F

TÜRKBİLİM

ISSN 1309-4254

TEMMUZ 2015

TÜRKBİLİM TEMMUZ 2015

DEVLET ADAMLĞI VE TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR ANI
"İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci olduğum sıralar, okul duvarında bir
ilan gördüm: "Avrupa'ya talebe yollanacaktır. " Allah Allah, dedim! Ülke yıkık
dökük, her yer virane, Lozan yeni imzalanmış, bu durumda Avrupa'ya talebe...
Lüks gibi gelen bir şey...
Ama bir şansımı denemek istedim. 150 kişi içinden 11 kişi seçilmişiz.
Benim ismimin yanına Atatürk, "Berlin Üniversitesi'ne gitsin." diye yazmış.
...Vakit geldi, Sirkeci Garı 'ndayım; ama kafam çok karışık. Gitsem mi,
kalsam mı? Beni orada unuturlar mı? Para yollarlar mı? Tam gitmemeye karar
verdiğim, geri döndüğüm sırada bir posta müvezzi ismimi çağırdı.
"Mahmut Sadi! Mahmut Sadi! Bir telgrafın var." "Benim" dedim.
Telgrafı açtım, aynen şunlar yazıyordu:
"Sizleri bir kıvılcım olarak yolluyorum, alevler olarak geri
dönmelisiniz."
İmza
Mustafa Kemal
Okuyunca düşündüklerimden olağanüstü utandım. "Şimdi gel de gitme,
git de çalışma, dön de bu ülke için canını verme." dedim. "Düşünün 1923'te o
kadar işinin arasında 11 öğrencinin nerde, ne zaman, ne hissettiğini sezebilen,
ona göre telgraf çeken bir liderin önderliğinde bu ülke için can verilmez mi?"
Çok başarılı oldum. Ülkeme alev olarak döndüm. Önce İstanbul Üniversitesi
Genel ve Beşeri Fizyoloji Enstitüsü'nü kurdum. Kürsü başkanı oldum. Daha
sonra ülkemin başbakanlığını yaptım. Ben kim miyim? Ben sadece iki satırlık
bir telgrafın yarattığı bilim adamıyım.
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak
Not: Her şeyini kaybetmiş ama azmini kaybetmeyen büyük devlet
adamları ancak ülkesine katkı yapar ve geleceğe taşır. Ya gerisini siz düşünün
acaba bugünün iktidarları nereye taşır? Zaman ve zamanı algılamak bir
toplumun gelişmişlik düzeyini belirler ve karar verme sürecine etki eder.
Sorunun cevabı sizin ülkünüzü, yerinizi ve gücünüzü tayin eder(Editörün notu).
Editörümüz Hamit Hancı’dan gelen bir e.mail yukarıdaki sorumuzun da
diğer bir açıdan cevabı oluyor: Bütün siyasi cinayetlerde, katliamlarda hatta
soykırım ve savaşlarda binlerce yıldan beri Romalı düşünür ve devlet
adamı Marcus Tullius Cicero’nun şu sorusu sorulur; kimin çıkarına? Yani cui
bon.
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Altay SUROY (Anayasa Mahkemesi Üyesi - Kosova Temsilcisi)
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Zülfikar BAYRAKTAR (Litvanya Temsilcisi)
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Sadyr EİBOY (Kazakistan Temsilcisi)
Güliz Seray TUNCAY(ABD İLENOİS Temsilcisi)
Mustafa DENİZLİ (İran Temsilcisi)
Hüseyin BEKİR (Batı Trakya Temsilcisi)
Ozan UZKUT (Antalya Temsilcisi)
Serdar SÜTÇÜ (Ankara Temsilcisi)
Bingür SÖNMEZ (İstanbul Temsilcisi)
Hulusi ŞENEL (Sydney Temsilcisi)
Sergei V ALKİN (Rusya Temsilcisi)
Ahmet ARSLAN (Gaziantep Temsilcisi)
Leyla SELMAN (Makedonya Temsilcisi)
Rasim BAYRAKTAR (Giresun Temsilcisi)
Ufuk BİRCAN (Diyarbakır Temsilcisi)
Hasan Hüseyin TAYLAN (Sakarya Temsilcisi)
Cahid DOĞAN (Ankara Temsilcisi)
Mustafa LAKADAMYALI (KKTC Ankara Büyükelçisi)
Alkan DEĞİRMENCİOĞLU (KKTC Temsilcisi)
Sabir ASKAROV (Kırgızistan Temsilcisi)
Behçet ÖZNACAR (KKTC Temsilcisi)
Aziz ALİEV (Rusya Temsilcisi)
Macid VEYSEL (Ukrayna Temsilcisi)
Dursun POLAT (Millez-Özbekistan Temsilcisi)
Arailym ZHUMAGULOVA (Kazakistan Temsilcisi)
Âdem AHİSKALI (Şırnak Temsilci)
Eser GÜLTEKİN (Artvin Temsilcisi)
Şota BEKADZE (Gürcistan)
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TÜRKBİLİM EDİTÖRDEN SELAM
TÜRKBİLİM uluslararası bilim dünyasında rüştünü ispat etmiş
disiplinler arası akademik bilimsel bir dergi olarak yayınını sürdürmektedir.
Buradan bu değerli bilim dünyası ve katkı yapan tüm dost ve arkadaşlarımıza ve
bize güç ve enerji katan resmi kurum ve kuruluşlara gönülden teşekkürlerimizi
sunmak isteriz.
Bir ülkenin kalkınmasında eğitimin ve özellikle de üniversitelerimizin
büyük katkısı vardır. Ancak üzülerek belirtmeliyiz ki 2000 li yılların başından
beri büyük bir akademik çöküş yaşanmaktadır. Ancak olmaması gereken şey
her koşul ve şart içinde dahi bilimsel nezaketle birlikte kişisel çıkarların
reddedilmesi ve bilimsel ahlak felsefesinden asla uzaklaşılmamasıdır.
Bu bağlamda eğitim düzeyinin düştüğü ve buna gerek sosyal ve gerekse
siyasal ortamın da bu düşüşe paralel katıldığını ne yazık ki siyasal yönetimlerle
birlikte özellikle üniversitelerimizin de başı çektiğini görüyoruz.
Üniversitelerimiz her bilimsel görüş ve düşünceye açık olmakla birlikte;
ideolojik merkezler haline, bir diğer ifadeyle çöküntünün bir diğer nedeni olan
çıkar odaklı merkezlere asla dönüştürülmemelidir. Bütün bu olumsuzlukların
ortadan kaldırılması için öncelikle yapılması gereken yasal önlemlerle birlikte
üniversitelerimizin yeniden özerk hale getirilerek siyasal motifli beklenti ve
müdahalelerden de uzak tutulması kaçınılmazdır.
Her şeye rağmen bilimle uğraşan kişilik sahibi arkadaşlarımızı ve bilim
dünyamızda yer alan bilim insanlarımızı bu ithamlarımızdan ve
düşüncelerimizden azade tutuyoruz. Onlar iyi ki varlar. Aksi halde tek ses ve
tek nefes bir eğitim siyasal yönetimlerin emrinde ülkemizi çok daha da zor
koşulların ve bunalımların içine itebilir.
Bu yönde gayret gösteren değerli bilim insanı arkadaşlarımızı kutlarken,
daha yüksek düzeyde bir kurumsal iletişimin ve etkileşimin kısacası işbirliğinin
kurulması ve arttırılması dileklerimizi de belirtmek isterim. Bu düşünceler
içinde öncelikle ülkemize ve bölgemize giden barış yolundaki engellerin
kaldırılmasına yönelik çalışmalara daha çok katkı verilmesini beklemekteyiz.
Bu yönde düşünen ve aksaklıkların düzelmesi yolunda işbirliği ve eylemlere
yönelik katkı yapan tüm dost ve arkadaşlarımızı ve bilim dünyamız içinde
bizlere destek veren bilim adamlarımızı kutlar saygılarımızı belirtiriz.
TÜRKBİLİM on yedinci sayıdan itibaren editör hakemlerimiz ve yayın
kurulumuzun ortak görüşleriyle, yılda iki kez yayınlanmasına karar verilmiştir.
Bu sayımızın hazırlanmasında katkı yapan tüm hakem ve editörlerimizin
yanında yurt içi ve yurt dışı üniversitelerden bilimsel makaleleri ile katkı veren
yazarlarımıza tekrar teşekkür ediyor, tüm bilim dünyamıza saygılarımızla sağlık
ve esenliklerle başarılar diliyoruz.
Editör Yard. Doç. Dr. Suavi TUNCAY
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DOĞAL ÜRÜNLER VE ANTİKANSER AKTİVİTELERİNE
TÜRKİYE’DEN ÖNEMLİ ENDEMİK BİR ÖRNEK: Alkanna sp.

Canan SEVİMLİ
ÖZET
Kanser, insan yaşamını tehdit edici önemli hastalıklardan biridir. Bu
yüzden bilim dünyası bu hastalığı ortadan kaldırmak için yoğun çaba
harcamaktadır. Gelişen dünyada ölüm nedeni olarak kardiovasküler
hastalıklardan sonra ikinci sırada yer alan ve son yıllarda giderek artan kanser
problemi ile ilgili yapılan pahalı araştırmalar da fazlalaşmıştır. Biyo aktif
bitkiler üzerinde yürütülen çalışmaların büyük kısmı da kanserin tedavisi
üzerine yoğunlaşmıştır. “Yeşil” tedaviye olan büyük ilgi taksol, etoposit,
vinkristin, topotekan gibi bitkisel kaynaklı anti kanser ilaçların başarısı bu
eğilimin devam edeceğini göstermektedir. Ülkemizde, A. tinctoria (L.) Tausch
ve A. orientalis’in (L.) Boiss. kırmızı renkli köklerinden hazırlanan preparatlar
kabızlığa karşı, yara iyi edici ve adet kesici olarak halk arasında
kullanılmaktadır. Günümüze kadar yapılan fitokimyasal çalışmalarda Alkanna
türlerinden flavonoitler pirolizidin alkaloitleri, yağ asitleri ve naftakinon türevi
bileşikler elde edilmiştir. Boraginaceae ailesi üyesi Alkanna cinsi bitkilerinin de
naftakinon bileşikleri yönünden zengin olması bilim adamlarını bu aileye
yöneltmiş ve anti kanser özellikteki bileşikler bilime kazandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Boraginaceae, Alkanna, naftakinon, alkanin
türevleri, antikanser aktivite.

NATURAL PRODUCTS AND AN IMPORTANT ENDEMIC EXAMPLE
FROM TURKEY FOR THEIR ANTICANCER ACTIVITIES: Alkanna sp.
ABSTRACT
Cancer is one of the serious diseases that threatens human life. That is
why the scientific world has been intensely struggling to eliminate this disease.
Expensive researches have also increased in relation to the problem of cancer,
which is continously incraesing and which is the second cause of death in a row
right after cardiovascular diseases in the developping World. Hence, a great
deal part of the studies carried out on bioactive plants have intensified on the
treatment of cancer. Great interest in “green” treatment, as well as the success
of plant origined anti cancer drugs such as taxol, etoposide, vincristine and
topotecan indicate that this tendency will continue. In our country, preperations
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that are prepared from red roots of A. tinctoria (L.) Tausch and A. orientalis’in
(L.) Boiss. are commonly used among people against constipation, against
menstrual disorders and for wound healing. As a result of phytochemical studies
carried out so far, flavanoids, pyrrolizidine alkaloids, oil acids and
naphthoquinone derivative compounds have been obtained from Alkanna
species. Alkanna species plants, which are members of Boraginaceae family are
rich of naphthoquinone compounds and this has captivated the attention of
scientists to this family and hence compounds of anti cancer characteristics have
been gained to science.
Key Words:Boraginaceae, Alkanna, naphthoquinone, alkannin
derivative, anticancer activity.
GİRİŞ
Bununla birlikte biyokürede bitkilerin aşırı kullanımından dolayı bazı
bitki türlerinin nesli tehlikeye girmiştir. Bu nedenle uygun bitkisel kaynakların
değerlendirilebilmesine yönelik etkin stratejilerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır.
Bu yollardan biri de bitki ekstrelerinin kimyasal ve biyolojik taramalarının hızlı
bir şekilde ve birlikte yapılmasıdır. Son yıllarda, hücre kültürü ve hücresel
fonksiyonların değerlendirilmesine yönelik in vitro yaklaşımlardaki gelişmeler,
aktif bileşikler için doğal kaynakların taranmasını ve etki mekanizmalarının
araştırılmasını oldukça kolaylaştırmaktadır. Bu gibi sistemlerin yaygın
kullanımı hayvanlar üzerinde yapılan denemelerin azalmasına ve doğal
ürünlerin karakteristik özellikleri, potansiyeli ve etkinliği konusunda
bilgilerimizi artırmamıza yardımcı olmaktadır.
1,4 naftakinonlar, naftalen yapısı üzerinde 1 ve 4 pozisyonlarında iki
keton kısmı içeren bileşikler sınıfıdır. Organik bileşiklerin bu sınıfı, 5,8dihidroksi türevleri, hidroksinaftakinonlar olarak adlandırılmaktadır. Alkanin ve
şikonin (A/S), hidroksinaftakinonların izohekzenilnaftazarin (IHN) türevleridir.
Yaygın olarak, alkanin ve şikonin (A/S) olarak bilinen izohekzenilnaftazarinler
(IHN), lipofilik kırmızı pigmentlerdir. Bu bileşikler, Boraginacea ailesinin
Alkanna, Lithospermum, Echium, Onosma, Anchusa ve Cynoglossum cinslerini
içeren 150 türün köklerinin dış yüzeyinde bulunmuştur. Enantiomerik
naftakinon doğal ürünler olan alkanin ve şikoninin hikâyesi ise birkaç yüzyıl
eskiye kadar dayanmaktadır. Avrupa’daki S enantiomer, alkanin Anchusa
tinctoria olarak da bilinen ve ingilizcedeki yaygın ismi alkanet olan Alkanna
tinctoria Tausch (AT) bitkisinin köklerinde bulunmuştur (Brockmann H., 1935;
Papageorgiou V. P. et. al., 1999). Bu bileşik, bitki köklerinden kolaylıkla ekstre
edilebilen koyu kırmızı pigmentlerin ana bileşenini oluşturmaktadır (Thomson
R. H., 1971, 1987). Alkanna tinctoria köklerinin kullanımının ilk kayıtları,
ülserin tedavisinde kullanımını tanımlayan, Yunan doktor ve filozof Hipokrat’ın
MÖ 4. ve 5. Yüzyıllarda yapılan çalışmalarında bulunmuştur
2

TÜRKBİLİM TEMMUZ 2015

(http://webatomics.com/Classics/Hippocrates/ulcers.10.10.html). R enantiomer,
şikoninin hikâyesi ilk olarak Çin’de olmak üzere, Doğuda başlamıştır. Bu
bileşik, Çin’de, tzu ts’ao, tzu-ken (mor kök) ve hung-tzu ken (kırmızımsı-mor
kök) gibi çeşitli isimler ile anılan Lithospermum erythrorhizon Sieb. Et Zucc.
(LE) bitkilerinin köklerinden elde edilen kırmızı pigment ekstrelerinin başlıca
bileşenlerini oluşturmaktadır. Şikoninin ipek boyası olarak kullanılması,
alkaninin Avrupa’da kullanımı kadar eskilere dayanmaktadır. Lithospermum
erythrorhizon kökleri için iddia edilen tedavi edici etkiler, yanık, anal ülser,
hemoroitler, enfekte kabuklu yaralar, yatak yarası, dış yaralar ve sulu
dermatitleri içermektedir. Eski birçok bitkisel metinde, Lithospermum
erythrorhizon köklerinin tıbbi özellikleri, Alkanna tinctoria için iddia edilen
tıbbi özelliklerle belirgin olarak benzemektedir. Şikonin ve onun türevlerini
içeren farklı preparatlar tıbbi amaçlarla Çin, Japonya ve Kore’de bugün halen
kullanılmaktadır. Ek olarak, alkanin, şikonin ve türevleri Japonya’da kozmetikte
(Ootani S. et. al., 1994; Hashimoto A. et. al., 1992) ve renklendirici olarak
(Suga C. 1988; 1995; Fumoto I. et. al., 1991) kullanılmaktadır. Yine alkanin de
Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da gıda boyamada (Leung A. Y. et. al., 1996;
Winter R., 1984) ve kozmetikte (Leung A. Y., 1996; Winter R., 1984; Lorenz
H., 1993) bir pigment olarak kullanılmaktadır.
Kinonların kimyası hakkında özel bilgilere sahip olmayan organik
kimyacılara alkanin ve şikoninin yapısı, yanıltıcı biçimde basit görünmektedir.
Ancak, dünya çapında birkaç araştırma grubu tarafından büyük çaba ve para
harcanmasına rağmen, bu enantiomerlerin çok ihtiyaç duyulan, kararlı bir
sentetik yol izi son yıllara kadar elde edilememiştir. Bunun üzerine şikoninin
ticari kaynakları için, uzman organik kimyacılar, doğaya itimat etmek zorunda
kalmışlardır. Lithospermum erythrorhizon hücreleri ile ilgili kültür sürecinin
ilerlemesi hala yoğun araştırma konusudur. Bu alanda her yıl birçok makale
yayınlanmaktadır. Bu alandaki araştırmalar, biyoteknolojik uygulamalar için bol
bilgi sağlamıştır (Ge F. et. al. 2006; Haghbeen K. et. al. 2006; Yamamoto H.,
2002; Fukui H. et. al. 1999; Bulgakov V.P. et. al. 2001, Li S.M. et. al.,1997; Fu
X.Q. et. al., 1999; Muhlenweg A. et. al. 1998). Çoğu Japonya’nın önde gelen
Mamoru Tabata at Kyoto Üniversitesi laboratuvarlarında yazılan şikonin
biyosentezi ile ilgili yayınlar, düzenli olarak devam etmektedir. Bu alanda
sürdürülen çalışmalardan, biyosentetik rotanın geç safhaları üzerinde daha
detaylı bilgiler açığa çıkması için umutla beklenmektedir. Ek olarak, bu doğal
ürünlerin biyosentezinin ve genelde bitki sekonder metabolitlerin anlaşılması,
bu çalışmadan büyük kazanç elde etmiştir. Bu bileşiklerin sentezinin zorluğu,
dünya çapında sayılı sentetik kimyacının yıllarını almıştır. Terada’ nın ve bu
alanda çalışan diğer araştırmacıların öncü çalışmaları, bu bileşiklerin kimyasal
sentezinde güvenilen son gelişmelerin taslaklarını oluşturmaktadır.
Eskiden beri Alkanna tinctoria ve Lithospermum erythrorhizon için iddia
edilen tıbbi özellikler, kısmen, son 25 yıl içinde yapılan bilimsel denemeler ile
3
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doğrulanmıştır. Son yıllarda izohekzenilnaftazarinler üzerindeki ilgi
antienflamatuar (Singh B. et. al., 2003), antifungal (Sasaki K. et. al., 2002),
antioksidant (Assimopoulou A. N. et. al., 2004; Kourounakis A.P. et. al., 2002),
sitotoksik (Cui X.R. et. al., 2007), radikal temizlemesi (Assimopoulou A.N. et.
al., 2005), enzim inhibitör özellikleri (An S. et. al., 2007; Kajimoto S. et. al.,
2008) nedeniyle artmaktadır.
Alkanin ve şikoninin birçok tedavi edici uygulamaları pleiotropik,
antienflamatuar ve antitümör etkilerini kapsamaktadır. Yara iyi edici,
granüloma şekillenmesini geliştirici, bölgesel akut enflamatuar reaksiyonların
baskılanması, seçici sitokin ligantların inhibe edilmesi, DNA topoizomeraz
aktivitesinin inhibisyonu, plateletlerin aktivasyonunun inhibisyonu ve
antimikrobiyal aktivite gibi oldukça geniş spektrumlu ve zaman zaman birbirleri
ile çelişkili olan biyolojik aktiviteler alkanin, şikonin ve türevlerinin iyi
yapılandırılmış kiral, potent farmasötikal kısımlarına mal edilmiştir
(Papageorgiou V. P. et. al., 1999; Chen X. et. al., 2002). Alkanna tinctoria’ nın
köklerinden ekstre edilen alkanin esterlerini içeren pomat (HİSTOPLASTİN
kırmızısı ve sonrasında HELİXDERM® olarak adlandırılmıştır) formüle
edilmiş, başarılı hayvan denemelerinden sonra patenti alınmıştır (Papageorgiou
V. P., 1978a, 1979a).
Amerika’ da Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) tarafından yürütülen doğal
ürünlerin ve sentetik bileşiklerin büyük kapsamda yürütülen tarama
programları, sitotoksik aktivite gösteren farmakofor olarak bir kinon parçasını
tanımlamıştır (Papageorgiou V.P. et. al., 1999). Bunun üzerine, 1974’te
başlatılan bir kampanya ile 1500 kinon taranmış, %10’dan fazlası, fare
lenfositik lösemi (L1210), Walker karsinosarkoma 256 (W256),
adenokarsinoma 755, sarkoma 180, Lewis akciğer karsinomaya karşı in vivo’da
(fare ve sıçanlarda), insan serviks karsinoma (KB) hücrelerine karşı da in vitro
olarak anlamlı sitotoksik aktivite sergilemiştir (Gupta S.K. et. al., 1972). Ayrıca,
şikonin içeren tıbbi karışımların, geç safha kanser hastalarının tedavilerinde
güvenli ve etkili olduğu da rapor edilmiştir (Guo X.P.et. al., 1991).
DNA-topoizomeraz I, DNA süper sarmalını açarken topoizomeraz II,
DNA’yı süpersarmal haline getirir ve enerjiye gereksinim (ATP) duymaktadır
(Cho J.P. et. al., 1996). Kamptotesin topoizomeraz I’i inhibe ederken, etoposit
topoizomeraz II enzimini inhibe ederek etki göstermektedir. Bu inhibisyonun
mekanizması tam olarak çözümlenememiş olmakla birlikte sisplatin,
kamptotesin gibi DNA topoizomeraz inhibitörlerinin de p53 aracılıklı olarak
hücre büyümesi sırasında hücre bölünmesine etkilerinin olduğu ve DNA hasar
onarım mekanizmalarının bu gibi biçimlerde uyarılmasının kanserin
sağaltımında önemli bir yere sahip olduğu düşünülmektedir (Hayakawa Y. et.
al., 1998). Yapılan çalışmalar sonunda, bir fenolik hidroksi grup içeren
naftakinonların topoizomeraz
I’ in potent inhibitörleri olduğu açığa
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çıkarılmıştır (Fujii N., 1992). Bu alandaki çalışmalar devam ederken, klinik için
kullanışlı antikanser ajanların ortaya çıkacağı düşünülmektedir.
Boraginaceae ailesi, subtropik ve ılıman bölgelerde 100 cins 2000 tür ile
temsil edilmektedir. Ülkemizde 34 cins 305 tür kaydedilmiştir. En büyük cinsi
90 tür ile Onosma’ dır. İkinci cins ise 34 tür ile Alkanna’ dır.
Alkanna cinsi, ülkemiz florasında 34 (31 tür endemiktir) tür ve 41 takson
ile temsil edilmektedir. % 88 endemizm göstermesi, cinsin gen merkezinin
Türkiye veya Ön Asya olduğuna işaret etmektedir. Anadolu’nun Alkanna
cinsine ait taksonları, yaklaşık 1500 m’ ye kadar olan yüksekliklerde yayılış
göstermektedir (Davis P. H., 1978). 1 metre çapında, yarı çalımsı formda ve
çiçeklenmeleri ikinci yılda gerçekleşen çok yıllık, otsu bitkilerdir. Meyveleri
şizokarp olup, 4 adet nutletten oluşmaktadır (Gilbert F. et. al., 1996).
Alkanna türleri için çeşitli yerel isimler kullanılmaktadır. Alkanna
tinctoria L. için, “Havaciva”, “Eğnik”, “Kızılenik”, “Tüylüboya” ve “Yerineği”
isimleri kullanılmaktadır. Alkanna orientalis (L.) Boiss., “Tosbağaotu”,
“Kanburuyan” ve “Kurbağaotu” isimleri ile bilinmektedir (Baytop T., 1994).
“Boyaotu”, Alkanna cappodocica Boiss. & Bal. için kullanılmaktadır.
“Kökboya” ve “Karakök”, Aksaray civarında, Alkanna pseudotinctoria
Hausskn. ex Hub.-Mor. için kullanılmaktadır.
Ülkemizde, A. tinctoria (L.) Tausch ve A. orientalis’in (L.) Boiss.
kırmızı renkli köklerinden hazırlanan preparatlar kabızlığa karşı, yara iyi edici
ve adet kesici olarak halk arasında kullanılmaktadır (Baytop T., 1999).
Günümüze kadar yapılan fitokimyasal çalışmalarda Alkanna türlerinden
flavonoitler (El Sohly H. N., et al., 1997), pirolizidin alkaloitleri (Roeder E. et.
al., 1984, 1992), yağ asitleri (Papageorgiou V.P. et. al., 2003) ve naftakinon
türevi bileşikler (Afzal M. et. al., 1983) elde edilmiştir. Bu türler arasında
özellikle A. tinctoria köklerinden elde edilen boyar madde, kozmetik sanayinde
renklendirici olarak kullanılmaktadır ve bu alanda alınmış bir çok patent
kayıtlıdır (Goldwell G.m.b.H., Germany, 2000).
Yapılan çalışmalarda, hem doğal kaynaklardan elde edilmiş hem de
sentez yolu ile hazırlanmış birçok naftakinon türevi bileşik, sitotoksik etkileri
yönünden incelenmiş ve incelenmeye devam edilmektedir (Chenna D. H. P, et.
al., 2001). Boraginaceae ailesi bitkilerinden elde edilen aktif bileşikler elde
etmek için yapılan araştırmalar, yüksek sitotoksik aktivite sergileyen
naftakinon ve β-lapaşon grubu bileşiklerin izolasyonuyla sonuçlanmıştır
(Chenna D. H. P et. al., 2001). Böylece DNA topoizomeraz enzimleri
inhibitörleri olan bu bileşiklerin doğadan elde edilmeleri gerçekleşmiştir (Li J.
C. et. al., 1993). Süre gelen yıllarda birçok naftakinon ve β-lapaşon türevi
bileşik hem doğal kaynaklardan elde edilerek hem de sentez yolu ile
hazırlanarak, sitotoksik etkileri yönünden incelenmiş ve incelenmeye devam
edilmektedir (Chenna D. H. P et. al., 2001). Boraginaceae ailesi bitkilerinin de
5
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naftakinon bileşikleri yönünden zengin olması bilim adamlarını bu aileye
yöneltmiş ve anti kanser özellikteki bileşikler bilime kazandırılmıştır (Gaddipati
J. P., et. al., 2000).
Boraginaceae Üyelerinden İzole Edilen Moleküllerin Tarihi
Enantiomerik naftakinon doğal ürünler olan alkanin (1) ve şikoninin (2)
hikâyesi birkaç yüzyıl eskiye kadar dayanmaktadır (Şekil 2.5, 2.6). Gerçekte, bu
hikâye Avrupa ve doğuda birbirlerinden bağımsız olarak fakat dikkati çekecek
düzeyde aynı yönde ilerleyen ve 20. yüzyılda birbirleriyle birleşen, iki farklı
olaylar dizilerini kapsamaktadır (Papageorgiou V. P. et. al. 1999).

Şekil 2.4. Alkanna cappadocica’ ya ait herbaryum örneği (SG 3263). Çiçeklenme
zamanı, Mart-Temmuz ayları arası; meyve zamanı, Mayıs-Ağustos ayları arası; yetişme
ortamı, kuru yamaçlar, step; yetişme yüksekliği, 600-1700 m; Türkiye yayılışı, İç
Anadolu, Güney Anadolu’nun iç kısımları; genel yayılış: Türkiye, ENDEMİK; flora
bölgesi: İran-Turan Elementi; örneğin toplandığı lokalite, Konya-Karapınar, Pozantı
yolu Bulgurluk çıkışı, 20.06.2007; yükseklik: 1100 m; GPS: N:37 36 13,7- E: 034 12
36,9; örnek no: SG 3263.

Şekil 2.5. Alkanin (1) (S enatiomer) ve şikoninin (2) (R enantiomer) molekül yapısı
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Şekil 2.6. Alkanin (1) (sol) ve şikonin (2) (sağ) bilgisayarda oluşturulmuş üç boyutlu
molekül modelleri. Renk kodu gri, karbon; beyaz hidrojen; kırmızı, oksijen
(Papageorgiou V. P. et. al. 1999).

Avrupa’da S enantiomer, alkanin Anchusa tinctoria olarak da bilinen ve
ingilizcedeki yaygın ismi alkanet olan Alkanna tinctoria Tausch (AT) bitkisinin
köklerinde bulunmuştur (Şekil 2.7) (Brockmann H., 1935). Bu bileşik, bitki
köklerinden kolaylıkla ekstre edilebilen koyu kırmızı pigmentlerin ana
bileşenidir (Thomson R. H., 1971, 1987).
Alkaninin ilk kez botanikçilerin dikkatini çekmesinin nedeni, büyük
olasılıkla çok renkli bir doğaya sahip olmasıdır. Alkaninin, M.Ö. yüzyıllarda
kumaş boyası olarak kullanıldığı belirlenmiştir (Weigle P., 1974).Alkanna
tinctoria köklerinin kullanımının ilk kayıtları, ülserin tedavisinde kullanımını
tanımlayan, Yunan doktor ve filozof Hipokrat’ın (M.Ö. 4. ve 5. yüzyıllar)
çalışmalarında
bulunmuştur
(http://webatomics.com/Classics/Hippocrates/ulcers.10.10.html). Bilgin ve
botanikçi Theophrastus (MÖ 3. ve 4. yüzyıllar) boya ve ilaç uygulamalarından
söz etmiştir (Theophrastus, 1949).

7
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Şekil 2.7. Bitkiler, A) Alkaninin (1) kaynağı, Alkanna tinctoria Tausch ve B) Şikoninin
(2) en yaygın olan kaynağı, Lithospermum erythrorhizon Sieb. Et Zucc (Papageorgiou
V.P. et. al. 1999).

Bitkisel ilaçlar konusunda eğitim almış olan doktor Büyük Alexander
kendi döneminde hasta ve yaralı tedavisinde büyük olasılıkla Alkanna tinctoria
köklerinin
tıbbi
özelliklerinden
faydalanmıştır
(Wood
M.,
1997).Farmakognozinin kurucusu olduğu düşünülen Dioscorides, M.S. 77
dolaylarında De Materia Medica’ da ayrıntılı olarak Anchusa etera’
nınözelliklerini tanımlamıştır (Şekil 2.8) (MaxWellman, 1958).

Şekil 2.8.Botanik örneklerini toplayan farmakognozinin kurucusu Dioscorides
(Papageorgiou V.P. et. al. 1999, Parke Davis’in hediyesi).

Anchusa etera türünün özelliklerini tartışırken, Dioscorides “sanki
içlerinde kan varmış gibi kırmızı, olağanüstü yeteneklere sahip, yapraklarını
yiyen içen veya uğraşanları sanki büyük zehirli bir hayvan özellikle engerek
ısırmış gibi zehirler. Çiğneyeni veya ağzına atanı zehirli bir hayvan ısırmış gibi
8
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öldürür” gibi daha çok tuhaf ve garip etkilere sahip olduğunu bildirmiştir
(Culpeper N., 1695, 1672). Dioscorides’in bu karmaşık anlatımından sonra,
daha açık şekli diğer araştırmacılar tarafından Alkanna tinctoria’nın yara iyi
edici etkileri bildirilmiştir. Dioscorides’le aynı dönemde yaşamış olan roman
herbalist Pliny, ondan bağımsız olarak Alkanna tinctoria’nın tıbbi özellikleri
için benzer iddialarda bulunmuştur “O, elleri kanın renginde boyar, o yünleri
zengin renklerde boyamak için kullanılır. O, ülserleşmiş özellikle de yaşlı
yaraları iyileştirir. O, yanıkların tedavi işinde de kullanılır” şeklinde
bildirmiştir (Pliny, 1890).
Yüzyıllardan sonra Dioscorides’ten diğer birçok bitkisel ilaçların da
geliştirildiği Avrupa’da standart botanik metinlerin biri olan De Materia Medica
geriye kalmıştır. Böylece alkanettin özellikleri bütün Avrupa’da belki de daha
uzak bölgelerde bilinen hale gelmiştir (Boulos L., 1983). M.S. 17. yüzyılda
yaşamış olan İngiliz hekim ve astrolog Nicolas Culpeper, alkanettin yaşlı ülser,
sıcak enflamasyon ve ağır yanıkların tedavisine yardımcı olduğunu bildirmiştir
(Culpeper N., 1695, 1672). Bunlara ek olarak, tıp doktoru William Salman
(1710’lu yıllarda yaşamış)English Herbs’te “derin yaralar süngü ile yapılmış
delikler, sivri silahlar ile delikler” şeklinde bir formül tarif etmiştir. Reçete,
“21bs zeytinyağı, toprak solucanlarından temizlenmiş 3 veya 4 ous (gr) alkanet
ve birlikte kaynat sonra sıcakken süz ve kullanmak için karanlıkta sakla”
şeklinde devam etmektedir (Wren R. W., 1975).
Ancak daha sonraları, bu bitkinin tıbbi özellikleri ya folklora doğru
itilmiş ya da tamamen unutulmuştur. Gerçekte, bitkisel ilaçlar hakkındaki
birçok modern bildiri, köklerin “tıbbi özellikleri için az kullanılır, “çok
kullanışlı değil” “tıbbi önemi yok” olarak belirtmişlerdir (Wren R.W.,
1975).Fakat alkanin halen Merck indekste bir astrenjan (damar büzücü veya
kanamayı durdurucu) olarak kayıtlıdır (The Merck Index, 1989).
Bununla birlikte, 1976 yılında, V. P. Papageorgiou, Alkanna tinctoria kök
ekstrelerinin yara iyileştirici ve antimikrobiyal özelliklerini doğrulayan
araştırma sonuçlarını açıklamış ve aktif bileşikler olarak ilk kez alkanin
türevlerini tanımlamıştır. Son zamanlarda da bu tür bileşiklerin anlamlı şekilde
antitümör, antibakteriyal ve antienflamatuar aktiviteler sergiledikleri
doğrulanmıştır.
R enantiomer, şikoninin hikâyesi ilk olarak Çin’de olmak üzere, Doğu’ da
başlamıştır. Bu molekül, Çin’de, tzu ts’ao, tzu-ken (mor kök) ve hung-tzu ken
(kırmızımsı-mor kök) gibi çeşitli isimler ile anılan Lithospermum erythrorhizon
Sieb. Et Zucc. (LE) bitkilerinin köklerinden kırmızı pigment ekstrelerinin
başlıca bileşenlerini oluşturmaktadır (Şekil 2.9). Şikoninin ipek boyası olarak
kullanılması, alkaninin Avrupa’da kullanımı kadar eskilere dayanmaktadır.
Şikoninin geleneksel Çin tıbbındaki uygulamaları,
antiseptik ve
antienflamatuar pomada benzer ham ilaç olarak ilk kez kullananlar arasında
9
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olduğu düşünülen büyük cerrah Hua To (MS 136-141) ile başlamıştır (Hyatt R.
et. al., 1978). M.S. 1596’da yazılan ve Çin geleneksel tıbbının klasik derlemesi
olan Pen Ts’ao Kang Mu’nın kapsamına girmesinden dolayı şikoninin
kullanımının geçmişi Ming hanedanlığının son günlerine kadar
uzanabilmektedir (Read B. E., 1936).
Lithospermum erythrorhizon kökleri için iddia edilen tedavi edici etkiler,
yanık, anal ülser, hemoroitler, enfekte kabuklu yaralar, yatak yarası, dış yaralar
ve sulu dermatitleri içermektedir. Eski birçok bitkisel metinde, Lithospermum
erythrorhizon köklerinin tıbbi özellikleri, Alkanna tinctoria için iddia edilen
tıbbi özelliklerle belirgin olarak benzemektedir. Şikonin ve onun türevlerini
içeren farklı preparatları tıbbi amaçlarla Çin, Japonya ve Kore’de bugün halen
kullanılmaktadır.

Şekil 2.9.Lithospermum erythrorhizon Sieb. Et Zucc bitkisinin kökleri (Kyoto
Farmasötikal Üniversitesinin hediyesi) (Papageorgiou V.P. et. al., 1999).

Ek olarak, alkanin, şikonin ve türevleri Japonya’da kozmetikte (Ootani S.
et. al., 1994)ve renklendirici olarak (Suga C. 1988) kullanılmaktadır.
Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da alkanin gıda boyamada (Leung A. Y.
et. al., 1996) ve kozmetikte (Leung A. Y., 1996) bir pigment olarak
kullanılmaktadır.
Dünya çapında, kimya ve biyolojinin disiplinler arası birçok sahasında bu
doğal ürünleri içeren pahalı bilimsel araştırmalar yapılmaktadır.
Alkanin, Şikonin ve Türevlerinin Antitümöral Aktivitesi
Lithospermum erythrorhizon’unkök ekstreleri, yıllardan beri geleneksel
Çin tıbbında kanser tedavisinde kullanılmaktadır (Lee H. et. al., 1988).
Ekstrelerin,
antitümöral
amaçla
kullanımının
diğer
tanımlanmış
uygulamalarından daha az yaygın olması, Çin tıbbının mevcut ilaçlar
kitabındaki kayıp olan kısımlar nedeniyle olabilir(Papageorgiou V.P. et. al.,
1999). Anchusa’nın birkaç tipi, M.S. 12. yüzyıldan günümüze kadar kanser
tedavisinde kullanılmaktadır (Hartwell J. L., 1982).Tarihte Alkanna
10

TÜRKBİLİM TEMMUZ 2015

tinctoria’nın ise antitümöral etkisi dikkate alınarak kullanıldığı hiç
görülmemiştir. Son 25 yıl, alkanin, şikonin ve türevlerinin, kanser tedavisinde
potansiyel ilaç adayı olabilecekleri düşünülerek çeşitli araştırmalar yapılmıştır
(Chen X., 2002).
Gelişen dünyada ölüm nedeni olarak kardiovasküler hastalıklardan sonra
ikinci sırada yer alan ve son yıllarda giderek artan kanser problemi ile ilgili
yapılan pahalı araştırmalar da artmıştır. USA’da Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI)
tarafından yürütülen doğal ürünlerin ve sentetik bileşiklerin kütle tarama
programları, sitotoksik aktivite gösteren farmakofor olarak bir kinon parçasını
tanımlamıştır (Papageorgiou V.P. et. al., 1999). Bunun üzerine, 1974’te
başlatılan bir kampanya ile 1500 kinon taranmış, %10’dan fazlası, fare
lenfositik lösemi (L1210), Walker karsinosarkoma 256 (W256),
adenokarsinoma 755, sarkoma 180, Lewis akciğer karsinomaya karşı in vivo’da
(fare ve sıçanlarda), insan serviks karsinoma (KB) hücrelerine karşı da in vitro
olarak anlamlı sitotoksik aktivite sergilemiştir (Gupta S.K. et. al., 1972). Aktif
kinonların belirlenmesi denemelerinde, alkanin ve onun asetat, izobütirat, β,βdimetilakrilat türevleri, in vitro olarak insan serviks karsinoma (KB) hücrelerine
karşı sitotoksik aktivite sergilemiştir (Papageorgiou V.P. et. al., 1999). Ek
olarak, Çin’deki Zicao’nun, Hindistan’daki karşılığı Arnebia nobilis’ten izole
edilen alkanin türevleri, sıçanda, alkanin, asetilalkanin, β,β-dimetilakrilalkanin,
arnebin-2 W256’e karşı ve farede P388 lenfoid lösemiye karşı aktif oldukları
gösterilmiştir(Gupta S.K. et. al., 1972). Ayrıca bu bileşiklerin sentetik türevleri
de elde edilerekkarşılaştırmalı olarak sitotoksik aktiviteleri belirlenmiştir (Ahn
B.Z. et. al. 1995).
Daha sonra, alkanin ve şikoninin yüksek konsantrasyonlarda (100
mg/ml±10 ng/ml) sitotoksik aktivite sergilerken, çok düşük konsantrasyonlarda
ise in vitro da insan granülosit ve lenfositleri üzerinde, (10 ng/ml±10 fg/ml)
bağışıklığı teşvik edici aktiviteye sahip oldukları gösterilmiştir(Papageorgiou
V.P. et. al., 1999).
Kanser tedavisinde şikoninin etkisi, in vivo hayvan modellerinde büyük
bir titizlikle test edilmiştir. Farelerde, sarkoma 180 (S-180) hücrelerinin
intraperitonal enjeksiyonunu takiben, şikoninin 5–10 mg/kg/gün dozluk
uygulamalarınıntömör gelişimini inhibe ederek, yaşam döngüsünde % 92.5
oranında artışa neden olduğu gözlenmiştir (Sankawa U. et. al., 1981).
Ayrıca, şikonin içeren tıbbi karışımların, geç safha kanser hastalarının
tedavilerinde güvenli ve etkili olduğu da rapor edilmiştir (Chen X. et. al. 2002).
Alkanin, şikonin türevlerini içeren naftazarinlerin platin kompleksleri,
sisplatine benzer ancak ona oranla daha düşük nefrotoksisite ile antitümör
aktivite sergilemiştir (Papageorgiou V. P. et. al., 1999). Yine şikoninin bakır
kompleksleri, DNA’ya bağlanan ajanlar olarak patent almıştır (Papageorgiou
V.P. ve ark, 1999).
11
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Son zamanlardaki çalışmalar ile alkanin, şikonin ve türevlerinin, kanser
hücre büyümesini inhibe ederek, apoptozu uyararak, DNA topoizomerazı
baskılayarak, antimitojenik aktivasyonla, karsinojenezisi ve anjiogenesizi
azaltarak neoplastik etki gösterdikleri bulunmuştur (Şekil 2.16) (Papageorgiou
V.P. et. al. 1999; Chen X. et. al., 2002). Alkanin, şikonin ve türevlerinin,
potansiyel hedefleri, şekil 2.16’da özetlenmiştir.

