğini düşünürüz böyle za
manlarda. Az uyumanın bile dengemizi bozduğunu düşünür
sek, acaba insan hiç uyumadan kaç saat yaşayabilir?
Bu sorunun deneysel olarak cevabı 264 saat, yani yakla
şık on bir gündür. Şaşırtıcı ama 1965 senesinde, Randy
Gardner adında, on yedi yaşında bir lise öğrencisi, bir bilim
fuarında bu dünya rekorunu elde etti.
Başka birçok araştırmada, normal bireylerin sekiz günden
on güne kadar uyanık kaldığı, dikkatle yürütülen deneyler ya
pılmıştır. Bu bireylerden hiçbirinde ciddi tıbbi, sinirsel, fizyolo
jik ya da psikiyatrik problemler görülmemiştir. Bununla birlikte,
deneye katılanların hepsinin de, uykusuzluk arttıkça, ilerleyen
ve belirginleşen bir şekilde konsantrasyon sağlamada, motive
olmada, algılamada ve diğer yüksek zihinsel süreçlerde zayıf
ladıkları gözlenmiştir. Buna rağmen, bütün denekler, bir-iki
günlük uykudan sonra normal hallerine dönmüşlerdir.
Chicago Üniversitesinde, Allan Rechtschaffen’in uyku
laboratuvarında farelerle yapılan deneylerde, iki hafta boyun
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ca uyumamanın bu hayvanlarda ölümle sonuçlandığı görül
müştür. Uykuya dalıp dalmadıklarını anlamak için, bu sıçanla
rın beyin dalgaları sürekli olarak kontrol edilmiştir. Hayvanlar
her seferinde, uykuya dalar dalmaz uyandırılmıştır. Ölüm se
bebi kesin olarak açıklanamamış fakat hipermetabolizmayla
ilgili olabileceği öne sürülmüştür.
Çok nadir görülen Morvan sendromu gibi bazı hastalıklar
da da hastanın aylarca hiç uyuyamadığına rastlanmıştır. Has
tanın kendini uykulu ya da yorgun hissetmediği, fakat genellik
le aynı zaman aralığında halüsinasyonlar gördüğü saptanmış
tır.
Sonuç olarak uykusuzluktan ölen hiçbir insan rapor edil
miş değildir. Fakat uykunun ertelenebilse de hayatımızdan çı
karamayacağımız bir şey olduğu bir gerçektir.
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