Şekil 2.16.Alkanin ve şikoninin antikanser etkisinin potansiyel hedefleri (Chen X. et. al.
2002).
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GÖRÜNMEZİN GÖRÜNÜR OLMASI: TÜRKİYE’NİN
MODERNLEŞME SÜRECİNİN ÇOĞUL MODERNLİKLER
TEMELİNDE KİMLİK VE TÜKETİM YÖNÜNDEN
YORUMLANMASI1
Elif ÜSTÜNDAĞLI
ÖZET
Modernitenin Batı temelli ele alınması ve Batı’ya yakınsaması olarak
yorumlanmasına karşı çıkan ve her toplumun kendi özgün modernleşme
sürecini yaşadığı anlayışı temelinde ortaya çıkan çoğul modernlik teorisi, farklı
kültürel yapıların görünürlüğünü desteklemektedir. Türkiye’de ise Batı temelli
modernleşme faaliyetleri, alt kültürleri homojenleştiren bir ulus-devlet
politikasıyla gelişmiştir. Bu da alt kimliklerin göz ardı edilmesine neden
olmuştur. Oysa bu kimlikler, modernliğin ‘çoğul’ yapısını ortaya koyabilecektir.
Bu çalışma bu durumun kavramsal açıklamasını tüketimi de içererek
sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Modernite, Kimlik, Çoğul Modernlik, Tüketim

MAKING INVISIBLE VISIBLE: EVALUATING TURKEY’S
MODERNIZATION PERIOD IN TERMS OF IDENTITY AND
CONSUMPTION ON THE BASE OF MULTIPLE MODERNITIES
ABSTRACT
Multiple modernities theory which objects to evaluate modernity on the
Western base and objects interpreting it as converging to West, supports
visibility of different cultural structures. In Turkey, however, modernization
practices developed with nation-state policies which homogenize subcultures.
This in turn resulted in disregarding subidentities. Whereas these identities
could utter the ‘multiple’ structure modernity. This study explains the
conceptual explanation of this situation including also consumption.
Keywords: Modernity, Identity, Multiple Modernities, Consumption
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GİRİŞ
Günümüzde başka kültürlerin incelenmesini değerli ve önemli kılan
birinci neden, onları kendi yaşam koşullarında tanımaksa, ikinci neden de kendi
kültürümüzü daha derin ve daha gerçekçi bir biçimde anlamanın yolunun, öteki
kültürleri incelemekten geçmesidir (Lewis, 2007: 60). Kültürlerin
incelenmesinde ön plana çıkan alanlardan biri kültürler arası etkileşim olmuştur.
Kültürlerin birbirini nasıl etkilediği ve bu etkileşimin bireylerin davranışlarına
nasıl yansıdığını incelemek, içsel dönüşümlerini, bu dönüşümlere neden olan
unsurları, birimleri irdelemek de bu alanda önemli cevaplar sağlamaktadır.
Kültürlerin incelenmesinde çapa noktası oluşturan gelişmelerden birisi
modernite olmuştur. Modernitenin genellikle 16. ve 17. yüzyıllarda başladığı
kabul edilirken, modernizm sanatlarda 19. yüzyılın sonunda başlayan
paradigma değişikliği olarak görülmektedir. Modernliğin ilk ortaya çıktığı
dönemde geçmişi sil baştan yapmayı zorunlu kılan kapitalizm ruhu bugün
tersine çeşitliğe en fazla kucak açabilecek olan, geçmişin anısıyla geleceğin
tasarılarını, erkeğe ait olanla kadına ait olanı, gerçeklik ilkesiyle haz ilkesini, bir
de yerel olanla dünyaya ait olanı bir araya getirebilecek toplumdur (Touraine,
2012: 12).
Modernleşmeye yönelik çeşitli tartışmalar, kavramın pek çok açıdan ele
alındığının göstergesidir. Bunlardan çoğul modernlikler yaklaşımı tekçi ve
kültür-dışı modernlik anlatımlarının aşılmasını sağlamakta; yerel modernlik
mekân, zaman ve kültür bağımlı, modernliğin daha bir içerden, yerli okumasını
yapmakta; alternatif modernlikler kavramı ise var olan modernlik modelini
aşabilecek, yeni bir modernlik tanımının ve oluşumunun olup olamayacağını
sorgulamaktadır. Batı-dışı modernlik kavramı modernliğin çoğul, yerel,
alternatif anlatımları üzerine temellendirilmelidir. Bunda temel alınan nokta
Batı modelinin merkezden kaydırılmasıdır (Göle, 2008: 164-165).
Türkiye’deki modernleşme süreci ise her ne kadar tartışılsa da sonuç
olarak Batı modernitesinden etkilenmiştir ve bu etkileşim Türkiye’de
dönüşümlere neden olarak kendi yerellikleri doğrultusunda yeniden
yorumlanmış ve başka kurumsallaşmış pratikler meydana getirmiştir. Bu
sebeple de çoğul modernite yönünden değerlendirilmesi daha doğru olacaktır.
Bu bilgiler ışığında bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin modernleşme
sürecini çoğul modernlikler ve alt/etnik kimlikler yönünden değerlendirmek ve
modernleşme sürecine eleştirel ve kavramsal bir bakış açısı sunmaktır.
1. MODERNİTE VE ÇOĞUL MODERNLİK
Günümüzde postmodernite, çoğul-geç modernlikler gibi tartışmaların
temelinde yer alan modernite, 50’li ve 60’lı yıllarda “yakınsama” varsayımına
dayanmaktadır. Buna göre modernleşme; kültürel, kurumsal, yapısal ve
düşünsel farklılıkları yok edecek ve eğer engellenmemişse, standart bir modern
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dünya yaratacaktır. Bu teoriye göre, öncelikle modern öncesi unsurların
devamlılığına bağlı olarak ufak değişiklikler kalırken, uzun dönemde bunlar da
yavaş yavaş kaybolacaktır (Eisenstadt ve Schluchter, 1998: 2) ve böylece
toplumlar Batı’ya yakınsayacaktır.
Moderniteye yönelik yapılan eleştirilerin temeli, modernleşme ile
Batılılaşmanın eş yönde kullanılmış olmasıdır. Medeniyet üzerine çalışan çoğu
akademisyen, Batı medeniyetinin 8. ve 9. yüzyılda ortaya çıktığı ve takip eden
yüzyıllarda da kendi belirgin özelliklerini geliştirdiği yönünde hemfikirdir ve
18. yüzyıla kadar da modernleşmeye başlamamıştır. Dolayısıyla Batı, modern
olmasından çok daha önce Batı’dır (Huntington, 1996: 30). Ancak yine de
modernleşme kuramları, kimi zaman tarihsel ve coğrafi bağlamı dışlayarak bizi
simetrik ve doğrusal gelişim çizgileri aramaya zorlamıştır. Bu kuramlar
doğrultusunda eğitim ve kentleşme, ekonomik kalkınma ve demokrasi gibi
evrensel olarak tanımlanmış değişkenlerin ve bu değişkenler arasındaki
nedensel sonuçların zaman ve mekândan bağımsızolarak modernleşmeyi
yarattığı kabul edilir (Göle, 2008: 112). Diğer bir ifadeyle, evrensel bir ölçüt
temelinde modernleşme olgusu tanımlanmış ve toplumların modernliği bu
ölçütler temelinde irdelenmiştir. Oysa her toplum, kendi modernleşme sürecini
yaşamaktadır ve bu toplumlar genellikle Batı’dan sonra bu sürece girdiği için de
“geç modern” olarak nitelendirilmiştir. Bunun en büyük nedeni de, Batı
tarafından temel kabul edilen değerlerin, diğer toplumlarda dönüşüme
uğrayarak kendi yerel ve özgün değerlerine ulaşması sonucunda artık 'Batı'
değeri olmaktan çıkmasıdır. Batı’nın sunduğu çerçeveye uyum sağlamadığı için
Batı-dışı kabul edilen toplumlar, aynı zamanda ilk başlarda modern olmadığı
tartışmasını da gündeme getirmiştir. Oysa toplumlar kendi içsel gelişim ve
değişim süreci açısından irdelense, Batı’nın yaşadığı sürecin elbette ki aynısı
olmamakla birlikte, kendi özgün modern aktörlerini, süreçlerini, kavramlarını,
tartışmalarını ve oluşumlarını yarattığı görülecektir. Bu da Batı-dışı - modern
olan özgün unsurların göz önüne alınmasını sağlayacaktır.
Kandiyoti'nin (2005: 30) de ifade ettiği üzere, bakışını sadece
hegemonyacı Batı’ya çeviren bir yaklaşım, toplumlarına yakından bakmayı
özendiren özgürleştirici potansiyeli kullanamaz ve evrilen yerel kültürel
biçimlerle daha canlı bir bağlantı kurmak yerine Doğu ile Batı arasındaki
karşılıklı bağlantıları giderek daha sofistike bir biçimde tekrar tekrar ifade
etmekle yetinir. Bu sebeple de modernlik bir totalite olarak analiz edilemez ve
gerilimler sahası olarak değerlendirilmelidir: İkiliklerin radikalleşmesi
modernliğin oluşturucu öğesi olarak anlaşılabilir (Kaya, 2006: 187). Göle'ye
(2008: 115) göre ise modernleşmenin maddi olmayan ama daha derine işleyen
etkileri asıl kültürel düzeyde, yaşam tarzında, cinsiyet kimliklerinde ve kendi
kimliğini tanımlama biçiminde görülecektir. Bu da bizi çoğul modernlik
teorisine götürmektedir.
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Çoğul modernlikler 1990’larda, günümüz dünyasını kavramsallaştıracak
yeni bir paradigma olarak doğmuştur. Bu yeni paradigma, modern dünyaya
yönelik anahtar varsayımları paylaşırken, 1950ler ve 1960ların modernleşme
teorisine – bu dünyaya yönelik fazla basite indirgenmiş, deneysel olarak yanlış
ve kuralsal olarak sorgulanabilir görüşler sunan – yönelik bir hoşnutsuzluk da
ortaya koymaktadır. Çoğul modernliklerin en önemli ifadelerinden birisi
modernliğin ve Batılaşmanın aynı anlamda olmadığı ve modernleşmenin Batılı
kalıplarının her ne kadar tarihsel süreçte önce ve ötekiler için temel referans
noktası olsalar da tek “gerçek” modernlikler olmadığıdır (Eisenstadt, 2000: 3).
Schmidt’e (2006: 78) göre 1950 ve 60’ların modernleşme teorisine
yönelik eleştiriler, modern toplumların çeşitliliğine odaklanmaktadır. Bu
eleştirilere göre dünyanın çeşitli bölgelerinde modernliğe giden çeşitli yollar
olduğu gibi büyük ölçüde belirgin modernlik formlarını meydana getiren farklı
tarihsel yörüngeler ve sosyo-kültürel geçmişler de vardır. Aslında tüm bunların
başladığı Avrupa bile oldukça çok kültürel ve kurumsal çeşitlilik sergiler.
Toplumlar modern zamanlarda yöndeşmemektedir (ya da bütünleşmemektedir),
kendi ayrılıklarını sürdürmektedir ve böylece çoğul kültürler olarak
yaşamaktadır. Modernlik küreselleşmiştir, ama bu küreselleşme dünyanın
batılılaşmasına işaret etmemektedir, daha ziyade, modernliğin çokluğunu
anlatmaktadır (Kaya, 2006: 249).
Çoğul modernlikler projesi, modernitenin dışlayıcı ayrımları, ikili
zıtlıkları ya da medeniyet çatışması şeklinde kurgulanan kategorik mantığından
ziyade, modernliğin birbirinden ödünç alan, karışan ve melezlenen içerici
dinamiklerine ağırlık vermektedir (Göle, 2008: 134).
Kandiyoti (2005: 18) yazdığı bölümde, Türk modernleşmesini
savunanların da eleştirenlerin de benimsedikleri bakış açılarının özellikle
modern kavramını irdelediği ancak bu kavramın yerel öznellikleri saptamada
yetersiz kaldıklarını belirtmiştir. Bu sebeple çoğul modernlikler teorisindeki
“çoğul” yapı bize aynı zamanda farklılaşmayı da vurgulamakta ve incelenmesi
açısından ön plana çıkarmaktadır. Örneğin, ulusal sosyalizm, liberalizm, faşizm,
Kemalizm veya İslamcılık aynı modernite programının parçaları olarak
görülemez. Aksine tüm bu oluşumlar (iyi?) bir modernitenin nasıl oluşturulması
gerektiğine farklı cevaplar verir. Bu sebeple de tehlike veya fırsat tek bir
modernite kavramından ileri gelmez, farklı modernite kavramları söz konusudur
(Kaya, 2004: 40). Böylece çoğul modernlikler hem modernleşme dürtülerinin
bölgesel çeşitliliğini hem de - özellikle uzun dönemli tarihsel kontekstlerdeki yaşamın modern gerçekliğinin çoğul boyutlarını ele almaktadır (Rundell, 2010:
19).
Modernleşme teorisyenleri, modernleşme süreci geçiren toplumları
zaman geçtikçe kurumsal görünüm itibariyle birbirine daha çok benzediğini
ortaya koymaktadır. Çoğul modernliğin ortaya koyduğu eleştiriler de temel
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kültürel ve kurumsal farklılıkların modernleşmeye rağmen egemen durumda
olduğu yönündedir (Schmidt, 2006: 80). Örneğin Rusya, Çin, Japonya ve
Türkiye. Geç modernlikler bazı temel özellikleri paylaşsalar da onların özgül
bağlamları birbirinden farklılıklarını göstermektedir. Örneğin, bu deneyimlerin
hepsi güçlü devleti modernleşmenin ana ajanı olarak görmüştür, ama iyi hayat
yorumlamaları birbirinden farklıdır (Kaya, 2006: 65).
Çoğul modernlikler görüşü, günümüz dünyasını anlamanın en iyi
yolunun – aslında modernliğin de tarihini anlatmanın – dünyayı, kültürel
programların çeşitliliğinin sürekli yapılanan (constitution) ve yeniden yapılanan
(reconstitution) bir hikâye olarak görmek gerektiğini ifade etmektedir
(Eisenstadt, 2000: 2). Moderni çoğul ifadelerle kavramsallaştırmak, bize
farklılıkların sadece “medeniyetler” arasında değil, toplumlar arasında ve
toplum içindeki birbiriyle rekabet eden değer ve eylemler arasında da olduğunu
göstermektedir (Herzog ve Braude, 2009: 4).
2. TÜKETİM VE MODERNİTE
Tüketim yalnızca satın alma süreciyle kısıtlı olmayıp bir eşyanın
arzulanmasını, onun için dolaşmayı, vitrinlere bakmayı, ürünlerin
sergilenmesini ve elde edildikten sonra bakımını ve onarımını da içeren çok
geniş kapsamlı ve karmaşık bir etkinliktir (Ayata, 2005: 47). Karmaşık yapısı,
somut yapısından ziyade yüklenen soyut anlamlarına, deneyimsel, sosyal ve
kültürel boyutuna bağlı olarak şekillenmektedir. Bireylerin bir eşyayı ve onun
taşıdığı anlamı kullanış şekli, tüketim alışkanlıklarının toplumsal dinamiklerinin
araştırılmasında ve tüketici kimliklerinin ve toplumsal ilişkilerin
incelenmesinde önemli bir yere sahiptir (Şimşek Çağlar, 2005: 294).
Modernitenin tüketim bağlamında hayatımıza yer edinen ve yansıtılan
alanı tüketim kültürüdür. Pazar yapısı modern tüketim kültürü içinde
değerlendirilmesi gereken ve sosyal, kültürel anlamları da yansıtan bir yapı
olmaktadır. Sanayi devrimi boyunca hep daha çok şey bulunmuş, yaratılmış,
üretilmiş ve geniş çapta dağıtılmıştır. Bu geniş ürün çeşitliliği, bunların
tüketildiği ortamlarda da paralel bir farklılaşmaya yol açmıştır.
İletişim teknolojileri modern araçlar olarak pazar yapısını ve tüketimi
şekillendiren günüzümün etkin araçları olarak karşımıza çıkmaktadır. Martin’e
göre (2009: 61), iletişim teknolojileri yaşamın yeniden üretildiği araçlar olarak
düşünüldüğünde, bilim ve teknolojinin mantıksal yorumu sadece araçsal
rasyonellik olamaz fakat daha çok bilgisayar toplumlarındaki sosyal etkileşimin
aracı niteliğini taşıyan üretici gücü temsil eder. Bu bakımdan Martin’e göre, bu
bilimi, teknoloji ve kültür arasındaki etkileşimi insan-sonrası (posthuman)
durum olarak nitelendirmek daha iyi bir ifade olacaktır. Bu yaklaşım
araştırmacıya göre insan unsurunu geri plana iten bir bakış açısı olarak
değerlendirilmektedir. İletişim teknolojilerinin geldiği nokta günümüzde insansonrası olmaktan öte insanla iç içe bir yapılanma göstermektedir. Bu bakış açısı,
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iletişim formatının aldığı yeni şeklin göz ardı edilmesi veya eski yapıya göre
değerlendirilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Diğer bir deyişle,
iletişim teknolojileri gerçeklik olarak görülmemektedir ve bu sebeple de insan
unsurunun değerini düşürdüğü anlayışı sezinlenmektedir. Oysa yeni iletişim
biçimi, günümüzün gerçekliği olarak düşünülürse, iletişim teknolojilerinin beğensek de beğenmesek de - sosyalleşmenin, tüketimin, sembolik anlamların,
kültürel, ekonomik ve sosyal unsurların, kısaca tüm gerçekliğin yeniden
yapılandığı ve hala sınırlarla çalışan bir alanı temsil ettiği görülecektir.
İletişim teknolojileri kesinlikle yaşamın yeniden üretildiği alanlar olarak
karşımıza çıkmaktadır. Ancak sadece iletişim teknolojileri değil, kullanılan pek
çok teknolojide bu anlamlandırma sürecini deneyimlemek mümkündür. Bu
etkileşimin postmodern durum olarak ifade edilmesi farklı bir yönden de
değerlendirmeye açıktır. Teknoloji modern çağın bir ürünü niteliğindedir.
Teknolojinin sunduğu yeni iletişim alanları, ayrıca günümüzün –ve yine modern
çağın bir ürünü olan – yeni pazaryerlerini ortaya çıkarmaktadır. İnsanlar bu yeni
iletişim alanlarını bir tüketim alanı (bilgi, deneyim, duygu, düşünce, nesne, vs.)
haline dönüştürmekte ve dolayısıyla da etkileşimi farklı bir platforma
taşımaktadır. Sınırların ortadan kalkmasını postmodern olarak nitelemek farklı
bir bakış açısının göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Etkileşimde sınırlar
kalmıştır, evet, ancak bireylerin paylaştığı bilgi (doğruluğu, geçerliliği, vs.) hala
bireysel sınırlar temelinde şekillenmektedir. Sanal kimlikler, bireylerin öz
kimliklerini saklayan ve gerçek benlikle sınır oluşturan bir örnektir. Diğer bir
ifadeyle, modernitenin temel işlevlerinden değişim (exchange) hala varlığını
korurken, sadece yapısal olarak değişim göstermektedir. Öyleyse ifade edilen
bu insan-sonrası (posthuman) kavramının, modernite içinde de tartışılması
mümkündür.
Bugünlerde apayrı, uzlaşmaz, çatışmacı hayat alanları birbiriyle
yarışmaktadır ve bu durumu modern deneyimin çoğul karakteristikleri
bünyesinde barındırması gerçeği ile anlayabiliriz. Farklı hayat alanlarının yarışı
modernlikten bir kopuşu simgelememektedir; çünkü bu hayat alanlarının hepsi
modernliğin temel karakteristiklerine güçlü bir biçimde bağlıdır (Kaya, 2006:
53). Yarışan hayat alanları, günümüzün araçsal düzeni etrafında sembollerin
üretilmesini ve tüketilmesini de gündeme getirmiştir (Ray, 1999: 258). Özellikle
1980’lerde kültürel kimlikler meta biçiminde tüketilmeye hazır halde sunulur
olmuştur. Siyasal farklılık çatışmaları tüketim aracılığıyla sürdürülmektedir.
İslamcılar, kendi kullanım alışkanlıkları üzerine düşünerek, satın aldıkları ve
sattıkları şeylerin türlerini yeniden düzenlemiş veya radikal bir biçimde
değiştirmişlerdir. Farklı kıyafetler giymekte, sadece belli tip yiyecekler
tüketmekte, belli dükkânlardan alışveriş etmekte ve kendilerine özgü şirketler
kurmaktadırlar (Navaro-Yaşın, 2005: 231). Bu durum belli bir kültürel kimliğe
sahip bireyler için de genellenebilir. Özellikle eğer kimlikler, metalaştırılarak
tüketilmekteyse, sadece siyasal farklılıkların değil, sosyal, kültürel ve
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demografik, çok çeşitli farklılıkların üzerine yoğunlaşmak mümkündür.
Tüketim alanında, bir kişiliği ya da kültürel yönelimleri dışavuran tercihlerle
birlikte, akılcı hesap da her zaman mevcuttur (Touraine, 2012: 189). Bu da
tüketimde modernleşmenin, her türlü sembolik anlam yüklenmesinin yanında
modern yapıyı koruduğunu düşündürmektedir.
“Güzel an”a yönelik arayış, modern gündelik yaşamda bir buyruk
niteliğindedir. Günümüzün abartılı düğünleri bu noktada örnek teşkil ederken,
ev restorasyonları ve dekorasyonları, çocuklara yönelik Christmas ve doğum
günleri, yeni bir araba kullanmak gibi tüketimle şekillenen ve yansıtılan
alanlarda görülmektedir (Carroll, 2011: 207). Geniş alışveriş mekânları, çağdaş
ve uygar yaşamın simgesi olarak sunulmaktadır. İnsanlar, bu gibi yerlerde
zaman geçirerek, yürüyen merdivenlerle inip çıkarak, vitrinlerin arasında
dolaşarak, giyim mağazalarının içindeki kafelerde yiyip içerek “Batı’da
olmanın” ya da “Batılı gibi yaşamının” nasıl bir his olduğunu anlamaya
başlamışlardır. Alışveriş merkezleri zamansal simgeler ile tanıtılıyor, “yeni
zamanlara”, “çağdaşlığa” veya “son modaya” uygun yerler olarak
özendirilmektedir (Navaro-Yaşın, 2005: 239).
Modern kitle tüketim toplumunda, sosyal anlamda gelişmiş konum hala
gösterişçi tüketim içinde 'konumsal ürünlerin' alınmasıyla sağlanabilmektedir.
Ancak sosyal konumun geliştirilmesi için atılan bu adım, toplumdaki aynı
statüdeki diğer bireylerin bu tüketimi taklit etmeleriyle sonuçlanmakta, bu da
sosyal sınıf içinde enflasyon yaratarak karşılaştırmalı ilerlemeyi
engellemektedir. Böylece karşılaştırmalı üstünlük, ilerleme aracı olarak görülen
gösterişçi tüketim bir nevi nötrlenmektedir (Sullivan ve Gershuny, 2004: 81).
Ancak bu durum farklı bir yoruma bizi götürmektedir: Grup içinde her ne kadar
belirli bir üstünlük veya sosyal konum olarak üstün insanlar oluşmasa da,
gruplar arası karşılaştırmada, toplam bir gösterge olarak kullanılabilmektedir.
Diğer bir ifadeyle, toplum içindeki sosyal grupların sosyal statü olarak
konumlarını gösterişçi tüketim yoluyla anlayabiliriz. Bu gruplar benzer tüketim
faaliyetleri gösterecekleri için kendi içlerinde bir ayrım, bir farklılık
oluşturmasa da gruplar arası karşılaştırmada önemli bir indikatör olacaktır.
Grup içindeki tüketim faaliyetlerinin taklidi ise o tüketim davranışının zaman
içinde verilmiş (given for granted) bir tüketim biçimi haline dönüşmesine neden
olacaktır. Bu sebeple de bazı tüketim davranışları ve tercihleri o grupta var
olabilmek, yer edinebilmek veya konumu koruyabilmek adına
standartlaştırılmış, belirlenmiş kalıplar haline gelecektir. Öte yandan gösterişçi
tüketimle daha çok özdeşleştirilen unsur tüketime konu olan ürünlerin az
bulunması ve pahalı olmasıdır (Hirsch, 1977'den aktaran Sullivan ve Gershuny,
2004) ve de bunu 'gösterme' isteğidir. Oysa günümüzde ürünlerin yanı sıra
deneyimlerin de ön plana çıkmasıyla gösteriş unsuru daha kompleks, kolektif,
zamansal ve mekansal boyut kazanmış, 'gösterme' unsuru ürünlerin yanı sıra
olaylar, mekanlar ve deneyimler etrafında da şekillenmeye başlamıştır.
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Eastman, Goldsmith ve Flynn (1999: 42) statü tüketimini "hem bireyler
hem de bireyin etrafındaki belirli diğer insanlar için statüyü sembolize eden ve
gösteren tüketim ürünlerinin gösterişçi tüketimi yoluyla bireylerin sosyal
duruşlarını
geliştirmeye
uğraştıkları
motivasyonel
süreç"
olarak
tanımlamaktadırlar. Bu tanımda da gösterişçi tüketim, statü göstergesi amacını
gerçekleştirmek için bir yol olarak kullanılmıştır. Birey statü sahibi olmayı ne
kadar çok isterse, statüsünü arttıracak statü sembollerinin tüketilmesi gibi
davranışlara girmesi de o kadar çok olacaktır (Eastman, Goldsmith ve Flynn,
1999: 43).
3. TÜRKİYE’NİN MODERNLEŞME SÜRECİNİN ÇOĞUL
MODERNLİKLER, TÜKETİM VE KİMLİK BAĞLAMINDA
ELE ALINMASI GEREKLİLİĞİ
Modernleşme teorisi, modern toplumların tüm yapılarını ve tüm dramatik
değişim süreçlerinin yönlerini ele alırken, çoğul modernlikler litaretürü hemen
hemen yalnızca kültürel özellikler ile politika ve politik düzeni yapısal olarak
oluşturduğuna inanılan yönlerle birlikte – modernliğin ana hatlarıyla
belirlendiği ölçüye kadar – bazı örneklerde de din üzerine yoğunlaşır (Schmidt,
2006: 78). Çoğul modernlikler görüşü, modernitenin yeniden yorumlanmasına
işaret eder (Kaya, 2004: 50). Çoğul modernlik kavramı, geleneklerin
modernleşme veya küreselleşme ile sona erdiğini değil, daha ziyade belirli dini
ve imparatorluğa ait geleneklerin modern toplumların yapıcı boyutları olarak
kaldığını varsaymaktadır (Spohn, 2003: 268). Bu açıdan da özellikle Türkiye
gibi farklı etnik grupları barındıran ülkelerdeki kültürel yapılanmayı modernite
içinde ele alma imkânı sunmaktadır.
Ray’e göre (1999: 257) modernlik geliştikçe kimlik artan ölçüde değişken
ve sorunlu hale gelmektedir. Çeşitli etnik kimliklerin önem kazanmasıyla
birlikte ulus devlet ve devrimci devlet modellerinin ötesine geçerek yeni
kolektif kimlikler de ortaya çıkmıştır. Bugüne kadar “bastırılmış” olan bu çoğu
kimlik – etnik, yerel, bölgesel ve ulus ötesi – fazlasıyla yeniden yapılandırılmış
bir yoldan geçerek kendi toplumlarının merkezlerine ve uluslararası alana
girmiştir. Bu gruplar, merkezi kurumsal alanda – eğitim programları, halk
iletişimi, medya – özerk yerlerinin olduğunu iddia ederek, eski homojenleştirme
programlarının egemenliğine itiraz etmişlerdir. Bu gruplar ayrıca, vatandaşlığın
ve vatandaşlığa bağlı hakların ve anlamların yeniden tanımlanması konusunda
geniş kapsamlı talepler ortaya koymada artan bir başarı göstermişlerdir
(Eisenstadt, 2000: 18). Modernite projesinin totaliter yapısı göz önünde
bulundurulduğunda, etnik kimliklerin önem kazanması, farklılıkların da önem
kazanması anlamına gelmektedir. Böylece homojenleşme unsuruna karşı
çıkılırken, farklılıklara dikkat çekilmesi mümkün olmaktadır.
Kültürel kimlik, din, dini ritüeller, boş zaman faaliyetleri, konuşulan
diller, bu dillerin konuşulduğu yerlerin önceliği, istekler, ailenin önemi ve
fonksiyonu, beslenme alışkanlıkları, yiyecek alışverişleri ve aynı etnik gruptan
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insanlarla iletişimde hissedilenler gibi bazı önemli bileşenleri içermektedir
(Bhugra ve Diğerleri, 1999: 213). Dolayısıyla kimlik, tutarsızlığı pek de
kaldırılabilen bir yapı değildir çünkü bireyleri ‘kendileri’ yapan bir olgudur ve
bu sebeple de farklılıklara karşı duyarlı bir yapı gösterir. Kimlik yapılarının
oluşturulmasında, farklı unsurlar dışarıdan alınırken o kimliğe uyumlu hale
getirilerek alınmakta veya kimlik yapısı değişime uğrayarak dış unsur ile
uyumlu hale gelmektedir. Kısaca bir dengeden söz etmek mümkündür. Kimliğin
bu yönden yarı-geçirgen bir sınır yapısına sahip olduğu düşünülmektedir. Bu
sınırların geçirgen veya katı yapıya bürünmesi tamamen süreçsel bir
yapılanmadır. Evrilemeyen tepkilere karşı katılaşarak kendini koruma altına
alırken, kimlik-unsur ekseninde evrilen durumlar için de geçirgen veya yarıgeçirgen yapı oluşturulmaktadır. Dolayısıyla kimliğin organik bir yapı
gösterdiği düşünülmektedir. ‘Sınırları’ ise kimliğin etrafında şekillenen bireysel,
kolektif, sosyal, ekonomik ve kültürel anlamlar ve ilişkiler bütünüdür.
Bir yapının çoğul olarak nitelendirilmesi için birbirinden farklı olduğu
kabul edilmiş öğelerin aynı bağlamda bulunması gerektiği ve bu öğelerin
modernite yönünden de paralellik göstermesi gerektiği düşünülmektedir.
Dolayısıyla farklılığa ilişkin bir bilincin olması gerekmektedir. Böylece hem
modernite yönünden karşılaştırma noktası için ortaklık hem de çoğul yapıyı
gösterecek farklılıkların sağlanması mümkün olacaktır. Öyleyse farklı kimlik
yapıları, çoğulluğun ortaya konulmasında sosyalleşme sürecine, siyasal
söylemlerin esnekliğine, ayrıştırma yerine kapsayıcılığa doğru bir iletişim ile
mensubiyet bilinci kapsamında etkileşime de araç olabilir(Bkz. Tuncay,2002).
Büyük çerçevede bütün unsurların bir arada olması, içe içe geçtiğinin
düşünülmesi, daha yakın planda bu unsurların ayrı birimler olduğu gerçeğini
değiştirmez. Değişim elbette yadsınamaz; ancak değişimin tutarsızlık,
olumsuzluk, görece daha iyiye gitme gibi ‘kararsızlık’ yaratan unsurların kararlı
hale gelmesi için olduğu düşünülmektedir. Tutarsızlık, olumsuzluk olarak
belirtilen oluşumların belirli bir baskıyı yarattığı düşünülmemelidir. Değişim
kendiliğinden bile olsa (yani olumlu veya olumsuz bir anlam yüklenmeden
meydana gelen değişim), sonuçta meydana gelen yapı tutarlı olacaktır. Tutarlı
yapının yeniden tutarsızlaşmasıyla yeni bir değişim sürecine girilecektir.
Küreselleşme bir görüşe göre modernitenin bir sonucuyken, diğer görüşe
göre modernitenin kırılma noktasını oluşturmaktadır. İlk görüşte küreselleşme,
modernleşmenin Batı modelinin çok boyutlu bir genelleştirilmesi ve bununla
birlikte, ulus-devletin yayılması, kapitalist üretim ve ulusal kültürlerin
homojenleşmesi olarak görülmektedir. Burada, etnik ve dini milliyetçiliğin
yayılması, düşük demokratik çoğulluğun ve geniş, çoklu etnik ve dini
kültürlerin olduğu kontekstlerde, ulus-devletin kurulmasının laik kültürlerle
oluşturduğu çelişkili sürecin bir parçası olarak görülmektedir. Diğer görüşe göre
ise, Batı modelinin küresel ölçekte genelleştirilmesi ve kurumsallaşması, her
ulus-devletin koşullarını temel olarak değiştirmiştir. Bir boyutta etnik ve dini
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milliyetçiliğin artması, kapitalist dünya sisteminin sosyo ekonomik çevre
hiyerarşisine karşı politik ve kültürel karşı tepki olarak değerlendirilmekte,
diğer boyuta göre ise temel eğilim, batı-dışı dinlerinin batı örneklerinde olan
dini bölgesel ayrıma karşı tepki geliştirmeyi provoke eden sosyal farklılaşmanın
küresel ölçekte geliştirilmesini ifade etmektedir (Spohn, 2003: 267-268).
Etnik gruplar, kendi kendilerini devam ettiren, temel kültürel değerleri
paylaşan ve bu değerleri kültürel formlar şeklinde açık olarak gerçekleştiren,
iletişim ve etkileşim alanı oluşturan, kendisini tanımlayan bir üyeliğe sahip olan
ve onu kendi düzenindeki diğer gruplardan ayrılmasını sağlayan ve diğer
gruplar tarafından da tanımlanan bir yapıdır (Barth, 1969: 10-11). Etnik kolektif
yapıların sürdürülmesi, sınırların korunmasına bağlıdır. Bu da ‘diğerleriyle’
sınırın öbür tarafında (across) gerçekleştirilen etkileşimle sağlanmaktadır
(Jenkins, 2008: 122). Eğer sınırlar bir kültürel grup ile başka bir kültürel grup
arasındaki farklılığı işaret ediyorsa bu sınıra 'etnik sınır' adı verilmektedir.
Bunun çıkarımı şudur: değerlerin karşılaşması temel ilgi alanını ve etnisite de
sadece kimlik algısını oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle, kimlik unsuru bir
farklılığa verilen anlama ve katılımcının bununla ilişkisine işaret etmektedir.
Eğer sınır objektif bir farklılığı işaret ediyorsa yani sadece ilişkinin dışında yer
alan bir kişi tarafından ortaya konulan bir farklılık ise, o zaman bu sınıra ırksal
sınır denilmektedir (Wallman, 1978: 203, 207). Ancak günümüz etnisite
teorileri bu etnik sınırların biyoloji veya fiziki sınırlarla değil, sosyal çevredeki
değişikliklere cevap veren ve şekillenebilir bir yapıyla belirlendiğini ortaya
koymaktadır (Chai, 2005: 375). Diğer yandan daha da önemlisi çağdaş normlar
açısından sosyalleşme sürecinde önemli olan bireyin bulunduğu kültür içindeki
normlarla uyumu ya da uyumsuzluğudur. Çünkü algısal yetilerimizi yöneten
sadece genetik kodlarımız değil, dış dünyadan bizi çevreleyen çeşitli fkir ve
ideoloji zinciridir. Kısacası zihinsel süreçlerimizin açığa çıkmasında çevrenin
etki düzeyi yanında siyasal etkileşimden beklenen çıkar duygusu da rol oynar.
Bunun için çağdaş devletlerin nüfusa yönelik etnisite ayrımında temel teşkil
eden faktör bir topluma aidiyet duygusu yani daha geniş bir ifadeyle bulunduğu
topluma karşı mensubiyet bilincinin oluşturulmasıdır.(Bkz.Tuncay, 2002).
Sınırlar genellikle kim olduğumuzu tanımlamaya çalıştığımız zaman ortaya
çıkmaktadır. Sürekli olarak 'diğerleriyle' benzer yönlerimizi ve 'diğerlerinden'
farklı olduğumuz yönlerden çıkarımlar yaparak bir temsil sistemi
oluşturulmaktadır. Böylece sınırlar topluluk içinde kolektif normları
destekleyerek topluluk içindeki düzeni sağlamaktadır (Lamont, 1992: 11).
Etnisite artık kültürel yapıdan ziyade sosyal kategorileştirme ve tanımlama
meselesidir (Wimmer, 2007: 13). Dolayısıyla etnisite, bireylerin kendilerini ne
şekilde tanımladıkları bilinci üzerine inşa edilmektedir.
Etnisite kavramı özellikle kimlik sorunsalı etrafında tartışılan ve
irdelenen konu olma niteliğindedir. Hem bireyler hem de topluluklar arasındaki
farklılıkların kaynağı olma özelliğiyle de modernitenin özellikle ulus-devlet
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politikası tartışmalarında önem kazanmaktadır. Kimlik yapısındaki rolü daha
çok ‘alt kimlikler’in oluşmasına kaynak teşkil etmesidir.
Modernleşme sürecinin özellikle politik ayağında gerçekleştirilen en
önemli yapısal eylem ise ulus yaratma sürecidir. Nüfus göçleri sınır oluşturma
sürecinde toplumsal yapının oluşturulmasında ve değişiminde önemli bir unsur
olurken, ulus yaratma süreci de bu yapılanmanın ve etkileşimin politik ayağını
temsil etmektedir. Böylece sınırların oluşturulmasında, sürdürülmesinde ve
değiştirilmesinde sadece etnik sınırlara dayanmak eksik bir yaklaşım olacaktır.
Toplumların tarihsel süreçte geçirdikleri deneyimler ve rejim değişikliği gibi
siyasal yapılanmalar da sınırların şekillenmesinde etkilidir. Oluşturulan sınırlar
ve sonrasında aralarındaki etkileşim de toplumun genel yapısını oluşturacaktır.
Ulus yaratma politikaları, sınır genişletme eyleminin gerçekleştirildiği en
iyi strateji örneğidir. Bu stratejiye yönelik üç temel yaklaşım söz konusudur.
Birincisi, devletin seçkin sınıfının mevcut bir etnik grubu ulus olarak yeniden
tanımlayarak herkesin dâhil olacağı bir yapı oluşturmasıdır. İkincisinde ise
çeşitli etnik grupları birleştirerek yeni bir ulusal kategorinin yaratılmasıdır.
Daha üst düzeydeki kategorik ayrım olarak mevcut etnik ayrımları ortadan
kaldırmak ise üçüncü yaklaşımı ortaya koymaktadır (Wimmer, 2008a: 10311032). Osmanlı İmparatorluğu'nda, çeşitli etnik yapılardan oluşan bir milleti
devralan ve Fransız Devrimi'nden etkilenen Türkiye'nin ise bu bağlamda birinci
gruba dahil olduğu düşünülebilir. Zira 'Türk Ulusu' kavramı ile hedeflenen alt
etnik grupların mevcut olan yapının içine dâhil edilerek tek ve ortak bir çatı
altında birleştirilmesi amaçlanmıştır. Böylece sınırlar ortadan kaldırılarak
makro düzeyde geniş bir sınır oluşturulmak istenmektedir. Ancak bu durum
mikro düzeydeki - özellikle - sembolik sınırların varlığının göz ardı edilmesini
gerektirmemektedir. Aksine, bu kültürel çeşitliliğe odaklanarak sınırların
yapılmasını, oluşumunu, değiştirilmesini ve sürdürülmesini incelemek, mikro
ve makro düzeydeki etkileşimi ortaya koyacak ve eylemsel, ideolojik ve fikirsel
boyuttaki farklılıkları açıklamada yardımcı olacaktır. Bu noktada ön plana çıkan
unsur bireylerin, paylaşıma dayanan, özelde ayrım görülse bile genelde ortak
olan kültürel, sosyal ve tarihsel bir platformda buluşmalarıdır. Toplumsal
anlatılar ise işte bu platformu temellendiren ve oluşturulan yapıların bireyler
arasında aktarılmasını sağlayan araç niteliğindedir. Özellikle farklı etnik
yapılardan meydana gelen toplumlarda bu anlatılar mikro düzeyde çeşitlense de
makro düzeyde birleştirici nitelikte farklı anlatılara yerini bırakmaktadır.
Toplulukların paylaştığı anlam sisteminin sınırları anlatılarla
oluşmaktadır. Anlatılar, ortak tecrübe, tarih ve anılar sağlayarak insanları bir
arada tutmaktadır. Anlatılar sadece temsil şekillerini değil, aynı zamanda sosyal
eylem ve hayatı da şekillendirmekte ve sosyal kimlikler oluşturmaktadır. ‘Biz’
ve ‘Diğerleri’ kavramları, kimlik unsuru etrafında da sınırların şekillendiğini
ortaya koymaktadır. Ancak bu sınırların, bölgeselliğin ve kimliklerin oluşma
sürecinin durumsal veya bağlamsal olmaları (Comaroff ve Stern, 1994), bu
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sürecin, o durumun veya bağlamın koşulları altında değerlendirilmesi
gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Her toplum kendine özgü sınır projeleri
geliştirmektedir. Bu sebeple de bu yapıların incelenmesi tamamen incelendiği
bağlamın özellikleri temelindedir. Bu yüzden de objektif bir yapıdan söz etmek
mümkün görünmemektedir. Dolayısıyla toplumların ve özelde toplulukların
sahip olduğu sınır projeleri, sınır oluşturma süreçleri ve değişim süreçleri de
çoğuldur.
Wimmer (2008b), yaptığı çalışmasında bu sınır kaymalarının çeşitli
yollarını örneklerle açıklamakta ve sentez sunmaktadır. Çalışmaya göre 1839
Tanzimat Fermanı ile amaçlanan yalnızca Batılılaşma ve yönetimin
merkezileştirilmesi değil, ayrıca devlet işleyişinin modernleştirilmesi ve dinden
bağımsızlaşarak laikleştirilmesidir (Benbassa ve Rodrigue, 2010: 187).
Türkiye’nin modernleşmesinde devletin üstlendiği rol de Türkiye’yi
özellikle Batı’ya açmış ve yeniliklerin gerek getirilmesi, gerekse
benimsetilmesinde aktif bir katılım göstermiştir. 1920’lerin başlarındaki
Kurtuluş Savaşı boyunca Türkiye’de özel bir modernleşme projesi – daha sonra
adına Kemalizm denen – ortaya çıkmıştır. Kemalizm’in politik felsefesi
Aydınlanma Çağı’na çok fazla borçlu olmasına rağmen, Fransız Devrimi’nden
sonra politik modernite bağlamında yönlendirici kabul edilen Batı Avrupa
toplumundan belirgin farklılıkları olan bir modernite getirmiştir (Kaya, 2000:
200). Devlet, modernliğe dönüşümdeki temel ajan olarak formüle edilmiştir.
Ancak bu durum, sosyal aktörlerin oynadığı rolleri görmemizi
engellememelidir: Öğretmenler, avukatlar ve kadınlar modernliğin
üretilmesinde ve topluma taşınmasında önemli roller üstlenmişlerdir (Kaya,
2006: 146).
Türk laikliği, 1924’te sultanlığın ve halifeliğin kaldırılması, Evkaf
Nazırlığı’nın, şer’i mahkemelerin ve dinsel unvanların kaldırılması, 1926’da
İsviçre Medeni Kanunu’nun uyarlanması ve 1937’de anayasal bir değişiklikle,
Türkiye Cumhuriyeti’nin laik bir devlet olduğunun ilanı gibi yasama ve
yürütme seviyelerinde radikal kurumsal değişikler ortaya konulmuştur. 1926
yılında eğitim sisteminin Eğitim Bakanlığı’na bağlanmasıyla laik modern
eğitimin üstünlüğü kurulmuştur. 1928’de Latin alfabesine geçişle birlikte
1932’de Türk Dil Kurumu’nun kurulmasıyla dilde dönüşüm yaşanmış ve tüm
bunların sonucunda yeni cumhuriyetçi seçkinler yaratılırken, Osmanlı geçmişi
ve seçkinleriyle radikal bir kopuş yaşanmıştır (Göle, 2008: 101). Cumhuriyet
döneminde çıkarılan Medeni Kanunun amacı, adet ve görenekleri tercüme
etmek değil, tersine modernliğin ilkelerine uygun yeni bir aile yapısı getirerek,
bu adet ve görenekleri aşmaktır. Bu durum da modernleşme teorisini ve Batı
merkeziyetçi yapıyı desteklemektedir. Öte yandan çoğul modernliğin öne
sürdüğü kültürel farklılıklar ve toplumsal değerlerin bu yapının içine dâhil
edilmesinden kaçınılmıştır. Ancak Ziya Gökalp’ın Türkçü fikirlerine
bakıldığında çoğul modernliğin işaretleri (marking) görülmektedir. Türkçülerin,
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modernleşmenin ancak ülkenin kültürel adet ve kuralları üzerine inşa edildiği
zaman mümkün olabileceği görüşü (Göle, 2010: 103, 150), çoğul modernliğin
de vurguladığı çeşitliliği ve farklılığı destekler niteliktedir.
Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında Türk modernleşmesi, Cumhuriyet
Halk Partisi ve tek parti yönetimi altında Kemalist seçkinler tarafından
hazırlanmış ve bu sürece bu gruplar başkanlık etmiştir (Toktaş, 2005: 405).
1946’da CHP’nin içinden kendisini Demokrat olarak adlandıran bir parti
doğmuştur. Kendisini ulusun sesi olarak ilan eden Demokrat Parti,
modernleştirici yılların bir sonucu olan kaçınılmaz bir karşıtlığı ifade etmektedir
(Kaya, 2006: 167).
Türkiye'de cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte ulus-devlet anlayışı
(Fransa temelli) geliştirilmiştir. Türkiye'nin benzersiz olan yanı, bilimsel
alandaki gelişmelerle, pazar ortamına yönelik gelişmeler eş güdümlü olarak
gerçekleşmiştir. Türkiye’nin 1980’lerde piyasa ekonomisine girişiyle bugün,
“şimdiki” zaman kıymete binmiştir. Sivil toplumun gelişmesiyle birlikte de
siyaset gelecekten bugüne, devletten bireye, soyuttan somuta doğru eksen
değiştirmiştir. Zaman kavramında bugüne inilmesi ise ilericik bilincinin
“modernist” bilince kaymasına neden olmuş ve Türkiye modern zamana geçiş
yapmıştır (Göle, 2008: 7).
Türkiye’nin özellikle modernleşme sürecinde uyguladığı homojenleştirici
ulus-devlet politikaları, bağımsızlık savaşının kazanılmasından sonra üniter
yapının birleştirici ve dayanışmacı bir anlayışın yerleşmesine neden olmuş ve
mikro farklılıklar bu ortam içinde kalkınmacı önceliklerle sanayi toplumuna
yönelik enstrümanların tercih edilmesinde ele alınmış, kısacası çağdaşlaşma
hedefini ön plana çıkarmıştır. Sistem bütünlüğü içinde yoksul ve bitap düşmüş
halkın batı demokrasilerinin gelişme trendi ile örtüşük kabul edilmesi aslında
süreçsel gelişim açısından da pek uygun görülmüyor. Çünkü ulusal mensubiyet
bilinci kazanamamış toplumların sadece sömürge olması sonucunu
doğuracağını öngören kurucu iktidar sahipleri bu dönemi incelerken tarihi
serüvenin Türk halkına yüklediği sıkıntıları görmek ve psikolojik olduğu kadar
sosyolojik açılardan da bir sonuca ulaşmak durumundadırlar(Bkz. Tuncay,
2007). Bir diğer önemli husus dini bağnazlığın devlet hayatına egemen olması
engellenmesi gereği din ve devlet işlerinin ayrılması temel hedeflerden birisi
olarak karşımıza çıkmış; bugün içine düştüğümüz bunalımların asıl kaynağı
hala aynı dini inancı devlet hayatına egemen kılmak öncelenerek siyasal
hayayın şekillendiği görülmektedir. Bir noktada suni olarak oluşturulan
farklılıklar ya ötekileştirilmiş algısı oluşturularak ya da ana akıma benzemesi
için yapılan söylem veya eylem olarak baskılandığı yönünde kamuoyuna
yönelik propogandalar gündeme getirilmiştir(Bkz. Tuncay, 2006).
Laik kültürün savunduğu eğitim, gelişim; muhafazakâr ailelerin kız
çocuklarını okula - erkeklerle beraber okutmak istemedikleri için - göndermek
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istememeleri veya eğitimin Köy Enstitüleri ile kişilerin ayağına gitmesi, karşıt
olmamayı sorgulamaktan öte iki yaşam biçiminden inanç ve kültür arasındaki
karşıtlığı da ifade edebilir. Türkiye’de modernleşme bir devlet projesi
niteliğinde olduğu için kişilerin modernleşme adına herhangi bir bilgisi
olmadığı gibi istekleri de yoktur. Diğer bir deyişle, modernleşme için mücadele
edilmemiş, her şey devlet eliyle sunulmuştur. Cumhuriyet dönemi romanları,
Türkiye Cumhuriyeti’nin bu yeni “medenileşmiş” yaşam biçimini, onun sahip
olduğu süs, mal ve giysilere dayanarak “ilerlemeci ve medenileşmiş” bir
Cumhuriyetçi bireyin ideal nitelikleri ve adetleri olarak yüceltmektedir: Çay
salonları, ziyafet salonları, balolar, sokaklar iki cinsiyetin toplumsallaştığı
kamusal yerler olarak belirlenmiştir. Karı-kocanın el ele yürümesi, erkek ve
kadının el sıkışmaları, balolarda dans etmeleri, birlikte yemek yemeleri, erkekle
kadının yüz yüze gelişleri Avrupai tarzın yeniden üretimini göstermektedir
(Göle, 2010: 31). Dolayısıyla Türkiye’nin modernleşme sürecinin en önemli
göstergesi tüketim aracılığıyla yaşanmıştır. Eğitim, dil, giyim gibi gündelik
hayatın önemli tüketim alanı unsurlarında gerçekleştirilen Batılılaşma
politikaları, modernleşmenin pratiklerle yerleşmesi amacını taşımıştır. Laik ve
muhafazakar kesim arasındaki bölünme, tüketim unsurlarıyla toplumda görünür
olup, bölünmenin somut tartışma unsuru olurken (türban örneğinde olduğu gibi)
ve moderniteye karşı gelirken, modernite içinde politik bir proje haline gelmiştir
(Kaya, 2000: 205). Ancak bu tartışmalar, baskın toplum üzerine yürütülen
tartışmalar olmaktan öteye geçememektedir. Diğer bir ifadeyle, modernleşme
tartışmaları baskın toplum üzerinden yürütülmektedir ve bu durum da tek yönlü
bir bakış açısı sunmaktadır.
Türkiye’de ise azınlık gruplarını oluşturan (Ermeniler, Rumlar ve
Museviler) etnik gruplarda Cumhuriyet döneminin izleri görülmektedir. 1923’te
yapılan Lozan Antlaşması müzakerelerinde Türkiye, “gayrimüslimlere” azınlık
hakları tanımayı kabul etmek zorunda kalmıştır. Bazı gayrimüslimler için ayrı
bir hukuki rejim oluşturulmuştur. Lozan Antlaşması’ndaki maddeler nedeniyle
azınlıklar kendi kültürel kimliklerini yani cemaat yapılarını, dillerini muhafaza
ederek yüzyıllardan beri süre gelen alışmış oldukları “millet” düzenini devam
ettireceklerini ummuşlar, ancak kısa zamanda uygulamada bunun böyle devam
etmeyeceğini idrak etmişlerdir. Yeni cumhuriyet, bir ulus-devlet yaratma
amacını gütmüş ve bu süreçte topraklarında yaşayan tüm etnik unsurları “tek
dil- tek ülkü -tek kültür” düsturu çerçevesinde bir Türklük potasında eritmeyi
hedeflemiştir. Yeni cumhuriyet bir yandan “tek dil - tek ülkü - tek kültür”
düsturu çerçevesinde herkesi Türklük kapsayıcılığında birleştirmeye çalışırken,
diğer yandan Lozan Antlaşması’nca tanınmış olan azınlık haklarıyla azınlıkların
kendi cemaat yapılarını muhafaza etmelerine ve millet düzenine benzer bir
şekilde yaşamlarını sürdürmesine izin vermesi üniter bir devlet olgusuyla da
örtüştürülememektedir. Süreç içerisinde “Türk” olarak sınıflandırılan tüm
Müslümanlar baskın grup olmuştur. Aslında hemen her kurum ve kuruluşte
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söylem ve eylem olarak bu gruplara da yer verildiği her hangi bir ayrım içinde
parlamento dâhil yabancılaştırılmadığı da görülmektedir. Bali ise ikilem
içerisinde azınlık statüsü ile tam vatandaşlık arasında bir takas durumu mevcut
olduğunu ileri sürmektedir. Gayrimüslimlerin azınlık haklarını elde etmelerinin
bedelini “ikinci sınıf vatandaş” konumuna itilerek ödemiş olduklarını ileri
sürmekte, çeşitli etnik grupların yanı sıra İslamiyet’in de Sünni dışındaki
mezheplerine ait bireyler de “tam vatandaşlık” edinebilmek için farklılıklarını
bastırmak zorunda kalmış olduklarını, zira azınlık statüsü düşük bir vatandaşlık
statüsü olarak algılandığını belirtmektedir. (Bali, 1998: 1). Aslında resmi bir
söylem ya da yasal bir ayrıcalık yoktur. Sosyolojik olarak ise arkadaş grupları
arasında veya çeşitli ortamlarda tam tersine ifade edilenlerin aksi istikametinde
sosyalleşme sürecine paralel bir ilişki ve iletişim kurulabilmiştir. İşte bu Türk
kültürünün ayrımcılık değil, tam tersine kültürel kapsayıcılık boyutunu
göstermesi açıdan da ele alınmalıdır(Bkz. Tuncay,2006). Türkiye’de bu açıdan
azınlıklar için sınır kayması ile sınır genişlemesi arasında bir uyumsuzluk
görüldüğü düşünülebilir. Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki millet sisteminin
getirdiği ayrı sınır yapıları, sınır kaymasıyla korunmaya çalışılırken ulus-devlet
anlayışının getirdiği sınır genişlemesiyle çatışmıştır. Bu sebeple de yeniden
konumlandırma süreci yaşanmış ve daha önce de üzerinde durulduğu üzere
kararlı bir yapıya dönüşmeye çalışıp denge sağlanması hedeflenmiştir. Bu da
azınlıklar yönünden kimlik sorunsalının oluşmasına neden olmaktadır. Ancak
baskın toplum içinde görünür olmak, üst kimlikle ilgili bir durum olduğu için alt
kimlikler görünür olamadıklarını algılamaktadır.
Türkiye’nin çoğul kültürel yapısı, modernleşme tartışmalarının odağını
kaydırarak ‘çoğul’ yapının ortaya konmasında ve tartışmaların İslam odağından
çıkarılmasında önemli bulgular sunacaktır. Ancak bu incelemelerin
yapılmasında tüketim, ayrıca bir öneme sahiptir. Zira tüketim, bireylerin
gündelik yaşamlarında aktarılan değerleri ve bilinçli-bilinçsiz pratikleri
kapsaması açısından daha objektif bulguların sübjektif değerlendirmesini
sunabilir. Böylece alt gelir grupları ve kültürel kimliklerle örtüşen genel talep
örtüşmesinde sosyo kültürel aktarım süreci de etkileneceğinden hem bu
grupların Türkiye’nin modernleşme sürecinden etnik kaygılarla psikolojik
algılar sonucu ayrılan noktaları hem de bu noktalara yüklenen anlamların daha
rasyonel irdelenmesinde de önemli yeri olacaktır. Kısacası çoğul modernliklerin
aynı toplumsal yapı içindeki oluşumu da ortaya konularak ‘çoğul’ yapılar içinde
örtüştürülmesi gereken vatandaşlık kavramı ve mensubiyet bilinci çerçevesinde
yönelimleri ve tüketim eğilimleri de açıklanabilecektir(Bkz. Tuncay, 2002).
4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Türkiye’nin modernleşme sürecinin azınlıklar üzerindeki en büyük etkisi
ulus-devlet politikasıyla kendini göstermiştir. Tek ulus-tek devlet-tek dil
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politikaları bireylerin homojen bir yapı içine hapsetmiş ve çeşitlilik görünür
olmaktan uzaklaşmıştır. Özellikle Batılı yaşam tarzının, Batılı tüketim
pratikleriyle gündelik hayatta yer edinmesi ve bireylerin yaşamlarını
şekillendirmesiyle tüketim kalıpları oluşturulmuş, Batılı yaşam tarzı
özendirilmiş ve idealleştirilmiştir. Böylece toplum içinde görünür olmanın yolu
modernleşme politikalarıyla çizilmiştir. Tabii ki bu durum farklı kültürel
pratiklere sahip azınlık gruplarının onları farklılaştıran ve kendilerine özgü olan
pratiklerinden vazgeçmeleri sonucunu doğurmuştur.
Homojenleştirici faaliyetler 1950 ve sonrasında bölünmelere yol açmış ve
bu dönemden başlayarak meydana gelen değişimler sosyal, kültürel, tarihsel
gibi makro tartışmaların yanı sıra (Bali, 1998; Kongar, 1995), tüketim, mahrem
gibi mikro tartışmalara da yol açmıştır (Sandıkçı ve Ger, 2002; Göle, 2008,
2010; Kaya, 2000, 2004, 2006). Bu bölünmeler en fazla kimlik odağında
gerçekleşmiştir ve tartışılmıştır. Ancak bu tartışmalar da baskın toplum
temelinde yapılmıştır. Bu sebeple de alt kimliklerin görünür olması, bu
kimliklerin modernleşme yönünden ele alınmasıyla mümkün görülmektedir.
Tüketim ise bu açıdan kimliğin ifade alanını oluşturur. Diğer bir deyişle,
kimliğin pratik alanını temsil eder. Kimlik ve tüketime ilişkin sorunlar,
bireylerin tüketim ürünlerini daha çok veya daha az arzu edilen, kabul edilebilir
veya değerli olarak sınıflayarak kendilerini sınıflandırdıkları eylemler sistemini
de ortaya koyar (Bourdieu, 1984: 169-175’ten aktaran Zukin ve Maguire, 2004:
181).
Sonuç olarak Tuncay’ın da belirttiği gibi, böyle gelişen bir süreç içinde
bize hem modernliğin ‘çoğul’ yapısının hem de sosyo/kültürel boyutunun ortaya
çıkmasına ortam hazırlayarak; tüketimin insan psikolojisindeki algısal etkilerini
ve davranış modellerini hem de sosyo/psikolojik açılardan benzeşim modelini
ortaya çıkarabilir. Böylece ülkeler arasındaki ilişkilerde de dış politikayı
etkileyen faktörler arasında etkin bir yeri olduğu varsayımının tüketim
eğilimlerinin belirlenmesinde de önemli bir rol oynaması olasılığının var
olabileceğinin varsayımlardan birisi olarak dikkate alınması “kimlik ve
tüketim” ilişkisi içinde gözden uzak tutulmamalıdır(Bkz.Tuncay.2012).
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ORHAN PAMUK'UN "BENİM ADIM KIRMIZI" ROMANINDA
RESMİN BÜYÜSÜ
Martina ÖZKAN
ÖZET
Orhan Pamuk'un "Benim Adım Kırmızı" (1998) adlı romanında 1591 yılı
İstanbul’unda saray ressamlarının "doğu" ile "batı” kültüründe resim sanatını
tartışması bir polisiye hikâye çerçevesinde işlenmektedir. Makalede romanın bu
konusu üzerinden öncelikle “perspektife dayalı resim” ile "portre” resim
türünün Rönesans dönemindeki kültürel değişimleri betimlenecektir. Daha
sonra ise resim ile portrenin İslami resimsel tasvir – minyatür - ile olan farkları
gösterilecektir. Bundan yola çıkılarak, “Benim Adım Kırmızı” romanı
üzerinden, metinde konu edinilen İslami resim algısının bakışa ve toplumdaki
genel iletişime de analog olduğu ortaya çıkartılacaktır. Sonuç bölümünde ise
Orhan Pamuk' un bu eserinde okura sadece tarihsel bir dönemin panoramasını
sunmadığı, bilakis okurla metnin arasında tıpkı romandaki iletişim yapıları
biçiminde, bir iletişim kurulmasının sağlandığı ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Orhan Pamuk, kültürler arasılığı, resim ve edebiyat,
resim teorisi

DIE MAGIE DES BILDES IN ORHAN PAMUKS ROMAN ROT
IST MEIN NAME
ABSTRACT
In Orhan Pamuks historischem Kriminalroman Rot ist mein Name (1998)
wird anhand der Darstellung des Milieus der Istanbuler Buchmaler im Jahr
1591die westliche und östliche kulturelle Praxis des Bildes diskutiert. In diesem
Aufsatz wird in Zusammenhang mit dem Roman zunächst die Bedeutung des
perspektivisch aufgebauten Bildes und der Gattung Portrait hinsichtlich der
kulturellen Veränderungen der Renaissance beschrieben und im Anschluss
daranin Bezug auf die Besonderheiten des Bildes und des Portraits die
Unterschiede zur islamischen Darstellung gezeigt. Davon ausgehend wird dann
anhand von Rot ist mein Name dargestellt, daβ die im Roman thematisierte
islamische Bildauffassunganalog zu sehen ist zu der Regulierung des Blicks und
der allgemeine Kommunikation. Abschlieβend wird nachgezeichnet, dass der
hier vorliegende Roman dem Leser nicht nur ein Panorama der geschilderten
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historischen Zeit ausbreitet, sondern
Kommunikationsstruktur miterfahren läβt.

ihn

auch

die

herausgestellte

Key Words/Schlagwörter: Orhan Pamuk, Intermedialität, Interkulturalität,
Bildtheorie

Orhan Pamuks Rot ist mein Name ist ein Roman, der im Jahr 1591 in
Istanbul spielt, einer Zeit, in der das osmanischen Reiche mit den neuen, durch
die Renaissance entstandenen kulturellen Erscheinungen des Westensin Kontakt
kommt. Stellvertretend für das Andere an der westlichen Kultur ist die in der
Renaissance entwickelte neue Malweise perspektivisch konstruierter Bilder. Die
dadurch hervorgerufenen Neuerungen in der islamischen Kultur führenim
osmanischen Reich zu Konfliktenzwischen Gegnern und Befürwortern dieser
Veränderung, dem sogenannten Bilderstreit. Vor diesem Hintergrund ereignet
sich die Liebesgeschichte um Kara, Şeküre und Karas Rivalen Hasan, die
Pamuk der Geschichte des persischenDichters Nizami um Şirin, Hüsrev und
Ferhat nachempfunden hat. Als Karas Oheim, ein Bewunderer der westlichen,
sogenannten “fränkischen” Kunst, vom Padischah den Auftrag bekommt, ein
Buch mit Bildern inder westlichen Darstellungsweise anfertigen zu lassen,
entsteht nicht nur Unruhe in den osmanischen Buchmalerkreisen, sondern auch
eine Bedrohung für die Befürworter des Neuen durch die streng konservative
Sekte um einen Hoca aus Erzurum. Zwei Morde geschehen, erst wird ein
Buchmaler getötet und dann der Oheim selber. Kara bekommt gemeinsam mit
dem alten Buchmalermeister Osman vom Padischah den Auftrag, den Mörder
zu enttarnen, was ihnen schlieβlich durch eine Spurensuche in den “Speichern”
der Vergangenheit gelingt.
Hier soll zunächst die Bedeutung des perspektivisch aufgebauten Bildes
und der Gattung Portrait im Zusammenhang mit den kulturellen Veränderungen
der Renaissance gezeigt werden. Hierfür sollen einige Überlegungen des
Kunsthistorikers und Bildwissenschaftlers Belting herangezogen werden.
Anschlieβend sollen, wieder gestützt auf Belting und sowie auf Gernot Böhmes
Bildtheorien, in Bezug auf die Besonderheiten des Bildes und des Portraits die
Unterschiede zur islamischen Darstellung im Bild gezeigt werden. Davon
ausgehend soll dann anhand von Rot ist mein Name dargestellt werden, daβ die
islamische Bildauffassung, wie im Buch gezeigt, auch die Regulierung des
Blicks und die allgemeine Kommunikation bestimmt. Abschlieβend soll gezeigt
werden, daβ der hier vorliegende Roman dem Leser nicht nur ein Panorama der
geschilderten historischen Zeit ausbreitet, sondern ihn auch die herausgestellte
Kommunikationsstruktur miterfahren läβt.
In der Renaissance vollzieht sich ein einschneidender Wandel in der
westlichen Kultur, der sich am offensichtlichsten in der neuen Bildpraxis zeigt.
Belting stellt heraus, dass mit der Einführung der Perspektive in der
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Renaissance die Welt in einen “Blick auf die Welt” (Belting, 2008, s.24)
verwandelt wurde. In der symbolischen Form der “Kulturtechnik” Perpektive
wird lt. Belting das Recht auf eine Wahrnehmung symbolisiert, die jeder mit
seinem eigenen Blick ausüben konnte.(Beltin, 2008, s.25) Die Konstruktion
eines Blickraumes im Bild setzt den einzelnen Blickenden in einer bestimmten
Position vor dem Bild befindlich voraus. Im gleichen Zug räumte man der
visuellen Wahrnehmung ein Privileg in der Erkenntnis der Welt ein.(Belting,
2008. s.25)In ähnlicher Weise wie vor dem Bild, sieht man den Betrachter nun
auch als Blickenden vor der Welt. Der offene Blick auf die Welt wird zum
Prinzip erhoben und ermöglicht jetzt Erkenntnis auf der Basis des selber
blickenden, einzelnen Individuums.
Das ergänzende Gegenstück zur Perspektive, das den Wandel vom
theozentrisch ausgerichteten Denken des Mittelalters zum anthropozentrischen
der Neuzeit komplementiert, ist die neue Bildgattung des Portraits. Dazu wieder
Belting: “Die Renaissance setzte das menschliche Subjekt, das sie als
Individuum feierte, gleich in doppelter Weise ins Bild. Sie tat es zum einen
durch sein Portrait und zum anderen durch seinen Blick, der sich im Bild
wiederfand.(Belting, 2008, s.28)
In Rot ist mein Name wird das Aufeinanderprallen einer theozentrisch
östlichen, den Blick auf Gott gerichteten und das Individuum verbergenden
Kulturpraxis mit der auch im Westen neuen anthropozentrischen, den Blick auf
die Welt und den Menschen gerichteten, dargestellt. Pamuk zeigt unssowohl
den Umgang mit dem Blick in der täglichen Kommunikation der Menschen
miteinander in Istanbul als auch die Konfrontation der osmanischen Buchmaler
mit der neuen Bildpraxis und hierbei besonders dem Portrait, an der sich die
kulturellen Konflikte bis hin zum Mord entzünden.
Zunächst zum Portrait:
Am Portrait erweist sich am stärksten, was als Magie und Faszination des
Bildes empfunden wird. Zugleich zeigt sich hier auch das Auseinandertreten
von Bild und Text, bzw. die Loslösung und Emanzipation des Bildes vom Text,
die auch in der westlichen Auffassung von Malerei einen tiefen kulturellen
Einschnitt markiert. In Rot ist mein Name wird die stark provozierende Wirkung
dieser Emanzipation des Bildes auf die östliche Kultur dargestellt.
Die Ursache, also die Besonderheit, die dazu führt, dass Bilder eine
Faszination und Irritation auf ihren Betrachter ausüben, zeigt sich am
intensivsten in der Gattung Portrait. Die Anfertigung von Portraits ist in Pamuks
Geschichte der stärkste Stein des Anstoßes für dieislamischen Gegner der
“fränkischen” Malerei. Am Portrait kulminiert ihre Empörung, es ist der
Inbegriff des Neuen, gegen dass sich die radikale religiöse Fraktion um den
“Hoca aus Erzurum” bildet.
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Wie ensteht diese “Magie”, die den neuen “fränkischen” Bildern, d.h. den
“nach der Natur” gemalten zugeschrieben wird?In Rot ist mein Name wirdin
den Gesprächen der Buchmaler und in den immer wieder eingestreuten,
parabelhaften Geschichten deutlich, dass die östlicheBuchmalerkunst sich
bemüht,dieser Macht des Bildes entgegenzuarbeiten, da die Herstellung solcher
Bildernicht nur als verhängnisvoller Fehler, sondern mehr noch als ein Aktunter
dem Einfluβ der Verführung des Teufels bewertet wird.
Unter den kunst-und bildwissenschaftlichen Versuchen, diesen “Zauber”
von Bildern zu erklären, möchte ich auf zwei sichin diesem Zusammenhang
ergänzende Darstellungen eingehen.
Zunächst wieder Belting, der erklärt, wie der Anschein des lebendigen
Blickens im Portrait zustande kommt: Belting beschreibt die suggestive
Wirkung von Bildern(mit gegenständlichem Bildsujet)als die Differenz, den
Unterschied, oder auch das Plus, das Bilder von Zeichen trennt. Bilder seien
mehr als nur “Träger von Informationen”. So referierten Bilder auf Körper und
nicht wie (andere) Zeichen auf getroffene Verabredungen. Die reale
Abwesenheit der dargestellten Körper jedoch lasse ihre Präsenz im Bild erst
hervortreten. Nun entstehe bei dendargestellten Gesichtern, also Portraits, durch
Mimik und Blickein Blickkontakt: der gemalte Blick scheint durch die
Projektion unserer mentalen Imagination zurückzublicken2, so dass für den
Betrachter die“Ambivalenz zwischen Leben und Medialität” am Bild
bemerkbar werde, “die sich von der Lesbarkeit der Zeichen unterscheidet und
sich an unsere Animation wendet.”( Belting, 2006, S.134) So entstehe eine
offene Grenze zwischen Bild und körperlicher Welt.
Auch Gernot Böhme geht auf die oben angeführte Ambivalenz der Bilder
ein. Dafür beansprucht er eine Unterscheidung der beiden Begriffe Realität und
Wirklichkeit. Er bescheinigt Bildern eine besondere, ihnen “eigentümliche
Seinsweise”, die sich von der Seinsweise der Dinge unterscheide. Wirklichkeit
definiert er als Wirklichkeit eines Stückes Realität, oder wie er es auch nennt,
die Manifestation oder auch Erscheinung eines Stückes Realität. Beim Bild
jedoch ergibt sich die berühmte “ikonische Differenz “ (Gottfried Boehm), d.h.
beim Bild steht die Wirklichkeit des Bildes “in einer Spannung zu dem, was es
als Realität ist.”(Böhme, 1999, s.9) Böhme stellt fest, dass Bilder Dingen
gegenüber eine eigenständige Wirklichkeit gewinnen können.In Bezug auf die
Wirklichkeit von Original und Bild beobachtet Böhme eine Steigerung der
Wirklichkeit durch die Verbildlichung. Ist die Realität einerseits dem Bild
gegenüber unbestimmter und reicher an Möglichkeiten, mit einer Vielfalt von
zugelassenen Sichtweisen, so ist andererseits das Bild zwar eingeschränkter an
2

Hierbei sei auf Hegel, der in Bezug auf Betrachtung des Kunstwerks vom “Umkehr des Blicks”
gesprochen hatte, hingewiesen, ebenso wie auf Lacan der dieses Phänomen von
psychonanalytischer Seite beobachtet. Siehe hierzu Böhme: Theorie des Bildes, S.10f
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Möglichkeiten, aber dadurch bestimmter und entschiedener als die Realität. Lt.
Böhme erzeuge Verbildlichung dadurch eine Steigerung der Wirklichkeit, die
sich erst im Bild zu etwas Bestimmten formiert. Von hieraus kann die
Wirklichkeit der Bilder auch als eine Wirksamkeit verstanden werden, die
messbar ist an der affektiven Betroffenheit des Betrachters. Hält man jedoch an
der Platonschen Seinshierarchie von Urbild und Abbild fest, wird diese
gesteigerte Wirklichkeit im Bild, das ja nur als das Abbild eines wahrhaft
seienden Urbilds gilt, suspekt und illegitim. In der Darstellung eines
menschlichen Antlitzes im Portrait erhält die Wirklichkeit des Bildes dann den
Anschein von Zauber und Magie. Die Wirklichkeit des Bildes kann somit sogar
zurückwirken und die Wirklichkeit der Dinge verstärken oder sogar erst
konstituieren. Diese Umkehrung der Seinshierarchie, die dem Bild auch den
Ruf der Fälschung eingebracht hat, ist auch als Hintergrund für das islamische
Bilderverbot zu sehen, das dem Maler die Hybris, wie Gott erschaffen zu
wollen, unterstellt.
In der Geschichte von Şirin und Hüsrev, der Pamuk die Liebesgeschichte
zwischen Kara und Şeküre nachgeschrieben hat, verliebt sich Şirin zuerst in das
Bild Hüsrevs, bevor sie ihn real zu Gesicht bekommt. Das Portrait kann
demnach mehr als über das Äuβere einer Person zu informieren, es hat die
Macht und Wirkung eine affektive Bindung, in diesem Fall Verliebtheit,zu
erzeugen. Diese Art von Bild entspricht jedoch nicht der östlichen
Darstellungskonvention. Darum muβ Kara, der Illustrationen betrachtet, die
zeigen, wie Şirin das Bild Hüsrevs erblickt, feststellen, dass dieses Bild im Bild
nie genau gezeigt wird:
Das Bild im Bild, jenes also, das Şirin auf ihrem Ausritt anschaut, war
niemals deutlich zu sehen. Das lag keineswegs daran, daβ die Maler so etwas
Winziges wie das Bild im Bild nicht zur Genüge wiedergeben konnten.
(Pamuk,1998, s.438)
Kara berichtet auch, dass der Oheim, der derjenige ist, der alsMittler die
“fränkische “ Malerei nach Istanbul einführt, in einem Gespräch die Wirkung
der Portraits, die er in Venedig gesehen hat, als intensive, die Sinne
ansprechende beschreibt:
Trunken sei er gewesen von ihrer Verschiedenheit, ihren Farben, von der
Weichheit und Freundlichkeit, ja selbst der Härte des Lichts,das auf sie fiel, und
von dem, was die Augen sagten. (Pamuk,1998, s.147)
Der Oheim wird von der Macht der Bilder selber entmachtet und
überwältigt, verliert,gewissermassen in ein Gefühl der Trunkenheit versetzt, die
Selbstkontrolle. Er unterliegt der Wirkung und dem Sog der Bilder, die mittels
der oben beschriebenen Umkehrung der Seinshierarchie das Dargestellte
wirklicher erscheinen lassen als den realen Bildgegenstand.
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Im weiteren Verlauf des Gesprächs formuliert der Oheim seine
Einsichten hinsichtlich dieser spezifischen Wirkung des Portraits:
…und da erkannte ich,daβ diese sogenannten Respektspersonen der
Ungläubigen, von denen die meisten so wirklich erschienen und so mancher mir
direkt in die Augen sah, allein durch ihr Portrait in Persönlichkeiten
verwandelt worden waren, die in dieser Welt ein gröβeres Gewicht besassen.
Das Malen ihrer Bildnisse hatte ihnen eine Magie verliehen, sie so einzigartig
werden lassen, daβ ich mich selbst für einen Augenblick inmitten der Bilder
machtlos und voller Mängel fühlte. Es war, als ob ich den Grund für mein
Dasein hier in der Welt eher begreifen würde, wenn ich mich auf jene Art und
Weise abbilden lieβe. (Pamuk,1998, s.149)
Das Vertauschen der Seinshierarchie als zentraler Punkt der westlichen
Darstellungsweise beschreibt Pamukoğlu-Daş in ihrem Aufsatz zu Mein Name
ist Rot im Gegensatz zur östlichen Malweise folgendermassen:
Das [östliche] Bild erzählt von seiner Bildhaftigkeit und seinem Bezug
zur Realität, der nur über die Vorstellung hergestellt wird und insofern ist er
nur der Ausdruck einer Idee, die verbildlicht und vorgestellt wird. Doch in der
westlichen Darstellungsweise wird der Ausdruck als Produkt der Übersetzung
der Vor- in die Darstellung zum Ersatz der Wirklichkeit. (Pamukoğlu-Daş,
2002, s.277)
Als “Ersatz der Wirklichkeit” gewinntdas Bild jedoch das Vermögen
mittels eben der beschriebenen Wirklichkeitssteigerung Gefühle auszulösenwie
die Realität.
Letzendlich führt diese Umkehrung der Seinshierarchie zum Ende des
Theozentrismus, wie aus dem vom Oheim wiedergegeben Gespräch zwischen
diesem und dem Padischah ersichtlich ist. Zugleich wird dieses Ergebnis als
Folge der christlichen Bildpolitik gedeutet. Der Padischah erklärt:
Wenn ich, wie’s die Ungläubigen tun, daran glauben würde, daβ – Allah
bewahre! – der heilige Jesus zugleich auch Allah ist, dann wäre es mir
begreiflich, daβ man Allah in der Welt erblicken, ja, daβ er sich im Menschen
offenbaren könnte, und ich könnte es billigen, daβ man sich ein Bild vom
Menschen macht und es an der Wand aufhängt. (Pamuk, 1998, s.150)
Wenn Jesus alsoals das Bild Gottes mit Gott gleichgestellt wird, dann ist
der Weg zur Entsakralisierungdes Göttlichen einerseits und Sakralisierung der
Welt andererseits nicht weit. So führt die Darstellung normal Sterblicher im
Portrait zur Überhöhung derer Wirklichkeit, hat aber andererseits bei der
potraitartigen Darstellung Gottes die Wirkung einer Vermenschlichung und
somit Entkleidung der göttlichen Aura zur Folge.
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Der Wechsel des europäischen Bildverständnisses, das sich beim
Übergang zur Neuzeit von der Form des religiösen Andachtsbildes zum reinen
Anschauungsobjekt vollzieht, wird von Hegel in seiner Ästhetischen Theorie
beschrieben. Das Bild bleibt nun nicht mehr länger eingebunden in ein
religiöses Programm, sondern wird zum rein ästhetischen Objekt, von religiösen
Bindungen gelöst.3 Es entstehen nun Bilder, die sogar für den westlichen
Betrachter mit seinen Bildgewohnheiten zu weltlich geraten, ersichtlich an
naturalistischen Darstellungen von Jesus und Maria, die auch von westlicher
Seite Empörung und Kritik hervorriefen. Hingewiesen sei hier nur an den
Skandal aufgrund von Caravaggios Bild
“Madonna dei Pellegrini”
(Frühbarock, 1604 -1606), auf dem die Madonna wie eine Frau vom Volk
dargestellt ist.
Eine entsprechende “Entzauberung” oder auch Erniedrigung ergibt sich
auch für die Gröβen der weltlichen Macht, wenn wir der Logik im Buch folgen:
Olive, der schlieβlich als Mörder enttarnt wird, setzt an genau die Stelle,an der
das Portrait des Padischahs gemalt werden sollte, sein eigenes Portrait. Diese
Selbsterhöhung und “Hybris”, die Olive,wie er selber feststellt, mit
fieberhaftem “Entzücken” erfüllt, ist in seinem religiösen Verständnis zugleich
ein Abfall von Gott:
…ich empfand auch eine nicht zu unterdrückende Hochstimmung, weil
mich das Bild nicht nur in den Mittelpunkt der Welt setzte, sondern aus
irgendeinem unerklärlichen, teuflischen Grund viel tiefsinniger und mysteriöser
zeigte, als ich wirklich war[….] Ich war sowohl der Mittelpunkt von allem,
gleich einem Sultan oder König, als auch ich selbst. (Pamuk, 1998. s.532)
Und:
Ich fühle mich wie der Satan, nicht weil ich zwei Menschen getötet habe,
sondern weil ein solches Bildnis von mir entstanden ist.Und ich vermute, daβ
ich die beiden umbrachte, um dieses Bild schaffen zu können. (Pamuk, 1998, s.
533)
Ein Bild dieser Art, das eine eigene Wirklichkeit vorgibt und dessen Aura
quasi auf sich selbst bezogen ist, ist ein Bild, das nicht mehr als Illustration an
einen Text gebunden und gebändigt ist. Einzig unter dieser Prämisse jedoch
werden Bilder in der von Pamuk gezeigten islamischen Welt geduldet, als
Illustrationen von Texten.
Darum ist es Kara nicht möglich dem Auftrag seines Oheims
nachzukommen, zu den Bildern des Buches nach “fränkischer Manier” im
Nachhinein Texte zu verfassen. Es gibt für Kara keine kulturelle Praxis der

3

Vgl.: Matthias Bruhn: Das Bild. Theorie-Geschichte-Praxis.Berlin, 2009, s.31
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freien Erfindung eines neuen Textes, noch des Schreibens eines Textes zu
einem mit dem äuβeren Auge erblickten Bildes oder Gegenstandes.
Belting weist darauf hin, dass die Bildkunst der islamischen Buchmalerei
im 12.und 13 Jh. nicht durch westlichen Einfluss, sondern aus dem Kontakt mit
dem fernen Osten und der chinesischen Bildkultur entsteht. In diesem
Zusammenhang beschreibt Belting die spezifische Unterordnung des Bildes
unter den Text, die sich bei der Auseinandersetzung mit und Beeinflussung
durch die chinesische Malerei für das Bild im islamischen Kulturkreis ergibt:
Bild und Text gingen im islamischen Buch eine Allianz ein, in welcher
sich die Zähmung des Auges fortsetzte. Der Betrachter konnte die Welt nicht auf
eigene Faust erforschen, sondern blieb immer an der Leine eines Textes.
[…]Bilder dieser Art gaben keine persönliche Erfahrung wieder, sondern ein
kollektives Wissen. (Belting, 2008, s.96).
Die prekäre Existenz der Buchillustratoren in der bilderfeindlichen
islamischen Welt wird im Buch virulent durch den Kontakt mit der
“fränkischen” Kultur und ihren Bildern. Hier wird ein Bildverständnis offiziell,
das grundsätzlich als verwerflich gilt und im kulturell überlieferten Prinzip des
“inneren Bildes” der arabischen Kultur keinen Platz hat.
In Bezug auf die Rolle der Imagination stellt Belting fest:
Die Imagination wurde in den beiden Kulturen ebenso verschieden
bewertet. Im Westen war sie immer auch an das Auge gebunden, doch in der
anderen Kulturwurde sie entschiedener und kompromissloser eine eigene
Welt.(Belting, 2008, s.40)
Belting erläutert, dass die arabische Kultur der mentalen Bilder,die in der
Imagination entstehen,einen Bildbegriff konstituiert, der nicht auf den äuβeren
Sinnen beruht. Das Ziel des Malers ist, die Welt so wie Allah sie sieht und
erdacht hat, also in einer idealisierten Form, darzustellen.Zu den mentalen
Bildern gehören auch die Träume, denen ein höherer Wirklichkeitsfaktor
zugeschrieben wird als der erlebten Realität. So zeigt sich als höchstes Ziel der
Buchmaler in Pamuks Text das Erblinden im Alter und damit der völlige
Rückzug von der äuβerlich sichtbaren Welt in das Ideal der Imagination des
göttlichen Blicks.
In Bezug auf den Umgang mit dem Blick in der östlichen Kultur zeigt
Pamuks Roman die Furcht vor und die gleichzeitige Faszination durch den
offenen Blick. Es wird eine Kulturpraxis im Alltag gezeigt, die dem entspricht,
was sich an den Miniaturmalereien manifestiert. Der Blick nach auβen auf die
Welt spielt nicht nur keine Rolle für den darzustellenden Bildgegenstand, er
lenkt - im Gegensatz dazu- sogar davon ab. Der Bildgegenstand darf kein
eigentlich gesehener, sondern muβ ein erlernter, in das Gedächtnis von Geist
und ausführender Hand eingeschriebener sein und damit vom Blick getrennt.
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Belting gibt zu Bedenken, ob in der arabischen Kultur überhaupt” von
einem Blick im positiven Sinne” die Rede sein kann: “Die vielen sozialen und
religiösen Schranken des Blicks sind eher der Gegenbeweis”.(Belting, 2008,
s.41)
Die Restriktionen bezüglich des Blicks werden in Pamuks Roman sowohl
im Milieu der Buchillustratoren demonstriert, als auch in der alltäglichen
Kommunikation der Romanfiguren miteinander.
Das am Ende eines langen Illustratorlebens oft freiwillige Herbeiführen
oder doch Ersehnen der Blindheit wird gezeigt als das Endergebnis eines harten
Disziplinierungsprozesses bezüglich des Einübens traditionell überlieferter
Darstellungsschemata. Die Buchmalerlehrlinge werden mit brutalen Schlägen
auf ein Muster getrimmt, in dem alles Individuelle ausgeschaltet und bei dem
jeder persönliche Einfall,den man mit dem negativ verstandenen Begriff “Stil”
bezeichnet, unterdrückt wird:
Schmetterling, einer der drei Meisterillustratoren erinnert sich auf Karas
Fragen hin an seine Ausbildungszeit:
“Er [der Meister] schlug mich, wie ein Vater um der Gerechtigkeit willen
schlagen muβ,und erschlug mich schmerzhaft und strafend, wie ein
Meisterschlagen muβ, um etwas zu lehren […]Damit er mich in meiner Lehrzeit
nicht beim Haarschopf packte und meinen Kopf wieder und wieder an die Wand
schlug, vergoβ ich keine Farben, verschwendete kein Goldwasser[....]Da ich
meine Fähigkeiten und Meisterschaft den Schlägen verdanke, die ich
bekam,schlage auch ich jetzt ohne Bedenken meine Lehrlinge. (Pamuk, 1998,
s.486)
Und:
Er schlug mich manchmal mit dem marmornen Glätter so stark hinters
Ohr, dass es tagelang sauste und mir schwindlig wurde. (Pamuk, 1998, s.486)
Den Lehrlingen wird mit den Schlägen und auch Miβhandlungen anderer
Art wie sexueller Missbrauch von seiten des Meisters ihr sehnsüchtiger Blick
aus dem Fenster nach dem verlockenden Leben ausgetrieben.
Im Umgang der Romanfiguren im täglichen Miteinander entspricht dies
einer Lebenspraxis, in der ebenfalls der sinnliche Blick, der Blick nach auβen
auf die Realität stark eingeschränkt wird. Es ergibt sich ein Zwangzum
Verbergen sowohl des eigenen Blickes als auch des Verbergens der eigenen
Existenz vor den Blicken anderer.
Die Regulierung des Zeigens oder Verbergens erweist sich als am
strengsten beim schwächsten Mitglied der Gesellschaft, der osmanischen Frau.
Şeküres verborgener Blick durch ein Loch in der Schrankwand auf Kara und die
taktisch meisterhaft bemessene Dosierung ihres Blickkontaktes mit demselben,
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zeigen, wie sehr sie als Frau einem kulturell vorgeschriebenem Zwang zum
Verbergen unterliegt.
Eine “Verschleierung” im übertragenen Sinn, als das Verbergen wahrer
Gefühle und Motive, betreibt allerdings nicht nur Şeküre, sondern scheint das
grundlegende Kommunikationsmuster aller Figuren im Roman. Keine der
Figuren scheint zu sagen, was sie real denkt, sondern verdreht, verändert und
berechnet seine Worte auf die Reaktion die im Gegenüber erzeugt werden soll.
Diese Art des Diskurses entspricht jedoch demselben kulturellen Muster, dem
die Buchmaler beim Illustrieren folgen: der Trennung zwischen erlebter Realität
einerseits und dem Imaginieren idealer Wirklichkeit im Bild andererseits. Diese
Parallele hinsichtlich der Trennung zwischen Realität und Wirklichkeit wird im
Buch durch Kara erkannt und ausgesprochen.
Nachdem er seiner geliebten Şeküre seine in den letzten 12 Jahren
durchlittene Sehnsucht stark übertrieben dargelegt hat, erklärt er dem Leser,
dass er dabei ihr gegenüber zwar nicht ganz aufrichtig gewesen sei, aber seine
Worte trotzdem der Wirklichkeit entsprochen hätten. Das begründet er
folgendermaβen:
Damitdas, was ich in jenem Augenblick fühlte und wünschte, recht
verstanden wird, muβ ich hierauf die Bedeutung des Unterschieds zwischen
Wirklichkeit und Aufrichtigkeit eingehen,[…],das heiβt ich muβ zeigen, wie der
Mensch manchmal, wenn er die Wirklichkeit zum Ausdruck bringt, wie sie ist,
zur Unaufrichtigkeit verführt wird. Das beste Beispiel können vielleicht die
Illustratoren sein, unter denen uns einer als Mörder verunsichert: Wie sehr
auch das makellose Abbild, sagen wir, eines Pferdes, einem wirklichen, einem
von Allah mit Sorgfalt erdachten Pferd und den Pferden der groβen Altmeister
des Illustrierens gleicht, sowenig mögen die echten Gefühle unseres höchst
talentierten Meisters dem Bild im Augenblick des Malens angemessen sein.
(Pamuk, 1998, s.206)
Diese Art der “unaufrichtigen” Rede wird zwar von Kara als nicht echt
bezeichnet, weil sie nicht den sogenannten realen Tatsachen entspricht, drückt
aber eine andere Art von Wirklichkeit aus, die in einem höheren Sinn als wahr
empfunden wird. Wer nur die westliche realitätsgebundenen Redeweise kennt,
dem wird dieser Diskurs als ein Diskurs der Lüge und Täuschung erscheinen,
ebenso verwerflich, wie dem östlichen Betrachter die Bilder des Westens. Für
die Figuren in Rot ist mein Name ist diese RedeweiseNormalität, die übliche Art
einer indirekten Kommunikation, deren Aussagen der Deutung bedürfen.
Für die Romanfiguren erreicht diese Kommunikationsform oft den Status
eines kunstvollen Spiels mit der Rede, besonders wenn es um das
Annäherungsspiel zwischen zwei Liebenden geht, das, wie Kara bemerkt,
Şeküre mit ihm spielt. Er stellt fest, dass das Redespiel aus den nicht
ausgesprochenen Gefühlen erwächst:
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Şeküre wuβte natürlich, daβ die von Nizami das Schachspiel der Liebe
genannte Sache nicht aus solchen Wortspielereien bestand, sondern aus
verschwiegenen Strömungen, die zwischen den Seelen der Liebenden hin und
her flossen. (Pamuk, 1998, s.207)
Kara wird nun im Verlauf der Handlung zuerst vom Oheim und dann
nach dem Tod des Oheims vom Padischah persönlich mit der Aufgabe betraut,
den Mörder des Illustrators Fein und des Oheims zu finden. Er muss dazu auf
Spurensuche gehen. Er muβ das hinter den Worten Verborgene sehen und aus
den Buchillustrationen lesen, er muβ offen blicken und genau hinsehen.
Die hier mit der Liebesgeschichte verbundene Kriminalgeschichte wird
somitin dieser historisch spannungsgeladenen Situation, Symptom und zugleich
Bild für die Konflikte zwischen Verbergen und offenem Schauen, der östlichen
und der westlichen Kulturpraxis. Aber auch der Leser wird mit derselben
Aufgabe betraut: in der die Romanhandlung überschreitenden Ebene des
äußeren Kommunikationssystems zwischen erzählender Instanz und Rezipient,
also Leser, ist in der Seinsweise des literarischen Spiels4 ein gleichgeartetetes
Taktieren mit Öffnen und Verbergen der Gefühle und Motive oder anders, in
der Sprache des Romans ausgedrückt: des individuellen“Stils” angelegt. Die
einzelnen Erzählerfiguren bekunden dem angesprochenen Leser ihre eigene
Unglaubwürdigkeit, sodass eine perfekte Verwirrung zwischen angeblicher
Lüge und angeblicher Wahrheit entsteht. Das führt dazu, dass der Leser sich
ebenso auf die Suche nach dem “Stil” begeben muss wie Kara und mit
denselben Methoden wie dieser anhand von kulturellen Bildern sprachlicher
und visueller Art (im Fall des Lesers allerdings nicht im Medium Bild, sondern
im Gesagten bzw. der Schrift), die Spuren des Eigentlichen aufzudecken
versucht.
Es wird dem Leser nicht ermöglicht, sich mit einer oder mehreren der
Figuren identifizierend in die historische Zeit in der dieHandlung sich ereignet,
passiv einzutauchen. Der Leser muβ das Buch anders lesen, er wird zum aktiven
Teilehmer gemacht, der sich auf einer strukturellen Ebene in das
Kommunikationsystem der reproduzierten historischen Zeit begibt.Kara und
Meister Osman müssen sich, um den Mörder zu finden, tief in die
Vergangenheit begeben und in der Schatzkammer des Padischahsin den alten
Büchern Ähnlichkeiten zwischen einem historischen Stil mit einem aktuellen,
dem Mörder zugeschriebenen Bild finden. Nur in der Spurensuche in der
Vergangenheit gelingt es, die Herkunft des Mörders, also seine Identität zu
klären. Diese in der Vergangenheit wurzelnden Identitätsspuren werden für uns
auffindbar, weil sie in Medien, besonders denen der Kunst gespeichert sind.So
4

Als Spiel hier vergleichbar dem Entbundensein aus physikalischen Lebenszusammenhängen wie
das Lambert Wiesing für das Bild reklamiert, siehe: Wiesing, Lambert: Das Mich der
Wahrnehmung. Frankfurt, 2009.
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wie die Suche nach der Identität des Mörders für Kara und den Oheim der
Anstoβ zur Erinnerung einer langen Bildtradition wird, so wird das Lesen von
Pamuks Buch ein Anstoβ zum Erinnern oder Entdecken der Spuren. Aleida
Assmann
verwendet
in
diesemZusammenhang
den
Begriff
“Vergangenheitsdedektiv”(Assmann,
1999,
s.213).Kara
wird
ein
“Vergangenheitsdedektiv” in den Spuren der osmananischen Schatzkammer,
der Leser ein “Vergangenheitsdedektiv” in Orhan Pamuks Buch.Dabei wird
dem Leser jedoch die Existenz des Buches als eines auf Imagination
beruhenden Mediums immer im Bewuβtsein gehalten. Besonders der Schluβ
stöβt den Leser darauf.
Hier am Schluss schliesst sich der Kreis von Imagination und Realität, als
Şeküre, die ja selber als Figur dem literarischen Vorbild Şirin nachgebildet ist,
ihrem Sohn Orhan, den Auftrag gibt, dieGeschichte niederzuschreiben. Orhan,
die Romanfigur und Orhan, der Schriftsteller fliessen ineinander in der
gegenseitigen Beeinflussung und Konstituierung von Imagination, Medium und
Realität. Orhan der Schriftsteller erweist sich insofern als “Sohn” , insoweit er
nicht nur das Panorama einer Epoche erlebbar macht, sondern auch die in alle
Richtungen stattfindende Interaktion zwischen Medium, Imagination und
Realitätaufdeckt und wiederum diese Interaktion als einen sich unablässig im
Wandel befindenden historischen Prozeβ begreifen läßt. Ein Prozeβ, der nicht
nur von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft führt, sondern
von der Gegenwart her auch die Vergangenheit in der Erinnerung immer wieder
verändert. Diese intrakulturellen und intermedialen Prozesse werden zu
interkulturellen bei Berührung mit anderen Kulturen. Berührungen, die
hervorgerufen durch politische, soziale oder ökonomische Gründe, gewaltsam
oder friedlich historischen Punkte markieren, an denen sich das Alte mit
Neuem,das Gewohnte mit Fremdem auseinandersetzen muss, was zu je neu
auszuhandelnden kulturellen Konstellationen führt.
Paradigmatisch für das neue anthropozentrisch ausgerichtete Weltbild der
Renaissancekultur ist das perspektivisch konstruierte Bild und darunter
besonders die Bildgattung Portrait. Hier wurde aus osmanischer Sicht das Neue
und Fremde der westlichen Kultur offensichtlich. Die Macht und der Zauber,
der von diesen Bildern ausging, zeigte sich an der Intensität von Ablehnung und
Zustimmung. Dass der “Zauber” aber nicht nur Bildern oder dieser Art von Bild
zu eigen ist, zeigt uns Pamuk mit der Lieblingswettstreitsgeschichte des
Padischahs. Aus den GeschichtenNizamis über Künstlerwettstreitebevorzugt der
Padischah weder die Geschichte über den Wettstreit zwischen den Poeten, noch
die zwischen den Malern, sondern den tödlichen Wettstreit zwischen den
Ärzten:
Einer der beiden Ärzte, […] – meist wurde er in einem rosafarbenen
Gewand dargestellt-, hatte eine grüne Pille aus so starken Gift gefertigt, daβsie
einen Elefanten hätte umbringen können; er gab siedem anderen Arzt, dem im
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blauen Kaftan.Der schluckte zuerst genuβvoll die giftige Pille und sofort darauf
ein dunkelblaues Gegengift, das erauf der Stelle zubereitet hatte. Ihm war
nichtsgeschehen, wie sein sanftes Lachen zeigte. Auβerdem war er jetzt an der
Reihe, seinen Rivalen den Hauch des Todes riechen zu lassen. Er kostete aus,
daβ er nun am Zug warund bewegte sich sehr, sehr langsam, pflückte im Garten
eine rosa Rose, hielt sie an seine Lippen und flüsterte dunkle Verse hinein, die
niemand hören konnte. Danach hielt er die Rose überlegen und selbstsicher
dem Arzt im rosa Gewand zum Beriechen entgegegen. Der Arzt in Rosa war so
überwältigt von der Macht der Verse, die der andere der Rose zugeflüstert
hatte, daβ er augenblicklich schreckerfüllt zu Boden stürzte und starb, als er die
Rose an die Nase hielt, die allein ihren Duft verströmte.(Pamuk, 1998, s.366)
Im Wettstreit der Künste (und man könnte noch zufügen: der Kulturen)
gebürt der Sieg der Imagination. Sie ist die eigentliche Magie.
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ÇAĞDAŞ FEMİNİST ŞİİR SANATI
Ufuk Sepetci GÜNDOĞAN
ÖZET
Bu makalenin amacı çağdaş kadın edebiyatı ile feminist poetika ışığında
Alica Suskin Ostriker’in şiirlerini incelemek. Şair, feminist eleştirmen ve
akademisyen olan Ostriker’in yaratıcı yapıtları, yenilikçi anlatım stratejileri ile
önemli bir yere sahiptir. The Crack in Everything (1996) isimli şiir
koleksiyonu’nda, yalın bir dil ile, kadın deneyimlerini açık ve gerçekçi bir
şekilde yansıtması irdelenecektir.
Anahtar kelimeler: kadın şiiri, çağdaş kadın edebiyatı, feminist poetika,
yenilikçilik, dil kullanımı, anlatım stratejileri

ALİCİA SUSKIN OSTRIKER’S CONFESSIONAL FEMINIST
POETICS
ABSTRACT
This essay aims to analyze Alicia Suskin Ostriker’s poetry in terms
contemporary women’s literature and feminist poetics. Poet, feminist critic and
scholar Ostriker creates ground-breaking works using innovative narrative
strategies that hold a crucial place in a female literary tradition. In her poetry
collection The Crack in Everything (1996), Ostriker writes in a natural,
confessional style as she presents women’s experiences in a realistic light.
Key Words: women’s poetry, contemporary women’s literature,
feminist poetics, innovation, language use, narrative strategies
This paper examines Alicia Suskin Ostriker’s works in the light of
twentieth-century women writers’ feminist poetics. A much-acclaimed poet,
feminist critic and scholar, Ostriker’s creative works form an integral part in
innovative narrative strategies – an essential aspect of a female literary tradition.
She has become an important voice in the formation of a feminist poetics and a
tradition of woman writers and throughout her work, Ostriker foregrounds the
stylistic innovations that are inherent in a feminist poetics. The poet published
eleven volumes of poetry, and in her eighth collection, The Crack in Everything
(1996), she has written poems in her distinct poetic style. This paper focuses on
this poetry collection in which she breaks the cultural ideals and objectification
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of the female body in male-authored texts and exposes real female experiences
through her natural, confessional language use.
Poetry has consistently been the most denied genre for women writers as
male “authorities” set their norms and standards, defining poetry as a male
privilege and declaring women to be inadequate to write “serious” poetry. With
the feminist movement, women poets started questioning their place in the
tradition and turned to their innovative foremothers as role models in their
creative writing. In her groundbreaking work Stealing the Language (1986),
Ostriker analyzes contemporary women’s poetry that emerged since the 1960s
and women writers’ struggle to establish themselves in a predominantly malebiased literary tradition. Rejecting the notion that true poetry has no gender, the
critic asserts that “the belief that true poetry is genderless – which is a disguised
form of believing that true poetry is masculine – means that we have not learned
to see women poets generically, to recognize the tradition they belong to, or to
discuss either the limitations or the strengths of that tradition” (9). She puts
forth the idea that women writers have been imprisoned in a masculine
language which needs to be reinvented. Ostriker suggests that women writers be
“thieves of language,” and gives an overview of women poets who look for
self-definition in a patriarchal literary tradition that ignores the female voice.
Outlining the movement in women’s poetry and its history, Ostriker draws
attention to common thematic choices in women poets’ works that lead to
innovative stylistics.
In their endeavor to establish their own literary tradition, contemporary
women writers have used innovative strategies in their works and instituted a
female identity into their experimental writing. The term “feminist poetics”
refers to the narrative strategies women poets use in poetry writing. Questioning
the conventional poetic norms that restricted them, women poets aim to create a
literary tradition of their own. The most common innovative narrative strategy
women writers employ is using experimental language. Women excluded from
the conventional tradition are using a poetic language that is ruptured and
associational as opposed to traditional masculine narrative structure which is
linear and progressive. Similarly, Patricia Yaeger asserts in her book HoneyMad Women (1988) that women develop their own style using “textual
distortions … disrupting the dominant discourse by employing deliberately
avant-garde practices” (30). Women poets use similar feminist textual strategies
which lead to writing that aims to fill the void in canonical literature. Nancy
Walker, in her influential work called The Disobedient Writer: Women and
Narrative Tradition (1995) encapsulates the situation of women writers:
“women’s relation to language, literature, education, and cultural traditions has
been made problematic and complex by centuries of unequal access to power
and agency within these systems” (2).
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In addition to experimental language use, contemporary women poets
implement innovations in poetic form as well. Experimenting outside the
conventional poetic forms gives women poets the freedom and opportunity to
establish their poetic identity and express themselves as a woman. Writing their
poetry outside the conventional beginning, middle, and end format, they create
poetry that conveys multiple meanings and focuses on writing as a process.
Furthermore, using the poem as a visual field, they are able to express a
common female consciousness in experimental ways, which Kathleen Fraser
describes as “translating the unspeakable” in her groundbreaking essay
collection Translating the Unspeakable (2000). French and American feminists
propose ways for women to break these problematic and complex relations and
create a literature that genuinely expresses women’s experience. Hélène Cixous,
in “The Laugh of the Medusa,” for instance, proclaims that she
shall speak about women’s writing: about what it will do. Woman must
write her self: must write about women and bring women to writing,
from which they have been driven away as violently as from their
bodies …Woman must put herself into the text – as into the world and
into history – by her own movement. (337)
The critic, scholar, and poet Rachel Blau DuPlessis presented invaluable
studies on women’s writing and their narrative strategies. In her book Writing
Beyond the Ending: Narrative Strategies of Twentieth-Century Women Writers
(1985), she uses the term “writing beyond the ending” for “the transgressive
invention of narrative strategies, strategies that express critical dissent from
dominant narrative” (5). In her critical work and studies, DuPlessis explores the
narrative techniques in women writers’ works to change the conventional, manmade endings and formulations and analyzes the innovations women contribute
to poetry and fiction. DuPlessis herself experiments with language and poetic
form, both in her poetic work as in her essays.
Contemporary women writers possess the ability and power to write, and
gain courage and confidence from predecessors who pursued bold experiments
in language use. Through the innovations of poetic diction, women writers have
altered their expected social roles as well. Elaine Showalter asserts that “the
problem is not that language is insufficient to express women’s consciousness
but that women have been denied the full resources of language and have been
forced into silence, euphemisms, or circumlocution” (“Feminist Criticism in the
Wilderness” 193). This enforced place can only be changed by women
themselves, by rewriting themselves and breaking the silences with their
innovative voices, use of language, myth, and metaphor in their poetry.
Numerous works by influential feminist critics show that women have
succeeded and are writing profusely towards this liberation, which they have
achieved to a great extent. Women poets use original and inventive metaphors
in their work that stimulate thought and at the same time, can turn into icons.
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New and innovative metaphors are able to engender new thought and possess
the power for change and these figures of speech need to be carefully studied.
Women writers in different eras have brought their innovative strategies into the
literary domain and have influenced each other. Emily Dickinson’s
experimental writing in the 19th century has introduced a fresh new view on
poetry writing for her successors, including Gertrude Stein, Marianne Moore,
Kathleen Fraser, Alicia Ostriker, and Eleanor Wilner, among many others.
In The Crack in Everything (1996), Ostriker presents her poems in her
own accessible style: sharp observation and a plain language. In this collection
consisting of four parts of poems, the poet writes about diverse topics, as the
title suggests, about “everything,” such as her marriage, family relations, war
horrors abroad, needy students, and her mastectomy. Furthermore, her poems
start with a certain setting: the beach, a dance floor, a bar, classroom, or
hospital. The subjects she chooses to write about span from studies of current
events, musings on art and artists and the meaning of existence, to more
personal poems that focus on age, illness, and healing. The latter poems present
the speaker as she is: a middle-aged woman’s voice, as she reflects herself in
the poem “Middle-Aged Woman at a Pond,” sharing her feminine experiences –
reflecting her womanhood. She has many unresolved questions about herself
and life, but being in nature and becoming one with it by immersing in the
water “Is a response”:
The first of June, grasses already tall
In which I lie with a book. All afternoon a cardinal
Has grown the darts of his song.
One lozenge of sun remains on the pond.
The high crowns of the beeches have been transformed
By a stinging honey. Tell me, I think.
Frogspawn floats in its translucent sacs.
Tadpoles rehearse their crawls.
Here come the blackflies now,
And now the peepers. This is the nectar
In the bottom of the cup,
This blissfulness in which I strip and dive.
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Let my questions stand unsolved
Like trees around a pond. Water’s cold lick
Is a response. I swim across the ring of it.
The speaker emphasizes the naturalness and reality of her language in this
poem, as all her poems project the natural, down-to-earth, and real emotions and
experiences.

Globule
It is like what we imagine knowledge to be.
--Elizabeth Bishop
i
To be transparent, to contain the world,
To be jellyfish, lucent, mobile, membraned,
Boneless behold me, my mica bits
Expensive steel suspended in my substance
...

Both a thing contained and container of mystery,
Smoothness inside of smoothness, cold in cold,
Wishing only to be as I am, transparent,
Textured fleck afloat in a wet world.

In this poem dedicated to Elizabeth Bishop, the speaker describes herself
as a jellyfish that is “transparent,” which she endeavours to be. Here the natural
and fee style of the poet is evident: the transparency that defines her poetics
with which she opens up to her reader as she is. Ostriker also contends that
“writing like a woman simply means writing like what one actually is . . .
“Woman poet” … allows – even insists on – diversity, while implying
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something valuable in common, some shared language and life, of tremendous
importance to the poet and the poet’s readers” (Writing Like a Woman 4).
Many feminist critics assert that women writers reflect their shared
experiences in their works, one of them being motherhood. The relation
between mother and child is a recurrent theme in poems, including Ostriker’s.
The freshness of her poems results from her use of everyday, simple language
that abolishes the distance between herself and the reader. In addition, the
poems are structured with short run-on lines, which give the impression she is
improvising as she writes, and they indicate her search for a language that can
express the extremes in life. In “Still Life: A Glassful of Zinnias in My
Daughter’s Kitchen Table” this quest becomes more specific. The speaker
describes the language in the lines “What the eye instantly consents to /
Language stumbles after / Like some rejected / Clumsy perpetual lover,
language / Encouraging himself: maybe this time / She’ll go with me.” Ostriker
appears to state that women poets “reject” the given language structures and
devise innovative ones to express what they really mean.
i
In the interminable quest for truth
For the facts as perceived
What has to be included –
The zinnias, in the act – I need
To pay attention – tusking rich golden
Petals in layers, rings the central rows tipped auburn,
Built blossoms whose spiky digits were at that moment releasing
Their clasp of a polleny core which others still clung to,
…
ii
What the eye instantly consents to
Language stumbles after
Like some rejected
Clumsy perpetual lover, language,
Encouraging himself: maybe this time
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She’ll go with me, she’ll be nice
And sometimes she does and is, she swivels
Like a powdered blonde on the next bar stool
And turns around upon her glorious flanks,
She is kind to him
And he explodes, he’s out of his skin
With foolish pleasure –
It never lasts, however!
…
A glassful of zinnias on the table.

Her poem “The Vocabulary of Joy” (58) utters her happiness at seeing a
laughing, interracial couple with their daughter:
- except I can’t
Describe the laugh. Barreling
Doesn’t, neither does pealing.
Much less can I define the happiness,
Though surely you know what I mean
In the late twentieth century
When I say this.
In this case of defining happiness or finding the correct word to describe
laughter, Ostriker addresses the reader and implies the need for different
vocabulary to accurately define “what I mean.”
In “The Class,” the speaker is a teacher who says that her mission is to
give her students “permission / to gather pain into language,” to create art that is
not “divisible from dirt, / from rotten life.” The reason for this is that “Against
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evidence … / Poetry heals or redeems suffering,” although it is eventually “not
the poet who is healed, / But someone else, years later.”
The Class
We say things in this class. Like why it hurts.
But what they say outside of class is different; worse.
The teacher hears tales from the combat zone
Where the children live, conscripted at birth,
In dynamited houses. Like all draftees,
They have one job, survival,
And permit themselves some jokes.
Like my father hits the bottle …
And my mother.
…
The teacher’s job is to give them permission
To gather pain into language, to insist
The critics are wrong, the other professors are wrong
Who describe an art divisible from dirt,
From rotten life. You have to,
Of course, you have to write it. What the hell
Do you think Emily did, Walt did, Hart did,
Bill did, Sylvia did. Write for your own sake,
Write for the sake of the silenced,
Write what makes you afraid to write.
The teacher hates the job. She’d like to make
The classroom a stopping-place in a pilgrimage,
Poetry itself a safe-house
Between slavery and freedom.
Since that is impossible,
Since “freedom” is another word
Like “foot” and “ankle” to the amputee,
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The teacher helps them to descend to hell,
Where she cannot reach them, where books are ashes,
Where language is hieroglyphics carved in walls
Running with slime, which they’ll have to feel for
In the steamy mist, while the whip opens their backs.
They’ll write about that, or nothing.
Against evidence, the teacher believes
Poetry heals, or redeems suffering,
If we can enter its house of judgment.
Perhaps it is not the poet who is healed,
But someone else, years later.
The teacher tells herself that truth is powerful.
Great is truth and might above all things,
Though she would never say so in a class.
The teacher wants to teach her students “To gather pain into language”
and she insists that “The critics are wrong, the other professors are wrong / Who
describe an art divisible from dirt, / From rotten life. You have to, / Of course,
you have to write it.” Ostriker criticizes those poets and critics who separate
poetry and language from actual real life experience. Poetry is not about
abstract ideals and musings; poetry “has to” deal with liberation, emancipation,
and representation of those who are muted in canonical writing: “Write for your
own sake, / Write for the sake of the silenced, / Write what makes you afraid to
write.”
As far as topics and themes are concerned, Ostriker points out that
modernist women writers write about more personal experience and their
bodies, whereas “the great male moderns concern themselves with the decline
of western values, the death of God, man’s alienation from nature . . . A
corollary difference is that women write personally, whereas the reigning
doctrine of modernism became impersonality: Yeats’ ‘all that is merely
personal soon rots,’ or the ‘extinction of personality’ called for by Elliot”
(Stealing the Language 46-47). In the past, women writers evaded writing about
their femininity, body, and sexuality as they were restricted in their role, use of
language, and abilities. According to Ostriker, in the 1960s and 70s, American
women poets started writing
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about their bodies with decreasing embarrassment and increasing
enthusiasm … Poems about abortion, poems about breast surgery,
poems about rape, have become part of women’s poetic repertoire. In
sum, whether or not they deal directly with the self, or with sexuality as
such, contemporary women poets employ anatomical imagery both
more frequently and more intimately than male poets. Their female
audiences enjoy this. Male readers, and indeed conservative critics of
any stripe, tend to be made uncomfortable by women’s body imagery,
to feel that it is inartistic, and to take it as evidence of the writer’s
shallowness, narcissism, and unseemly aggressiveness. (Stealing the
Language 92)
In the fourth part of The Crack in Everything called “The Mastectomy
Poems,” Ostriker shares her personal, bodily experiences in a series of poems.
The poet shares with her readers the experience of breast cancer starting from
the initial shock of the news in “The Bridge” that begins with “You never think
it will happen to you / What happens to every day to other women.” The poet
continues her poems with the decision that needs to be made, her stay at the
hospital, and then finally her recovery and return to her normal, everyday life.
The tone in the poems is clear-headed and honest, bringing an outlet to millions
of women who had the same experiences and wish to voice them.
In “What Was Lost” the speaker defines the maternal sensuality and
eroticism of her breast:
What fed my daughters, my son
Trickles of bliss,
My right guess, my true information,
What my husband sucked on
For decades, so that I thought
Myself safe. I thought love
Protected the breast.
The speaker describes her operation and ponders on her breasts that she
was saving:
…
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I was doing that, and I was saving
The goodness of it for some crucial need,
The way a woman
Undoes her dress to feed
A stranger, at the end of The Grapes of Wrath,
A book my mother read me when I was
Spotty with measles, years before
The breast was born, but I remembered it.
How funny I thought goodness would protect it.
Jug of star fluid, breakable cup –
Someone shoveled your good and bad crumbs
Together into a plastic container
Like wet sand at the beach,
For breast tissue is like silicon.
And I imagined inland orange groves,
Each tree standing afire with solid citrus
Lanterns against the gleaming green,
Ready to be harvested and eaten.
In the coming lines, the poet remembers how proud she was of her
breast. “Lifting my chin / I’d stretch my arms to point it at people, / Show it off
when I danced. I believed this pride / Would protect it.” Nevertheless, she
continues with her life as vivacious as before, as in “December 31” in which she
is celebrating New Year’s Eve with her family. Everything continues the same
for her, it’s “No different, no / Different” for her. She dances and proves she
can be “that rolling stone, that / Natural woman.” Her depiction of the “natural”
woman is further present in the poem “Wintering,” in which she confesses that
she felt “half a boy, / Flat as something innocent, a clean / Plate, just needing a
story.” She believes “a woman should be able to say / I’ve become an Amazon, /
Warrior woman minus a breast, / The better to shoot arrow / After fierce arrow,
/ Or else I am that dancing Shiva / Carved in the living rock at Elephanta, /
One-breasted male deity, but I don’t feel / Holy enough or mythic enough.” She
feels neither “holy” nor “mythic,” as she still sees herself as a real, natural
woman who has lost nothing of her womanhood. She feels stronger than before
her operation and tells a man “Spare me your pity / Your terror, your
condolence. / I’m not your wasting heroine, / Your dying swan.” Ostriker
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refuses the role of victim or over-sentiment. Another cancer survivor phones her
and reassures her that she is still the woman she used to be:
You’re the same person
After a mastectomy as before. An idea
That had never occurred to me.
You have a job you like? You have poems to write?
Your marriage is okay? It will stay that way.
The wrinkles are worse. I hate looking in the mirror.
But a missing breast, well, you get used to it.
Following this reassuring advice and shared experience, the poet becomes
more confident of herself as a woman in “Normal.” Her colleagues tell her “… I
look normal. I am normal. / The falsie on my left makes me / In a certain
sense more perfectly normal.
As she recovers in “Healing,” she examines her feelings:
Brilliant –
A day that is less than zero
Icicles fat as legs of deer
Hang in a row from the porch roof
A hand without a mitten
Grabs and breaks one off –
A brandished javelin
Made of sheer
Stolen light
To which the palm sticks
As the shock of cold
Instantly shoots through the arm
To the heart –
I need a language like that,
A recognizable enemy, a clarity –
I do my exercises faithfully,
My other arm lifts,
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I apply vitamin E,
White udder cream
To the howl
I make vow after vow.
She uses the image of the broken icicle, “A brandished javelin / Made of
sheer / Stolen light” to represent the discourse she needs to present her
experience. Ostriker is looking for a language which will enable her to express
extremes because she wishes to identify the weakening, serious, even cancerous
cracks or fractures under the deceivingly smooth surface of reality. “I need a
language line that,” she claims as she mentions the shocking pain of such cold;
she needs “a recognizable enemy, a clarity.”
Ostriker voices the images she has of a language women use and specific
themes in her poetics, and this one poem attributed to Emily Dickinson
encapsulates her realistic views:
Frowning at Emily
The entire room was frowning at Emily
They wanted to know if she was crazy or what
It disturbed them she wrote so many poems
About death madness suffering,
Like: a normal person wouldn’t do that,
Would they,
But they were too polite to complain, so
I had to make a speech about it.
Here, “normal” is defined through the eyes of students who try to
understand Dickinson’s poems and choice of themes. This prompts Ostriker to
summarize her views on choices poets make in life and in their writing:
Said: you know there are two basic
Approaches to life, some of us try to protect ourselves
Hoping no harm will happen to us
We try for damage control
We cover our rear ends don’t we
While others want to experience everything
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And are prepared to take the
Consequences –
In a way, not overtly reflecting her admiration for Dickinson’s
courageous and innovative style and controversial choices, Ostriker says:
I was making this up
And just one kid in the room
Grinned and exclaimed “cool”
Under his breath.
Of course he was a boy
Who’d had four years of Latin
In high school and loved Virgil
But hell, we’re grateful for whatever comes,
Aren’t we.
Even as she gets through to one male student in her class, she is grateful
and appreciates it.
Ostriker’s poetics clearly shows her natural approach to language;
confessional poetry that share her deepest and most personal experiences as a
woman. In search of, what Adrienne Rich termed, “a common language”
Ostriker enriches feminist poetics with a language use that is both shocking and
representing natural womanhood. In her view, women’s writing should reflect
exactly what women are; a “translucent” language that presents women’s
experiences and reality without resorting to euphemisms, myths, or
embellishments but rather with harsh, even shocking, images. Continuing from
a tradition initiated by a line of experimental women poets, Ostriker’s poetics
“cracks” open all that is never openly uttered. Her courageous attitude and
honesty throughout her work is a beacon for women writers in search for a
feminist literary tradition.
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KUZEY KAFKASYA’DA MEDYA
Sovyetler Birliği Sonrası Dönemde Gelişmeler ve Genel Sorunlar
Leyla BUDAK
ÖZET
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Kafkasya Bölgesi’nin
uluslararası önemi daha da artmıştır. Buna karşın bölgede siyasi istikrarsızlık
ve tansiyon da hiç azalmamıştır. Çeçenistan olayları tüm bölgede siyasi
istikrarsızlığı daha da artırmaktadır. Medyanın bölgedeki rolü çok önemlidir
ancak Rusya büyük ölçüde medyayı kontrol etmektedir. Kuzey Kafkasya
genelinde medya özgürlüğünden, basın ve ifade hürriyetinden de söz etmek
pek mümkün gözükmemektedir.
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kafkasya, Medya, Basın ve İfade Özgürlüğü, Medya kontrolü

MEDIA IN THE NORTH CAUCASUS
Developments and General Problems After The Soviet Period
ABSTRACT
The international significance of the Caucasus Region has increased
greatly after the collapse of Soviet Union. The ongoing conflict of
Chechenya continues to destablise the entire region. The role of the media in
the region is really important but Russia has great control over the media
system in the North Caucasus. Freedom of the media is still a major problem
in the North Caucasus
Key Words:
North Caucasus, Media , Media Freedom, Media Control

GİRİŞ
Sovyetler Birliği’nde Mihail Gorbaçov’un başlatmış olduğu
Perestroyka ve Glasnost sonrasında, Moskova’nın merkezi kontrollü
politikaları zayıflamış ve ulusalcı hareketler güçlenmiştir. Bir yandan da
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etnik topluluklar arası rekabetler artış göstermiş, Kafkasya genelinde kimi
yerlerde etnik çatışmalara varan anlaşmazlıklar yaşanmıştır. 1991 yılında
Sovyetler Birliği resmen dağılınca Güney Kafkasya’daki Azerbaycan,
Gürcistan ve Ermenistan dahil on dört cumhuriyet bağımsızlığına
kavuşmuştur. Bağımsızlık uğruna mücadeleler vermiş olan Kuzey Kafkasya
Toplulukları ise 31 Aralık 1992 yılında imzalanan anlaşma ile Rusya
Federasyonu içinde kalmışlardır.
Yeni bağımsız cumhuriyetler, geçmişin izlerini silip başta istikrar ve
güven olmak üzere, kendi başlarına birçok iç ve dış problemlerine çözüm
aramak zorunda kalmışlardır. “Ulusların kendi kaderlerini kendilerinin tayin
etme” fikri Federasyon içinde kalan Rus olmayan federe birimlerde devam
etmiştir. Eğitimden istihdama, sağlık konularından sosyal politikalara kadar
hemen her alanda ihtiyaçların devlet eliyle sağlandığı bir sistemden liberal
sisteme geçişte sorunların yaşanması ise kaçınılmaz olmuştur (Devlet,2005).
Sorunların en yoğun yaşandığı bölgelerin başında ise Kafkasya gelmektedir.
Şüphesiz Kafkasya, söz konusu coğrafyanın en stratejik öneme sahip
bölgelerinin başında gelir. Kafkasya, coğrafi konumu, kültürel ve tarihi
birikimi, uluslararası önemi ile dünyada merkezi bir konuma sahiptir.
Uluslararası dengeler açısından da Kafkasya son derece önemlidir. Doğu’da
Hazar Denizi ile batıda Karadeniz arasında uzanan Kafkas sıradağlarının
bulunduğu 1200 kilometrekarelik alana “Kafkasya” veya “Kuzey Kafkasya”
denilmektedir. Bölgenin güneyinde Aras Nehrine kadar olan alan
“Transkafkasya” veya “ Güney Kafkasya” olarak adlandırılmaktadır
(Avşar,1997). Bu çalışmamızda ele aldığımız Kafkasya ülkelerinin medya
sistemleri benzerlikler gösterse de yerel düzlemde siyasal, sosyal ve kültürel
önemli farklılıklar barındırır.
Bu bölgede yaşayan Adige, Abhaz-Abaza, Karaçay-Malkar, Oset, Çeçen,
İnguş, Avar, Kumuk, Dargı, Lezgi, Tabasaran, Rutul, Agul, Tsakhur gibi
Kafkasya halkları yüzyıllar boyunca aynı coğrafyada benzer tarihi, etnik ve
sosyokültürel şartlar altında birbirlerinden etkilenmiş, karışarak akraba
topluluklar haline gelmişler ve ortak Kafkas kültürünü oluşturmuşlardır.
(Tavkul, 2009:17) Kafkas kültürünü oluşturan bu topluluklar dışında, bir çok
kavmin yaşadığı Kafkasya’da yetmiş kadar irili ufaklı etnik grubun bulunduğu
bilinmektedir (Berje,2010).Ortak Kafkas kültürü içindeki toplulukları biyolojik,
sosyal ve kültürel açıdan farklı etnik topluluklar gibi ayırmaktan öte farklı
linguistik özelliklerdeki topluluklar olarak değerlendirmek daha sağlıklı bir
yaklaşımdır. (Tavkul, 2009:27) Ortak tarih, kültür ve inanca sahip birbirine
karışmış söz konusu Kafkas halklarını üç ana gruba ayırarak değerlendirmek
gerekmektedir (Özey, 2000: 21)
 Kafkas kavimleri: Çerkezler (Abazalar dahil), Lezgiler,
Çeçenler, Gürcüler,
68

TÜRKBİLİM TEMMUZ 2015

 İndo Avrupa Kavimleri, Osetler, Svanlar
 Türk Kavimleri, Kumuklar, Karaçaylar, Nogaylar, Balkarlar,
Kafkas Türkmenleri
Kafkasya’da konuşulan dil grupları açısından Kafkas Dillerine ( Abhaz,
Abaza, Şapsığ, Bjeduğ, Beslenay, Abzeh, Hatkoy, Natuhay, Kabardey,) ÇeçenLezgi dilleri ( Çeçen, İnguş, Lezgi, Avar; Lak, Dargı, Tabasaran, Rutul, Tsahur,
Agul), İran dillerine ( Oset, Tat) (Tavkul,2009 :17) göre halklar ve topluluklar
çeşitli ayrımlara tabii tutulmuştur.
Geniş bir sosyal-kültürel zenginliğe sahip bu coğrafyada ortak iletişim
kanallarını kurmak ve geliştirmek ise hiç de kolay değildir. Sovyetler Birliği
döneminin izleri, her alanda yeni bir yapılanmaya giden Kafkasya’da bir çok
açıdan mevcudiyetini korumuş olsa da, başta yeniden yapılanan siyasi
rejimlerin ve siyasi partilerin, demokratik ve çoğulcu toplum kuruluşlarının ve
medyanın rolü bölgede giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Siyasi
partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, basının rollerinin hem yeniden
tanımlanması hem de tartışılabilmesi için bazı özgürlüklere sahip olunması
gerekir ki bu özgürlüklerin en başında da basın ve ifade özgürlüğü gelir.
Nitekim böyle bir anlayışa daha yakın olan Baltık ülkelerinde bağımsızlığa
kavuşma sürecinde öncü rollerden birini basın üstlenmiştir.
Sovyetler Birliği’nden ayrılan Güney Kafkasya Cumhuriyetleri’nin kitle
iletişim alanındaki yasal-yapısal durumları, alandaki sorunları ve bu
konulardaki bazı değerlendirmeler birer makale kapsamında ele alınmaya
çalışılmıştır. Bu çalışma ile de “Birleşik ve Bağımsız Kafkasya” yolunda Kuzey
Kafkasya’da medyanın önemine genel hatları ile değinilecek ve parçalanmış bir
federatif yapı içinde kalmaya mecbur bırakılan Kafkas halklarının bu alandaki
temel sorunlarına, gereksinimlerine ve var olan yapıya yönelik durum ele
alınacaktır.
Şüphesiz Kafkasya, tabii kaynakları, stratejik durumu, coğrafi konumu,
kültür ve tarihi ve uluslararası önemi ile bir bütündür. Bu nedenle Kafkasya ile
ilgili konuların bu bütünlük içinde değerlendirilmesi gerekir. Farklı diller ve
halklar görünümünde olan bu coğrafya stratejik açıdan çok önemli, öncelikli ve
bütünsel yaklaşımlara ihtiyaç gösteren bir sosyal-siyasal atmosfere sahiptir.
Kafkasya’da Yönetsel Yapı ve Bağımsızlık Yolunda Faaliyetler
Kuzey Kafkasya, Sovyet Yönetiminin sona erdiği sıralarda 6 özerk
cumhuriyet ve iki eyalet halindeydi. Bu cumhuriyetlerden Dağıstan
Cumhuriyeti tam anlamıyla farklı diller ülkesidir. Avar, Dargı, Lak, Lezgi,
Tabasaran, Kumuk, Nogay, Çeçen, Azeri ve Rus gibi farklı diller Anayasal
olarak tanımlanmıştır. Etnik çatışmalara açık olan Dağıstan egemenlik uğrunda
öncülüğü yapan ülke de olmuştur. Doğu Kafkasların bir diğer Cumhuriyeti o
dönemdeki ismiyle Çeçen-İnguş Cumhuriyetidir. Orta Kafkasya’daki Daryal
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Geçidi bölgesinde bulunan Kuzey Osetya Cumhuriyeti, Güney Osetya’nın
Gürcistan idaresine bağlanmasıyla küçük bir bölge olarak kalmıştır. Nüfusun
%30’u Rustur. Orta Kafkaslarda başkenti Nalçik olan Kabartay-Balkar
Cumhuriyeti iç çekişmelere sahne olan bir diğer cumhuriyettir. Yine çok uluslu
ve iç istikrarını sağlayamayan bir diğer cumhuriyet Batı Kafkaslarda bulunan
Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti’dir. Adige Cumhuriyeti ise Batı Kafkaslar ile
Karadeniz arasındaki bölgededir (http://cerkesarastirmalari.org/cerkesler/).
Çeçen-İnguş Cumhuriyeti hariç, diğer beş cumhuriyet ile Strapol ve Krasnodar
eyaletleri, Sovyet Sisteminin dağılması sonunda düzenlenen anlaşma ile Rusya
Federasyonu’na katılmışlardır.
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından önce M. Gorbaçov’un başlattığı
demokratikleşme süreci, Moskova’nın etkisini gittikçe azaltırken, ulusalcı
hareketlerin yayılmasına vesile olmuştur. Bu cumhuriyetlerden ilk önce
Dağıstan Halk Cephesi’nde bağımsızlık yönünde halk hareketleri başlamıştır.
Halkın bu konuda bilinçlenmesi ve bağımsızlığa tam destek sağlanması için
yazılı basın alanında da bir ilk adım atılmıştır. Partinin tekelinde bulunan yazılı
basının devlet tekelinden çıkması talepleri yine bu halk hareketlerinde dile
getirilmiştir (http://www.caucasusforum.org/tr/abhazya-gurcistan-ve-kafkasyakonfederasyonu/). Dağıstan Halk Cephesi’nin görüş ve düşüncelerini halk
kitlelerine yaymak için kendi yayın organı olan “Dağıstan” isimli bir gazete
çıkarılmasına başlanmıştır. Bir diğer yandan Kafkas toplulukları 1. Kafkas
Dağlı Halkları Kongresi’ni organize etmiş ve toplantıda bir tüzük kabul
edilmişti. Bu tüzük uyarınca da Kafkas toplulukları içinde birlik ve beraberliğin
önemine dikkat çekmiş, sorun ve ihtilafların halk diplomasisi yolu ile çözülmesi
istenmişti. Yine bu toplantıda ele alınan konular arasında bölge halkları arasında
işbirliği, kardeşlik, dayanışmanın önemi ve yaygınlaştırılmasına yönelik
faaliyetlerin artırılması ve Kafkas Birliği’nin bir yayın organına sahip olması
gibi konular da vardı.
Ancak uzun vadede demokratikleşme hareketinin getirdiği özgür düşünce
ve ifade ortamı, buna paralel olarak Kafkasya birliğini ve bağımsızlığını hedef
alan demokratik ve barışçı çabalar beklenen sonucu vermemiştir. İç istikrarı
bozucu ve siyasi yapıyı gerginleştirici faaliyetler de yeni dönemin getirdiği
karmaşık ortamda yeniden canlanmıştır. Özellikle farklı etnik kökenli ve farklı
siyasi gruplar arasında çatışmalar bölge genelinde iç istikrarsızlığın başlıca
nedenlerinden biri olmuştur. Osetler ve İnguşlar arasında etnik çatışmalara
neden olan toprak ve sınır meseleleri çözüme kavuşturulamamıştır. İkiye
bölünüp güneyi Gürcistan’a bağlanan Osetya halkının birleşmesi amacıyla
Güney Osetya, siyasi arenada bir mücadele başlatmıştır. Orta Kafkasya’da
Adige, Çerkez ve Kabartay isimleri ile üçe ayrılan Çerkezler ile iki farklı
Cumhuriyetin içine alınan Karaçay-Malkarlar arasında da toprak ve sınır
meseleleri yüzünden etnik gerginlikler yaşanmıştır. Gürcistan’a bağlanan
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Abhazya, Çerkezler ile birleşmek için Gürcistan’a karşı bağımsızlık
mücadelesine girişmiştir (Tavkul, 2005:72-73).
Dağıstan’ın Hazar kıyılarında yaşayan Kumuklar ile kuzeyde Nogaylar
ayrı devlet kurmak taleplerini uzun zamandır gündemde tutmaktadırlar. Yine
Dağıstan’daki Lezgiler, Azerbaycan’daki Lezgi topluluğu ile siyasi birlik kurma
isteklerini dile getirmişlerdir. Bir diğer yanda ise federasyona katılmayı
reddeden Çeçenistan’a karşı başlatılan askeri operasyonlar, Rus-Çeçen
çatışmalarında yeni bir dönemi başlatmış ve gerginlik giderek tırmanmıştır.
Moskova’nın Rus olmayan etnik topluluklar üzerinde otorite sağlamak amacıyla
uyguladığı politikaların yeni dönemde de devam ettirildiğini gösteren bu
olaylar, Rusların bu bölgedeki siyasi böl-yönet amaçlı faaliyetlerinin bir
uzantısıdır. Ek olarak Kafkasya’da bazı Kafkas halklarında güçlü bir duygu
olan kavmiyetçilik, statü ve rekabetler de dikkate alındığında siyasi atmosferin
oldukça karışık ve gergin olduğu görülmektedir.
Kafkasya’da meydana gelen yerel bir olay ile ilgili haberler, bölge medya
olanakları sayesinde hızla aktarılmaktadır. Ancak yerel basının çok güçlü
olmadığı ve kontrol altında tutulduğu bölgede asıl baskın olan medya Rus
medyasıdır. Dolayısıyla bu bölgeden haberler dünya gündemine genellikle Rus
medyasının söylemi ile aktarılmaktadır. Bu noktada önceliği Çeçenistan
olaylarına vermek gerekir. Çeçenistan’da meydana gelen olayların dünya
gündemine akışı da yine hâkim medya olanakları ve söylemi ile
gerçekleşmektedir. Rusya Federasyonu’nun Çeçenistan olaylarını terörizm
yasası kapsamına sokmaya çalışması da işin bir başka boyutudur. Böylece
Kafkasya sınırlarını aşan ve uluslararası boyutlara ulaşan Çeçen olayları
uluslararası terörizm kapsamına sokulmakta, sert tedbirler meşrulaştırılmaya
çalışılmakta ve her tür girişimin nedeni terörizm ile bağdaştırılmaya
çalışılmaktadır (Kasım,2009).
Rusya Çeçenistan’da meydana gelen olayların dünya gündemine
yansımasını özellikle insan hak ihlallerinin haber takibini zorlaştırmak ve daha
az yer almasını sağlamak amacıyla ABD’de meydana gelen 11 Eylül olaylarını
da bir fırsat bilmiştir. 11 Eylül 2001’deki terör olayından sonra alınan
tedbirlerin dünya kamuoyuna açıklanmasını hatırlatan Rusya bölgedeki olayları
da benzer bir çerçevede ele almıştır. 4 Eylül 2004’te Osetya’nın Beslan
kasabasında meydana gelen okul basma eylemine karşı yapılan müdahaleyi aynı
gerekçe ile savunmuştur. Osetya toprağını kendi toprağı gibi gören ve
Kafkasya’da dolaylı olarak varlığını sürdüren Rusya, “bu gibi olayları önlemek
amacıyla müdahale hakkı” olduğunu dünya kamuoyuna ilan etmiştir
(Budak:2012).
Görülüyor ki Rusya, daha önce kontrolü altında bulundurduğu Kafkasya
coğrafyasında etkisini sürdürmek istemektedir. Çeçenistan örneğinde olduğu
gibi bağımsızlık yanlısı hareketlere karşı tutumu baskı ve şiddet
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içerebilmektedir. Batının Çeçenistan başta olmak üzere bölgede sessiz
kalmasını sağlamak için de 11 Eylül sonrası oluşan ortamı kullanmaya
çalışmaktadır. Böylece Kafkasya’da hakimiyetini sürdürmek amacıyla önceden
müdahaleyi meşrulaştırmaya, insan hakları konusunun daha az gündeme
gelmesine ve gerekirse güç politikaları uygulamaya zemin hazırlamaktadır. Bir
diğer yandan Kafkasya’da yerel, bölgesel basın-yayın olanaklarının sınırlı oluşu
ve fazla gelişmemiş olması da Rusya’nın medya alanında bölgede hakimiyetini
sürdürmesine ve bölgede olan olayların dış ülkelere aktarımında Rus haber
ajanslarının, yazılı basınının ve televizyonlarının üstün konumunu ve egemen
söylemini pekiştirmektedir. Aşağıda Kuzey Kafkasya’daki medyanın durumu
genel hatlarıyla ele alınmaktadır.
Dağıstan Özerk Cumhuriyetinde Medya
Kafkas sıradağlarının doğusunda Hazar Denizi kıyısında, üç milyonu
aşan nüfusuyla bir çok etnik grubun yaşadığı çok dilli bir cumhuriyettir.
Nüfusun %28’ini Avarlar, %18’ini Darginler, %12’sini Lezgiler, %12’sini
Kumuklar, %6’sını Laklar, %5’ini Tabasaranlar oluşturmaktadır. Bu akraba
topluluklardan başka Dağıstan’da Nogay, Azeri ve Terekeme gibi Türk
kökenliler, Ukraynalılar, Farisiler ve Ruslar da yaşamaktadır. Etnik yapı
açısından Kafkasya’nın en karışık bölgesi olan Dağıstan’da otuzdan fazla etnik
grup yaşamaktadır. Dağıstan’da etnik gruplar arasındaki çatışmalar, Kuzey
Kafkasya’nın diğer bölgelerine göre uzun süredir azalmış olsa da, etnik
gerginliklerin ve kargaşaların çıkma ihtimali her an mevcuttur (Çiloğlu: 1998).
Etnik açıdan bu kadar farklı grubu barındıran Dağıstan’da bu çeşitlilik
yazılı basına da yansımıştır. Konuşulan dillerde ve çeşitli konularda birçok
dergi ve gazete yayınlanmaktadır. Özerk cumhuriyet statüsünü aldıktan sonra
Dağıstan’da yayınlanan gazete ve dergilere kısaca değinecek olursak, resmi
ideolojinin yayın organı olan Pravda’nın Rusça yayınlandığını ve günlük olarak
çıktığını belirtebiliriz. Ek olarak yine yayın dili Rusça olan Novaye Dale
haftalık bir başka yayındır. Siyasi, bilimsel ve kültürel konulara ağırlık
vermiştir. Haftalık çıkan bir başka yayın organı Maladora Dağıstana’dır.
Gençlere yönelik konulara ağırlık vermiştir. Ayrıca Avarca yayınlanan Hakikat,
Dargi dilinde yayınlanan Zamana, Lakça yayınlanan Gazikumu haftalık yayın
organları arasında sayılabilir. Lezgilere hitap eden Şadval en yüksek tiraja sahip
gazetelerden biri olmuştur. Dağıstan’da çok sayıda küçük ölçekli yerel gazete
yayınlanmaktadır. Yine özerk cumhuriyet statüsünü aldıktan sonraki dönemde
Dağıstan’da iki ayda bir yayınlanan Naş Dağıstan başta olmak üzere edebiyat,
kadın, çocuk konulu dergiler de basılmaktadır. Ayrıca Moskova’da basılan ve
yayın dili Rusça olan gazete ve dergiler de Dağıstan da bulunabilmektedir.
(Kalafat 1999:106-107).
Dağıstan’daki radyo ve televizyon yayıncılığı ele alındığında “RGVK
Dağıstan" isimli kuruluşun ülke geneline yayın yaptığı görülmektedir. Bu kanal
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devletin elindedir ve resmi yayıncılık kurallarına uygun yayınlar yapmaktadır.
“GTRK Dağıstan” ise Rusya Federasyonu’nun Dağıstan a yönelik yayın yapan
resmi radyo-televizyon kuruluşudur. Rusça başta olmak üzere ülkede kullanılan
dillere göre farklı yayınlar içermektedir. Mahaçkale’ den yayın yapan TNT ve
Ren isimli televizyon kuruluşları özel girişimin elindedir. Özel sektöre ait radyo
kuruluşları arasında ise Radio Safinat ve Radio Stoli sayılabilir.
(http://www.bbc.com/news/world-europe-20593386)
Bir diğer yandan son yıllarda medya alanında çeşitli toplantı, seminer,
konferans gibi etkinliklerin arttığı gözlenmektedir. Bu toplantılardan biri
Mahaçkale’de gerçekleşmiştir. Ulusal Medya Konferansı’na katılan uzmanlar,
basın çalışanları toplantının sonuç bildirisine imza atmışlar ve sonuç bildirisinde
ulusal medya organlarına devlet desteği sağlanması, medya çalışanları için ek
sosyal destek önlemleri alınması, ulusal dillerde televizyon ve radyo
yayınlarının arttırılması, ulusal diller kanununun çıkarılması sürecinin
hızlandırılması gibi görüşler yer almıştır.
(http://www.ajanskafkas.com/haber,28007,dagistan_dillerinde_radyo_ve_televi
zyon_yayinlari_.htm) Televizyonun ülke genelinde başlıca enformasyon ve
eğlence kaynağı olduğu bilinmektedir. Belli bir çeşitliğe sahip olan Dağıstan
Medyasında çoğulculuk ve farklı görüşlerin yer alması ise pek kolay
uygulanabilir bir durum değildir. Bunun nedenlerinden biri baskılar diğeri ise
medyanın ekonomik sorunlarıdır.
Dağıstan’da Soros Vakfı’nın medya üzerinde etkisini artırmaya çalışması
dikkat çekmektedir.. Ülkede Soros Vakfı başta medya, sağlık sektörü ve
internete maddi açıdan çok büyük destek sağlamıştır. Yabancı gazetecilerin
Dağıstan’da haber takibi oldukça zor olup farklı bir çok yasal işlem ve izin
gerektirmektedir. Dağıstan medyası ise mali sorunlar ve artan kutuplaşmanın
tehdidi altında kalmaktadır. Bu da Dağıstan’lı gazetecilerin zaten zor olan
yaşam koşullarını daha da zor hale getirmektedir.
Dağıstan etnik gerginliklerin, çatışmaların ve şiddet olaylarının hemen
hiç eksik olmadığı bir gündeme sahiptir. Bu zor koşullar tüm gazetecilerin
haber takibini daha da zorlaştırmaktadır. Dağıstan basını, Kuzey Kafkasya’da
çok ender görülen ve İnguşetya ve Çeçenistan’daki basın ile karşılaştırıldığına
daha da göze çarpan nispi bir çeşitlilik ile tanımlanmaktadır. Ancak bu çeşitlilik
şu anda hiç olmadığı kadar istikrarsız hale gelmiş ve son derece tehlikeli bir
ortama maruz kalmıştır.Resmi kontroller ve baskılar, terörist saldırılar ve
güvenlik güçlerinin baskısı sivil toplumun yaşam alanını zorlaştırmakta, toplum
ile sosyal-siyasal kurumlar arasında gerginleşmelere neden olmaktadır. Söz
konusu kutuplaşma basını da etkilemekte, basın ideolojik bir savaş meydanına
dönüşürken, özgür ve demokratik talepleri dile getiren yayınları da önemli
tehditlerle karşı karşıya bırakmaktadır.
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Yazılı medyanın görsel işitsel yayıncılığa göre daha fazla eleştirel olduğu
ülkede özellikle Novoye Delo ve Chernovik gibi yayınların 20.000 e yakın
tirajları söz konusudur. Dağıstan’da internet kullanımı hızla yaygınlaşmakla
beraber, yalnızca iki blog bulunmaktadır. Online haber kaynakları, devlet
elindeki RIA Dagestan ve özel Dagestan Times olmak üzere, iki ajansla sınırlı
kalmaya devam etmektedir. 2000 yılından beri 15 gazetecinin (en az 5’i işi
dolayısıyla) cinayete kurban verildiği Dağıstan, Rusya’nın “basın açısından
tehlikeli bir ülke” görüntüsüne katkıda bulunmaktadır. Bölgedeki gazeteciler
sıklıkla
ağır
şiddet
eylemlerinin
kurbanı
olmaktadır.(
http://www.caucasusforum.org/tr/teroer-tehdit-ve-yolsuzluk-kskancnda-medyarus-kafkasyas/) Yazılı basının en önde gelen problemlerinden biri finans sorunu
olup gazete dağıtım koşulları da oldukça zordur.
Gazeteciler arasında para karşılığı makale yazmak gibi etik dışı
davranışların olduğu ve bu durumun basın ahlakını zedelediği de sıklıkla
gündeme gelmektedir. Dolayısıyla demokratik bir toplumdaki rolünden hayli
uzak gözüken Dağıstan medyası tehlike sinyalleri vermektedir. Bir diğer yandan
internet kullanımın arttığı gözlenmekte, sosyal paylaşım sitelerinin özellikle
genç Dağıstan nüfusunda kullanımı da artmaktadır.
Çeçenistan Medyası
Dağıstan’ın batısında, Büyük Kafkas dağlarının kuzey kanadında yer alan
Çeçenistan’ın başkenti Charkale’dir. 1.5 milyon nüfuslu Çeçenistan’da nüfusun
yarıdan fazlasını Çeçenler oluşturur. Diğer etnik gruplar arasında Ruslar,
İnguşlar vb halklar bulunmaktadır. 1920 yılında Dağlı Halklar Sovyet
Cumhuriyeti’nin bölünmesiyle oluşan Çeçen ve İnguş Özerk Yönetim Birimleri
birleştirilmiştir. 1936 yılında Çeçen-İnguş Özerk Cumhuriyeti kurulmuştur.
1944’de ise Almanlarla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle Orta Asya’ya sürülen
Çeçenler ve İnguşlar, 1957 yılında yurtlarına geri dönmüşlerdir. Özerk
Cumhuriyet yeniden kurulmuş, Eylül 1991’de ise Cevher Dudayev yönetime el
koymuştur. Cevher Dudayev’in devlet başkanlığına seçilmesi sonrası ise
Çeçenistan da yeni bir dönem başlamış ama istikrarsızlıklar, şiddet olayları sona
ermemiştir.
Çeçenler bağımsızlık isterken, Haziran 1992’de İnguşlar ayrılmıştır.
Rusya 1994 yılında müdahalede bulunmuş, uzun süren şiddetli çatışmalar
meydana gelmiştir. Dudayev şehit edilmiş, ardından Çeçenistan işgal edilmiştir.
Çeçenistan’da meydana gelen bu çatışmalar bir çok insan hakkı olayını
doğururken dünya gündemine bu olayların yansımaması için Rusya özel bir
mücadeleyi medya alanında yürütmüştür. Dünya gündemine yansıyan bu
ihlallerin daha az gündeme gelmesi için ABD’ye yönelik 11 Eylül 2001’deki
terör olaylarını hatırlatarak kendini haklı göstermeye çalışmıştır (Budak:2012).
Beslan okul olaylarının haber takibinde aynı gerekçe ile basına yönelik baskılar
artmıştır.
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Özetle ifade edecek olursak;
“Kamuoyu oluşumunda, resmi politikaların desteklenmesinde ve
Çeçenistan’daki savaşın sürmesinde Rusya’daki basının ne kadar önemli bir rol
oynadığının farkında olan Moskova yönetimi, 1999 yılından sonra oluşturduğu
medya birimi aracılığı ile Çeçenistan’daki savaş konusunda hem kendi
kamuoyunu hem de dünya kamuoyunu yanıltmaktadır. Rusya Enformasyon
Merkezi
hazırlanan
haberlerin
tümünü
kontrol
etmektedir.”
(http://www.watchdog.cz/?show=000000-000003-000002-000024&lang=1)
1990’lı yıllardan itibaren Çeçenistan’da devlet desteği almadan yayın
yapan medya kuruluşları faaliyet göstermeye başlamıştır. Ancak siyasi
istikrarsızlık, ekonomik sorunlar ve şiddet ortamı basın-yayın faaliyetlerinin
gelişimini de etkilemiştir. Bölgede etkili olan ve haber akışını belirleyen de Rus
medyasıdır. Çeçen medya olanakları son derece sınırlı gelişme gösterebilmiş,
bir diğer yandan Çeçen gazeteciler, Rusya kaynaklı şiddet olayları ve güvenlik
sorunları ile mücadele etmek durumunda kalmışlardır. Bu ortam özgür haberbilgi akışını ve Çeçen gazetecilerin ve hatta yabancı basının haber takibini son
derece sınırlamıştır.
Özellikle 1995 yılından sonraki dönem baskıların, şiddetin etkisinin
hissedilir derecede arttığı, gazetecilerin çalışma koşullarının son derece zor
olduğu bir dönem olarak belirtilebilir.
“Bölgede sadece Çeçen gazeteci ve medya mensuplarının değil, Rus
yönetiminin güdümünde hareket etmekten kaçınan bağımsız gazetecilerin görev
yapması da neredeyse imkansız olup Ruslar tarafından kaçırılan Çeçen
gazetecilerin sayısında bir artış gözlenmektedir. Çeçenistan’da bir gazetecinin
hayatta kalabilmesi Rus yanlısı hareket etme ve hükümetin belirlediği sınırlar
çerçevesinde haber aktarmaktır. Bu limitleri zorlayanlar ya da aşanlar
hayatlarını tehlikeye atmış olup birçok Çeçen gazeteci, bu nedenle savaş
sırasında hayatını kaybetmiştir. Büyük bölümü de yurt dışına kaçmak zorunda
kalmıştır.”(http://www.watchdog.cz/?show=000000-000003-000002000024&lang=1)
Çeçenistan’daki medya kuruluşları arasında en önemli paydayı hükümete
ait veya onun desteklediği medya kuruluşları oluşturmaktadır. Hem basım hem
dağıtım olanakları açısından bu kuruluşlar büyük bir sorunla karşılaşmazlar.
Başlarında bulunan yöneticinin hükümetle olan ilişkisine bağlı olarak gazetenin
tutumu değişkenlik de gösterebilmektedir. Bu gazeteler arasında “Vesti
Respubliki” “Daimokhk” “Vesti Groznogo” “Gums”, “Marsho”, “Terskaya
Nov”, “Orga” “Terkyist” “Zama”, “Terskaya Pravda”, “Iman” “Zov Zemli”,
“Khalkan dosh”,“Vozrozhdenije” “Zaneftyannyje Kadry” bulunmaktadır.Yine
hükümete yakın olduğu belirtilen televizyon ve radyo istasyonlarına 2003
yılından itibaren iki yeni televizyon istasyonu daha eklenmiştir. Moskova
tarafından kurulan Özgür Çeçen Radyosu (Radio Free Chechnya) bölge
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haberlerini devlet söylemiyle ve Moskova’nın bakış açısıyla yayınlanmaktadır.
Bunun yanı sıra Rus Askeri Radyosu da bölgede yoğun bir yayın ve propaganda
çalışması yapmaktadır.
Bağımsızlık yanlısı medya organları ise Çeçenistan’ın bağımsızlığından
yana yayın yapan medya kuruluşları olup yayın politikaları sebebiyle Çeçen
topraklarında ancak yasa dışı veya kayıt dışı basın-yayın faaliyetleri
yapabilmektedirler. Değişik kişi, komutan ya da liderlere bağlı olarak yayın
yapan bu gazetelerin ortak noktası, Rus işgaline karşı çıkan yayın politikaları
olup bunların büyük bölümü 1996-1999 arasında Çeçenistan içinde yayına
başlayan, ancak savaş sebebiyle başka bir bölgeye taşınmak zorunda kalan, tam
olarak nerede faaliyet gösterdiği bilinmeyen yayın organlarından oluşmaktadır.
Bu
yayınlar
ülkeye
gizlice
sokulmaktadır
(http://www.watchdog.cz/?show=000000-000003-000002-000024&lang=1).
Görüldüğü üzere Çeçenistan, bölgenin en sorunlu medya sistemine sahiptir.
Çeçenistan’da meydana gelen çok sayıda insan hakkı ihlali ise ne yazık ki
dünya gündemine doğru ve yeterli bir şekilde aktarılamamakta ve dünya
kamuoyu Çeçen sorunu ile ilgili bilgileri Rusya üzerinden almaya devam
etmektedir.
Kuzey Osetya Özerk Cumhuriyeti’nde Medya
Çeçenistan’ın batısında Kafkas sıradağlarının kuzey yamaçlarında yer
almaktadır. Yüzölçümü 8.000 kilometrekare olan Kuzey Osetya’da nüfusun
700.000 civarında olduğu ve nüfusun yarısından fazlasını Osetlerin, %30
civarında bir bölümünü Rusların, %5’ini İnguşların ve kalanını diğer Kafkas
halklarının oluşturduğu bilinmektedir. Başkenti Orkonidze olan Kuzey
Osetya’da Kafkasya’daki en öneli kuzey güney geçidi üzerindedir. Bu geçit,
Rusya’nın Gürcistan ile arasındaki en önemli bağlantı noktasıdır. Kuzey Osetya
etnik yapısı nedeniyle demografik açıdan daha az sorunlar yaşamaktadır.
Halkın önemli bir bölümü Rus asıllı olduğu için ülkede Rusça genel
kabul edilen bir iletişim dilidir. Aynı zamanda uygulanan kültür politikasında da
en önemli dinamiği oluşturmaktadır. Bu nedenle medya üzerinde Rusça’nın
önemli bir etkisi vardır. Esasen Rusya’da basılan Rusça dergi ve gazetelerin
çoğu ülke genelinde okuyucu bulabilmektedir. Bölgesel medyada haberden
daha çok ilgi çeken konular eğlence, magazin ağırlıklı olabilmektedir.
Ülkede Osetçe radyo ve televizyon yayınları yapılmaktadır.GTRK
Alanya Devlet tarafından yönetilen radyo televizyon kuruluşudur. Önde gelen
radyo yayın kuruluşu ise Alanya Radyosu’dur ve eğlence ağırlıklı yayın
yapmaktadır. Televizyon yayınlarında hükümet politikalarının açık hedef olarak
gösterilmesi alışılmış bir durum değildir ve yazılı basın görsel-işitsel basına
göre eleştirel yazılara, haberlere daha fazla yer vermektedir.
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İlk Osetçe gazete 1906’da yayın hayatına giren “Iron Gazet” 1912 yıllına
kadar yayınlanmıştır. Bu gazetenin 1917 de tekrar yayınlanma teşebbüsü hariç,
yayın süresi kısa olmuştur. İlk önemli gazete 1923'te çıkan Rastdzinad
(Hakikat)’dır. Oset basını esas hali ile iç savaşın bitiminden sonra ortaya
çıkmıştır. Günümüzde Kuzey Osetya’da yayınlanan önemli gazeteler arasında
Alantı Nıhas (Alanların Sözü) (Rusça-Osetçe), Komünist Osetya (Rusça)yerel
ve federal hükümeti eleştiren muhalif görüşlere sahip bir gazete, Esk (Rusça)
Kuzey Kafkasya Yahudilerinin çıkarttığı gazete, Mk-Kavkaz, (Rusça) Kuzey
Kafkasya’da yayınlanan haftalık bölgesel gazete, Narodı Kavkaz (Rusça),
bölgesel haftalık gazete, Kuzey Osetya, (Rusça). Devlete ait 1917 den beri
yayınlanan günlük gazete, Slovo, Rusça. 4 Temmuz 1920’den beri haftalık
yayınlanan gençlik gazetesi, Ekran, Devlet tarafından çıkarılan haftalık
enformasyon gazetesi sayılabilir.
Kuzey Osetya etnik yapısının daha az karışık olması gibi bir avantaja
sahiptir. Ancak buradaki istikrar da görecelidir. Etnik tansiyon her an
yükselebilmektedir. Medyanın gelişim koşulları ise zorlu şartlarla karşı
karşıyadır ve son derece sınırlı bir gelişme söz konusudur. Basın ve ifade
özgürlüğü özellikle Beslan okul olaylarının ardından ciddi şekilde
sorgulanmıştır. Gerek Rus, gerek dünya gerekse de Türk medyasında henüz
eylemcilerin kimlikleri tespit edilmeden bunların Çeçen olduklarından
neredeyse kesinliğe varacak düzeyde bahsedilmiş, yorumlar yapılmıştır. Rus
medyasının büyük bir bölümünün devlet kontrolünde olduğu unutulmamalıdır.
Olayın cereyan ettiği günlerde Rusya’ya karşı bir terör savaşı açıldığını, hatta
cihat ilan edildiğini yazan gazetelerde eylemcilere hiçbir taviz verilmemesi
gerektiği yönünde yazılar çıkmıştır. Sadece liberal yönlü bazı gazetelerde Rus
yetkililerin davranışları sorgulanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, olayı aydınlatmak
üzere Beslan’a giden gazetecilere yetkililer tarafından çeşitli engeller çıkarıldığı
vurgulanmalıdır.
(http://www.tasam.org/trTR/Icerik/158/beslan_kuzey_osetya_olayinin_ardindan)
Yalnızca
Beslan
olayları bile bölgedeki bilgi –haber akışındaki zaafiyetleri ortaya koymakta ve
uluslararası kamuoyuna haber aktarımında ki zorluklar ı göstermektedir. Beslan
olayları bölgeden doğru haber akışı gereksinimin önemini belirtmeye yeterli bir
dönüm noktası olarak ele alınabilir.
Kabartay-Balkar Özerk Cumhuriyeti’nde Medya
Kuzey Osetya’nın kuzeybatısında 12.500 kilometrekare yüzölçümüne
sahip olan bu cumhuriyetin Başkenti Nalçik’tir. Nüfusu 1 milyona yakındır.
Nüfusun %48’ini Kabartaylar, %9’unu Balkarlar, %33’ünü Ruslar ve %10’unu
diğer Kafkasyalı halklar oluşturmaktadır. Balkarlar Türk Kökenlidir.
Kabartaylar Çerkezlerle akrabadır (Özey,2000:32). Balkarlar sürekli olarak
Ruslara baş kaldırmış ve ülkeleri için bağımsızlık mücadelesi vermişlerdir.
Kabartaylar ve Balkarlar kendi içlerinde iki cumhuriyete ayrılmış iseler de
Ruslar bu ayrılmayı tanımamışlardır. Bu nedenle sürekli baskı altında kalan
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Kabartay-Balkar, Dağıstan ve Çeçenistan’dan sonra kaosun ve şiddet
olaylarının hakim olduğu üçüncü cumhuriyettir.
Ülkede yerel medya olanakları çok gelişmemiştir. Bir diğer yandan
cumhuriyette merkezi medyaya ve egemen söyleme karşı ciddi eleştiriler de
yapılmaktadır. İstikrarın istenmediği, merkezin kontrollü politikalar yoluyla
ülkeyi kontrol altında tutma isteği, halkların karşı karşıya gelmesinin otoriter
görüşlerin hakimiyetini ve gerekliliğini geçerli kılacak sebepler olduğu, bu
gerekçeyle istikrarlı politikalar üretilmediği gibi konular ülke gündeminde yerel
medya olanaklarının izin verdiği ölçüde dile getirilmektedir.
Ayrıca bazı yerel veya bölgesel medya kuruluşlarının Kabartaylar ve
Balkarlar arasındaki sosyal ilişkileri ülkedeki karışıklık politikasını sürdürecek
şekilde yansıttıkları ve bazı olayların çarpıtıldığı da kamuoyunda hüküm süren
ve zaman zaman ülke medyasına yansıyan görüşler arasındadır. Yazılı basın
organlarından Novaya Gazeta ve Gazeta Yuga’dabu görüşleri yansıtan iki
gazetedir. Ülkede yer alan ve çeşitli toplumsal çalışmalar sürdüren bazı sivil
toplum kuruluşları da merkezi medyanın bu gibi düşmanca ve nefret söylemini
tahrik edici yorumlarla şiddeti körüklediğini dile getirmişlerdir.
Başlıca medya kuruluşları arasında ise şunlar yer almaktadır: Yazılı basın
alanında Gazeta Ru,Adige Psatte ve Balkar dilinde yayınlanan Balkar
sayılabilir. Gazetelerin önemli bir bölümü devlet desteğinde çıkarılmaktadır.
Televizyon ve radyo yayınları genellikle Rus Televizyon ve radyo kanallarının
egemenliğindedir. Kabartay Balkar Cumhuriyeti’ne ait Nalçik TV ise bölgesel
bir kuruluştur. GTRK Kabartay-Balkar TV devlete ait yayın kuruluşudur.
Bağımsız NOTR de NTV kanalı üzerinden yayın yapmaktadır. TV’7 TNT
kanalı üzerinden yayınlarını izleyiciye ulaştırmaktadır.
Oldukça karışık bir coğrafyada ülkenin yerel basını da ciddi sorunlarla
karşı karşıyadır. En önemli sorunlardan biri genelde tüm bölgede gazetecilik
eğitimi olanaklarının çok sınırlı kalışı, basın alanında çalışacak eğitimli veya
deneyimli eleman eksikliği, etik sorunlar ve gazetecilerin zorlu çalışma
koşullarına rağmen ücretlerindeki yetersizliklerdir. Basın ve Enformasyon
Bakanlığı medya kuruluşlarının profesyonel gazeteci eksikliklerini gidermek
amacıyla bu alanda eğitime önem verilmesinin gerektiğini ve çalışmaların
yürütüldüğünü de belirtmiştir. Kafkasya’nın geneli gibi gazetecilik alanında Rus
haber kaynaklarına bağımlı bir haber akışı hem ülke içinde hem de
cumhuriyetin haberlerinin yurt dışına aktarımında etkili olmaktadır.
Karaçay Çerkez Cumhuriyeti’nde Medya
1993 yılında özerk cumhuriyet statüsü tanınan topluluk KabartayBalkar’ın batısında olup yüzölçümü 14.100 kilometrekare olan cumhuriyetin
yarım milyona yakın bir nüfusu bulunmaktadır. Bu nüfusun % 31’ini
Karaçaylar, %10’unu Adigeler, %7’sini Abazalar, %3’ünü Nogaylar, %42’sini
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Ruslar oluşturmaktadır. Kalanı ise diğer Kafkas halklarıdır. Karaçaylılar,
Almanlarla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle 1943 yılında sürgüne tabii
tutulmuşlardır. 1957’de vatanlarına dönmüşlerdir. Karaçay-Çerkez özerk
bölgesi yeniden kurulmuştur. Kuzey Kafkasya’da etnik sorunların en fazla
yaşadığı bölgelerden birisidir.
Karaçay_Çerkez Cumhuriyeti’nde baskın medya Rus medyasıdır. Rus
televizyonları ve radyoları, gazeteleri baskın medyayı oluşturmaktadır. Yerel
medya veya bölgesel medya olanakları çok gelişmemiştir. Hükümete ait Deyn
Respublic Rusça yayınlanan resmi gazete (hükümet ve parlamento çalışmalarını
ve kararlarını yayınlıyor) ve ayrıca Karaçay (devletin resmi haber gazetesi)
önemli sayılabilecek gazetelerden ikisidir. Karaçay dilinde yayınlanan Elburus
tarih, kültür ve haber ağırlıklıdır. Türk Dünyası ile gelişmelere de yer
vermektedir. Zaman isimli günlük gazete Balkar Bölgesi’nde Karaçay ve
Balkar dillerinde yayınlanmaktadır. Nogay Davası ismiyle haftada üç kez
yayınlanan gazete ise Nogayların sorunlarına yer vermektedir. Nogay ve
Karaçay Türkçeleriyle ve Rusça yayınlanan aylık bir dergidir. Kıpçak Ay,
Abaza dilinde yayınlanan Abazuşta, Adigece yayınlanan Vaze, Balkarca
yayınlanan Mingitov, Çerkezce yayınlanan Çerkez Heku, Balkarca Töre ve
çocuk dergisi Nur da yine aralıklı da olsa yayınlanmış veya yayınlanmaya
devam eden diğer yayınlar arasında sayılabilir. Rusça çıkarılan yayınlar da
mevcuttur. Ayıca bağımsız bir gazete Vesti Gor da bir diğer yayındır (Kalafat;
1999,153). 1924 den beri devlet tarafından yayınlananAbazaşta(Abaza Yurdu),
Vesti Gor(Dağdan Haberler), (Rusça yayınlanan özel gazete), Jıjn
Karaçayevo- Çerkes(Karaçay Çerkes’te Hayat), Mk- Kavkaz (Rusça
yayınlanmakta, Rusya’nın Kuzey Kafkasya'ya yönelik gazetesi) diğer
yayınlardan bazılarıdır.
Karaçay ve Çerkez Cumhuriyeti’nin resmi televizyonu yoktur. Ayrıca
etnik gruplara ait özel televizyon kanalları da gelişmemiştir. Rusya Federasyonu
bu halkların dilinde yayın yapmaktadır. Karaçay ve Çerkez Cumhuriyeti yerel
bölgesel medyası tıpkı Kuzey Kafkasya’nın genelinde olduğu gibi çok ciddi
sorunlarla karşı karşıyadır. Gazetecilerin yaşam standartları, eğitim koşulları,
Rusya’nın baskısı, bölgede şiddete açık bir sosyal-siyasi yapı gibi bir çok sorun
medyanın gelişimini ve basın ve ifade özgürlüğünü önemli ölçüde
etkilemektedir.
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SONUÇ
Rusya’nın Kafkasya coğrafyasındaki etkisini sürdürmek istemesi, bu
bölgedeki talep ve beklentileri etnik açıdan farklı halkların yan yana
yaşamasındaki bazı sorun ve sürtüşmeler, bu bölgenin stratejik önemi ve daha
bir çok sosyolojik, siyasal koşul Kuzey Kafkasya’yı sürekli gündemde
tutmaktadır. Bir diğer yandan Rusya’nın bölgeye yönelik politikaları, siyasi
istikrarsızlık üzerine kuruludur. Rusya’nın dış politikası özellikle komşu
coğrafyalarda istikrarsızlığa ve saldırganlığa dayalıdır (Demir;1998). Bu
uygulamadan en olumsuz etkilenen Kuzey Kafkasya bölgesi ve burada yaşayan
halklardır. Gorbaçov döneminde başlayan demokratikleşme hareketi, bölgede
geçici bir heyecan yaratmış ise de kısa sürede yerel sorunların daha da
büyüdüğü, bağımsızlık taleplerinin karşılanmadığı, baskıcı bir federatif yapının
siyasi istikrarsızlığı artırdığı bir ortama yerini bırakmıştır.
Bir diğer yandan “Birleşik Bağımsız Kuzey Kafkasya” yolunda Kafkas
halkına öncülük eden aydınların çoğaldığı da bir gerçektir. Demokratik ilkelere
bağlı, kendi kültürel değerlerini yaşatma yolunda istekli, özgürlük ve
bağımsızlık düşüncesini savunan genç bir jenerasyonun kendilerini ifade etme
istekleri, paralelinde basın ve ifade özgürlüğüne dayalı bir medya sistemine
yönelik talepleri de gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta dile getirilmiştir.
Bu konuda özellikle ortak bir dil arayışına ve ortak bir iletişim kanalına duyulan
ihtiyaç gündeme gelmiştir. Birleşik Bağımsız Kafkasya talebinin
gerçekleşmesinde bağımsız medya kuruluşlarına duyulan ihtiyaç çeşitli
platformlarda da dile getirilmiştir. Ancak ne yazık ki bu talebin
gerçekleştirilmesi pek de kolay gözükmemektedir. Ek olarak bölge genelinde
büyük gazeteler, radyo ve televizyon yayınları ve kuruluşları, hatta sinema,
sanat ve kültür etkinliklerinin Rusya’nın kontrolünde ve egemenliğinde olduğu
da belirtilmelidir. Bölge genelinde ortak olarak kullanılan dilin Rusça olması da
bu egemenliği pekiştirmektedir.
Ancak bölgede Kafkasya ülkelerinde konuşulan dillerin çeşitliliğini
yansıtabilecek bir yerel basın da mevcuttur ve halkların alım olanakları
ölçüsünde yerel basına ilgi gösterdiği de görülmektedir. Yerel medyada
öncelikle iyi eğitim almış basın çalışanlarına yönelik ihtiyaç göze çarpmaktadır.
Kafkasyalı düşünce önderlerinin bazı toplantılarda dile getirdiği ve çözümü için
öneriler sundukları bir diğer konu da yerel medya olanaklarının
güçlendirilmesinin gerekliliğidir. Bunun için çeşitli çalışmalar da
yürütülmektedir. Örneğin, Dağıstan Vatan Derneği isimli kuruluşun önemli
yayınlarının halka ulaştırılması için önlemler alınması talebi, basın-yayın
teşkilatlanmasına yönelik faaliyetler, yeni radyo televizyon yayın binaları inşa
edilmesi istekleri ve bu konuya yönelik kampanyalar bu çalışmalardan sadece
bazılarıdır.
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Bu çalışmaların istikrar kazanması, organize çabalar haline
dönüştürülmesi, karşılıklı iş birliği ve dayanışmanın tüm cumhuriyetlere
yayılması, ekonomik sorunların aşılması vb. bir çok konu henüz bölge
medyasının aşamadığı durumlardan sadece bazılarıdır. Yerel basının büyük
ölçüde Rusya kontrolünde tutulması, gazetecilere yönelik şiddet olaylarının
devam etmesi, ekonomik yoksulluk, propaganda ve nefret söylemi içeren
yayınların bireysel ve toplumsal etkileri, Çeçenistan olayları gibi konuların
terörizmle bağdaştırılmaya çalışılması ve Rus medyası tarafından dünya
gündemine bu şekliyle sunulması ve daha bir çok konu bölgesel ve yerel
medyada çok önemli sorunların varlığına işaret etmektedir. Kafkasya, çok
önemli ve her açıdan stratejik bir bölgedir. Kafkasya’nın medya dahil olmak
üzere çözüm bekleyen çok sayıda sorunu mevcuttur. Çok önemli insan hak ve
ihlallerine de sahne olan bu bölgeden doğru, sağlıklı ve etik değerlere sahip bir
haber akışının bir an önce sağlanması ise sadece ulusal boyutta değil
uluslararası acil bir gerekliliktir.
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KÜLTÜREL YAKLAŞIMLAR EKSENİNDE YAKIN DÖNEM BATI
SİNEMASINDA KIZILDERİLİ TEMSİLLERİ
Onur KEŞAPLI*
Ahmet DÖNMEZ**
Özet
Amerikan sinemasında Western türüyle ortaya çıkmış “barbar” Kızılderili
temsilleri 1990 yılında çekilen “Kurtlarla Dans” filmiyle birlikte, yerini görece
olumlu bir yaklaşıma bırakmış ve yakın dönem Batı (Amerika Birleşik
Devletleri, Yeni Zelanda, Avustralya) sinemasında Kızılderili kültürünü konu
edinen filmlerin sayısında artmış yaşanmıştır. Hollywood’un ana akım stüdyo
filmlerinde tarihsel olarak ele aldığı Kızılderili motifi, bazıları Kızılderili
sanatçılar olan bağımsız sinemacıların çektikleri filmlerle temsil edilmektedir.
Bu yapıtlarla birlikte, yakın dönem Batı sinemasının Kızılderili kültürüne
yaklaşımında iki kavram öne çıkmaktadır. Birincisi, 18 ve 19. yüzyıl romantizm
akımında ortaya çıkan ve Batılının yanında yer alan “soylu vahşi” figürüdür.
“Batı gözüyle Kızılderililer” olarak adlandırılabilecek bu yaklaşım, uygarlık
öncesi insanın “soylu özüne” halen sahip olan “vahşilere” duyulan hayranlıkla
ilişkilendirilmektedir. İkinci kavramsa, ilkel kabilelerinin gündelik yaşam
pratiklerinden olan “potlaç”tır. “Armağan veya karşılıklı yükümlülük toplumu”
olarak özetlenebilecek bu kavram, tıpkı soylu vahşi olgusu gibi filmlerde yer
almaktadır. Eskiye göre olumlu bir dönüşüm sürecinde olmasına rağmen
filmlerde yer alan bu temsiller, Kızılderililer hakkında ötekileştirme ve
önyargıları barındırmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda çalışmada, yakın
dönem Batı sinemasında yer almış Kızılderili temsilleri, kültürel yaklaşımlar ve
niteliksel film analizi çerçevesinde irdelenecektir.
Anahtar Sözcükler: Kızılderili, Batı, Sinema, Soylu Vahşi, Potlaç

THE REPRESENTATIONS OF INDIANS IN RECENT WESTERN
MOVIES IN THE AXIS OF CULTURAL APPROACHES
Abstract
A relatively positive approach together with the movie “Dances with
Wolves” shot in 1990 took the place of the barbaric Indian representaions
emerged with the Western genre of the American cinema, and the number of
movies with the topics of Indian culture in the recent cinema in the West
*

Uşak Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Araştırma Görevlisi.
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü,
Araştırma Görevlisi.
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(U.S.A, New Zealand, Australia) has increased. Recently independent
directors, some of them are Indian artists, have been shooting movies
representing the Indian motif that Hollywood historically took in the main
stream studio movies. With these productions, two concepts have become
prominent in the approach to the Indian culture of the recent cinema in the
West. The first concept is the “noble savage” figure that emerged in
romanticism of the 18th and 19th centuries, and took its side next to the
Western figure. This approach, which could be referred to as “Indians in the
eyes of West”, has been associated with the admiration for the “savages” that
still have the “noble self” of the pre-civiziation human. As for the second
concept, it is potlatch which is a practice of everyday life of the primitive
tribes. This concept, which could be summerized as “gift or mutual obligation
community” is involved in the movies just as the fact of noble savage. These
representations, although the presense of a positive period of transformation as
compared to the past, keep hosting the prejudices and marginalizing about
Indians. Accordinly, in this study, the Indian representations which are
involved in the recent cinema of the West will be examined within the frame of
cultureal approaches and qualitative movie analysis.
Key words: Indians West, Cinema, Noble Savage,potlatch
GİRİŞ
Dünya sinemasının egemen ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri’nin
(ABD) sinema tarihine bakıldığında, Western türünün özel bir yeri olduğu
görülmektedir. Bu durum, Western türünde çekilen film sayısının fazlalığından
çok konu, tarih ve mekân üçlüsü açısından “Vahşi Batı”nın, ABD için ulusal bir
“başlık” olmasından kaynaklanmaktadır. Böyle bir ulusal anlatının, Türkiye
dâhil olmak üzere dünyada birçok ülke tarafından ilgiyle izlenmesi ve taklit
edilmesi hatta İtalyan sinemasında “Spagetti Western” olarak adlandırılacak
biçimde bir alt türe evrilmesi, Western’i ve kodlarını evrensel bir
sinematografiye yükseltmiştir. Vahşi Batı’nın ve türün başat öğelerinden olan
Kızılderililerin Western sinemasında bolca yer alması, farklı bir topluluğun
“ilkel yaşam” biçimlerini, farklı yorumlar ve kültürel okumalarla aktarılmasını
olanaklı kılmıştır. Özellikle “beyaz”ların, daha doğru bir tabirle Batı’nın
gözünden getirilen bu yorum ve aktarmalar, uzun yıllar boyunca ırkçı bir
yaklaşımın doğurduğu “ötekileştirme” hatta “canavarlaştırma” şeklinde
olmuştur. Sinema tarihinin önemli oyuncularından biri olan Marlon
Brando’nun, Akademi Ödülleri’ni reddetmesine sebep olacak denli tek yanlı bu
yaklaşıma karşı, oldukça az örnekle birlikte bazı yapımlar, klişe Kızılderili
temsillerinde olumlu yönde değişiklikler ortaya koymuştur. Ortak kanıya göre,
yönetmenliği Kevin Costner’ın yaptığı Kurtlarla Dans (1990), Hollywood ve
Kızılderililerin “barıştıkları” filmdir. Buradan hareketle çalışmada, Kurtlarla
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Dans filmi ve sonrasında yakın dönem Batı sinemasında Kızılderili temsilleri
kültürel yaklaşımlar ekseninde değerlendirilmiş, uzlaştıkları ve/veya
farklılaştıkları noktalar ele alınıp, 1990 öncesine göre ne gibi değişimler
geçirdiği üzerinde durulmuştur.
Batı olarak, Hollywood ve bağımsız sinema örnekleriyle, ABD’nin
dışında, Kızılderililerle benzer tarihsel süreçler yaşamış Yeni Zelanda ve
Avustralya sinemaları örneklendirilmiştir. Ayrıca seçilen filmlerde, ortak
kavramlar olarak yer alan “potlaç ve soylu/bilge vahşi” hakkında
değerlendirmeler yapılmıştır.
Western Türünün Kısa Tarihi ve Dönüşümü
David Wark Griffith’in 1915 yılında çektiği, Bir Ulusun Doğuşu ile
birlikte daha özgün bir dile kavuşan sinemada, Western türünün ilk örneği ise
bundan daha eskiye, 1903 yılına kadar uzanmaktadır. Haydutların bir treni
soyma macerasını anlatan Büyük Tren Soygunu, türün vazgeçilmez kodları
olacak olan “soygun, haydut, tren, at arabası” gibi sunumları da öncülemektedir.
Özellikle 1930’lu ve 1940’lı yıllarda çekilen film sayısı bağlamında altın çağını
yaşayan Westerni, Scott Simon, şu şekilde tanımlamaktadır:
Western, uçsuz bucaksız arazilere, uygarlığın sınır boylarına meydan
okuma iddiasındadır. Buralarda her şey olabilir ve ancak, bilinmeyeni mucizevi
bir biçimde önceden tahmin eden kişi, varlığını sürdürebilir. En azından
öykülerde yazılar budur. Aslında western, belki korku filmi dışında, en kısıtlı ve
formüle edilmiş film türüdür. Aynı kovboy yıldızlardan oluşan görece küçük bir
kumpanyanın üyeleri, her seferinde yeniden atlara atlayıp yola koyulur, hep
aynı kötü adamlar da yeniden hayat bulurlar. Westernlerde bize, ferahlatıcı
uyku saati masalları okunur, hem de hiç bıkıp usanmamacasına: ilk öncüler ne
özverilerde bulunmuş, ülke asıl büyümüş, yasaların hâkimiyeti nasıl başlamış,
Amerika kendi kendinin içinden tamamen boy atıp serpişmiş halde nasıl fırlamış
gibi. Beyazperdenin aşina yüzleri ile aşina bir tarih, ancak rüyalarda görülen
bir kusursuzlukla eşleşir(Simon, 1985a: 39).
ABD’de sinema, popüler bağlamda tarih yazımının en güçlü
aygıtlarından biri olmuştur. Westernde beyaz adamın yenidünyayı, vahşi batıyı,
nasıl ele geçirip modernize ettiği, beyazperde üzerinden bir tarihsel anlatı
şeklinde aktarılıp ideoloji inşa edilmiştir. Simon’a göre Westernler, tarihten
yola çıkıp, kendilerine efsane süsü vererek ideoloji olarak noktalanmaktadır
(1985a: 39). Böyle bir anlatı bütününde, Kızılderililere biçilen roller ise,
nedensizce beyazlara saldıran, tecavüz eden, yağmalayan, kafa derisi yüzen, her
hangi bir konuda müzakere edilemediği gibi genelde konuşmayan, hatta
konuşamayan ilkel yabaniler şeklindedir. En iyi ihtimalde ise beyazlar
tarafından eğitilerek medenileştirilmiş, artık Kızılderili olmayan ve İngilizce
konuşan yerliler vardır. Fakat buna rağmen, özellikle Westernin altın çağında
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Batılı için Kızılderili sunumu her daim “bizden olmayan/öteki” şeklindedir.
Konuyla ilgili Richard Kearney şunları söylemektedir:
Kimliğe ilişkin Batılı söylemlerin çoğu, “biz”den olmayan bir Ötekinin
bilinçdışı projeksiyonu üzerine kuruludur. Siyasetin kolektif düzeyinde, kendini
yabancı bir düşman ile karşıtlık içinde tanımlayan seçilmiş bir “ulus” ya da
“halk” kılığına bürünür bu. Yunanlar için Barbarlar, Yahudi olmayanlar için
Yahudiler, Haçlılar ile Hristiyan olmayanlar, Aryanlar ile Aryan olmayanlar
arasındaki eski husumetler buna delildir. Böyle yaftalar modern “medeni”
uluslarda da görülür. Mesela İngilizler, sömürgeci amaçları doğrultusunda
kendilerini seçilmiş halk addetmiş, “halk olmayan” diye niteledikleri
İrlandalılarla karşıtlık içinde tanımlamıştır. Saf olanı pis olandan ayırmaya
yönelik bu stratejiye, sonraları Afrika, Asya ve Amerika’daki denizaşırı
sömürgelerin tabi ırkları söz konusu olduğunda da başvurmuşlardır. İngilizler
Fransız ve Amerikan devrimlerinin soyut haklarına da o “devredilemez miras”,
“atalarından yadigâr haklara” dayanarak karşı çıkmıştır. Ama bağımsız
Amerika da, özgürleştirici retoriğine rağmen, köleleri ve kıtanın yerlilerini - ve
daha sonraları “komünistleri” - yaftalayıp yeni bulduğu günah keçileri ilan
edecektir (Kearney, 2012: 95-96).
İkinci Dünya Savaşı sonrası Western filmlerinde azalma eğilimi görülür
ve bu durum, takip eden yıllarda da sürerek türün, çok az sayıda örnek dışında
yok olmasına sebep olur. Bu süreci, Western filmlerinin yerini bir alt tür olarak
savaş filmlerinin almasına bağlayan Ertan Yılmaz, sürecin nedenlerini şu
şekilde açıklamaktadır:
Westernlerin vazgeçilmez motifi “Vahşi Batı”nın ele geçirilmiş
olmasıdır. Şimdi sıra yeni ve başka bölgelerin keşfi ve istilasına gelmiştir. Vahşi
Batı’ya “beyaz” uygarlığın taşınması tamamlanmıştır. Ayrıca Westernlerin, en
etkililerinin bile, izleyici açısından savaş filmleri kadar etkili olmadığı da
eklenmelidir. Çünkü bir posta arabasının kazasız-belasız, sağ salim hedefine
varması, bir kasabanın savunulması ya da bir Kızılderili kabilesinin yok
edilmesinin, ülkenin savunulması, güvenliği ve geleceği kadar önemli ve bundan
dolayı da haz ve heyecan kaynağı olmadığı açıktır. Vahşi Batı'nın keşfi ve
istilasının tamamlanması Westernlerin popülaritesine büyük darbe indirirken,
dünyamızda militarizmin yükselişi sonucu, son derece can alıcı bir konu olmayı
sürdüren savaş, bu türden filmlerin (savaş filmlerinin) popülaritesinin artmasını
getirmiştir(Yılmaz, 1997: 27).
Yılmaz’ın sözünü ettiği üzere, western türünün sayısı azalmakla birlikte,
en büyük ve hızlı düşüş, ABD’de Kennedy başkanlığıyla birlikte yükselen
eğilim olan liberalizmin ve dünyada yükselişe geçen sistem karşıtı özgürlükçü
hareketlerin egemenliğinde geçen 1960’lı yıllarda olmuştur. Simon’a göre bu
türün neden tam da o sıralarda çöktüğünü açıklamak kolay değildir. Yazar
izleyicilerin hiç kıpırdamadan oturup Amerikalıların moral üstünlüğüne
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dayanan “kendini beğenmiş methiyeleri” sonuna kadar izleme heveslerini,
Vietnam savaşının kırdığını belirtmiş ve Watergate Skandalı’nın “tabuta çakılan
son çivi” olduğunu vurgulamıştır (1985b: 54.). 1960’ların sonlarıyla birlikte
Western türünde bir üslup ve ton değişimi görülmektedir. Bu durum
beraberinde Kızılderili temsili açısından ilk değişimleri işaret etmektedir.
Arthur Penn’in 1970 yılında yönettiği Little BigMan bu anlamda bir dönüm
noktası olarak nitelendirilir. Film, muhafazakâr Amerikalılar ve elbette türün
dokunulmaz figürlerinden olan, “Sioux” kabilelerine uyguladığı katliamlarla
bilinen General Custer’ın tüm askerleriyle birlikte öldüğü “Little Big Horn”
savaşının tanığı yaşlı bir beyazın gözünden anlatılmaktadır. Filmin ana
karakterinden olan yaşlı beyaz adam Kızılderililer tarafından büyütülmüştür.
Kızılderililere yapılan katliamlar hakkında “soykırım” nitelemesi yapan film bu
açıdan cesur ve öncü sayılmaktadır. Yönetmen filmle ilgili bir söyleşide Little
Big Man ile birlikte Kızılderililerin yanında yer alan filmler görülmeye
başlandığı, bunun nedeni olarak kendi filmini göstermek istemiyor olsa da
senaryonun elden ele dolaştığını belirtmektedir (Penn’den aktaran Crowley,
1985). Film, yer yer güldürü türüne de yakınlaşarak karakterleri karikatürize
etmektedir. Örneğin General Custer, o güne dek alışılageldiğinin aksine
“gülünç” bir portre ile perdeye yansıtılmıştır. Simon’a göre 1970’li yılların en
iyi Westernleri, estetik yönden türün dışında kalarak, hedef kitle açısından
kaba-saba ve siyah-Kızılderili karşıtı beyazları hedeflemeyen filmlerdir (Simon,
1985b: 54). Buna karşın yönetmen Arthur Penn aynı söyleşide kendisine
yöneltilen “Amerika saflığını gerçekte Little Big Man filminin geçtiği yıllarda
Kızılderililerin katliamıyla mı yitirdi?” sorusuna cevaben şunları söylemiştir:
“Hayır! Belki bunu söylemek yanlış, ama ben o düşüncede değilim. Bu
kıtanın, Amerikan yerlilerinin yok olması anlamına gelen fethi, dünyadaki
yayılmanın bir sonucuydu. Sanırım insanlar bunun doğru olduğunu sanıyordu o
zaman. Birtakım değerleri yargılamak istemiyorum, yalnızca açıklamaya
çalışıyorum. Misyonerlerin ilkel toplumlar diye niteledikleri insanlar arasına
karışıp, birkaçının dinini değiştirmelerinde temiz bir şeyler vardı. Amerikan
rüyasını gerçekleştirebileceklerine inanıyorlardı. Böyle bir hareket, yanlış bile
olsa, ülkemin önce olmaya eğilimli doğasının sonucuydu” (Penn’den aktaran
Crowley, 1985: 61).
Bir başka açıdan film, Custer’la birlikte Kızılderili temsillerinde de
güldürüyü besleyecek bir anlatıma yönelmektedir. Bir bütün olarak İngilizce
konuşan Kızılderililerde, isim olarak “Kulak Kiri” gibi güldürü amacına yönelik
tercihlere yer verilmektedir. Bir diğer güldürü öğesi olaraksa eşcinsel bir
Kızılderili karakteri öne çıkar. Bu gibi örneklerden anlaşılacağı gibi, bir
topluluğun kültürel temsili açısından oldukça olumsuz bir tavrı olan filmde
ayrıca, şeflerin kadın düşkünü olarak resmedilmesi ve kutsal öngörülerinin
alaya alınması dikkati çekmektedir. Rekin Teksoy filmin, eleştirel yaklaşımdan
uzak, Kızılderili-beyaz adam çatışmasını körükleyerek uzlaşmayı engelleyen
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anlayışı güler yüzlü bir anlatımla vurguladığını, Westernin bütün özelliklerine
yer vererek görselliği öne çıkardığını ve iki kültür arasındaki çatışmada
beyazlara oldukça sevecen bir biçimde yaklaştığını söylemektedir (Teksoy,
2005: 809). Bu durum filmin konuya yaklaşım açısından ciddiyetsizliğini ve
ayrışmaları derinleştirici bir üslupta olduğunu göstermektedir.
Yakın Dönem ABD Sinemasında Kızılderililer
Western türünün geleneksel anlatısından uzaklaşmakla eş güdümlü olarak
yakın dönemi konu edinen filmlerde, Kızılderililere olan yaklaşımda az olsa da
olumlu değişimler görülmektedir. 1990 yapımı Kurtlarla Dans, çağdaş bir
Western olmanın ötesinde Kızılderililerle duygudaşlık kurma anlamında öncü
ve popüler bir örnektir. Kuzey-Güney İç Savaşı’nda yer alan ve savaşmaktan
bunalmış halde, ölme amacıyla kendini feda etmekle intihar etmek arasında bir
eylemi amaçlayan ana karakter, bir anda kendisini rütbesi yükselmiş ve dilediği
yerde görev alabilme şansına sahip bir kahraman olarak bulmaktadır. Yeni
görev yeri olarak tercihini, Kızılderilileri görmek amacıyla, ısrarla sınır bölgesi
olarak belirtir. Kendisine yabancı olarak gördüğü Kızılderilileri görmek adına
sınıra giden Batılı figürünü Richard Kearney şu şekilde betimlemektedir:
“Yabancı” figürü genellikle kendilerini başkaları üzerinden veya
başkalarıyla karşılaştıklarına göre tanımlayamaya çalışan insan için bir sınır
deneyimi olarak iş görür. Yunanlıların ‘barbarları’, Romalıların Etrüskleri,
Avrupalıların denizaşırı egzotik diyarlarda ‘vahşiler’i olmuştur. Plymouth’tan
yola çıkan bir hacının Maccachus kıyılarında Pequot kabilesinden biri ile
karşılaştığında ‘Bu yabancı da kim?’ diye sorduğunu düşünün mesela-işte
Batının sınır miti bunun tipik bir örneğidir(...). Yabancılar birbirinin gözünde
neredeyse daima ötekidir
“ (Kearney, 2012: 15).
Sınıra gittiğinde terkedilmiş karakolu gören ana karakter, tek başına işleri
düzene koyma çabasına girişir. Yönetmen, ana karakterin sürekli “yabancılar”
tarafından izleniyormuş hissini tetikleyecek kamera açılarına başvurur. Buna ek
olarak diyaloglarda Kızılderililer için geçen “katil ve hırsız” sıfatlarının
etkisiyle birlikte, “gölge ve uğultular” eşliğinde askerin yaşadığı tedirginlik,
bilinmeyenden doğan korku izleyiciye aktarılır. Bununla birlikte filmde somut
olarak görülen ilk Kızılderili grubun, “acımasız katillerden ve hırsızlardan”
oluşması bu hissiyatı güçlendirir. Sonrasında barışçıl olarak resmedilen “Sioux”
yerlileriyle temas sağlanır ve en başta gördüğümüz “Pawnee” kabilesinin kötü
Kızılderililer olduğunu anlaşılır. Sioux’larla etkileşimi arttıran asker, görece
hızlı bir biçimde onlara hayran kalarak kabileden biri olmak üzere dillerini
öğrenir ve “Kurtlarla Danseden” adını alır. Ardından Kurtlarla Dans edenin
ailesinin de tıpkı Little Big Man’de olduğu gibi, Pawnee’ler tarafından
öldürülmüş ve Sioux'lar tarafından büyütülmüş beyaz bir adamın, yerli bir
kadınla evlenerek kurulan bir aile olduğu anlaşılır. Kahramanın kabilenin
savaşçılarıyla birlikte hem Pawne’lere hem de beyaz yerleşimcilere karşı
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savaşını konu alan film, kapanış jeneriğiyle yok olmuş Sioux kültürüne bir “ağıt
yakma” amacındadır.
Kurtlarla Dans filminin dünya çapında büyük beğeni toplayarak önemli
yarışmalardan ödüller almasından sonra, Hollywood sinemasının Kızılderililere
olan ilgisinin arttığı söylenebilir. Bu dönemde çekilen, yönetmenliğini Michael
Mann’in üstlendiği, 1992 yapımı Son Mohikan filmi, 1700’lerde Kuzey
Amerika’da, İngiltere ve Fransa arasında yaşanan sömürge savaşını, sayıları
giderek azalmakta olan Mohikan kabilesinin son üç bireyi üzerinden
anlatmaktadır. Filmde Mohikanların sonuncusu olarak, yine ailesini kaybettiği
için Kızılderililer tarafından büyütülmüş bir beyaz konu edilmiştir. Daha sonra
ABD’yi kuracak olan kolonilere ve milislere odaklanan film, Kızılderilileri bir
“motif” olarak kullanıp, İngiliz sömürgeciliğine karşı tavır alarak, Amerikan
milliyetçiliğini vurgulayan bir yapıt olarak değerlendirilebilir. Buna karşın
filmin baş kötüsü, yine Kızılderili olan Magua isimli bir Huron’dur. Film
Magua’nın Mohikanlar tarafından öldürülmesine kadar gerilim öğeleriyle
ilerlemekte, sonrasındaysa Aristocu bir katarsis anlayışıyla dinginleşmektedir.
1997 yılındaysa bu kez, 1976’da aynı adlı biyografik kitaptan uyarlanan
Küçük Ağaç’ın Eğitimi sinemalarda yer alır. 20. yüzyılın başlarında, anne
babasını bebekken kaybeden bir Çeroki (Cherokee) olan Küçük Ağaç’ın,
büyükanne ve büyükbabası tarafından Kızılderili kültürüyle eğitilmesini, bu
süreçte doğada ve şehirde başlarına gelenleri anlatan kitabın uyarlaması, eserin
aslıyla örtüşmeyen bir seyirde ilerlemektedir. Kitapta Çeroki kültürü, edebiyatta
ve sinemadaki benzerlerinin aksine, yüzeysel bir ağıt yakmak yerine, “gidişat”
olarak adlandırılan akışın içinde bir kültürü, okuyucuyu düşünmeye çağıran bir
anlatıyla betimlemektedir. Film ise aksiyona ve ana akım Hollywood
sinemasının kodları gereği duygulara dayanan bir üslubu tercih etmektedir.
Kitapta kısa bir yer tutan yetimhane, filmde çatışmanın odağı haline
getirilmiştir. Yine kitapta Küçük Ağaç yetimhaneden olaysız bir biçimde
ayrılırken, film, büyükbaba tarafından bir kaçırılma/kurtarılma sekansı
içermektedir. Genel olarak filmin anlatısı, kitabın tam aksine beyazların gözüyle
Çerokilerin temsili şeklindedir.
Hollywood’un büyük ekonomik gücü yanında, kendine her daim alan
açma uğraşındaki Amerikan bağımsız sinemasının Kızılderili sanatçıları,
2000’li yıllarla birlikte küçük bütçeli yapıtlar ortaya koymaya başlamıştır. 2002
yapımı Skins adlı film, hem sinematografik açıdan hem de festivallerde
yakaladığı başarıyla öne çıkan bir yapıttır. Kanada’nın Kızılderililer için
hazırladığı bölgelerde geçen film, biri polis diğeri işsiz ve alkolik olan iki
Kızılderili kardeşin hikâyesini anlatmaktadır. Kardeşlerden biri asimile olmuş
ve sistemde kabul görüp yükselebilmiş, diğeriyse yoksulluk batağında sisteme
entegre olamamış olmanın yarattığı yıkıma rağmen mücadele vermeye
çalışmaktadır. Kardeşler üzerinden Kızılderililerin tarihsel değil güncel
sorunları üzerine eğilen Skins adlı film, polis olan kardeşin, hastalıktan ölme
91

TÜRKBİLİM TEMMUZ 2015

noktasına gelen “uyumsuz” kardeşi üzerinden yaşadığı aydınlanmayı
aktarmaktadır. Hem “fiziksel” olarak hem de “ruhen” öldürülen yerli kültürünü
temsil eden alkolik kardeşin, 1968 hareketleri arasında radikal bir çizgi tutturan
“Amerikan Yerli Hareketi” üyesi olması, filmin ideolojik yönünü ortaya
koymaktadır. “Wounded Knee” kasabasının işgali ve ABD’nin Kızılderili
katliamları dönemlerinde görev alan dört büyük başkanının dev heykellerinin
yer olduğu Rushmore anıtının kirletilmesini gerçekleştiren örgüte, açıktan bir
göndermeyle sonlanan film, kardeşinin ölümünün ardından, polis karakterin,
anıta kırmızı boya dökmesiyle sonlanmaktadır.
Amerikan sinemasında, Kızılderili temsiline dair diğer örnek ise 2007
yapımı Bury My Heart at Wounded Knee filmidir. Hollywood ana akım
kalıplarına sahip bir senaryo izleğine sahip bu film; Kızılderililerin Custer’a
karşı Little Big Horn’da kazandıkları savaş sonrası, ABD hükümetinin strateji
değiştirerek, şefler arasındaki ittifakı anlaşmalarla bozmasını ve yalnız kalan
ünlü Şayen (Cheyenne) şefi Oturan Boğa’yı yenilgiye sürüklemesini konu
etmektedir. Fakat bu yenilgi savaş meydanında değil, Kızılderililerin modern
şehir koşullarında yaşamaya mecbur bırakılmalarıyla gerçekleşmekledir.
Beyazlar tarafından eğitilen bir Şayen’in de özveriyle çalıştığı modern bir
dönüşüm ve uyum projesinin, Kızılderililere refah sağlamak yerine hastalık ve
açlık getirmesi sonucu bir isyan başlar. İsyanla beraber, başta Oturan Boğa
olmak üzere onlarca yerlinin Wounded Knee’de katledilmesiyle noktalanan
film, kronolojik bir anlatıyla gerçekçi bir atmosfer yaratmaktadır. Bu
doğrultuda, Kurtlarla Dans sonrasında beyazperdede “kutsiyet mertebesine”
yerleştirilen Kızılderililer, bu filmde Oturan Boğa özelinde eleştiriye konu
olmuştur. “Savaşın ve şiddetin Kızılderililerin özünde olduğunu” söyleyen
beyaz generale cevap veremeyen Oturan Boğa, film boyunca ilgi ve iktidar
peşinde bir şef olarak resmedilmektedir. Kızılderililerin yıllar sonra sinemada
tekrar İngilizce konuşmaya başladıkları bu film, yukarıda adı geçen Amerikan
Yerli Hareket’nin Wounded Knee’yi işgal etmesinin asıl gerekçesi olan katliamı
konu edinir gibi gözükürken, beyazlar kadar Kızılderililerin de “suçlu”
olduklarını algısını yaratmaya çalışmaktadır.
Yakın dönem ABD sinemasında Kızılderili temsillerine bakıldığında,
Hollywood ve bağımsız sinemacılar arasındaki farklar netleşmektedir. Bu
farkların başında Hollywood’un Kızılderilileri tarihsel olarak anlatmaları,
bağımsız sanatçıların ise günümüzde Kızılderililerin yaşadıklarını anlatmak
bağlamında, güncel sorunlara değinmeleri gelmektedir. Western dönemi
boyunca Kızılderili’yi olumsuzlayan Batılı bakış açısının, Kurtlarla Dans’la
birlikte Kızılderili “sempatizanlığına” dönüşü ve ardından Bury My Heart at
Wounded Knee filmiyle mesafeyi tekrar koyuşu, kısa süreli bir söylem
dönüşümünü ortaya koymaktadır.
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Yeni Zelanda ve Avustralya Sinemalarında Kızılderili Temsilleri
Hollywood filmlerinde, bir nevi Amerikan ulusal sinema kodlarına sahip
ortak ve sürekli bir sinematografik anlatım söz konusudur. Amerikan bağımsız
film yapımcılarının buna uymayan üslupları sonucu, ikilik doğuran Amerikan
sinemasının aksine, Yeni Zelanda ve Avustralya sinemalarında farklı bir durum
görülmektedir. Yeni Zelanda ve Avustralya sineması sektörleşme ve ulusal bir
sinema dili yaratma konusunda eksikliklere sahip oldukları için, ikilikten çok,
çok seslilik içinde yapıtlar vermektedir. Daha genç olan bu ülke sinemalarında
yerli yönetmen ve yapımcılar, 2000’li yıllarla birlikte kendi eserlerini ortaya
koymaya başlamıştır.
Yönetmenliğini Niki Caro’nun üstlendiği, 2002 yapımı Whale Rider,
Yeni Zelanda yerlileri olan Maorilerin mitolojisini anlatan “epik ve lirik” bir
yapıttır. Film Maori inancının en önemli figürü olan, yurtsuz kalmış Maorileri,
bir balinanın sırtına binerek yeni vatanlarına götüren Paikea karakteri üzerinden
ilerlemektedir. Yok olma tehlikesine karşı kendi kültürlerini yaşatma
çabasındaki Kızılderililerin şefi Koro, oğullarının liderlik için gereken
özelliklere sahip olmamaları nedeniyle, tek torunu olan ve ismi asla bir kıza
verilemeyeceği için reddettiği Paike’yı istemeyerek de olsa eğitmektedir. Kuzey
Amerika kabilelerinin bazılarında görüldüğü gibi Maorilerde de güçlü olan
ataerkil ilişkiler nedeniyle Paikea dedesinin gözüne bir türlü girememektedir.
Başarısı ve azmine rağmen Koro’nun torununa duyduğu güvensizlik ve
memnuniyetsizlik giderilememektedir. Torunu yerine denediği oğlanların
başarısızlığı, toplumsal çürümenin Maorileri de sarması ve türlü olumsuzluklara
engel olamayan Koro, balinaların karaya vurmalarına çare bulamazken, Paikea,
tıpkı uzak atası gibi balinaları denize ve yaşama döndürmeyi başarmaktadır. Bu
sayede uzlaşan dede-torun aracılığıyla Whale Rider, Maori kültürünün yaşadığı
sıkıntıları, buna karşın verdiği yaşam mücadelesini anlatmakta, daha da
önemlisi bu anlatıyı kültürlerine dönük eleştirel bir yaklaşımla yapabilmektedir.
2011 Avustralya yapımı Toomelah filmi ise, günümüzde geçen ve
Aborjinlerin yoksulluk, işsizlik, suç ve şiddet içinde süren yaşantılarına
odaklanmaktadır. 2002 yılında Bulutlarda filmiyle yine Kızılderililerin
sorunlarına ve beyazlarla etkileşimlerine, günümüz hikâyesiyle eğilen yönetmen
Ivan Sen, Toomelah’da on yaşında bir çocuğun okulda yaşadığı sıkıntıları,
ebeveynleriyle olan iletişimsizliğini, arkadaşlarıyla şiddet dolu etkileşimini ve
tüm bunların doğurduğu sonuç olarak, çetelerin yanında kendini bulmasını
anlatmaktadır. Bir çocuğun gözüyle bütün bir Aborjin toplumunun içinde
bulunduğu çaresizliği, kültürlerinden tümüyle kopmuş olmalarını modernist bir
anlatıyla işleyen film, sinematografik olarak Vertov’un Sine-Göz kuramına
yakınlaşarak kurmacadan çok belgesel üslubuna oturmaktadır. Film, çocuğun
dramını izleyiciye aktarmak yerine yabancılaştırıcı Brecht estetiğiyle,
izleyicinin her hangi bir duygusal heyecana kapılmadan düşünmesini sağlamayı
amaçlamaktadır.
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ABD’dekinin aksine, Kızılderili temsillerinde bir “ikilik” yansıtmayan
fakat bir “bütünsellik” de yarat(a)mayan Yeni Zelanda ve Avustralya
filmlerinde, Kızılderililerin güncel sorunları, gerek klasik anlatı gerekse
modernist anlatıyla işlenmektedir. Yine ABD’ye göre bir farklılık olarak, her iki
üslupta da ötekileştirmeyen ancak eleştirel yaklaşımı da elden bırakmayan
anlatılar geliştirilmiştir
Batı gözüyle Doğuya bakmak, oryantalizmi ve tüm Doğu kültürlerinin iç
içe geçirildiği bir karışımı beraberinde getirmekteyse, Batı gözüyle Vahşi
Batı’ya bakmak da benzeri genellemeleri doğurmaktadır. Birbirinden bağımsız
ve kültürel bağlamda oldukça farklılık gösteren binlerce kabileyi, bir bütünmüş
gibi algılayıp sunmak, çeşitli sorunlar yaratmaktadır. Sözcüğün kendisi,
Kızılderililer bile bir nevi Batının öteki olarak gördüğü toplulukları bir potada
eritmesinin bir sonucu gibidir. Terry Eagleton’a göre “öteki kültü, ince bir
tevazuyla maskelenmiş küstahça bir kibirle, toplumsal çoğunluğun kendi içinde
herhangi bir çatışma ya da çelişki barındırmadığını varsayar. Yada
içermediklerini. Yalnızca Onlar ve Biz, kenardakiler ve çoğunluklar vardır”
(Eagleton, 2006: 21). Sinemada Kızılderili sunumu, olumlu veya olumsuz,
hangi kabileyi temsil ederse etsin, az konuşan, pek gülmeyen, kafasında tüyü
olan, çadırda yaşayıp, ateş ve totem etrafında dans eden bir imajdır. Western
türünde beliren bu genellemeler, örneğin, çadır ve totem ikilisi gerçeği
yansıtmamaktadır. Kuzey Amerika yerlileri arasında totem yapan kabileler
sadece üç tane olup tamamı Alaska ve Kanada’nın Pasifik kıyılarındadır. Yine
aynı kabileler çadır yerine ağaç evlerde yaşar. Bu sebeple alışılageldik totemçadır ikilisi gerçeklikten kopuktur.
Batı tarafından, Kızılderililer hakkında, sinema öncesi sanatlarda
görüldüğü üzere iki tür genel yaklaşım ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisi,
yukarıda da belirtildiği üzere Westernin uzun süreli kullandığı biçimde
“barbar/ilkel/yabani/putperest” topluluklar şeklinde olagelmiştir. Bu anlatıda
ırkçı bir yaklaşım ve olumsuz bir önyargı inşası vardır. Beraberinde,
Kızılderililere yapılan katliamları da inkâr etmeye yönelen bu eğilim,
1960’lardaki dönüşümle başlayarak yakın dönem Amerikan sinemasında yerini
başka bir eğilime bırakmıştır. Bu yaklaşımda somutlaşan kavram, “soylu
vahşi”dir. Sömürgecilik döneminde, coğrafi keşiflerle birlikte yeni anlatılar elde
eden edebiyat ve sahne sanatlarında ortaya çıkan kavram, ilk kez Dryden’in
destansı oyunu Granada’nın Fethi’nde kullanılmıştır. Daha sonra romantizm
akımının bir sonucu olarak, doğayla iç içe olacak bireyin, insanın özünde
olduğu iddia edilen soylu ve bilge öze erişebileceği işlenmiştir. Genellikle stok
karakter olarak kendine yer bulan soylu vahşi, medeniyetin “yozlaştırdığı”
insanlığı, özüne çağırır bir durumdadır. Kavramı daha entelektüel bir seviyeye
taşıyan ise Jean Jacques Rousseau olmuştur. Uygar toplumu ve onun getirisi
olarak gördüğü özel mülkiyeti bütün kötülüklerin temeli olarak yorumlayan
Rousseau, Emile adlı yapıtında insanın doğanın kollarına özgürce bırakıldığında
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kötülüklerden arınarak gerçek anlamda insan olarak eğitilebileceğini
savunmaktadır. Rousseau, insanların doğarken iyi olduklarına, ancak toplum
içinde büyürken edindikleri deneyimleriyle bozulduklarına inanmaktadır. Doğal
içgüdülerimizin iyi olduğuna inandığından, doğa durumuna ilişkin görüşü de
farklıdır. Doğa durumundaki insan, Rousseau’ya göre “soylu bir vahşi”dir
(Rousseau, 2011).
Sinemada soylu vahşi temsilleri, ilk olarak beyaz adamın yanında, bütün
“ilkelliğiyle” ve stereotipleştirilmiş görünümüyle, ara sıra özlü ve bilge sözler
söyleyen sessiz yoldaş/hizmetkâr olarak yer almıştır. Bununla birlikte yakın
dönem filmlerde soylu vahşi temsili vazgeçilmez bir motif halini almıştır.
Kurtlarla Dans’ta kabilenin kutsal adamı “Tekmeleyen Kuş”, sakinliği,
bilgeliği, öngörüsü ve misafirperverliğiyle ABD ordusu askeri olan ana
karakterle birlikte tüm izleyicileri soylu vahşi imajı üzerinden cezbetmiştir. Ana
karakterin yavaş yavaş Kızılderili olmasıyla beraber izleyici de bu yaşam
biçiminin “bilgeliğine” kapılmıştır. Beyazlar üzerinden beliren ve tanımlanan
bu tema, özellikle Son Mohikan’da kendini belli etmektedir. Vahşi bir
saldırıdan, Mohikanlar sayesinde yara almadan kurtulan İngiliz valinin kızları,
yabanıl doğada, önyargıyla yaklaştıkları vahşilerle geçirdikleri tek bir günün
sonunda, bu derin bilgelikten, soylu varoluştan etkilendiklerini söylemektedir.
Her iki filmde de yerli bir çifte dönüşen aşıkların, hayranlıkla sözünü ettikleri
soylu vahşi yaşamı sürdürüp sürdürmediklerine dair en ufak bir imaya bile yer
verilmemektedir. Küçük Ağaç’ın Eğitimi adlı yapıt öncelikle edebi bir metin
olarak soylu vahşi imgesini Küçük Ağaç’ın dedesi aracılığıyla aktarmaktadır.
Torunuyla geçirdiği her anı derin bir bilgelikle yaşayan dedenin ağzından
dökülen her sözcük, “Gidişat”a bağlanmakta ve modern yaşamın yıkıcılığına
karşı bir soyluluk barındırmaktadır. Buna karşın kitap, Batının Çerokileri ve
kültürlerini yorumlayışına eleştirel yaklaşan bir örnek teşkil etmektedir.
Hükümetin Çerokileri topraklarından sürdüğü ve Çerokilerin arabalara binmek
yerine yürümeyi tercih ettikleri süreçte asla çözülmemeleri ve gözyaşı
dökmemelerine rağmen, kat ettikleri yola “Gözyaşı Yolu” denmektedir. Kitap
bu durumu eleştirel bir tavırla aktarır (Carter, 2012: 56-57). Film uyarlamasında
ise bu dramatik olacağı öngörülen bölüm satır arası niteliğindedir.
Skins ve Bury My Heart at Wounded Knee filmlerindeyse soylu vahşi
kavramı görülmemektedir. Skins filminde, filmin ekibinin Kızılderili oluşu, öz
anlatımlarına bir soyluluk katma amacını tasfiye etmiştir. Bu doğrultuda
gerçekçi bir üslup amaçlanmıştır. Diğer yandan ikinci filmde, klasik
Westerndeki ırkçı yaklaşıma tepki olarak doğan soylu vahşi algısına bir tepki
hissedilmektedir. Filmde daha önce soyluluk olarak sunulan davranışlar akıldışı
ve saçma ritüeller olarak, kahramanlar ise soylu olmaktan uzak dünyevi ve
histerik tavırlar içindeki bireylermiş gibi aktarılmaktadır.
Whale Rider filminde Maori inancının, filmin bütününe yayılan bir cazibe
unsuru olarak sunulduğu görülmektedir. Paekei ve dedesi bu soylu hissiyatın
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somutlaşmış halleridir. Bununla birlikte vahşi olarak da resmedilmezler. Filmde
eleştirel bir yaklaşımla soylu vahşi çağlardan kalma kimi geleneksel
alışkanlıkların yanlışları doğurabileceği aktarılır. Toomelah filminde ise diğer
tüm yapımlardan farklı bir tavırla, soylu vahşilik tümüyle reddedilmekte, film
adeta beyazların dünyasında soylu vahşinin hayaletinin bile yok olmuş
olduğunu betimlemektedir. Yakın dönem sinemanın Kızılderili temsillerine
bakıldığında, soylu vahşi kavramının Batıcı bir kavram olarak kullanıldığı
görülmektedir. Bu bağlamda, Yeni Zelanda ve Avustralya örneklerinin daha
ilerici yapıtlar ortaya koyduğunu söylemek mümkündür. Bunun tersi olarak
ABD yapımı Skins filminin ise kavrama uzak anlatılar geliştirdiği
görülmektedir.
Kızılderili Temsillerinde Kültürel Ortak Payda Olarak Potlaç
Yukarıda adı geçen filmlerin hemen hepsinde, Kızılderililerin gündelik
hayatına ve bir bütün olarak kültürüne göndermeler yer almaktadır. Ancak bu
göndermeler çoğu zaman imalarla sınırlı kalarak, soylu vahşi gibi Batı
jargonuna ait bir benzeşim ön plana çıkmıştır. Buna rağmen filmlerde diyaloglar
ve anlatımlar eşliğinde, farklı kabileler arasında ortak bir kültürel davranış
pratiği görülmektedir. Senaryolara sirayet etmiş bu eylem ve kültürel kod, başta
Kızılderililer olmak üzere ilkel kabilelerin yaşam pratiği olan “potlaç”
kavramıdır. Oğuz Adanır, potlaçı şu şekilde açıklamaktadır:
“Potlaç yasaların değil kuralların, yani geleneklerin egemen olduğu bir
yükümlülük düzenidir. Bu düzen karşılıklı rızanın, yani bir consensus’ün
ürünüdür. Bu yükümlülük düzeninde herkes herkese karşı yükümlüdür. İstisna
yoktur. Bu düzeni yönlendiren temel mantığın: vermek -almak- iade etmekten
ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Almanın daha çoğuyla iade edildiği bu düzende
bu değiş tokuş mantığı yalnızca ekonomik alanı değil yaşamın her alanını
kapsamaktadır. Herkesin, herkese kan ve soy birliğiyle bağlı olduğu ve bir
gönül ve duygu birliği içinde bulunduğu bir ortamda kurallara göre verileni
reddedemezsiniz, verileni reddetmek bir kavga -hatta savaş- nedeni olabilir. Bu
dayanışma düzeni o topluluğa mensup bütün insanların aynı anda
zenginleşmesine ya da yoksullaşmasına yol açabilmektedir. Çünkü potlaç
genelde ister barışçıl, isterse savaş yoluyla olsun -kolektif bir değiş- tokuş
düzenidir. Bu alışveriş iki topluluğun bir araya geldiği durumlarda
gerçekleştirilmektedir. Potlaç maddiden çok manevi bir değiş-tokuş düzenidir.
Duygu alışverişi çok önemli hatta hayati bir yere sahiptir”(Adanır, 2003: 31).
Bu açıklamayı, anlatımıyla en çok karşılayan film Kurtlarla Dans’tır.
Önce izlediği, ardından katıldığı kabilenin, kendi içindeki duygusal bağını,
görev (yükümlülük) paylaşımını hayranlıkla anlatan ana karakter, kendisi gibi
beyaz olup kabileyle yaşayan Bekleyen Yumruk’la evlenmeden önce çadırının
dışına armağanlar koyması gerektiğini öğrenir. Fakat kabile yaşamına yeni dâhil
olduğu için eşyası yoktur. Bu sebeple kabile üyeleri armağanlar konusunda
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yardımcı olurlar. Ertesi sabah tüm hediyelerin paylaşılmış olması, artık
Kurtlarla Danseden adını alan ana karakterin potlaçta “veren el” konumuna
yükselmesini sağlamıştır. “Çünkü ne kadar çok verilirse o kadar çok prestij ve
itibar artmaktadır. Aslında bu bir anlamda alan “el-veren” el ilişkisidir ve
oyunun temel kuralı “alan el” konumuna düşmemekte yatar. Çünkü “alan el”,
“veren el”e boyun eğmek zorundadır. Potlaç genellikle yalnızca şölen, tören ve
ilkel toplumla özdeş kültürel bir veri olarak algılanmak ve sunulmaktadır.
Hâlbuki bu basit görünümlerin arkasında bütün bir düzenin mantığı
yatmaktadır” (Saliji, 2008: 354). Adanır’a göreyse bu noktada potlaç, rekabetçi
bir yaşam pratiğine dönüşür, zira verilen armağanın karşılığını daha fazlasıyla
iade edemediğiniz takdirde toplumsal itibarınızı, konumunuzu ve mananızı
yitirmiş olursunuz. (Adanır, 2003: 32) Kurtlarla Dans’ta ana karakterin, “iyi
takas” olarak diyaloglara geçen potlaçla tanışması, Rüzgar Saçlıyla ceketlerini
birbirlerine armağan etmeleriyle gerçekleşir. Barışçıl olan bu değiş-tokuşun
ardından çadırda bir başka Kızılderili’nin başında kendi şapkasını gören ana
karakter, onu geri istediğinde karşılık alamaz ve süreç gerilimli bir hal alır.
Burada gerilime müdahil olan Rüzgâr Saçlı, şapka karşılığında bir armağan
talep eder ve Kızılderili, Kurtlarla Danseden’e en iyi bıçağını verir. Filmin
sonunda ise, Kızılderilileri ABD ordusundan korumak adına kabileden ayrılan
Kurtlarla Danseden, kısa bir sürede kadim dostu olan Tekmeleyen Kuş’a kendi
yaptığı pipoyu hediye eder. Karşılığında ise Tekmeleyen Kuş, film boyunca
tütün içtiği özel işlemeli pipoyu armağan olarak verir. Zaman zaman anlatıcı üst
ses olarak filme ritim katan Kurtlarla Danseden, adı konmayan potlaç hakkında
konuşurken, en varlıklı gözükenden en fakir gözükene kadar herkesin birbirine
hediye verdiğini ve hatta hediye ne kadar değerliyse o kadar kolay veriyor
olmalarını, şaşkınlıkla aktarmaktadır.
Forest Carter’ın kitabı Küçük Ağaç’ın Eğitimi’nde, yine adı konmadan
değinilen potlaçta, sürekli veren el olmanın getireceği üstünlük ve itibarın, aynı
zamanda dengesizlik ve eşitsizlik doğuracağını, büyükbaba Küçük Ağaç’a şu
şekilde anlatmaktadır:
“Büyükbaba dedi ki verdiğin bir şeyi nasıl yaptığını ona anlatmak,
yalnızca ‘bir şey’ vermekten daha iyiymiş. Dedi ki, ‘Bir adama kendi başına
yapmasını öğretirsen, o zaman adam iyi olur. Oysa yalnızca bir şey verip hiç
bir şey öğretmezsen, o zaman adama geri kalan yaşamı boyunca sürekli veriyor
olursun.’ Büyükbaba dedi ki, ‘O adama yanlış hizmet yapmış olursun, çünkü
sana bağımlı olursa, o zaman onun kişiliğini alır ve çalarsın”(Carter, 2012:
193).
Kitabın sinemaya uyarlanmasında da yer bulan potlaçın bir diğer tanımı
olan, “artı değer ve depolama karşıtlığı”nı kitapta büyükbaba, "Gidişat gereği
yalnızca ihtiyacın olduğu kadarını almalısın, paylarından fazla depolayanlar
ellerindekini mutlaka kaptırırlar, bu konuda savaşlar olur”(Carter, 2012: 17)
sözleriyle açıklamaktadır. Potlaçın bu özelliğini, biriktirmek yerine tüketmek,
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israf etmek olarak çözümleyen Baudrillard, bu pratiğin de rekabetçi bir eylem
olduğunu şöyle vurgular:
“Bütün toplumlar her zaman zorunlu harcamalar ötesinde har vurup
harman savurmuş, harcamış ve tüketmiştir, çünkü toplum gibi birey de sadece
var olmadığını, ama yaşadığını aşırı, gereğinden fazla bir tüketimde hisseder.
Bu tüketim özgül bir toplumsal işlev üstlenen ‘bitirme’ye, salt ve basit yok
etmeye kadar vardırılır. Böylece potlaçta toplumsal örgütlenmeyi
sağlamlaştıran şey değerli malların rekabetçi biçimde yok edilmesidir”
(Baudrillard, 2008: 41).
Potlaçın bu tanımı, Bury My Heart at Wounded Knee filminde kendine
yer bulmaktadır. Yenilgiyi kabul etmek ve kendileri için ayrılan kasabaya
yerleşmek durumunda kalan, itibarını kaybettiği için çözülen Oturan Boğa,
zamanla halkına dayatılan bu yeni yaşam biçiminin içinden Kızılderili kültürüne
erişmenin yollarını arar. Şef olarak Oturan Boğa, kendisine devlet tarafından
verilen yardım kumpanyalarını etrafındakilere dağıtarak veya imha ederek eski
prestijini yeniden sağlamaya başlar. Bu durumun yaratabileceği tehlikeyi sezen
devlet yetkilileriyse Oturan Boğa’yı israf etmemesi, akılcı bir yöntemle
tüketmesi konusunda uyarır. Ancak Oturan Boğa, gündelik yaşantısında
yoksullaşması pahasına israfı sürdürerek hem kendi manasını hem de kabilenin
kültürel değerini tekrar ortaya çıkararak bir isyanı öncülemektedir. Sonrasında
ise isyan bir katliamla bastırılmakla birlikte, filmde ilkel olarak adlandırılan bu
kültürel davranış yasaklanır. Gerçekten de potlaç, Kanada’da 1884 yılında,
ABD’de ise 19. yüzyılın sonlarında yasaklanmıştır. Gerekçe olaraksa, “yararsız
bir adet” olduğu, “medeni” değerlerle çeliştiği, israfa yol açtığı gösterilmiştir.
Kapitalizm, ilkel komünal toplumdan kalma bu uygulamayı tehdit olarak
algılamıştır (Koç, 2012: 2).
“Maneviyatın ön planda olduğu bir dünya söz konusu olduğu için potlaçı
rasyonel bir şekilde açıklamak son derece zorlaşmaktadır. Çünkü potlaç ister
Marksizm'in önerdiği sınıfsız toplum, ister kapitalist toplum olsun, her ikisinin
de mantığına ters düşmektedir. Zaten bu her iki düzen, her ne kadar maddi
paylaşımı farklı düzenliyor olsa da sonuçta rasyonel düzenlerdir. Hâlbuki
potlaçta biriktirilenler israf edilmekte ve bunun sonucunda manevi çıkarlar
(şeref, itibar) elde edilmektedir. Dolayısıyla, burada malların hiçbir maddi
değeri yoktur, zaten onlar mal bile değildir. Söz konusu olan görünmeyen
görünenlerle dolu, maddelerin yer aldığı fakat madde olarak algılanmadığı ve
hiçbir maddi değere sahip olmadığı metafizik bir evrendir” (Saliji, 2008: 355).
Potlaçın ilk olarak Kanada ve ABD Kızılderililerinde görülüp
kavramsallaştırıldıktan sonra, dünyanın tüm ilkel kabilelerinde görülen evrensel
bir özelliklere sahip bir sistem olduğunu savunan Adanır’a göre modernizm,
potlaçı yorumlamakta sıkıntı yaşamaktadır. Adanır’a göre modern yaşamla, tüm

98

TÜRKBİLİM TEMMUZ 2015

dünyadaki Kızılderililerin ve ilkel toplulukların potlaçı arasındaki temel
ayrımlar şu şekildedir:
“(...) birincide maddi ve manevi olanın birbirinden ayrılması,
ikincisindeyse bunun tek bir bütün halinde bulunmasıdır. Bir başka deyişle
bugün ekonomik ve politik olan genelde maddi dünya tarafından belirlenirken
kültür, inanç, folklor, gelenekler vb. manevi dünyaya ait veriler olarak kabul
görmektedirler. Oysa potlaçta bütün bunlar daha çok manevi ve kısmen de
‘maddi’ olan tarafından belirlenmektedir. Bir başka deyişle ‘maddi’ olan,
manevi olanın sonucu ya da ürünü gibi algılanmaktadır. Toplumsal yaşamın
tüm alanları -çağdaş yaşam açısından- irrasyonel denilebilecek bir mantık
tarafından belirlenmektedir. Hiçbir eylem, nesne ve davranış bu mantığın dışına
çıkamamaktadır. Çıktığı zamansa simgesel anlamda ölmüş olmaktadır, yani
anlamını ve içeriğini yitirmektedir” (Adanır, 2003: 27).
Skins ve Whale Rider filmlerinde potlaç, günümüzün rasyonel üretim ve
tüketim ilişkileri içinde kendine yer bulamayarak, klasik bir dayanışma
eylemine dönüşmüş olarak belirmektedir. Toomelah ile birlikte bu iki filmde,
hem birey olarak hem de kültürel bir bütün olarak kaybedilmiş itibar ve anlam,
Kızılderililerin çözülmesine, somut ve simgesel boyutlarıyla ölümlerine neden
olmaktadır.
SONUÇ
Kültürel bir çalışmayı kuramsallaştırmanın güçlüğü konusunda Terry
Eagleton şunları söylemektedir: “Kuram genel, kültür özgüldür. Kültürü, bir
grup insanın kendi durumlarından simgesel anlamlar çıkarma biçimleri
anlamına gelecek şekilde, geniş bir bağlamda ele alsak bile, yine de o insanların
yaşanmış
deneyimlerinden
bahsediyor
oluruz. Ve bunun nasıl
kuramsallaştırılabileceğini düşünmek güçtür” (Eagleton, 2006: 75). Kültürel
çalışmalar ekseninde yakın dönem Batı sinemasında Kızılderili temsillerinin ele
alındığı bu çalışmada, Eagleton'ın sözünü ettiği güçlük karşısında kavramsal bir
değerlendirme sunulmaya çalışılmış, bu doğrultuda Batının görmek istediği
Kızılderili kültürel kavramı olarak soylu vahşi ve Batının yok saymayı tercih
ettiği Kızılderililerin kültürel pratiğinin kavramsallaşmış hali olan potlaç ele
alınmıştır.
ABD’nin western sineması üzerinden olumsuzladığı ve ötekileştirdiği
Kızılderililer, türün gözden düşmesi ve muhafazakâr izleyicinin western türünü
terk etmesinin ardından gerçek anlamıyla sinemada temsil edilmeye başlanmış
ve “barbar yerliler” kavramının terkedilmesiyle birlikte sinemasal bir barış
ortamı belirmiştir. Buna rağmen yakın dönem örneklerinde olumlu bir
yaklaşımla birlikte, ötekileştirme veya ötekiyi beyazlar üzerinden açıklama
tercihleri öne çıkmıştır. Adı geçen ana akım filmlerde başrolde beyazlar vardır
ve Kızılderililerin kültürel temsili onların eşliğinde, onların algılayabildiği,
anlamak istediği kadarıyla sunulmaktadır. Hollywood temsillerinde yan
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karakter olarak kalan Kızılderililer, bu temsillerde de romantizm akımının soylu
vahşisi olarak gerçeklikten ve kültüründen koparılmıştır. Yine aynı filmlerde
baş kötü olarak başka bir kabile, genellikle da Pawnee kabilesi görülmektedir.
Örneğin Son Mohikan’da, soylu vahşi yaklaşımıyla, olumlayıcı bir Kızılderili
filmi izlenimi yaratılarak, ABD milliyetçiliğine vurgu yapılmaktadır. Western
yıllarının olumsuz izlerini silme adına Kızılderili sempatizanlığına bürünen bu
gibi yapımların, günümüzde Son Samuray ve Avatar gibi filmlerle dünya ve
“uzaydaki” soylu vahşilere yöneldiği görülmektedir. Öte yandan Bury My Heart
at Wounded Knee filminde görüldüğü üzere, soylu vahşi kavramından koparak,
bir anlamda geriye dönüş sayılabilecek biçimde katı rasyonel bir kültürel
yaklaşımla, Kızılderililerin aslında gerçekten kaba ve vahşi oldukları tekrar
dillendirilmeye başlanmıştır.
Öte yandan Amerikan bağımsız sinemacıları ve Pasifik’in diğer
yakasındaki Batı sinemasında, Kızılderili temsillerinin daha gerçekçi olduğu
görülmektedir. Kızılderilileri “müzelik”, tarih öncesi bir kültür olarak
resmetmek yerine, günümüzden enstantaneler eşliğinde güncel sorunlarını,
modern dünya içinde bocalayan kültürel yaşam pratikleriyle sunmaktadırlar.
Bunda hiç şüphesiz adı geçen bağımsız filmlerin ekiplerinin de Kızılderili
olmasının payı vardır.
Kızılderilileri genelleyici bir yaklaşımla, topyekûn bir ulus gibi algılayıp,
sinemada öyle sunmayı tercih ederek, kabileler arasındaki büyük kültürel
farklılıklara değinmemeyi tercih eden Batılı sanatçıların, potlaç gibi gerçekten
ortak bir kültürel pratik söz konusu olduğunda sessiz kaldıkları görülmektedir.
Bu açıdan, bu özgün ve evrensel kültürel pratiğin, Kızılderililerin yönettiği
filmlerde de yer almayışı, bir eksiklik olarak yorumlanabilmekle beraber
düşündürücüdür.
Sonuç olarak Batı sinemasının Kızılderililere yaklaşımı, yakın dönemde,
önceki yıllarla kıyaslandığında olumlu bir gelişim göstermiş olsa da, sayısı az
olan bağımsız örnekler dışında, kültüre birinci elden temsil hakkı tanıyan ve
ötekileştirmeyen bir yaklaşım, halen mevcut değildir.
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YAKMA / DAĞLAMA RESİM SANATI VE İZMİR’DEN BİR USTA:
Cihat ERDENER
İsmail AKHANLI
ÖZET
Bu makalede çok fazla bilinmeyen Yakma / Dağlama Resim Sanatı ele
alınmış, söz konusu teknik hakkında genel bilgi verilerek, kullanım alanlarına
değinilmiştir. Daha sonra İzmir’den bir usta Sn. Cihat Erdener ile söyleşi
yapılarak bu sanata nerede, nasıl başladığı, çalışmalarını diğer sanatçılardan
farklı kılan tekniği üzerine konuşulmuş, eserlerinden örnekler verilerek bu
sanatın geleceği, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için nelerin yapılabileceği
irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yakma / Dağlama Resim Sanatı, Kullanım Alanları,
Cihat Erdener.

THE TECHNIQUES OF PYROGRAPHY / WOODBURNİNG PİCTURE
AND A MASTER FROM İZMİR: Cihat ERDENER
ABSTRACT
In this essay, lesser known pyrography/wood burning picture art is
worked through; general information was given about the technique; and
application areas were mentioned. Then, a master from İzmir, Mr. Cihat
Erdener was interviewed; talked about where and when he began to this art and
his technique that makes him different from other artists. Examples were given
from his works. And it is examined that what could be do for the future,
improvement and popularization of this art.
Key Words: The Technıques Of Pyrography / Woodburning Picture,
Using Areas, Cihat Erdener.
YAKMA / DAĞLAMA RESİM TEKNİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİ
Fr.: Pyrogravure / İng.: Pyrography, Woodburning Picture; Alm.:
Brandmalerei; İtal.: Pirografia
Yakma Resim / Pyrogravure tekniği; ahşap veya elverişli başka
yüzeylerin kızgın metal kalemlerle yakılarak değişik motiflerle bezenmesi
şeklinde ortaya çıkmıştır. Ancak tarihsel süreçte resim sanatında da klasik


Ressam – Okutman, Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.
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siyah-beyaz resim tekniği tarzında kullanılmış, “sepya-beyaz” resim tekniği
olarak gelişen bu yöntem güzel sanatlar alanında kendine yer bularak çağdaş bir
resim tekniği haline gelmiştir.
İnsanoğlunun ilk varoluşunda resim, şekil gibi görselleri taş, ağaç, deri
vb. üzerine işledikleri bilinmektedir. Ahşap üzerine kakma ve yontma dışında,
kızgın demirlerle dağlama yaparak da süsleme işlemi gerçekleştirmişlerdir.
Bunun için resim ya ahşap üzerine çizilir ya da karbon kâğıdı ile ahşap üzerine
aktarılır. Koyu gölgeli yerler tespit edilerek yakma uygulamasına başlanır. İlk
olarak kalemin yan kenarı kullanılır, keskin kenarlı uç ile sınırların yakılması
tekniği uygulanır(1).
Yakın geçmişte ve halen ahşap üzerine dağlama tarzına yakın çalışmalar
elektrikli ve ısı ayarlı elektronik el aletleriyle yapılmaktadır. Ancak bu tekniği
uygulayan sanatçı Sn. Cihat Erdener’in düşüncesine göre; ısı ayarlı elektronik
cihazlarla yapılan çalışmalar geleneksel uygulamadan tamamen uzaklaştırmış
ve doğal görünüm vermemenin yanı sıra, deneyim ve eğitim düzeyini
yansıtmadığı gibi adeta baskı makinesinden çıkmış gibi benzer resimler
oluşturmaktadır.
YAKMA RESİM TEKNİĞİNİN KULLANIM ALANLARI
Söz konusu teknik, dekoratif amaçlı uygulamanın yanı sıra Güzel
Sanatlarda da kullanılmıştır. Bunları inceleyecek olursak;
Dekoratif Amaçlı Kullanımı
Yakma Resim Tekniği, dekoratif amaçlı olarak antik çağlardan günümüze
değin özellikle ahşap ve deri eşyaların bezemesinde kullanılmıştır. Dünyaca
ünlü pyrogravure sanatlar yazarı ve uzmanı Kathleen Menéndez (A.B.D.)
tarafından kurulmuş olan E-Museum of Pyrographic Art’da bu tekniği dekoratif
amaçla kullanan sanatçılara ait çalışmalar izlenebilmektedir(2). Ülkemizde de
bu sanatı dekoratif amaçlı kullanan sanatçılardan Hüsnü Züber’in ahşap obje
bezeme çalışmaları dikkati çekmektedir (3).
Güzel Sanatlarda Kullanımı
Yakma Resim / Pyrogravure Tekniği 19. yüzyıldan itibaren resim
sanatında da kullanılmış ve sanatsal değer taşıyan önemli çalışmalar ortaya
konmuştur. Bu çalışmalar, Kathleen Menendez ve alanında tek doktora sahibi
ünlü Pyrogravure konservatörü Susan M. Millis (İng.)’in ortak çalışmaları
sayesinde ortaya çıkarılmaya başlanmıştır.
Yakma Resim / Pyrogravure Tekniği son yıllarda pek çok ülkede yaygın
bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu tür resme dünyada giderek artan ilgi,
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söz konusu tekniğin gelecekte popüler olacağını düşündürmektedir.
Ressamların bir kısmı bu tekniği kendi yalın haliyle; sadece ahşap yanığı renk
tonları ile uygularken, bir kısmı da çeşitli boyalarla renklendirerek karışık
teknik tarzını benimsemiştir. Bu tekniği dünya çapında ön plana çıkarmış, sanatı
farklı ve ilginç yöntemlerle uygulayan sanatçılar mevcuttur.
Bazı sanat çevrelerinde bu tekniğin güzel sanatlar dalı olarak kabulüne
tereddütle yaklaşıldığı ve bir el sanatı tekniği olarak yorumlandığı dikkati
çekmektedir. Muhtemelen bunun nedeni, bu resim tekniğinde tuval yerine
ahşap; boya ve resim fırçası yerine kızgın metal kalem kullanılmasıdır. Ayrıca
Yakma Resim / Pyrogravure Tekniğinin bezeme işlerinde kullanılan bir el
sanatı tekniği olarak tanınması, buna karşın bu tekniğin resim sanatındaki
uygulamalarında bugün varılan noktanın yeterince bilinmemesini akla
getirmektedir.
Son yıllardaki teknolojik gelişmeler sanat dünyasına da yansımış, bu
durum insanoğlunun sanata bakış açısında ve sanat dallarının
sınıflandırılmasında değişikliğe neden olmuştur. Örneğin geçmişte güzel
sanatlar kapsamına dâhil edilmeyip; el sanatı / zenaat(4)olarak tanımlanan
seramik, cam işleri, özgün baskı ve fotoğrafçılık gibi alanlar 20. yüzyılın
sonlarından itibaren güzel sanatların birer dalı olarak kabul edilmiş ve bu alanda
eğitim veren fakültelerin öğretim programlarına dahil edilmiştir.
Bu değişimler göz önüne alındığında günümüzde temel resim
malzemeleri dışında, çok farklı malzemelerle yapılmış bazı resim çalışmalarının
da güzel sanatlar kapsamında değerlendirildiği dikkati çekmektedir. Yakma
Resim / Pyrogravure Tekniği bugün resim sanatında da başarı ile uygulanabilen
bir tekniktir. Ancak bazı sanat eleştirmenleri ve eksperleri bu tekniği daha önce
görmediklerinden karşılaştırma imkânları olmadığını, dolayısıyla bu teknikle
yapılmış eserlerin uzmanlık alanları dışında kaldığını ifade etmektedir. Oysa
gerek karışık teknikle, gerekse ahşap yanığı renk tonlarıyla yapılmış olan
tabloların, mevcut klasik eleştiri ölçütlerine göre değerlendirilebileceği
düşünülmektedir. Çünkü bu tarz bir resmin güzel sanatların temel dalı olan
siyah-beyaz (karakalem) resim tekniğini değişik bir uygulamasıdır. Sadece
resim kağıdı yerine ahşap tuval, karakalem yerine kızgın metal kalem
kullanılmakta, sonuçta siyah-beyaz renk tonları yerine sepya-beyaz resim
tekniği elde edilmektedir. Sanat eleştirmenleri ve eksperleri daha önce
pyrogravure tablo görmedikleri için kıyaslama yapamadıklarını, bu nedenle
fikirlerini söyleyemediklerini ancak bunun çözümünün pyrogravure ressamların
eserlerini daha sık sergilemelerinde olduğunu ifade etmektedir(5).
Ancak, dünyada bu tekniği üst düzeyde geliştirmiş pek çok sanatçı
mevcuttur. Bunlar arasında Pablo Picasso(Foto1), Dumitru /Dino
Muradian(Foto2), Krasimir Hristov, Lorraine Zaloom, Rodger Letkeman,
Susan M. Millis, Jean Bouick(Foto3) sayılabilir. Ülkemizde Münir Erbörü hat
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ve tezhip çalışmalarıyla(6), Selahattin Ölçeroğlu (7) Türk kültürünün belirli bir
dönemine ait görüntüleri günümüze yansıtan eski İstanbul gravürlerinin
yorumları ile öne çıkan isimler arasındadır. Cihat Erdener ise geleneksel
yöntemleri günümüze taşıyan bir sanatçıdır. Bu resim sanatının yakın bir
gelecekte gözde bir teknik haline geleceği, geçmiş ve gelecekteki ustaların
eserleriyle birlikte Sanat Tarihi dünyasında yerini alacağı düşünülmektedir.

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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Cihat ERDENER ile YAKMA RESİM ÇALIŞMALARI ÜZERİNE
BİR SÖYLEŞİ
Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?
Evli ve üç çocuk babası, 1961 doğumlu Yüksekokul mezunuyum.
İzmir’de yaşamakta ve T.C. Ege Üniversitesi’nde tekniker olarak görev
yapmaktayım.
Bu alanda bir eğitim aldınız mı?
İlk ustam 1976 ve 1982 yılları arasında, ilkokul öğretmeni olan babamdı.
1903 Mardin-Midyat doğumlu babam Abdurrahman Bey, Cumhuriyet’in ilk
öğretmenlerinden idi. Babam gelişmemde geçmiş ile günümüz arasında canlı
bir bilgi köprüsü oluşturmuştu. Dağlama Resim ile ilk tanışmam, lisede
okurken ev ödevi olarak kamış parçalarına dağlama tarzı uygulama verildiğinde
başladı.
Bunun içinateşte kızdırılmış metal kullanarak resim, yazı, şekil vb.
görselleri dağlama tekniği ile ahşap üzerine uyguladım. Önceleri hobi amacı ile
başlayan çalışmalarımın zaman içinde tutkuya dönüşerek, benim bir parçam
haline geldiğini fark ettim. Bunun üzerine konu hakkında araştırmalara
girişerek Türk Sanat Tarihi bağlamında Orta Asya, Selçuklu ve Osmanlı’da
ahşabı ve ahşap dağlamayı inceledim. Söz konusu tekniği ve kendimi
geliştirmeye çalıştım. Bunun için kendi tasarımım bakır esaslı ateşte kızdırılmış
metal havyalar kullanarak ahşap üzerinde uygulamalarımı sürdürdüm.

Kimden etkilendiniz?
Prof.Dr. Bahaeddin Öğel ve Şerafettin Turan’ın kitaplarını vb. yayınları
inceledim. Selçukluların ilk fethettikleri yerlerden biri olan Diyarbakır’da
doğmuş, büyümüş olmam da bir şans oldu benim için. Türklerin yerleşik düzene
geçmelerinden sonra özellikle Selçuklu Döneminde sanat alanında atılım
yaptıkları bilinmektedir. Çevremde bu tekniği ve tarzımı kullanan kişilere
rastlamadığımdan, etkilenmem söz konusu olmadı. Tablo halinde ilk çalışmamı
1986 yılında yaptım, o yıllara ait 3 çalışmam halen bende ve saklamaktayım
Hele, 1980’li yıllarda kitle iletişim araçlarının günümüze göre kıyaslandığında
ne kadar sınırlı olduğu düşünülürse…
Türkiye’de çok bilinen ve yaygın bir sanat dalı mıdır?
Türkiye’de ısı ayarlı elektronik havyalarla Yakma Resim adıyla çalışma
yapanlar mevcuttur. Ancak benim uyguladığım geleneksel tekniği ve bu
teknikle uyguladığım tarzı kullanan kişilere rastlamadığım gibi,
araştırmalarımda başka uygulayıcısı olmadığı bilgisine de ulaştım. Bu
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geliştirdiğim ve devam ettirdiğim tekniğin ve tarzın gelecek nesillere aktarılarak
sürdürülmesi ile yaşadığım şehri ve ülkemi tanıtmak hedefimdir.
Kullanım alanları hakkında bilgi verebilir misiniz?
Araştırmalarımda ahşap dağlama bezeme amaçlı dekoratif tarzda cami
minberleri, sanduka, beşik, kılıç kabzası, baston, takunya, rahle, kürsü, taht
(doğu illerinde yazın çatıya kurulan, ahşaptan yapılmış, üstü açık, yerden
yükseltilmiş seki),masa, tavla, dama, topaç, kaşık, oyma sonrası gölgeleme
vs.de uygulandığı, Hakkınaradıyla anıldığı bilgisine ulaştım.
İlk ortaya çıkışı ya da Türklerde ne zamandan beri kullanıldığı
hakkında bilgi verebilir misiniz?
Yüzyıllar boyu ağaç işleri, ahşap malzeme ile iç içe yaşamış bir toplumun
bu tarzı uygulamadığı düşünülemez. Ancak öncelikle amaç, Yakma / Dağlama
Resim yapma olmadığı için araştırmalarda sabit bir bilgiye ulaşmak zordur. İlk
başlarda oyma tarzında yapılan objeleri gölgelendirmek amacıyla, örneğin
ahşap bir beşiği süslemeye yönelik uygulanmış bu teknik, yani resim olarak
düşünülmemiş önceleri. Yaşım itibarı ile süreç içinde kullanılan dağlama
süslemelerini biliyorum.
İlk olarak ortaya ne zaman çıktığına dair kesin bilgiler mevcut değildir.
Ancak Orta Asya Türklerinin beşiklere ve ahşap eşyalara bu tarz süslemeler
yaptığı, Selçuklu Döneminde de “bezeme” amaçlı yaygın olarak kullanıldığı
bilinmektedir. Dünyada ve ülkemizde elektronik aletlerle tablo çalışması
yapanlar yaygın olarak bulunmaktadır.
Geleneksel El Sanatlarımızdan mıdır?
Ülkemizde henüz Geleneksel El Sanatları kategorisine alınmamıştır.
Ancak 2015 yılında T.C Kültür Bakanlığı SOKÜM (Somut Olmayan Kültürel
Miras ) ile ilgili dosyam incelenerek başvurum kabul edilmiş olup,
Değerlendirme Kurulu tarafında henüz sonuçlandırılmamıştır. Maliye Bakanlığı
Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından Geleneksel Meslek KollarındaFaaliyette
Bulunanlar’ a verilen “Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi” tarafıma verilmiştir.
Ayrıca uyguladığım teknik ile ilgili, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Güzel
Sanatlar
Bölümü’nün komisyon
kararı
ile
tarafıma
“Yeterlilik
Belgesi”verilmiştir. Bu belgeyle, ilk defa Dağlama Tekniğini Güzel Sanatlar
Bölümü tarafından belgeleyen kişi oldum.
Sanat-zanaat ilişkisi bakımından düşünüldüğünde yeri nedir? Sizin
çalışmalarınızı nereye koyuyorsunuz?
Sanat ve zanaat ilişkisi bakımından ilk aşamada sadece ustalığın ön plana
çıkması nedeniyle zanaat anlayışı hâkim gibi görünse de, sanata farklı bir
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yorum getirmektedir. Zanaat eserinin yapılmasındaki amaç; fayda sağlamanın
yanı sıra kullanışlı bir eser ortaya çıkarmaktır. Ancak bu tekniği kullanarak
yaptığım kaşık, takunya, tablo vb. objeler günlük hayatta kullanılamaz. Yine de
yadsınamaz bir gerçek, bütün verilerin dışında el becerisine ve düş gücüne de
sahip olmayı gerektirdiğinden sanattır aynı zamanda. Çünkü estetik ve özgünlük
ön plandadır.
Konularınızı nasıl seçiyorsunuz?
Konularımda günlük yaşamın yanı sıra, tarihi eserlerimizi geleneksel
motifleri de de ön planda tutarak sembolik anlatımlarla da çalışmalarımda bir
arada yer veriyorum.
Sipariş çalışmalar yapıyor musunuz?
Sipariş şeklindeki çalışmalarım kişilerin isteklerine göre yapılmaktadır.
Belirli tarihi yer veya mekânlara farklı açılarından bakmaya çalışıyorum. Tarihi
öğeler ve motifler kullanmaya özen gösteriyorum. Hat Sanatını ve Geleneksel
motiflerimizi mutlaka bir arada kullanmaya çalışıyorum.
Özgün çalışmalarınız var mı?
Özgün çalışmalarım mevcuttur. Tablo haricinde; sandık, rahle, takunya,
baston, kaşık gibi çalışmalara da yer vermekteyim(Foto 4-6).

Foto 4

Foto 5
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Foto 6
Kullandığınız malzemeleri tanıtır mısınız?
İnsanoğlunun ilk varoluşunda resim, şekil gibi görselleri taş, ağaç ve deri
üzerine işledikleri bilinmektedir. Ahşap üzerine kakma ve yontma haricinde,
kızgın demirlerle bu işlemi yapmışlardır. Günümüz ve yakın geçmişte ahşap
üzerine böyle çalışmalar elektrikli ve ısı ayarlı elektronik el aletleri ile
uygulanmıştır. Ancak ısı ayarlı elektronik cihazlar doğal görünüm vermemenin
yanı sıra; gerekli bilgi, deneyim ve eğitim düzeyini belirlemediği gibi, adeta
baskı makinasından çıkmışçasına birbirinin benzeri resimler ahşap üzerine
yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca bu tarz elektronik makinalar geçmiş tarihi de
yansıtmamaktadır.
Türkiye’ de ve diğer ülkelerde ısı ayarlı elektronik havyalarla yakma
resim adıyla çalışmalarını sürdürenler bulunmaktadır. Ancak benim
uyguladığım tekniği ve uygulama tarzını Türkiye’de ve diğer ülkelerde
uygulayan kişiye rastlamadığım gibi araştırmalarımda da başka uygulayıcısı
olmadığı bilgisine ulaştım. Fotoğrafta yer alan aletleri kendim tasarlamakta ve
yapmaktayım(Foto 7-9).
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Foto 7

Foto 8

Foto 9

Çalışmalarımızın ana malzemesini ahşap oluşturmaktadır. Ancak ahşap
bilindiği gibi sonsuza dek dayanıklı bir malzeme değildir. Yapılan eserlerin
gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için çalışmaların sürekliliğinin sağlanması
önem arz etmektedir. Bundan dolayı ahşap malzemenin korunması konusunda
araştırmalarımı yoğunlaştırdım.
Bu bağlamda, kızdırılmış metal ile işlenen ahşaptaki görselin kalıcılık
süresini artırmak için, yine tarihimizde ahşap koruyucu olarak kullanılan, keten
tohumundan yapılmış Osmanlı Beziri ’ne (kaynatılmış bezir) en yakın bezir
yağını son çalışmalarımda uyguladım. Bezir yağından yeterli verimi
alamayınca, yine tarihimizde Domenico adıyla bilinen ahşap yüzey
koruyucusunu kullanmaya başladım. Diğer bir deyişle ahşabın korunması
bağlamında, çok yönlü yaptığım araştırmalarda, çürümeye karşı dayanıklılığın
% 20 nem oranı altında kalındığında sağlanabileceği sonucuna da ulaştım.
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Çalışmalarınızı nerede yapıyorsunuz?
Atölye açma imkanı elde edemediğimden, çalışmalarımı zor şartlarda
evimde sürdürüyorum. Bu konuda eğitim, kurs ve workshopları Belediye ve
üyesi olduğum Anadolu Kültürünü, Sanatını ve Zanaatlarını Yaşatma ve
Geliştirme Derneği’nde veriyorum.
Bu sanata gençlerden ilgi var mı?
Bu sanata toplumdan ve gençlerden ilgi var, ancak belirli bir standardı
olmadığından hobi seviyesinde kalmaktadır. Tanıtım aşamasında büyük sıkıntı
yaşamaktayız.
Öğrencileriniz var mı?
Öğrenci yetiştirmeye 2000 yılında başladım. Uyguladığım Dağlama
Tekniği eğitimini beş öğrencim aldı, hali hazırda 2008 yılından beri sürdüren iki
öğrencim bulunmaktadır. Halen eğitim kurslarım devam etmektedir. Elektronik
aletlerle yaptığım eğitimlerde birçok öğrencim mevcuttur.
Türkiye’de bu sanatla uğraşan kimler var?
Türk sanatçılar incelendiğinde bu alanda Hüsnü Züber,Münir Erbörü ve
Selahattin Ölçeroğlu gibi isimler öne çıkmaktadır. Bunlardan İstanbul
Üsküdar’da 1930 yılında doğan, ülkemizdeki Dağlama / Yakma Sanatının
öncüsü Hüsnü Züber,eserlerinde uyguladığı Türk motifleri ile işin özüne inmiş
ilk sanatçıdır. Yarbay rütbeli Harita Mühendisi olarak, görevi nedeniyle gezmiş
olduğu Anadolu köylerindeki Türk süslemelerinden çok etkilenmiştir. Eserleri
yurt içinde ve dışında 66 kez sergilemiştir. Türkiye’de “Folklor Oskarı” niteliği
taşıyan “İhsan Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü” ile ödüllendirilmiştir.
Yapıtlarını yaşarken kendi müze evinde sunan ilk sanatçıdır(Foto 10).
Bu sanatçılardan bir diğeri de Münir Erbörü’dür. Sanatçı 1942 yılında
Konya'da doğmuştur. Bu sanatın Türkiye'de çok tanınmış olmamasından dolayı,
gelecek nesillere aktarmak ve bu sanatı yaşatmak için birçok öğrenci
yetiştirmektedir. Sanatçı hat, tezhip ve ebru gibi geleneksel sanatlarımızı ahşap
yakma sanatıyla birleştirerek çalışmalar yapmıştır(Foto 11).
Selahattin Ölçeroğlu ise 1946 Eskişehir doğumludur. Ahşabın yoğunseyrek noktalar veya yalın çizgiler halinde yakılması yoluyla yapılan
çalışmaların istenilen estetik sonuçları vermemesi nedeniyle bu tekniği kendi
çabaları ile geliştirerek ahşap yanığı renginin bütün tonlarını elde etmeyi
başarmış ve bu renk tonlarından oluşan çalışmalar yapmıştır. Yakma resim
tekniğini resim sanatında ahşap yanığı renk tonlarıyla estetik ve sanatsal değer
arz edecek şekilde uygulayan ilk Türk ressamıdır. Türk tarih ve kültürünün belli
bir dönemine ait görüntüleri günümüze yansıtan eski İstanbul gravürlerinin
Yakma / Dağlama tekniği ile yorumlayarak çalışmalarını sürdürmektedir(Foto
12).
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Foto 10

Foto 11
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Foto 12
Bu sanata sizin getirdiğiniz bir anlayış var mı?
Sosyal Medya Facebook’ta ‘’ Yakma Resim İzmir-Cihat Erdener’’ adlı
sayfamda yerli ve yabancı kişiler tarafından takip edilmekteyim. (8)(foto 1317).
Günümüzde kullanılanelektrikli ve ısı ayarlı elektronik el aletlerini,
diğer sanatçılar gibi önceleri ben de kullandım. Halende belli durumlarda
kullanmaktayım. Ancak bunlar yeterli haz vermeyip tatmin etmeyince,
atalarımızın geçmişte kullandığı geleneksel yöntemi tercih ettim. Kendi
tasarladığım ve bizzat kendi yaptığım metal havyaları ateş üzerinde kızgın hale
getirip, görselleri ahşaba dağlama yöntemi ile uygulamaya başladım. Geçmişte
Yakma / Dağlama Resim Tekniği çoğunlukla dekoratif amaçlı ‘’bezeme’’
işlerinde kullanılmıştır. Bu teknik ile metal aletleri ateş üzerinde kızdırarak
sadece bezeme değil, bezeme ile birlikte Geleneksel Türk El Sanatlarımızdan;
Hat Sanatımız, minyatür, ebrunun yanı sıra manzara, portre vb. görselleri ahşap
malzeme üzerine de kendime özgü tarzım ile bir arada uygulamaktayım.(9)
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Foto 13

Foto 14
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Foto 15

Foto 16
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Foto 17
Dağlama Tekniği ile detay çalışmalarında ahşap tuvalin boyutu ve
tasarımın içeriği uygulamanın süresini de etkilemektedir. Bazı tasarımlar 2- 4 ay
gibi bir sürede tamamlanabilmektedir. Çalışmanın istenilen estetik olgunlukta
olabilmesi için sabır ve zaman en önemli iki unsurdur. (10)
Öncelikle tasarlanan görsel için uygun ahşap seçimi yapılır. Ahşabın cinsi
renk ve doku farklılığı verdiğinden, seçeceğiniz görsele en uygun ahşabı tercih
etmelisiniz. Ahşabın hazırlanışı da ayrı bir öneme sahiptir. Çalışmanın
yapılacağı ahşaba önce kaba zımpara yapıldıktan sonra, karanlık bir yerde dik
olarak ahşabın içindeki su miktarı azami ölçüde eksilinceye kadar
bekletilmelidir. Aksi takdirde kuruma esnasında ahşapta dönmeler olmakta, pul
şeklinde kalkmakta ve bir süre sonra renk kaybı yaşanmaktadır.
Tuvalimiz temizlenip kaygan ve düzgün bir yüzey elde edilinceye kadar
ahşap zımparalanır. Daha sonra çalışılacak olan görsel, ahşap üzerine çeşitli
yöntemlerle aktarılır. Uygun metal uçlu aparatlar ateşin üzerine bırakılır, kor
haline gelince görseldeki şekle göre alet seçilerek yakma / dağlama işlemi
yapılır.(10) Bu teknik, yapısında yoğunluklu reçine olmayan her türlü ahşaba
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uygulanabilmekte; uygulamada siyah, kahverengi ve kahverenginin tonlarının
dışında renk seçeneğiniz bulunmamaktadır. Ancak yakma işleminden sonra
boya malzemesi kullanan sanatçılar da bulunmaktadır. Ahşap tuval yakılarak
üzerine görsel aktarılıp, gölgelendirme yapıldığından uygulamanın geri
dönüşümü mümkün değildir. Bu nedenle hata yapma şansınız pek yoktur.
Tamamlanan çalışma ahşap koruyucu Domanico uygulaması ile sergilenmeye
hazır hale getirilir.
Yurt içinde veya yurt dışında sergi açtınız mı?
Kişisel olarak yaptığım faaliyetler ve üyesi olduğum Anadolu Kültürünü,
Sanatını ve Zanaatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği ile Karma Sergi,
Etkinlik,Workshop ve Eğitim çalışmalarına katıldım. Halen söz konusu
faaliyetlerim devam etmektedir, yurt içi iki özel sergi için çalışmalarım devam
etmektedir. Ancak yurt dışında henüz faaliyetim olmadı.
Bu sanatın geleceğini nasıl görüyorsunuz,
yaygınlaştırılması için neler yapılabilir?

geliştirilmesi

ve

Geliştirdiğim ve devam ettirdiğim tarz ve tekniğin gelecek nesillere
aktarılarak devam ettirilmesi ile ülkemi bu konuda tanıtmak amacındayım. Söz
konusu tekniği Kültür Bakanlığı nezdinde belgeleyip, envantere geçirerek
(başka bir ülkenin envanterine alınmadan) bir ilk olma onurunu da ülkemle
yaşamak hedefindeyim. Yakma / Dağlama tarzı uygulamamı, belgeledikten
sonra sosyal paylaşım projelerim doğrultusunda psikolojik rehabilitasyon
özelliği olması dolayısı ile özellikle engeliler çocuk ıslah evleri, çocuk bakım
evleri, yetiştirme yurtları gibi kurumlar ile yerel yönetimlerle işbirliğine devam
etmek düşüncesindeyim.
SONUÇ
İnsanoğlunun ilk varoluşundan beri resim, şekil gibi görselleri taş, ağaç,
deri vb. üzerine, kakma ve yontma dışında kızgın demirlerle dağlama yaparak
da süsleme işlemini gerçekleştirmiştir. Yakma /Dağlama Resim / Pyrogravure
tekniği; ahşap veya elverişli başka yüzeylerin kızgın metal kalemlerle yakılarak
değişik motiflerle bezenmesi şeklinde ortaya çıkmıştır.
Her toplumda duygu, düşünce ile sanat ve edebiyata yönelik kültürel
birikimler ve teknikler farklı farklı şekillenmektedir. Böyle olmakla birlikte;
insanlık tarihinin bütünü değerlendirildiğinde; ana kültürlere etki eden doğal
örtü ve kaynakların dil, tarih ve kültür gibi diğer faktörlerin de çağlara ve yaşam
biçimlerine göre “yalnızlaşma, yozlaşma ve yabancılaşma üçgeni içinde
farklılıklar gösterdiği de görülmektedir(11).
Doğa koşulları yanında yaşam biçimleri, inançlar, sanat ve edebiyat ve
teknoloji yönünden gelişmişlik düzeyleri toplumların ortak yaşam biçimlerinde
etkili olmakla kalmamış, bulunduğu toplumun diğerlerinden farklı belirgin o
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topluma özgü özelliklerinin de tanınmasına katkıda bulunmuştur(12). İşte bu
nedenle kültür ve yaşam biçimlerimizi temsil eden sanat dallarında hem dün
geliştirilen ve hem bugüne aktarılması gereken yaşadığımız topluma özgü
çalışmalar büyük önem taşımaktadır.
Örneğin,, Bakır madeninin doğal olarak bulunduğu bölgelerde eritme ve
döküm atölyeleri arkeolojik keşifler sonucu ortaya çıkarılmıştır. Bu
dökümhanelerde dünyanın ilk metal ustaları zanaatlarını icra etmeye
başlamışlar ve insanoğlunun teknoloji serüvenin temellerini buralarda
atmışlardır. Bu merkezlerde yapılan bakır malzeme konargöçer bozkırlı
kavimler tarafından eski dünyaya yayılmış ve aynı zamanda değerli bir ticari
mal haline gelmiştir. Sonuç olarak İnsanoğlunun tarihi gelişim süreci içinde
kullandığı malzeme ona çığır açıcı ufuklar kazandırmıştır. Bu malzeme
sayesinde ise insanoğlu medeniyeti inşa etme imkânı bulabilmiştir (13).
İşte, yukarıda bazı örnekleriyle ele alınan söz konusu teknik, dekoratif
amacın yanı sıra Güzel Sanatlarda da uygulanmıştır. Dekoratif olarak antik
çağlardan günümüze değin, özellikle ahşap ve deri eşyaların bezemesinde; 19.
yüzyıldan itibaren de resim sanatında uygulanarak sanatsal değer taşıyan önemli
çalışmalar ortaya konmuştur.
Böylece Yakma Resim / Pyrogravure Tekniği son yıllarda pek çok ülkede
yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu tür resme dünyada giderek
artan ilgi, söz konusu tekniğin gelecekte popüler olacağını da
düşündürmektedir. Dünyada bu tekniği üst düzeyde geliştirmiş pek çok sanatçı
mevcuttur. Ülkemizde de bu sanatı dekoratif amaçlı kullanan sanatçılardan
Hüsnü Züber ahşap obje bezeme çalışmalarıyla, Münir Erbörü hat ve tezhip
çalışmalarıyla, Selahattin Ölçeroğlu Türk kültürünün belirli bir dönemine ait
görüntüleri günümüze yansıtan eski İstanbul gravürlerinin yorumlarıyla öne
çıkmaktadır. Cihat Erdener ise Yakma /Dağlama Resim / Pyrogravure tekniğini
geleneksel yöntemleri kullanarak tarihi mekânları, tarihi figürleri ve hat
sanatımızdan örnekleri geleneksel motifler ile buluşturarak günümüze taşıyan
bir sanatçı olarak dikkati çekmektedir. Sonuç olarak Türkiyemizde, ve her
kentimizde ve bölgelerimizdeki eserleri tanıtmak, korunma bilinci

oluşturmak amacıyla yapılan bu farkındalık etkinliklerini çok önemsiyor
ve yararlı olduğuna inanıyorum. Kültürel mirasın korunması,
değerlendirilmesi, yaşatılması / sürdürülebilirliği dünyada olduğu gibi,
ülkemizin de gündemindeki önemli konulardan biridir. Kültürel mirasın
korunmasında bölge halkının katılımı ve kurumsal destekler oldukça çok
önemlidir(14).
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BİR FİKRİ VE SİYASİ BUNALIMIN TAHLİLİ ÇERÇEVESİNDE
CUMHURİYET NEDEN ÖTEKİ?
Nadim MACİT
ÖZET
Türkiye coğrafyası üzerinde yüzyıllardır birlikte yaşayan insanlar ortak
kültür ve inanç doğrultusunda kaynaşmışlardır. Her etnik grup birbiriyle evlilik
bağları oluşturmuş, her bölgede ve kentte yaşayan vatandaşlarımız istediği yere
yerleşmiş ve bu toprakların “eşit yurttaşı” olmuşlardır. Kısacası her Türk
vatandaşı Türkiye Cumhuriyetinin geçek sahibi olmuştur. Bu nedenle açılım
denen süreçlerden beslenenleri veya bundan çıkar bekleyenleri, yani bu
gerçeklere aykırı art niyet taşıyanları tarih asla affetmez. Büyük Türk Milleti
hem hukuk önünde ve hem tarih önünde bu bölünme içerikli sürece omuz veya
güç verenleri mutlaka yargılar. Bundan dolayı yukarıdaki başlık altındaki
çalışmamız bizce büyük önem taşıyor ve bu sorunun cevaplandırılması için
uzunca bir analizin yapılmasını da gerektiriyor.
Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Siyasi Bunalım, Analiz, Öteki, Eşit
Yurttaş

WHY IS THE REPUBLIC THE OTHER? AN ANALYSIS
OF IDEOLOGICAL AND POLITICAL CRISIS.
ABSTRACT
People who have been living in the Turkish lands for centuries have
united based on the same culture and beliefs. All ethnic groups have formed
connections with each other through marriage, and people from every region
have moved to anywhere they desired and have been equal citizens. In short,
every Turkish citizen has become a true owner of the Turkish land. Therefore,
the ones who are hoping to benefit from the process of "expansion" can never
be forgiven. The great Turkish nation will surely judge those that support the
division of our country. That is why our work is crucial, and it is really
necessary to conduct a detailed analysis in order to answer the question of why
the republic is not accepted by everyone.
Keywords: Republic, Political crisis, Analysis, The other, Equal citizen
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Giriş
Cumhuriyet neden öteki? Bu sorunun anlamını ve içeriğini belirleyen
unsur öteki sözcüğüdür. Öteki ilanın, yaslandığı gerekçelerin ve hedeflerin iki
yüzünden bahsedebiliriz. Birinci yüzünü; tek kutuplu dünya sistemine geçişle
birlikte Batı merkezli ‘politik-stratejik modeller’ inşa eden siyaset bilimciler ve
stratejistler oluşturur. Diğer bir deyişle bunların Türkiye biçtiği jeo-politik
konumdur. İkinci yüzünü ise cumhuriyetin kuruluşundan bu yana çeşitli
gerekçelerle ‘muhaliflerin’ inşa ettiği etnik, dini ve politik duruş oluşturur. İki
yüzün birleştiği ana çizgide şekillenen tablo ilginç bir ortaklığı açığa
çıkartmaktadır.
I. Dünya Sistemi ve Sınırdaki Türkiye
Dünya-Sistem analizleri açısından Soğuk Savaş Dönemi: Dengeleme
Mantığı denilen duruma denk düşer. Karşılıklı belirleme, kontrol etme,
denetleme ve sınırlama özellikleriyle öne çıkan bu dönemde, Türkiye iki güç
yörüngesinin son derece hassas ve dengeyi değiştirecek sınırda yer aldığı için
liberal kapitalist sistemin özel ihtimamına haiz olmuştur. İç muhalefet tarihi
sayıklamalarını muhafaza etse de bu dönemde fazla etkili olamadı. Ancak
1960’dan itibaren batı düşüncesinde modernite eleştirilerinin başlaması ve Postmodern düşüncenin ABD’den Avrupa ülkelerine sıçrayarak taraftar bulması ve
yaygınlaşması, buna ilaveten Soğuk Savaş Dönemi’nin sona ermesi hem felsefi
hem de politik anlamda yeni bir dönemin kapısını açmış ve Türkiye ilginç bir
ortak cepheyle karşı karşıya gelmiştir.
Bir taraftan dünya tek-kutuplu sisteme giderken, diğer taraftan modern
dünya görüşünün ana dayanakları akıl, bilim, politika ve kültür gibi konular
entellektüel coşkunun sınır tanımaz eleştirisine tabi tutuldu. Böyle bir
dünya ve felsefi haritanın biçimlendiği süreçte Türkiye 1980 ihtilalini
yaşamıştır. Belki ihtilale gerekçe yapılan nedenler, belki de yenidünya sistemine
politik ve bürokratik hedeflerine alan açma girişimleri yüzünden, toplumunun
en duyarlı politik ağları tasfiye edildi. Politik ve kültürel alan post-modern
izafiliği dinle ve etnik retorikle sentezleyen çevrelere bırakıldı. İşte bu tarihi
dönem, öteden beri cumhuriyetin kuruluş felsefesine karşı muhalif olan
çevrelerin batının fikri ve siyasi diliyle buluştuğu dönemdir. 1960’dan beri
post-modern düşüncenin giderek neo-muhafazakâr duruşu meşrulaştıran boyutu
ve uzun süredir ülkemizde zaten muhafazakâr politikaların belirleyici olduğu
dikkate alınırsa, ülkemizde cumhuriyetin kuruluş felsefesine yönelik olarak
oluşturulan dini-politik ağın niçin bu kadar genişlediği anlaşılabilir.
Tek kutuplu dünya sisteminin öteki arayışına bağlı olarak ürettiği
merkez-boşluk ayrımı ekseninde Türkiye’yi sınır ülke konumuna yerleştirmesi
fikri ve politik durumu bir kez daha altüst etti. Çünkü Sınır Ülke tanımı: Bir
taraftan Türkiye’nin tehdit altında olduğunu ilan etmekte, bir taraftan da
egemen gücün yeni ortaklar ve seçenekler peşinde olduğunu tembihlemektedir.
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Zaten değişen dünya sisteminin siyasi ve felsefi aktörleri, Türkiye’nin
konumunun değiştiğini defalarca dile getirdiler. Hem post-modern politiğin
gereği hem de cumhuriyet konusunda duyarlı olan çevrelerin tasfiyesi, dinietnik retoriği demokrasi, özgürlük gibi değer içerikli kavramlarla gündeme
taşıyan sektörlerin desteklenmesi ve yüceltilmesi merkezi devletlerin yeni
ortaklar bulmasını kolaylaştırdı. Artık merkezi devletlerin ortakları uzun
süreden beri cumhuriyete karşı muhalif olan liberal, dini ve etnik cemaatler
oldu.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni merkez-boşluk arasında sınıra yerleştiren
ve anılan cemaatlerin ortak örgüsü olan siyasi güçle ittifak eden merkezi güçler:
Yeni durumun dışına düşen fikri ve politik hareketleri tasfiye etme yolunu seçti.
Elbette ki bu tasfiyenin kökten ve uzun ömürlü olması için yapılması gereken
ilk iş: Cumhuriyetin kuruluş felsefesinin içini boşaltmak olacaktı. Zaten Türkiye
1980 ihtilalinden sonra böyle bir iç dinamiği üretmişti. Ortada hiçbir şey
olmadığı halde darbeye karşı olduklarını ve gerekirse tankın üstüne
çıkacaklarını ilan edenler ve insafsızca bazen din, bazen özgürlük gibi değer
içerikli kavramlar üzerinden cumhuriyetin kuruluş felsefesine saldıranlar
darbenin çocuklarıdır. Yeni döneme girişin sınırını belirleyen bu dönemle ilgili
yazılan anılar ve hatıralar belli bir kesimin korunduğunu ve desteklendiğini
açığa çıkartmaktadır.
Muhafazakârlığın yükselişe geçtiğini keşfeden ya da böyle bir dünyayı
inşa etmek isteyen batılı stratejistler Türkiye’nin jeo-politik konumunu şu
ifadelerle açıkladılar: İslâm dünyasının lider ülkesi olmak en fazla
Türkiye’ye yakışır. Fakat burada önemli bir sorun bulunmaktadır.
Atatürk’ün emaneti, Türkiye’yi modern, laik, batılı bir ülke olarak
tanımlıyor. Atatürk, Türkiye için öngördüğü altı temel maddeyi üççeyrek
yüzyıl önce düzenlemişti. Bu öğretilerin üzerinde biraz düşünülmesi ve
değiştirilip düzeltilmesi zamanı muhakkak ki gelmiştir.1 Öyle anlaşılıyor ki
Türkiye’ye biçilen jeo-politik konum gereğince yapılması gereken iş:
Cumhuriyetin kuruluş felsefesini değiştirmek ve düzeltmek olacaktır. Bunun
anlamı, bağımsızlığı Türk Milleti’nin haysiyeti gören anlayışı tahrif ederek
Türkiye’yi küresel sistemin parçası yapmaktır.
Tek kutuplu dünya sistemine geçişle birlikte stratejik değişimin ürettiği
bütünleşme ve cepheleşme karşısında Türkiye iki kapsamlı projeyle karşı
1

Samuel Huntington , “Kültür, Güç ve Savaş: Yeni Küresel Politikalarda Türkiye’nin Rolü”,
Zaman Gazetesi, (26-27 Mayıs 2005); Aynı görüşü farklı bir üslupla dile getiren Graham E.
Fuller şöyle der: Modern Türk Devleti’nin sıkı İslâm karşıtı yapısına rağmen Türkiye, sadece
Türkiye için değil, aynı zamanda günümüz İslâm’ı için oldukça önemli iki dinamik İslami hareket
üretmiştir: Gayet politik AKP ve büyük ölçüde apolitik Fetullah Gülen Hareket. Bkz: Yükselen
Bölgesel Aktör: Yeni Türkiye Cumhuriyeti, (Çev: M. Acar) İstanbul: 2008, 100. İslâm konusunda
aynı anlama gelen özel vurgunun ne anlama geldiği oldukça önemlidir. Bu konuda bakınız:
Nadim Macit, Öteki Din: Moderate İslam ve Türkiye, Ankara: 2009, Cripto Yay.
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karşıya kalmıştır: AB ve BOP. Türkiye’nin hem AB’ye girme hem de küresel
güç politikasının ördüğü yeni politik yörüngede rol alma isteği, değişen dünya
sisteminin aktörleri ve yeni ortaklar tarafından sürekli olarak istismar
edilmektedir. İstismarın arka planında yer alan ana saik: Türkiye’nin milli
devlet yapısını tahrip etmektir. Dikkat edilirse bütün tartışmaların
düğümlendiği nokta burasıdır. Nitekim bu görüş, küresel aktörlerin izlediği
farklı politik yöntemlerle bazen sesli bazen de sessiz olarak sisteme karşı olan
ve özel desteklerle siyasi ve kurumsal alana doğru genişleyen liberal, dini-etnik
yapılar tarafından aynı tonda ve aynı kalıpta seslendirilmektedir.
İki kutuplu dünya düzeninde üretilen bazı dini içerikli politik ve kültürel
hareketlerin yeni dönemde, küresel aktörlerin politik ve stratejik eylemlerini bu
bölgede dini adına meşrulaştıran hareketlere dönüştürülmesi bunun
göstergesidir. Din adına meşrulaştırma kalıbına uygun düşmeyen radikal
çevrelerse boşlukta yer aldığı söylenen ve dünyanın geleceği için tehlikeli
görülen devletlerin devreden çıkarılması için kullanılması gereken ara elemanlar
olarak görülmektedir.2 Ülkemizde, daha önceleri siyasal ve kültürel
nitelemelerle kendilerini ifade eden ve birbirini uç kavramlarla tanımlayan dini
grupların ortak politik zeminde birleşmelerini dini duyarlılığın sonucu olarak
okumak safdillik olur. Bu ittifak ‘dünya sistemini tahkim etmenin’ ve bu
yayılma politikasına dayalı olarak milli devlet esasına göre kurulan Türkiye
Cumhuriyeti’ni federal sisteme taşıma amacının bir ürünüdür. Hem politik alanı
belirleyen ve denetleyen hem de Sivil Toplum Kuruluşları aracılığıyla toplumu


Her ne kadar bazı yorumcular BOP’un bittiğini ileri sürseler de, biten BOP değil, uygulanan
stratejidir. Doğrudan müdahaleye yaslanan strateji B. Obama ile birlikte yerini Yumuşak
Stratejiye bırakacaktır. Çünkü Judeo-Hıristiyanlık merkezli küresel sistem, yani Mesihçi Kraliyeti
gerçekleştirmenin teolojik arka-planında Babil ve Kudüs önemli bir yere sahiptir. Bunlar, inşanın
ve işgalin giriş kapılarıdır. ABD’nin uydurma bahanelerle Irak’ın aleyhine inşa ettiği imaj ve
işgal, İsrail’in Hamas’ı bahane ederek Suriye’ye doğru yönelişi söz konusu teolojik arka planın
uzantısıdır. Türkiye’ye biçilen konum ya bu süreçte susması ya da ikili dil kullanmasıdır. Bir
taraftan küresel sistemin parçası olarak ilan edilen Türkiye, diğer tarafta olup-biteni kınayan
Türkiye var. Buna ek olarak AB uyum yasaları üzerinden iç gerilimlere ve uysallığa çekilen
Türkiye’yi eklemek lazım. Derin Strateji altında geliştirilen ve yüceltilen çok yönlü stratejinin
anlamı budur.
2
Bkz: Angel Rabasa, Cherly Benard, Lowell H. Schwartz, Peter Sickle, Building Moderate
Muslim Network, Santa Monica: 2007. Bu çalışma bütün İslam coğrafyasında ve Türkiye’de
küresel sistemin parçası olmak isteyen bir ağın nasıl oluşturulduğunu anlatmaktadır. Bir tarafta
belirlenen ortaklar ve onlara sağlanan imkânlar ve yüceltmeler, diğer tarafta tasfiye edilmesi
gerekenler ve kullanılan etiketler, doğrudan cumhuriyetin kuruluş felsefesine yönelik teknik
giydirmeler nasıl bir sürecin başlatıldığını ve Türkiye için bunun ne anlama geldiğini yeterince
anlatmaktadır.

Son zamanlarda Kürt Sorunu başlıklı bir rapor yayımlayan ve önerdiği görüşlerle doğrudan
ülkenin parçalanmasının zemin oluşturmaya çalışan TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal
Etüdler Vakfı) Türk düşünce kuruluşlarının öncüsü olarak sunulmaktadır. ABD’nin Irak’ı işgali
sırasında siyasi iktidarın ülkenin dış politika atmosferini dönüştürüp, barış çemberi yaratmak
istedikleri yönündeki açıklamaya TESEV’in iştirak etmesi çok olumlu görülmektedir. (Bkz: G.
Fuller, 2008:98) Bu tanım ve gerekçe Türkiye’ye biçilen rolün ne olduğunu somut olarak ortaya
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yönlendiren ve politik eylemleri meşrulaştıran bu hareketler şu an devlet
kurumlarından halk kesimlerine kadar uzanan geniş alanda oldukça etkindirler.
Cumhuriyetin kuruluş felsefesi niçin yeniden tanımlanmalı ve
düzenlenmelidir? İleri sürülen ve kullanılan önermeleri şöyle sıralayabiliriz;

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Felsefesiyle İslâm
Arasında Derin Bir Uçurum Vardır.
CIA görevlisi ve CFR üyesi ve kendisini Anglo-Protestan Yahudi olarak
tanımlayan Huntington bu görüşü şöyle ifade eder: Türkiye İslâm’ın çekirdek
devleti olmak için gerekli tarihe, nüfusa, orta düzey ekonomik gelişmişliğe,
ulusal birliğe, askeri güce ve geleneğe sahiptir. Ne var ki Atatürk’ün
Türkiye’yi net bir şekilde laik bir toplum olarak tanımlaması, Türk
Cumhuriyeti’nin bu rolü Osmanlı İmparatorluğundan devralmasını
önlemiştir.Türkiye kendisini laik bir ülke olarak tanımladığı sürece
İslâm’ın liderliğine soyunması mümkün değildir. Peki, Türkiye kendisini
yeniden tanımladığı takdirde ne olur? Türkiye bir noktada batı dünyasına üyelik
için yalvarıp duran bir dilenci olarak oynadığı hüsran verici ve aşağılayıcı
rolden vazgeçip, Batı’nın temel İslamî muhatabı ve düşmanı olarak oynadığı
çok daha etkileyici ve onurlu tarihi rolü yeniden üstlenmeye hazır hale
gelebilir.3
CIA görevlisi ve RAND diye bilinen düşünce kuruluşunun üyesi olan G.
Fuller aynı görüşü şöyle dile getirir: Türk devleti, İslâm Dünyasında en militan
bir şekilde anti-İslâmcı olanıdır. İslam dünyasında görece gelişmiş
demokrasilerden biri olarak, devletin üstünlüğü kavramı popüler düzeyde
Türkiye’de ancak son zamanlarda sorgulanır hale gelmiştir. Anayasa’da Türk
Devleti ölümsüzdür, anlayışı yer almaktadır. İslâmcılar bu temaya
yüklenmektedirler. Bunun başlıca nedeni, mevcut devletin kendilerinin siyasi
sisteme katılmalarının önündeki anahtar engeli oluşturmasıdır. İslâmcılar,
iktidarda olmadıkları sürece egemen devlete karşı milleti savunacaklardır.4
Fuller bu tahliline şu sözleri de ekler: Türkiye’de ordu ve güvenlik güçleri,
aşağıdan yukarıya doğru uzun dönemde katı seküler düzene karşı, ezilebilecek
İslâmcı bir siyasal parti ve hatta şiddet yanlısı grubun dışa açık yaklaşımına
kıyasla, daha sinsi bir tehdit oluşturduğu korkusuyla apolitik ılımlı dini

koymaktadır. Çünkü hem siyasi iktidarın sözcüsü, hem bunu destekleyen TESEV ve bu desteği
yücelten G. Fuller, barışı dillendirirken Irak’ın işgal edildiğini söylüyorlar. Irak’ın işgal edildiği
bir durumda dile getirilen ‘barışın’ adı nedir?
3
Samuel Huntington, (2004: 263) Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden
Kurulması, (Çev: M. Turhan, Y.Z. Cem Soydemir) İstanbul: Okuyan Us Yay. Bu tema ülkemizde
şu ifadelerle dile getirilir: Atatürk’ün yönetimi altında Türkiye’deki Müslümanlar dini
geleneklerinden zorla koparıldılar.
4
Graham Fuller (2004:144,145) Siyasal İslâm’ın Geleceği, (Çev: M. Acar) İstanbul: Timaş Yay.
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hareketin dini yandaş kazanma ve tebliğ faaliyetlerini bile kökünden kazımak
çabası içindedir.5
CIA ve RAND merkezli çözümlemenin iç-dış bağlantı noktasında yer
alanlar aynı görüşü şöyle dile getirirler: “Türk devleti, İslâm’ı kendi maksatları
için kullanmaya çalışmakla birlikte, yine de hiçbir zaman dinin serbestçe
ifadesine ve dini ibadetlerin açıktan yerine getirilmesine izin vermemiştir.” 6
Görüldüğü üzere alıntıladığımız üç metin aynı şeyi söylemektedir. Hangi açıdan
bakılırsa bakılsın sorunlu olan bu ifadeler Türkiye’ye karşı oluşturulan
cephenin haritasını sunmaktadır. Fakat burada tarihi durumu çarpıtan, sosyal
ve ilmi kaygıları askıya alan şu sözdür: Türkiye’de hiçbir zaman dinin
serbestçe ifadesine ve dini ibadetlerin açıkça yerine getirilmesine izin
verilmemiştir. İşte bu ifade cumhuriyet karşıtlığının hangi boyuta ulaştığını
göstermesi açısından oldukça dikkat çekicidir. 1980’den sonra şu veya bu
şekilde iktidar olan bir anlayışı temsil eden bir aydının böyle bir ifade
kullanması devleti ele geçirme kaygısının hangi boyutta olduğunu yeterince
gösterir.
Burada şu sorunun cevabını aramamız gerekir: Cumhuriyete karşı tahkim
edilen politik muhalefet bunu niçin din üzerinden yapmaktadır? Bu sorunun
cevabını Building Moderate Muslim Network ve benzeri çalışmaları analiz
ettiğimizde anlayabiliriz. 1990’dan sonra ABD’nin bu coğrafyaya dönük
politik-stratejik hedefleriyle Türkiye’nin var oluş temellerine bağlı olarak
varlığını sürdürme kararlılığı arasında yaşanan çelişki izlenen yöntemin
değiştirilmesine neden olmuştur. Dolayısıyla ABD, milli devleti sürdürme
amacında ve kararlığında olan kurumlara karşı yeni ortaklar üretmeyi
amaçlamış ve kendi politik-stratejik hedeflerini paylaşan ‘ağ inşa etmenin’ en
köklü ve etkili yolunu dinde bulmuştur. Bazı dini grupların ‘ortak’ seçilmesinin
nedeni budur. Ancak kabul etmemiz gerekir ki böyle bir zeminin ve seçeneğin
üretilmesinde ülkemizde sürdürülen siyasetin önemli bir payı vardır.
Peki, iç çelişkileri ve dinamikleri kullanarak Türkiye’yi ehlileştirmek
niçin bu kadar önemlidir? Çünkü bu coğrafyada Türkiye, gerek tarihi birikimi
ve gerekse bağımsızlık ruhunu ateşleyen inançları ve değerleri açısından özel
bir yeri vardır. Özel nitelikleri olan ve bölgesel güç olma potansiyelini taşıyan
5

G. Fuller (2004: 214)
M. Hakan Yavuz, John L. Esposito (2004:27) “Türkiye’de İslâm: Laik Yoldan Geri Dönüş
mü?”, Laik Devlet ve Fetullah Gülen Hareketi, (Çev: İ. Kapaklıkaya) İstanbul: Gelenek Yay.

Batı’da yapılan çeşitli çalışmalarda ‘Atatürk’ün yönetimi altında Müslümanlar dini
geleneklerinden koparıldılar. Dolayısıyla Müslümanlar dini geleneklerini ve inançlarını
cumhuriyetin kuruluş felsefesiyle çeliştiğini düşünüyorlar,” şeklindeki iddia dile sıkça dile
getirilmiştir. Bkz: M. Meeker, “The New Muslim Intellectuals in the Republic of Turkey”,
Richard Topper, Islam in Modern Turkey, Londra: 1991. Söz konusu çalışmalarda ‘İslamCumhuriyet’ karşıtlığı üzerine yapılan yorumlar ve kullanılan gerekçeler ülkemizdeki bazı
aydınlar tarafından aynen tekrar edilmektedir. Eğer karşılaştırılmalı bir çalışma yapılırsa bu ortak
dilin, seçilen ortakların ve sürdürülen ortak projelerin ne anlama geldiği görülebilir.
6
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bir ülkedir. Öyleyse Türkiye’yi sınırlayan ve bağlayan araçların sürekli olarak
kullanılması ve hassas noktaların sürekli olarak deşilmesi ve derinleştirilmesi
gerekir. Liberal etiketler, dini ve etnik gerilim hatları üzerinden ayrıştırma ve
cepheleştirme faaliyetinin arka-planında dış etkiler ve iç yetersizlikler
yatmaktadır. AB 2008 ilerleme raporuna bakıldığı zaman dış etkinin ne anlama
geldiği görülebilir. İç yetersizliğe gelince bunun en açık göstergesi şudur: Siyasi
ayrışmalar ne uzlaşma ne de hukuk yoluyla çözülebiliyor. Her siyasi parti,
iktidarı ve hukuku yandaşı korumak, muhalefeti aşağılamak, etkisiz hale
getirmek için kullanmaktadır. Her on, yirmi yılda siyasi ayrışma ve
tartışmaların niçin karakolda bittiği üzerinde iyi düşünmemiz gerekiyor.
Türkiye’nin üç noktada bunalıma sokulmak istenmektedir: Din hürriyeti,
mezhepçilik, etnik ayrımcılık. Üç ana çizgi üzerinden sürdürülen faaliyet, 1990
yılından itibaren son derece teknik bir şekilde değer içerikli kavramlar
üzerinden sürdürülmektedir. 7 Fakat neyin kontrol altına alınmak neyin öne
çıkarılıp kullanılmak istendiği açıktır. Nitekim ABD’de faaliyet gösteren Din
Hürriyeti Bürosu’nun yayınladığı raporda din hürriyeti ve dini ibadetleri
serbestçe yerine getirmek konusu belirleyici değil. Çünkü bu hak, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin bütün anayasalarında teminat altına alınmıştır.
Raporda yer alan din hürriyeti, kendi ifadelerince, din üzerinden, “aydınlanmış
yönetimi”8 gerçekleştirmek konusu yer almaktadır. Zaten belirlenen üç konu
doğrudan Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine yöneliktir. Bu noktada ‘seçilen
ortaklar’ cumhuriyetin kuruluş felsefesine karşı din adına dış güçlerle işbirliği
içine girmiş dini-etnik-politik hareketlerdir. İslâm tarihinde politik ve fikri
duruşun ve geleneğin adı olan mezhepleri ve etnik milliyetçiliği ayrışmanın
göstereni yapmak son derece teknik bir stratejinin devrede olduğunu gösterir.

Cumhuriyetin
Dayandığı
İlkeler
Parçalanmaya Müsait Ülke Haline Getirmiştir.

Türkiye’yi

Bu görüşün dayandığı gerekçelerin başında laiklik gelir. Laik devlet
tanımını İslâm’a aykırı gören bu anlayışa göre Türkiye, bu ilkeden vazgeçer ve
İslâm’ın liderliğini üstlenirse büyük bir güç olabilir. Dayandığı gerekçe ise
şöyledir: Atatürk, Osmanlı İmparatorluğunun kalıntılarından yeni bir
Türkiye yaratmış ve ülkeyi modernleştirmek, yani batılılaştırmak için
büyük çabalara girişmiştir. Bu yola baş koyan Atatürk, ülkenin İslami
geçmişini reddederek Türkiye’yi parçalanmış ülke durumuna getirmiştir.


En son AB ilerleme raporunda dini özgürlükler konusunda yer alan hususlara bakılırsa bunların
tümünün cumhuriyetin kuruluş felsefesini ya etkisizleştirme ya da tahrip etme amacını taşıdığı
görülür. AB’nin tek hoşnut olduğu konu 20 Şubat 2008’de kabul edilen 27 Şubat 2008’de resmi
gazetede yayınlanan Vakıflar yasasıdır. Bu yasanın 6, 12, 25, 33, 77 maddelerine bakılırsa bu
hoşnutluğun ne anlama geldiği görülür.
7
ABD’de faaliyet gösteren Din Bürosu tarafından yayınlanan rapor ve içeriği için bkz: Mustafa
Yıldırım (2005:406), Sivil Örümceğin Ağında, İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yay.
8
G. Fuller (2004:220)
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Bir yanda dini gelenek, görenek ve kurumları İslâm’a dayanan, ama diğer
yanda da ülkeyi batılılaştırmak, modernleştirmek ve batı ile bir yapmak
isteyen yönetici elitlere sahip bir ülke.9 Bu ifadeler, değişen duruma göre
yöntem değiştirmenin açık göstergesidir. Osmanlı Devleti’nin düştüğü krizi
aşması için modernleşmesi ve batılılaşmasını telkin ederek devletin ideolojik
temelini yıkanlar, bu kez modernleşme ile İslâm arasında zorunlu bir çelişki
olduğunu telkin ederek cumhuriyetin kuruluş felsefesini tahrip etmek
istemektedirler.
Bu iddia tarihi temellerden yoksun bir görüşün sonucudur. Çünkü
bağımsızlık mücadelesini parçalanmış ülke ile nitelemek ve Atatürk’ü
batılılaştırma projesi içinde göstermek sadece bir yorum hatası değildir.
Türkiye’ye yönelik planlı ve özel amaçlı bir stratejinin sonucudur. Ülkenin
İslâmi geçmişini yok etmek isteyen bir lider; dini öğretiminin yeri mekteptir,
demez. Dini hizmetlerin yerine getirilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı’nı
kurmaz. Kaldı ki cumhuriyetin karşı çıktığı din, kaynaklarına dayalı İslâm ve
İslâm anlayışı değildir. Karşı çıkılan din, ‘ruhani iktidar biçimi’ şeklinde
tanımlanabilecek siyasal İslâm’dır.
Türkiye parçalanmış ülke konumundadır iddiasının ikinci gerekçesi
milliyetçiliğin toplumu böldüğü görüşüdür. Eğer cumhuriyetin kuruluş
felsefesinde yer alan milliyetçilik, bir tarih ve kültür yorumu değil de ‘etnik
seçkinlik ve imtiyazlılık’ anlamında olsa idi, bu iddia doğru sayılabilirdi. Ancak
söz konusu milliyetçiliğin bizzat kurucu akıl tarafından
“Türkiye
Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk denir” şeklinde tanımlamıştır. Bu
ortak tarihin, ortak kültürün ve ortak katılımın yorumudur. Bu bilindiği halde
Cumhuriyetin kuruluş felsefesini bölünmenin zorunlu unsuru göstermenin
arkasına milli devleti tasfiye etme amacı yatmaktadır. Şu değerlendirme söz
konusu amacın somut ifadesidir: Türk politikacıları, Atatürk geleneğini
izlemekte ve Türkiye’yi modern, seküler batılı milli devlet olarak
tanımlamaktadırlar. NATO üyesi olan Türkiye’yi Körfez Savaşı’nda batı
ile ittifaka soktular. Bununla birlikte Türk toplumundaki bazı unsurlar,
aynı zamanda İslâmi bir silkinişi desteklemiş ve Türkiye’nin esas itibariyle
bir Orta-Doğu ülkesi olduğunu ileri sürmüşlerdir. Türkiye’nin seçkinleri
her ne kadar Türkiye’yi batılı ülke olarak sunsalar da batılı seçkinler,
Türkiye’nin öyle olduğunu kabule yanaşmıyorlar. Türkiye, AB’nin bir
üyesi olmayacaktır. Gerçek sebebi dini ve kültürel farklılıktır. Fakat bunu
açıkça söylemiyorlar.10 Görüldüğü üzere küresel politik haritanın Türkiye’ye
9

S. Huntington (2004: 98-99). Gerek dipnot düştüğümüz kaynakta gerekse yayınladığı birçok
makalede Huntington bu görüşünü farklı kavramlar ve tanımlar eşliğinde dile getirir. “The Clash
of Civilizations”, Foreign Affairs, (1993, 22-49) adlı makalesinde özet olarak şöyle der: Türkiye
kendi içinde bölünmüş, dolayısıyla batı ile geri kalan kesim arasında belirmekte olan çatışmanın
belirleyici alanlarından biri olmaya aday ülkedir.
10
S. Huntington (2004: 33)
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yönelik en belirgin kırmızıçizgisi cumhuriyetin değerleri ve özellikle milli
devlettir. Beklenen ve istenilen şey milli devleti tasfiye ederek batılı aktörler
tarafından üretilmiş Yeni Osmanlıcılık veya Ilımlı İslâm projesi adı altında
farklı bir yapıya çekmektir.
Türkiye’nin AB’ye alınmayacağı kesin ve bu gayet açık bir şekilde
söylenmektedir. Meselenin bu yönüyle ilgili değerlendirme doğru, fakat
Türkiye’ye biçilen jeo-politik konum ve yüklenen rol özel bir amacın parçasıdır.
Kaldı ki yukarıda tanımlandığı gibi Atatürk batılılaşmadan değil,
çağdaşlaşmadan bahseder. Tarihi ufkun etkinlik alanı ise değişkendir. Yani batı
coğrafi olarak Türkiye’nin kıblesi değildir. Bilimsel bilgi ve hukuk alanında
üretilen ve geliştirilen fikirlerden yararlanmak için hedef gösterilmiştir. Batının
sömürgeci mantığına ve yayılışına karşı verilen bağımsızlık mücadelesi bugün
birilerinin sahnelediği fikri ve siyasi duruşa verilen tarihi cevaptır. Atatürk’ün
devlet ve toplum felsefesiyle bugünkü batılılaşma fikri arasında bağ kurmak
için ne söylersen gider mantığının sözcüsü olmak gerekir. Üstelik Türkiye’nin
AB’ye alınmamasının nedeni sadece kültürel farklılık değildir. Esas sebep,
Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği AB’nin sınırlarını zorlayacağı gerçeğidir. Çünkü
ekonomik ve politik etkinliğini yitirmiş AB bünyesinde Türkiye’yi taşıyamaz.
Hazmedilecek Türkiye, parçalanmış bir Türkiye’dir. Asıl hedef budur. Aklı
başında olan her Türk aydını da bunun farkındadır. Etnik ayrımcılığı
tezgâhlayan batının teknik sözcüsü şöyle der: Türkiye’nin tarihi olarak geri
dönüşü mümkün olmayacak bir eğilimi durdurmaya çalışması halinde
yaşanacak karmaşa ve maliyet çok yüksek olacaktır. Bu tür bir teşebbüs
sadece Türkiye’nin büyük bir toprak kaybetmesine yol açmakla
kalmayacak, aynı zamanda Kürt nüfusunun neredeyse yarısının
Güneydoğu’daki etnik bölgeden diğer bölgelere yayılmış olması nedeniyle
tüm Türkiye çapında etnik ilişkilerin bozulmasına kaçınılmaz olarak yol
açacaktır. Dolayısıyla Kürt konusu Türkiye’nin istikrarını ve geleceğini,
bölgedeki rolünün niteliğini, AB ve ABD ile ilişkilerini büyük ölçüde
etkileyecektir.11
Burada Kürt sorunu olarak sunulmak istenen şey PKK ve terör örgütünün
faaliyetleridir. Bu anlayışa göre PKK terör örgütü ve onun talepleri geri dönüşü
mümkün olmayan toplumsal bir harekettir. Türk Cumhuriyeti Devleti bu
talepleri karşılamak durumundadır. Eğer söz konusu talepler karşılanmazsa
ülkenin her tarafına yayılmış ve karışmış etnik unsurlar arasında çatışma
kaçınılmazdır. Irak’ın kuzeyinde yaşanan hadiseler ve terörist faaliyetlerin
arkasında yer alan ve bunları destekleyen aktörlerin neyi planladıkları hem
alıntıladığımız metinde hem de politik pratiklerde oldukça açıktır.

11

Graham Fuller (2000: 223), Balkanlar’dan Batı Çin’e Türkiye’nin Yeni Jeo-politik Konumu,
(Çev: Y. Bülbül) İstanbul: Alfa Yay.
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Yeni dönemde savaşların dini-etnik gruplar arasında olacağı şeklinde
üretilen kehanetin Türkiye’de gerçekleşmesi için her şey yapılmaktadır.
Huntington gruplar arasında gerçekleşecek çatışmanın alanını şöyle belirler:
Bunlar yerel ve mikro düzeyde çatışmalardır. Bunlar, farklı medeniyetlere
mensup komşu devletlerarasında, bir devletin içinde farklı medeniyetlerin
mensubu gruplar arasında ve Sovyetler Birliği ve Yugoslavya’da olduğu
gibi eski kalıntılar üstünde yeni devletler kurmaya çalışan gruplar
arasında olacaktır.12 Bu metin, Türkiye etnik görüntülü ve bölünük ülkedir,
sözünün ne anlama geldiğini net olarak anlatmaktadır. Post-modern göreceliği
özgürlük arayışı olarak sunan, bunu dini ve etnik ayrışmanın temeli yapan iç ve
dış mahfillerin sözcüleri: Eğer dini ve etnik cemaatlerin talepleri yerine
getirilmezse Türkiye bölünür, görüşünü ısrarla vurguluyorlar. Etnik ayrışma
düzleminde ileri sürdükleri bütün gerekçeler siyasal sistemin yapısı ve
sosyolojik açıdan geçersiz olduğu halde, ‘Türkiye özgürleşmezse bölünür’
vurgusunun sıkça dillendirilmesi ‘özel bir amacın dolaylı anlatımı’ olan
psikolojik savaşın devreye sokulduğunu gösterir.

Türkiye, Küreselleşmenin Uyum Sağlayamamış
Boşluğu Tanımının Ya Da Küresel Ekonomiye En Az Bağlantılı Ve
Bu Yüzden de Kitlesel Şiddet Ve Çatışma Riskine En Açık
Ülkelerin İçinde Yer Almaktadır.
Bu görüş, merkez-boşluk ayrımına dayalı olarak stratejik model üreten ve
meseleleri bu model üzerinden yorumlayan Barnett’e aittir. 13 Neomuhafazakârlığın sözcüsü görüntüsü veren stratejist; çok açık ve net olarak
Türkiye’nin merkezle boşluk arasında yer alan ülke olduğunu söylüyor.
Türkiye’nin küresel müdahaleye açık olmasını ekonomik yetersizliğe
bağlamanın geçerliliği bir yana, kitlesel şiddet ve çatışma riskine açık bir ülke
tanımı, küresel haritada Türkiye’ye biçilen yerin ne olduğunu göstermesi
açısından oldukça manidardır. Bu tanım ve AB’nin tutumu Türkiye’nin bazı
yaptırımlarla bekleme odasında tutulup ehlileştirilmesi, daha sonrada
ötekileştirilmesi anlamına gelmektedir. Bu çıkarımın gerekçesi aynı merkez
tarafından yapılan şu açıklamadır: Avrupa’nın güçlü devletleri, Müslüman bir
ülke olan Türkiye’yi AB içinde görmek istemediklerini açıkça belli ettiler.
Birçok yetkili bu gerçeği dile getirdi. 14 Meselenin gerçek boyutu bu olduğu
halde muhaliflerin, hatta modernleşme sürecinde sürekli batıyı referans
gösterenleri tanımlayan bu çevreler, birdenbire kalıp haline getirdikleri
12

Huntington (2004:306) Aynı görüşü farklı dil ve tanımlarla Z. Brzezinski dile getirir: Türkiye
dini ve etnik alanda yaşadığı parçalanmış durumu aşma noktasında üzerine düşeni demokratik
yollardan gerçekleştirmezse iç çatışmanın içine sürüklenebilir. (Bkz: Büyük Satranç Tahtası, Çev:
E. Dikbaş, E. Kocabıyık) İstanbul: Sabah Yay.
13
Thomas P.M. Barnett (2005:7) Pentagon’un Yeni Haritası: 21. Yüzyılda Savaş ve Barış, (Çev:
C. Küçük) İstanbul: 1001 Kitap Yay.
14
Huntington (2004: 174)
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düşünceden vazgeçerek batı medeniyetini insan haklarının ve özgürlüğünün
kaynağı ve adresi görmeye başladılar. Böyle bir dönüş ne felsefi anlamda ne de
sosyolojik anlamda mümkün değildir. Öyle ise sahnelenen çelişkinin altında
başka bir gerçek yatmaktadır. Bu gerçekte cumhuriyet karşıtı fikirlerini
sürdürmek ve politik varlıklarını güçlendirmek için ‘insan hakları ve özgürlük
kalıpları’ altında batılı devletlere yaslanmaktır.
II. Politik-Stratejik Ağın Yol Haritası: Ortaklar ve Seçenekler
Türkiye’ye yönelik olarak 1990’dan sonra yayılan politik-stratejik ağın
ortakları
‘dünya sisteminin bir parçası olmalıyız’
talebi altında
demokratikleşme ve özgürleşme üzerinden cumhuriyetin kuruluş felsefesine
muhalefet etmektedirler. Seçilen ortaklar aynı şeyleri neredeyse aynı ifadelerle
dile getiriyorlar. Seçilen ortaklara göre de Cumhuriyetin kuruluş felsefesi
değiştirilmeli ve esasları yeniden tanımlanmalıdır. Milli devlet geçerliliğini
yitirmiştir. Türkiye’nin tarihi mirasıyla buluşması için milli devlet barajını
aşmak gerekir. Dolayısıyla iki fikri ve siyasi duruşun ne ölçüde ortaklığı
yansıttığını görmek için cumhuriyet karşıtı iç muhalefetin görüşlerini başlıklar
altında sunmamız yol gösterici olacaktır.

Cumhuriyetin Modernleşme Politikası İslâm’dan
Kopuşun Gösterenidir.
Her şeyden önce modernleşme Islah, Nizam-ı Cedit ve Tanzimat gibi
tarihi ve sosyolojik süreçlerle başlar. Radikal bir değişmenin adı olan
modernite; bilim, kültür, politika, teknik ve endüstri alanlarında köklü
değişimin ifadesidir. Modern olmak ise artık düne ait olmayan ve başka
yöntemlerle ele alınması gereken bir dünyada yaşamak demektir. Böyle bir
değişim dalgasına karşı durmak, farklı bir seçeneği geliştirmeye ihtiyaç duyar.
Islah kavramı üzerinden sürdürülen çabanın başarısız olduğu bilinen bir
gerçektir. Bunun ardından başlayan modernleşme hareketi, Osmanlı Devleti’nin
uygulamaya soktuğu projedir. Eğer modernleşme İslâm’dan bir kopuş ise kanlı
bir şekilde bunu başlatan halife unvanını taşıyan Osmanlı sultanlarıdır.
Dolayısıyla modernleşme ile gelenek, modernleştirme ile toplum arasında
yaşanan mesafe tek başına cumhuriyetin ürettiği bir konu değildir.
Türk modernleşmesini, İslâm karşıtı göstermek ne kadar doğrudur, sorusu
modernleşme algısı ve sınırlarıyla doğrudan bağlantılıdır. Tarihin içinden
konuşan insanın bütün dünyayı kuşatan olgunun dışında kalması mümkün
değildir. Kaldı ki modernleşme sürecinde üretilen gelenekçilik anlamını
karşıtından aldığı için ‘modern olmak’ zorundadır. Türk toplumunun tarihini,
dilini ve kültürünü esas alan cumhuriyetin kuruluş felsefesi ‘ölçülü ve rasyonel’
bir modernleşme yolunu benimsemiş, dolayısıyla dinin geleneksel yapısını ve
kurumlarını eleştirmiş ve yeniden yapılandırmıştır. Fakat ‘modernleşme ve
batılılaşma’ karşıtı olduğunu söyleyen ve kendini bu şekilde konumlandıran
dini-politik hareketler sonuçta ‘AB’nin ya da küresel sistemin parçası’ olmayı
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özgürlüğün ve İslâm’ın gereği olarak takdim etmişlerdir. Bu noktada diyebiliriz
ki en ölçüsüz ve kaba biçimde batılılaşma ‘gelenekçiliğin kanallarından sızan ve
baraja dönüşen ‘eklemlenme’ ve ‘küresel sisteme ortak olma’ şeklinde açığa
çıkmıştır. Söz konusu temalar üzerinden cumhuriyete muhalefetin fikri ve
politik temelleri çöktüğü için kendi var oluşunu ‘maga-batılılaşma’ tezine
bağlama yolunu tercih etmiştir. Bu gerçeği kavramak için cumhuriyetin kuruluş
esaslarıyla bu gün sürdürülen politik pratikleri karşılaştırmamız gerekir.

Milli Devlet, Bir Kopuşun Adıdır. Aşılması
Gereken Barajdır. Bunu Aşmak Devletle Milletin Buluşmasını
Sağlayacaktır.
Her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti, çözülmüş ve ayrışmış bir
yapının yeniden kuruluşunu simgeleyen siyasi modeldir. Birinci dünya
savaşından sonra hükümet merkezinin galipler tarafından askeri işgal altına
alınması üzerine hükümetin fiilen bağımsızlığını ve egemenliğini kaybetmesi
siyasi ve sosyal alanda yaşanan çözülüşün sonuçlandığını gösterir. Anadolu’da
başlatılan siyasi eylem hükümet merkezini değiştirip, fiili bir hükümet kurma
girişimiyle hem yeni bir söylemle hem de yeni semboller ve mitlerle siyaset
düşüncesini şekillendirmeye yönelmiştir. Bu yönelişin en büyük amacı; milli
devleti kurmaktır. Tarihi süreç ve modernleşme hareketinin ürettiği durum
dikkate alınırsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve kuruluş felsefesi bir kopuşun
değil, bir çıkış yolunun ve milli iradenin adıdır.
Milli devleti kurma amacı ve kararlılığı uzun bir tecrübenin sonucu
olarak ortaya çıkmıştır. Bu gerçeği Tunaya şöyle anlatır: Uzun ve sarsıntılı
olmakla beraber, değişmelere takaddüm eden fikir hareketlerinin inkılâp
fikriyatını beslediği, yeni açılacak devrin dayanacağı manevi esasları, siyasi
müesseselerini ve kuvvetlerini tayin ve izah edecek bir öneme sahiptir. İnkılâp
ve aksiyon adamları ideallerine ve zihniyetlerine, geleceğe ait projelerine temel
olacak fikri malzemesini inkılâp hadisesine mukaddem dönemden, bir fikir ve
iştiyak hazinesi olan yakın tarihin fikri besleyiş ve davranışından alırlar. Bu
devredeki muharrik fikirler inkılâp hareketinin infilak anlarını, şiddetini,
ilerideki yönelme ve başarısını tayin bakımından birinci planda bir
kuvvettirler.15 Bu fikri ve politik tecrübe, kurulacak devletin niteliği ve esasları
konusunda bazı ipuçları veriyordu. Hedef, politik ve ekonomik baskıyı devletin
ve toplumun üzerinden atmaktır. Bağımsızlık ve milli iradenin din karşıtı
olduğu söylenemez. İslâm’a ve milletin kültürel bilincine ve değerlerine aykırı
olan şey: Türkiye’yi küresel sistemin ‘ayartılmış ve uysallaştırılmış’ parçası
yapmaktır.

15

Tarık Z. Tunaya, (1956: 167) “Türkiye’nin Siyasi Gelişme Seyri İçinde İkinci Jön-Türk
Hareketinin Fikri Esasları, Tahir Taner’e Armağan, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Yay.
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Türkiye Küresel Sistemin Parçası Olursa Daha
Demokratik Ve Daha Müreffeh Bir Ülke Olacaktır.
Bu görüş mandacılığın post-modern tanımıdır. Biliyoruz ki mandacılık
telkinlerine karşı geliştirilen milli direnişin parolası ve Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin ilk esası bağımsızlık oldu. Atatürk bunu şöyle ifade eder; iki şeyden
birine karar vermek lazımdır. Ferit Paşa kabinesinin kabul ettiği şeyi kabul
etmek, şerefimizi, hayatımızı, her şeyimizi bırakmak, yani esir olmak, ya da
milleti namus ve şerefi ile yaşatmak için bizi ortadan kaldırmaya çalışan
düşmanların emellerini kırmak.16Görüldüğü üzere milleti namus ve şerefi ile
yaşatmayı tercih eden kurucu iradenin politik zihniyetini oluşturan ilk esas
tam bağımsızlıktır. Bağımsızlık ideali, daha sonra kültürde, politikada ve
ekonomide gerçekleştirilir. Cumhuriyetin vazgeçilmez esası olarak kabul edilen
bağımsızlık esası şu ifadelerle dile getirilir;
 Türkiye Büyük Millet Meclisi ülkenin bir karış bağımsız
toprağı kalsa bile onun üzerinde yine bağımsızlık davasını sürdürmeye
karar vermiştir. 17

Türkiye ve Türk halkı, bağımsızlığını ve varlığını
imhaya yönelik acı darbeler karşısında kaldığı gün, insanlık
dünyasında hiçbir dayanak noktasına sahip bulunmuyordu. Yalnız ve
ancak kalp ve vicdanındaki azim ve imana güvenerek, ya
bağımsızlığına sahip ve egemen olarak yaşamaya veyahut ölmeye karar
verdi. Bu kararın tabii gereği olmak üzere şu anda devam etmekte olan
milli mücadelesine başladı.18

Dış etkilere ve belirlemelere karşı örülen bu duvar; tam
bağımsızlığın gereğidir. Mandacılık şu sözlerle açık bir şekilde
reddedilir: Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun bağımsızlıktan
yoksun bir millet çağdaş milletler karşısında uşak olmak konumundan
yüksek bir muameleye tabi tutulamaz. Yabancı bir devletin koruma ve
dostluğunu kabul etmek insanlık özelliklerinden yoksunluğu, acizliği
ve tembelliği itiraftan başka bir şey değildir.19
Osmanlı Devleti’nin çöküş sürecinde dile getirilen mandacılıkla
günümüzde küresel sistemin parçası olmak iddiası arasında hem dil ve politik
duruş, hem de politik varlığını dış güçlerle birlikte olmaya bağlama arasında
benzerlik vardır. Eğer mesele bir milletin varlığını ve değerlerini korumak ise,
16

I. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Gizli Oturumlarında Atatürk’ün Konuşmaları: 1921-1922
(2004:35) (Haz. İ. Sâdi Öztürk) Ank: ATO Yay.
17
I. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Gizli Oturumlarında Atatürk’ün Konuşmaları: 1921-1922
(2004:232)
18
Utkan Kocatürk, (1999:9) Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi
Yay.
19
Kemal Atatürk (1981: 1/13) Nutuk: 1919-1920, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
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bu, küresel sistemin parçası olmakla değil, bağımsızlıkla mümkündür.
Cumhuriyetin bağımsızlık ilkesinin yerine ‘küresel sistemin parçası olmayı’
yani mandacılığın post-modern biçimini ikame etmeye çalışanların ‘batılılaşma’
kalıbı altında cumhuriyeti eleştirme hakları yoktur.
 Cumhuriyetin Kuruluşu ‘Irka’ Dayandığı İçin Günümüzde
‘Etnik Taleplerin Önünü Tıkamaktadır. Sorunlar Bu Kurucu
İlkeden Kaynaklanmaktadır.
Her ne kadar Osmanlı İmparatorluğunun varlık temeli Türk toplumuna
dayansa da imparatorluğun politik mantığı farklı yaşantı alanlarını hukuki
zemine taşımış, meşrulaştırmış ve korumuştur. 20 Fakat geçerliliğini yitiren ve
dağılan sistemin yerine, kurucu akıl milli devlet sistemini ikame etmiştir.
Cumhuriyetin politik mantığına göre bir milleti bir arada yaşatan unsur tek
başına ne ırk ne de kültürdür. Bir milleti birlikte yaşatan bütün halka mal olmuş
tarih, tarihi ve kültürel olarak belirlenmiş ölçüler, ortak akıl, ortak kader ve
mücadele, bütünleşmiş kültürel unsurlar ve herkesin katıldığı eğitim ve iradeye
dayalı politik katılımdır. Bu esas ise şöyle ifade edilir;
 Millisınır olarak çizilen alan içinde herkes kardeştir.21Bu ifade
milli sınırlar içerisinde milli ittifaka dayanan ortak vatandaşlığı, kültürel
birlikteliği ve bağımsızlık mücadelesi içinde yer alan herkesi kapsar.
Görülüyor ki politik zihniyeti belirleyen bu esas; milli mücadele
hareketini halk hareketine dönüştüren ve bütün dünyaya ortak bir
bilinci tembihleyen milli bilinçtir.
 Meclis-i Alinizi teşkil eden zevat yalnız Türk değildir. Yalnız
Laz değildir. Yalnız Kürt değildir. Fakat hepsinden mürekkep anasır-ı
İslâmiye (İslâm’a mensup unsurların) samimi bütünlüğüdür. Türkiye
halkı ırkan ve dinen, tarihen ve harsen (kültürel olarak) birleşmiş,
birbirine karşı karşılıklı saygı ve fedakârlık hissiyatıyla dolu, geleceği
ve menfaatleri ortak bir topluluktur.22
 Türkiye Cumhuriyeti Her Şeyin Temeline Batıcılığı
Koymuştur. Toplumun Kültüründen Kopuşu Sağlayan Bu
Girişimin Adı: Ahmak Otudur.
Bu gerekçenin içeriğini ve ne kadar temelsiz olduğunu göstermek için
göstermek için bazı alıntılar yapmamız gerekiyor. “En ilerlemiş İslâm ülkeleri
bile Batı teknolojisinin pazarı halindedir. Bu bir medeniyet-kültür değişimi
olduğu kadar batının şuurlu olarak sürdürdüğü bir politikanın sonucudur. Batı
20

Tarık Zafer Tunaya (Ts: 217-218) “ Hakimiyet-i Siyasiye ve Milli Egemenlik: Türkiye’de
Siyasal Rejimin Meşruluğunun Dayandığı Temeller”, Türkiye’de Siyaset: Süreklilik ve Değişim,
(Der: E. Kalaycıoğlu, A. Yaşar Sarıbay) İst: Der Yay.
21
I. TBMM’nin Gizli Oturumlarında Atatürk’ün Konuşmaları, (2004:110)
22
Bilal Şimşir, (1981: 102-104) Atatürk İle Yazışmalar, Ankara:
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açısından bakıldığın da çağdaşlaşma-batılılaşma hem İslâm toplumlarını kendi
kimliklerinden uzaklaştırma hem de kimliksizlik sürecinde hiçbir baltaya sap
olamama gibi bir araf alanında tutma anlamına gelmektedir. Batı açısından
bakıldığında çağdaşlaşma, yenidünya düzeni, serbest piyasa düzeni, liberalizm
gibi klişelerle İslâm ülkelerinin önündeki ahmak otudur.” 23 Oysa tarihi sürece
ve içinde bulunduğumuz duruma bakarsak ahmak otunu milletin önüne
koymanın tarzını ve yöntemini daha iyi anlarız.
Osmanlı devletinin dayandığı siyasi model iç yetersizlikler ve dış
etkilerle parçalanma sürecine girince yeniden yapılanma adı altında başlayan
dönem dış etkilere açık hale geldi. Bunun siyaset düşüncemizdeki adı
batılılaşmadır. Bu süreç dış siyasi etkilere ve önerilere açık yapıda olup, sonuç
olarak mandacılığı beraberinde getiren dönemi simgeler.24 İslâm üzerinden
cumhuriyete muhalefet edenler bu kalıp üzerinden hareket etmişlerdir. Oysa
Cumhuriyetin kurucu iradesi bu noktada oldukça net ve açıktır. Bu tavır sadece
politik alanda değil ekonomik, teknolojik ve kültürel alanda da geçerlidir. Buna
göre cumhuriyetin politik mantığının dayandığı esas; varlığımızı korumak ve
milli hedefimizi sağlamak için gerçek dayanağı dışarıda değil, içerde kendi
vicdanımızda aramaktır.25
Milletin iradesini siyasi gücün kaynağı gören Atatürk batı ile ittifak
yapmak ile batıcı olmak, Rusya ile ittifak yapmakla Bolşevik olmak arasını
ayırmıştır. 3 Temmuz 1920 tarihinde ve meclisin 26. birleşimi üçüncü
oturumunda şöyle der: Bazı arkadaşlar illa Bolşevik olalım gibi
düşüncededirler. Biz bir milletiz, kendimize özgü adetlerimiz vardır ve biz
bunlara bağlıyız.26 Yine 131. birleşim üçüncü oturumda ise şöyle der: Büyük
Millet Meclisi’nin ve onun hükümetinin bugüne kadar izlediği politika tümüyle
milli amaçlara uygundur. Bu politikanın ne olduğunu tekrara gerek görmem.
Yalnız iki sözcük söyleyeceğim ki, o da milli sınırlar içinde milletin
bağımsızlığıdır ve bu çok güçlü ve anlam taşıyan bir temeldir. Bu güne kadar bu
temelden ayrıldığımızı gösterecek en küçük bir işareti bile göstermek mümkün
değildir. Dışarıdan gelen düşüncelere karşı en etkili çare taşınan düşünce
akımına düşünce ile cevap vermektir. (Bunların) ülkemiz için, dinimizin icapları
için kabul edilmez olduğunu anlatmak, yani kamuoyunu aydınlatmak en yararlı
çözümdür. 27
Yukarıdaki ifadeler, farklı düşüncelerle yüzleşme cesaretini ve
olgunluğunu kazanmayı, farklı düşüncelere açık olmayı içerdiği kadar, yaşantı
alanlarını kuran ve yönlendiren kültürün ve dini düşüncenin özgün olması
23

Ahmet Taşgetiren “Bir Deli Gömleği”, Altınoluk, (Ocak 1994, Sayı: 95) 3-4.
Geniş Bilgi İçin Bakınız: Tarık Zafer Tunaya (2000) Türkiye’de Siyasal Partiler, I-III, İst:
İletişim Yay.
25
I. TBMM’nin Gizli Oturumlarında Atatürk’ün Konuşmaları, 92
26
I. TBMM’nin Gizli Oturumlarında Atatürk’ün Konuşmaları: 1921-1922, 108
27
I. TBMM’nin Gizli Oturumlarında Atatürk’ün Konuşmaları: 1921-1922, 213.
24
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gerektiğini de içerir. Tam bu noktada cumhuriyetin siyasi mantığını belirleyen
dördüncü esası şöyle ifade edebiliriz; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
kuruluşu batıya rağmen modernleşme azminde olan bir tercihin ve
iradenin sonucudur. Oysa siyasi söylemini anılan eleştiriyi ‘tanımlayan öğeler
açısından’ yıllardır sürdüren dini-politik durumun evrimleşerek ve yön
değiştirerek “Ahmak Otuna Talip Olduğu” bir gerçektir. Bu durumda sormak
gerekir ahmak otuna talip olmak dini duyarlılıkla mı yoksa siyasi
koşullanmışlıkla mı bağlantılıdır? Evrimleşme ve dönüşüm sürecine bakılırsa
‘din anlayışının askıya alınarak’ siyasetin iman haline getirildiği ve deli
gömleğinin giyildiği görülür. Çünkü siyasi tarihimizde kültür-medeniyet
değişiminin aktörü en radikal biçimiyle anılan anlayış oldu. Sadece AB uyum
yasaları adı altında alınan kararlar ve çıkarılan yasalar bunu kanıtlamaya yeter. 
Kaldı ki sözler burada kalmıyor, daha ileri noktalara taşınıyor: “Çok daha
özelde siyasi şuur; İslâm’ın inşa edeceği bir siyasi-sosyal ekonomik düzen inşa
etme şuurudur.”28 Peki, bu şuura ne oldu? AB’nin siyasi-sosyal-ekonomik
düzeni söz konusu söylemin şeriatı oldu. Bunun en çarpıcı örneği çıkartılan
vakıflar yasasıdır.
Yıllardır cumhuriyeti ‘batılılaşma’ üzerinden ‘ahmak otu ve keler
deliğine girme şeklinde eleştirenlerin’ AB uyum yasaları altında ne yaptıklarını
görmek için 5 Kasım 2008’de açıklanan AB ilerleme raporunda ‘din ve inanç
özgürlüğü’ başlığı altında yer alan hususları ve önerileri okumak yeterlidir. Her
şeyden önce 5 Kasım 2008’de açıklanan AB ilerleme raporu ‘Türkiye denen
meçhul’ anlatımına uygun düşen ifadelerle dolu. Takdir edilen ya da edilmeyen
kişiler ve kurumlara yer verilmekte “öyle ama aslında öyle değil”, “öyle değil
ama aslında öyle” ironisi üzerinden Türkiye’nin AB üyeliği macerasının
bitmeyen hikâye olduğu anlatılıyor. Ana cümle şu: Türkiye, beklenen reform
sürecini tamamlayamadı. AB üyeliğine alınan ülkeler açısından bu gerekçenin
ikna edici olmadığı yönünde yöneltilen soruya, Olli Rehn şu cevabı veriyor:
“AB yolu bahanelerden değil, siyasi reformlardan geçiyor.” Siyasi reformlar
ifadesine yüklenen anlama ve isteklere bakıldığı zaman; demokratikleşme
talebinin ötesine düşen ve politik-mesiyanik genişlemeyi hedefleyen isteklerin
yer aldığı görülüyor. Din özgürlüğü bölümüne baktığımızda ‘demokratikleşme
isteğine’ eklenen hususlarla, Türkiye’ye giydirilmek istenen gömleğin aynı
olduğunu görürüz.


Batılaşma, batının hukuki ve siyasi modellerini taşımak ahmak otu olduğunua göre Jose Manuel
Durâo Barraso’nun 11 Nisan 2008 tarihinde “Winning Hearts and Minds: The EU / Turkey
Partnership’ adlı konuşmasında “Türkiye’nin birliği alınması bir günde başarılacak bir iş değil,
dedikten sonra mevcut iktidarın AB uyum yasaları konusunda çıkardığı yasaları ve bu konuda
sarfettiği gayreti övmektedir. Daha önce İslâm üzerinden sarf edilen sözlerle bu durumu
karşılaştırdığımızda ortaya çıkan çelişkiyi hangi otla tanımlamak gerekir? AB taraftarı siyasi
iktidarları yerden yere vuran kalemler bu gelişmeler karşısında bütün söylediklerini unutmaları ne
anlama gelmektedir?
28
Ahmet Taşgetiren, “Kalıcı Çizgi”, Altınoluk, (Haziran 1994, Sayı: 100), 6.
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 Türkiye
Cumhuriyeti
‘Modernleşmenin
Değil,
Modernleştirici Kadronun Eseridir. Bu Nedenle Baskıcı Bir
Sistemdir.
XIX. yüzyılın etkinlik alanı imparatorluk geleneğinin yıkılarak milli
devletlere geçişe eşlik eden politik sürece ve batılılaşma faaliyetlerine eşlik
eden felsefi görüşlere dayanır. 29 Fakat bağımsızlık mücadelesi, başka bir
deyişle Anadolu ihtilali batılılaşma kalıbını çağdaşlaşma kalıbına,
imparatorluk siyasi kalıbını milli devlet siyasi kalıbına dönüştürme çabası
olarak tezahür eder. Söz konusu iki anlayışı ifade eden kavramlar ve siyasi
duruşlar birbirinden farklıdır. Milli devlet ve çağdaşlaşma fikrini tercih eden ve
bunu laik ve demokratik toplum oluşturma amacına bağlayan irade her ne kadar
tarihi durumun kendine özgü hassasiyetleri açısından bunu fiili duruma dökme
imkânını tam olarak bulamamış olsa da, bu irade cumhuriyetin erken
döneminde temel politik amaç olarak belirlenmiştir.30 Şahsi hegemonyaya
dayanan siyasi anlayışın terki, siyasi sistemi belli ve açık hukuki kurallara
bağlama, bu kuralların tespitinde halk çoğunluğunun onayını alma ve katılımını
sağlama gibi esaslar demokratik toplumsal modelin oluşturulmak isteğinin
göstergeleridir.
Bu bağlamda belirtmemiz gerekir ki Cumhuriyetin kuruluşu ne salt siyasi
hislerin ürünüdür ne de belli bir istikrara sahip toplumun zoraki
değiştirilmesidir. Yeniden yapılanma süreci yaşanılan krizin uç noktalara
ulaştığı bir zeminde her şeyini kaybetme durumuna düşmüş bir milletin yeniden
diriliş sürecidir. Söz konusu değişim sürecini siyasi mücadelenin tabiatı,
bağımsızlık ve değişim modellerinin mantığı açısından düşünürsek, değişim
sürecinin ve kurulması hedeflenen politik sistemin tarihi ufku oluşturan
yönlendirici ve etkileyici unsurlarla iç içe olduğunu kabul etmemiz gerekir.
Çünkü bu süreç aniden ortaya çıkan bir olgu değildir. Bunun tarihi, felsefi ve
kültürel sebepleri vardır. Değişimi zorunlu kılan iç ve dış dinamikler kararları
ve oluşturulan yapıları çok derinden etkilerler. Çünkü bir çöküşün akabinde
bağımsızlık mücadelesi veren ve yeni bir siyasi model oluşturan siyasi güç,
tarihi yönelişin izlerini okunaklı biçimde taşır ve dönüştürür.
Cumhuriyetin erken döneminde demokratik siyasi kültür oluşturma
çabasının olduğunu gösteren siyasi uygulamalardan birisi şahısla anılan siyasi
gücü milletin iradesine devretmektir. Daha ilk yıllarda bu öncül şöyle ifade
edilir. Bizim için güç kaynağı millettir. Milletin iradesini siyasi gücün kaynağı
gören bu öncül oldukça önemli ve anlamlıdır. Çünkü siyasi meşruluğu milli
irade temelinde tanımlamak; siyasi eylemi yaymaya ve herkesin katılımını
29
30

Oral Sander, (2003: 415) Siyasi Tarih: İlkçağlardan 1918’e, Ank: İmge Yay.
Bkz. I. TBMM’nin Gizli Oturumlarında Atatürk’ün Konuşmaları, 139
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gerçekleştirmeye yönelik olduğu kadar, siyasi pratikleri eleştirme imkânını
oluşturmaya da yöneliktir.
 Cumhuriyet, İslâm’dan Kopuşun Adıdır.
Göstereni Hilafetin Kaldırılmasıdır.

Bunun Ana

Dini, diyaneti ve imanı öğrenmenin yeri mekteptir diyen ve dini bilginin
konusu yapmayı amaçlayan siyasi iradeyi din dışı göstermek tarihi ve sosyal
olguları çarpıtmaktır. Tekke, zaviye ve medrese gibi devrini tamamlamış ve
muhabbet ocağına dönüşmüş mekânların kapatılması dine karşı değil, kutsalın
büyülü dilini şahsi ve politik çıkar uğruna kullanmaya karşı tavırdır.
Cumhuriyetin politik mantığında din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir
iştir. Hiç kimse, hiç kimseyi ne bir din ne de bir mezhep kabulüne zorlayabilir.
Din ve mezhep, hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılamaz. 31 Dini ve
mezhebi baskı ve politika aracı olmaktan kurtarmaya yönelik bu tavır; dinin
kendi kaynaklarına bağlı olmasını ve bilginin konusu yapılmasını sağlamaya
yöneliktir. Bu veriler doğrultusunda altıncı esası şöyle ifade edebiliriz:
Cumhuriyetin siyasi mantığına göre ne diyanet işleri başkanlığı ne de her hangi
bir resmi kurum kendini mezhep adıyla niteleyemez. Devletin ve devlet
kurumlarının siyasi, entelektüel ve ahlaki yöntem olan laiklik esasına göre
yürütülmesinin anlamı budur ve cumhuriyet düşüncesi bunu gerçekleştirmiştir.
Dini ve mezhebi; baskı ve politika aracı yapmanın dışında her fert dinini
seçmede ve yaşamada serbesttir. Atatürk’ün deyişiyle her fert istediğini
düşünmek, istediğine inanmak, kendine özel siyasi bir fikre malik olmak, seçtiği
bir dinin gereklerini yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine maliktir.
Kimsenin fikrine ve vicdanına hâkim olunamaz. Vicdan hürriyeti, mutlak ve
taarruz edilemez. Türkiye Cumhuriyetinde her olgun kişi dinini seçmede hür
olduğu gibi, bu dinin merasimi de serbesttir. Tabiatıyla ayinler, asayiş ve genel
adaba aykırı olamaz; siyasi gösteri şeklinde yapılamaz. Geçmişte çok görülen
bu gibi hallere, artık Türkiye Cumhuriyetinde asla tahammül edilemez.32 Bu
ifadelerden çıkarılması gereken esas ise şudur: Türkiye cumhuriyetinde herkes
inancında ve o inancın gereği olan ibadetleri yerine getirmede hürdür. Ne var
ki hiçbir inanç özel çıkar ve politik var oluşa malzeme yapılamaz. Yapılamaz
çünkü dinin her hangi bir yorumu hangi gerekçe ile olursa olsun siyasi güç
perspektifini elde ettiği zaman, ortaya çıkan sonuçlar toplum kesitlerini
ayrıştırır ve çatıştırır. Bu nedenle cumhuriyet öznel yorumları değil, ortak
vicdanı esas alır. Laik devlet anlayışıyla farklı anlayışları korumayı amaçlar.
Bir taraftan din adına arkaizmin mucitliğine soyunmak diğer taraftan
batılı merkezi ülkelerin politikalarına kapanmak izahı güç bir çelişkidir. Bunun
en çarpıcı misali ise cumhuriyet döneminde hilafetin ilgası üzerinden yapılan
31

Kılıç Ali (1955: 57) Atatürk’ün Hususiyetleri, İstanbul: Sel Yay.
A. Afetinan (1971: 85, 98) Mustafa Kemal Atatürk’ten Yazdıklarım, İstanbul: Milli Eğitim
Basımevi.
32
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yorumlardır. Halifeliğin kaldırılması amacına dönük olarak meclise sunulan
teklif çerçevesinde bu konu tartışılır. Farklı fikirler olmasına karşın ana eğilim
halifeliği ilga etme üzerinde yoğunlaşır. Bu konuyu mecliste tarihi, hukuki ve
dini boyutuyla ortaya koyan ünlü Usûli’d Din âlimi ve hukukçu Seyyid Bey’dir.
Yaptığı çözümlemenin özeti şudur: Hilafet kurumu, dini değil; tarihi ve
siyasi bir kurumdur. Tarihi rolünü oynamış ve bitirmiş bu modeli ilga
etmek dine aykırı değildir.
Şimdi olayın değerlendirilme biçimine bakın; “Hilafetin kaldırılması dini
noktayı nazardan safsatayla sadece Adliye Vekili Seyyid Bey tarafından
savunulmuştur. Maksat: Müslümanları tatmin etmektir. Bunu sağlamak için
‘hilafet otuz senedir, otuz seneden sonra hilafet değildir, fiilen saltanattır. Bizim
ilga ettiğimiz şeriatın emrettiği hilafet değildir. Hadiste ‘meliken aduda’
olduğunu söylüyorlar. Oysa o ‘mülken adudadır.’ Yani otuz yıldan sonra
sıkıntılı bir yönetim olacaktır. Kaldı ki Seyyid Bey; itikaden ve amelen bozuk
adamdı. Berlin Adlon otelinde nasıl şarap içip, şeriat döneminde karısına nasıl
şapka giydirmiştir. Usûli Fıkıh okutan adam şarap içiyor…Bu gibi adamların
getirdiği deliller aldatmadan ibarettir.” 33 Bu ifadeler hem tarihi açıdan hem de
dine giydirilen ‘siyasi model’ açısından temelsizdir. Sıkıntılı dönem Hz. Osman
döneminde başlamış, Hz. Ali ve Muaviye arasında kanlı çatışmaya
dönüşmüştür. Kaldı ki bu dönemde üç halife şehit edilmiş, ardından da bütün
müslümanları üzen kanlı olaylar yaşanmıştır. Eğer bu sıkıntı değilse, sıkıntı
olan nedir? Üstelik değişen tarihi duruma göre siyasi dil ve model değişmiştir.
Maverdi’nin geliştirdiği modelle erken dönemde geliştirilen model birbirinden
tamamen farklıdır. Şimdi soralım: Şeriat bunlardan hangisini emretti? Seyyid
Bey’e dönük karalama politikasının anlamı açık olduğu için bunun üzerinde
durmaya bile değmez.
Peki, cumhuriyete geçiş döneminde bu değişiklikler niçin yapılmıştı?
“İşin esası bunlar nefislerine uymuşlardı. İslâm ise nefse karşıdır. O yüzden
İslâm’dan nefret ediyorlardı. Yaptıkları şey: İslâm’a ve onunla yoğrulmuş olan
maziye karşı umumi bir nefretin tezahürüdür.”34 Neden? Bu soruya verilen
cevap daha ilginçtir: “Hilafet İslâmi idarenin temel rüknü olduğundan
müesseseler İslâmi bir renk taşıyordu. Bu renkten vazgeçilmiş oldu. Hilafetin
temsil ettiği müesseseler Haç’ın temsil ettiği davaya göre şekil aldı… Osmanlı
Devleti’nde dağdaki çoban ile Topkapı Sarayı Hümayunundaki padişahın
hayatı, inanışı, hedefi aynı idi. Çoban kendisini yöneten insanın evliya olduğuna
inanıyordu. Bu imân ile padişah ona öl dediği zaman ölüyordu. Bugün herkes

33

Kadir Mısırlıoğlu, “Boynuna Haç Taksan Avrupalı Seni Takdir Etmez”, Altınoluk, (Mart: 1994,
Sayı: 97), 16.
34
K. Mısırlıoğlu, (1994:17).
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askerden kaçıyor. Çünkü hissiyat farklı…”35 Meseleyi bu şekilde takdim etmek
hem tarihi, hem sosyo-politik açıdan hem de Usûli’d Din açsından sorunludur.
Eğer mesele ‘batılı’ ruhu aktarmak nefse oymak ve Haç’ı boyuna takmak
ise tam burada sormak lazım: Doğrudan AB’nin içinde yer alma arzusunu
dinle tahkim etme eğilimi, Irak’ı işgal eden ABD askerlerine dua etme
mistisizmi bu anlayışa göre Haçı boynuna takmak değilse, nedir? Hilafeti
kaldırmak mı Hıristiyanlaşma oluyor, doğrudan AB’nin siyasi-sosyal ve
ekonomik düzeni içinde yer almak mı? Hangisi? Yoksa ikincisi Haç’ı
koynunda saklamak mı oluyor? Belki de papaz elbisesi giymek oluyordur?
Böyle bir biçimsiz düşüncenin sonu zaten reddettiğini yapmaktır. Ancak yine de
iddiaları sunarken kullanılan cümlelerin ucunu açık bırakmak da yarar var.
Çünkü hilafet meselesi üzerine yürütülen bütün faaliyetlerin mahreci ve mekânı
İngiliz mahfilleridir. Öyleyse Haçı boynuna takmak İngiltere’nin ördüğü
politik-stratejik yörüngenin içinde yer almakla olur. Çünkü 1924’te Türkiye’de
hilafet kaldırıldıktan sonra başta İngiltere olmak üzere Avrupalı iktidarlar
Müslüman dünyaya hükmedebilecek yeni bir halife arayışına girdiler. İki
kutuplu dünya sisteminde kutsal cephe, 1990’dan sonra da İslâmi köktencilik ve
Dinler Arası Diyalogu stratejisinin iki yönlü kaldıracı haline getiren AB ve
ABD İslâm’ın araçsallaşmasını sağladılar. 36 İslâm üzerinden Türkiye
Cumhuriyeti’ni ruhundan kopmuş bir yapı gösterme çabası bu mahfilin
ürünüdür. İngiltere merkezli hilafet söylemleriyle Türkiye’de din üzerinden
siyaset yapanların söylemleri arasındaki benzerlik araştırmaya değer bir
konudur.
Olay üretmeye ve tüketmeye doymayan bakış açısı sanki hiçbir sorun
yokmuş, bir güç ortaya çıkmış toplumun dünya tasavvuruna uygun düşmeyen
kararlar alarak her şeyi değiştirmiş kolaycılığı içinde meseleyi takdim
etmektedir. Bunun farkında olan yazar, anılan boşluğu doldurmak için sözlerini
şöyle sürdürüyor: “O gün alemi İslâm kâmilen esirdi. Şimdi içlerinde türetilen
yabancıların esaretindedir. Bu ikinci bir safhadır. Türkiye kendi içindeki batıcı
adamlardan kurtulma mücadelesi vermektedir.” 37 Şimdi bu ifadelere bakın,
birde aynı çevrenin siyasetçisinden, gazetecisine, bürokratından iş adamına
kadar AB’nin mahfillerinde uzanan manzaraya bakın. O kadar kaba ve itici
manzara ki AB’ye karşı olanlar, anılan söylemin içinden gelenler tarafından
enayilikle suçlanmakta, stratejik müttefiklikten, BOP eş başkanlığından dem
vurmaktadırlar. Hatta Bilderberg toplantılarının ılıman iklimlerinde soluklanan
zevata, ezoterik mahfillerin batı ve doğu yakasında nişanlar takılmaktadır.
Çelişkilerin biçimsizleştirdiği şu manzaraya bakın: Sahnelenen din oyununu

35

K.Mısırlıoğlu, (1994:17-18)
Georges Corm, 21. Yüzyılda Din Sorunu, (Çev: Şule Sönmez) İst: 2008, 85.
37
Kadir Mısırlıoğlu, “Boynuna Haç Taksan Avrupalı Seni Takdir Etmez”, Altınoluk, (Mart: 1994,
Sayı: 97), 19.
36
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anlamaya çalışın. Çünkü ülkenin geleceği bu sahte din oyununun büyülü dilini
çözmekle mümkün olacaktır.38
Bu oyun, mızraklarının ucuna Kur’ân’ı takarak siyasi hâkimiyeti ele
geçiren ve İslâm’ı kabile, ganimet ve saltanat kalbına oturtan Muaviye
oyunudur. Şu ifadeler izlenen yöntemi ve taktiği açık biçimde ele vermektedir:
“Türkiye’de bir zihniyet vardır. Baraj çok doldumu önündeki bendi zorlar. O
zaman kapakları açar. Su akıtırlar. Aksi halde baraj gider. İslâmi potansiyel
önünde Kemalizm ve batıcılık barajını zorluyor. İşte bu noktada ‘Müslümanları
tatmin edecek bir şeyler yapalım’ diyecekler. Yakında Ahkâm-ı Şahsiye’ye
müsaade edecekler. Diyecekler ki istersen vasiyet yoluyla mirasını şeriate göre
taksim edebilirsin. İstersen resmi nikâhtan sonra dini nikâh yaptırabilirsin.
Sonra diyecekler: Bakın serbest bıraktım. Şeriatı isteyen uygulasın. Şeriat sanki
ahkâm-ı şahsiyeden ibarettir. Bununla müslümanları tatmin etmek
isteyeceklerdir…Halbuki İslâm’ı bütünüyle kabul etmek gerekir.”39 Tatmin
olma derdine düşmüş bu anlayışın nikâh akdini, miras paylaşımını çarpıtması
bir yana, politik ve fikri duruş açısından geldiği nokta: Demokratik kültüre
karşı duruştur.
Türkiye’nin geleceği açısından bu söylemin nihai beklentisi nedir? Bu
sorunun cevabı uydurma bir hadise atıf yapılarak şöyle verilir: “Benden sonra
hilafet otuz senedir. Ondan sonra sıkıntılı bir yönetimdir. Ondan sonra
Cebabire’dir. Ondan sonra sünnet yolu üzere bir hilafet gelecektir.” Yani aynen,
kâmilen hilafete benzer, bir hilafet nöbeti gelmiştir. Bu amaca ulaşmak için
izlenmesi gereken yöntem nedir? Bu sorunun cevabı ise şöyle verilir: Meşrebi
Sûfiye’nin yumuşaklığına bu devirde çok ihtiyaç vardır. Kusurlu insanlara
müteşerri bir uslupla yaklaşırsak randıman alamayız. O, İslâm’ın
galebesinden sonraki üslüptur.40 İşte bu, hem İslâm’ı hem de reddettiğini aşırı
uçlara taşıyarak yeniden üretip ülke aleyhine kullanmanın tablosudur. Diğer bir
deyişle bir fikri ve siyasi bunalımın adıdır.

38

İslam’ı anlamak ve toplumu aydınlatmak yerine onu, kendi toplumuna ve siyasi geleneğine
karşı muhalefet etmenin aracı olarak kullanmak veya egemen güçlerin kendi mahfillerinde inşa
ettikleri etiketler ve tanımlar çerçevesinde yaptıkları yorumları kopyalamanın adı öteki dindir.
Bkz: Nadim Macit, Öteki Din: Moderate İslam ve Türkiye, Ankara: 2009, Cripto Yay.
39
K. Mısırlıoğlu, (1994: 19)
40
K. Mısırlıoğlu (1994:20)
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SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DEMOKRATİK TUTUMLARININ
ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (BORNOVA
İLÇE ÖRNEĞİ)
Gizem ENGİN
ÖZET
Araştırmada sınıf öğretmenlerinin demokratik tutumlarının cinsiyete,
kıdeme ve mezun olunan yükseköğretim kurumuna göre farklılaşıp
farklılaşmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, var olan durumu
betimleme amacıyla yapılan betimsel bir çalışmadır. Çalışmada ölçme aracı
olarak “Publish for the Attitude Research Laboratory” tarafından geliştirilen
“Teacher Opinonaire on Democracy” adlı ölçeğin G ve H formlarının Gözütok
(1995) tarafından Türkçe’ye uyarlanmasıyla oluşturulan demokratik tutum
ölçeği kullanılmıştır. Araştırma İzmir ili Bornova İlçesinde 2013-2014 yılında
görev yapmakta olan 325 sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen
veriler üzerinde t-testi ve ANOVA analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda
öğretmenlerin demokratik tutumlarının cinsiyet, kıdem ve mezun olunan
yükseköğrenim kurumuna göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmeni, Demokratik Tutum, Demokrasi,
Demokratik Eğitim, Demokratik Öğretmen

EVALUATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ DEMOCRATIC
ATTITUDES WITH REGARDS TO DIFFERENT VARIABLES
(BORNOVA DISTRICT SAMPLE)
ABSTRACT
It is aimed to determine whether primary school teachers’ democratic
attitudes differentiate in terms of gender, seniority, and higher education
institute which teachers graduated. It is a descriptive study because it is aimed
to describe the existing condition. In the study, a part of “Teacher Opinonaire
on Democracy” scale developed by “Publish for the Attitude Research
Laboratory” was used as the instrument. The used part of the scale was
democratic attitude scale, which G and H forms were adapted in Turkish by
Gözütok (1995). The participants of the study were 325 primary school
teachers working in İzmir, Bornova District, and in the year of 2013-2014. For
the data analysis, t-test and ANOVA was applied. According to the results of
the study, it is stated that primary school teachers’ democratic attitudes did not
differentiate in terms of gender, seniority, and higher education institute which


Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, gizemozen@hotmail.com

145

TÜRKBİLİM TEMMUZ 2015

teachers graduated.
Keywords: Primary School Teacher, Democratic Attitude, Democracy,
Democratic Education, Democratic Teacher
GİRİŞ
Günümüzde küreselleşmenin etkisiyle dünya üzerinde yaşayan insanların
birbirine olan sorumluluğu artmaktadır. Küreselleşme, çok kültürlülük, küresel
vatandaşlık, demokrasi, demokrasi eğitimi gibi konular son yıllarda üzerinde
önemle durulan konular halini almıştır. Gerek medya araçlarıyla, gerek
teknolojinin sunduğu olanaklarla insanlar kendilerinden farklı olan pek çok
insanla tanışma fırsatı yakalamakta, çok farklı kültürlerle, farklı düşüncelerle
karşı karşıya kalmaktadır. Uzlaşma içinde ve barışçıl bir ortamda yaşayabilmek
ise ancak kendi hak ve sorumluluklarımızı bilmekle mümkün olabilmektedir.
Tam bu noktada demokratik tutum geliştirmenin önemi ortaya çıkmaktadır.
Edwards (2008) demokratik eğitimin demokratik bir toplum olmanın temelini
oluşturduğunu belirtmektedir. Ona göre, eğitimin işlevlerinden en
önemlilerinden biri toplumun kültürünü o toplumun fertlerine aktarmadır.
Eğitim, bu işlevinin yanı sıra demokrasi kültürünü kazandırmak için de araç
olmalıdır (Edwards, 2008). Demokratik tutumların kazandırılabilir olduğu
düşüncesi kabul görmüş ve demokratik eğitim programları hazırlanmaya ve
projelerle (Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi gibi) desteklenmeye
başlanmıştır. Yapıcı’ya (2006) göre, “demokratik tutum, farklılıkları fark
etmeyi, tanımayı, yaşam hakkı vermeyi yani farklılıkları kabul etmeyi”
gerektirir. Demokratik eğitim, Cüceloğlu (2000)’ne göre “kendini tanıma, birey
olduğunun bilincine varma, içinde bulunduğu ekonomik şartlarla kültürü etik
ilkeler çerçevesinde benimseme, ötekini tanıma ve birlikte hareket etmeyi”
öğrenmeyi amaçlamaktadır (s.38). Yine Cüceloğlu (2000), bireyin bireysellik
ile, özgürce yaşama yollarını öğrenerek yaşamında bütünlük sağladığını,
sosyallik ile farklı düşüncelere anlayışla yaklaşmayı başardığını ve millilik ile
milli bilinç güçlendirdiğini, evrensellik ile ise dünyayı bir bütün olarak
düşünmeyi öğrendiğini belirtmektedir (s. 38).
Demokratik eğitim için demokratik eğitim programlarına, demokratik
sınıf ortamına, demokratik öğretmenlere ve yöneticilere ihtiyaç duyulmaktadır.
Demokratik bir öğretim programının ögelerini tek tek ele alan Hotaman (2010),
demokratik bir eğitim programının hedefleri yazılırken, bireyin merkeze
alınması gerektiğini belirtmiş (s.34) fakat farklı grup ve kültürlerinde göz önüne
alınmasının uygun olduğunu ifade etmiştir. Hotoman (2010:35)’a göre,
demokratik eğitim programının içeriği oluşturulurken, sade ve öğrenilebilecek
bilgi ve becerilerin olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Teorik ve
uygulama arasında denge kurulmalı, programın uygulanacağı bölgelerin
özellikleri ve gereksinimleri dikkate alınmalıdır. Böyle bir programın eğitim
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durumları öğrencileri her türlü kaynakla meşgul edecek, her öğrencinin ilgi ve
gereksinimine uygun olacak ve her öğrencinin özellikleri çerçevesinde
katılımına izin verecek nitelikte olmalıdır. Demokratik programlarda,
öğrencinin tanınmasına ve gelişiminin değerlendirmesine fırsat verecek süreç ve
performans değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanılmalıdır.
Demokrasiyi gerçek hayata geçirmede en önemli aktörler olarak kitle
iletişim araçlarını, okulu ve öğretmenleri gören pek çok çalışmaya alan yazında
rastlamak mümkündür (Hotaman, 2010; Dündar, 2013; Gömleksiz ve Çetintaş,
2011; Karahan, Sardoğan, Özkamalı ve Dicle, 2006). Demokratik eğitim
programının kağıt üzerinde mükemmel olması kuşkusuz uygulamaya geçmediği
sürece anlamlı olmayacaktır. Programın uygulayıcısı olarak öğretmenlerin
demokratik tutumlarının yüksek olması sürecin sağlıklı işlemesi için çok
önemlidir. Demokratik bir öğretmen, farklı özellikler gösteren öğrencilerin her
birine eşit mesafede durabilmeli, tüm öğrencilerin öğrenme sürecinde aktif
olması için uzmanlığını kullanmalı ve öğrencilerini ders içinde/dışında
dinlemeli, değerli, önemli olduklarını hissettirmelidir.
Varış (1973) öğretmenlerin tutumlarının, alışkanlıklarının ve duygusal
tepkilerinin öğrencileri etkilediğini ifade etmektedir. Öğretmenlerin model olma
ve liderlik özellikleri göstermeleri beklenmektedir. Demokratik bir eğitim için
öğretmenlerin demokratik eğilim ve anlayışlar geliştirmelerini, demokrasiyi ve
hoşgörüyü öğrencilerine benimsetmelerini ve davranış haline getirmelerine
yardımcı olmalarını vurgulayan çalışmalar vardır (Akbaşlı, Yelken ve Sünbül,
2010; Büyükkaragöz ve Kesici, 1996). Büyükkaragöz ve Kesici (1996:355), K.
Levvin’in araştırmasına dayanarak ilkokul öğretmenlerine demokratik bir
ortamda öğrenciyi aşağılamadan, sorunun çözümüne yönelik ve destekleyici bir
tavır sergilemelerini, öğrencilerin olumlu davranışlarını takdir etmelerini,
öğrenme yöntemlerini çeşitlemelerini önermişlerdir. Demokratik tutuma sahip
öğretmenler “kendini aşma değerleri temelindeki özgürlük, adalet, eşitlik gibi
değerlere önem veren değişime açık paylaşımcı ve destekleyici bireylerdir”
(Shechtman, 2002; Akt. Dündar,2013, s.370 ). Ravitch (1991) ise, “sınıflarında
çocukların demokratik tutum ve davranış geliştirmesini isteyen öğretmenler,
kendileri demokratik toplumun anlamını, işleyişini bilmeli; bu değer ve
davranışları göstermelidirler” diyerek sınıf içi demokratik tutum ve
davranışların gelişmesinde öğretmenin önemine vurgu yapmışlardır (Akt.
Karatekin, Merey ve Kuş, 2013: 563). Dündar (2013:372), öğretmenlerin
demokratik tutum ve değerlerinin toplumu etkileme gücü olduğunu belirtmiştir.
Bu sebeple öğretmenlerin demokratik tutum geliştirmeleri çok önemli
görülmektedir.
Sınıf ortamında öğretmenlerin demokratik ilkelere verdiği değeri sözel
olarak ifade etmeleri yeterli değildir. Öğrenciler öğretmenlerinin sergiledikleri
demokratik tutum ve davranışları gözlemlerse demokratik anlayışı
benimsemeleri daha kolay olacak ve yaşam tarzı haline getirebilecektir
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(Gömleksiz ve Çetintaş, 2011; Genç, 2006). Engin ve Uygun (2014),
demokratik değerlere yönelik hazırladıkları programın etkililiğini test etmiş ve
programın etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Akın ve Özdemir (2009)’da
öğretmenlerin sınıflarda demokratik bir yönetim sergilemesinin öğrencilere
demokratik değerleri benimsetme ve sınıf etkinliklerini başarılı sürdürme
açısından önemli olduğunu, bu ortamın öğrencilerin gerek akademik başarılarını
gerekse demokrasiyi benimseme düzeylerini arttırdığını belirterek
desteklemişlerdir.
Amaç
Araştırmada sınıf öğretmenlerinin demokratik tutumlarının belirlenmesi
ve demokratik tutumlarının cinsiyete, kıdeme ve mezun olunan yükseköğretim
kurumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu
temel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
1) Sınıf öğretmenlerinin demokratik tutumları cinsiyete
göre farklılaşmakta mıdır?
2) Sınıf öğretmenlerinin demokratik tutumları kıdeme göre
anlamlı farklılık göstermekte midir?
3) Sınıf öğretmenlerinin demokratik tutumları mezun
olunan eğitim kurumuna göre farklılık göstermekte midir?
YÖNTEM
Araştırmada öğretmenlerin demokratik tutumları olduğu gibi
betimlenmeye çalışılmıştır. Bu sebeple çalışmanın tarama modelinde olduğu
söylenebilir (Karasar, 2000).
Örneklem
Bu araştırmada İzmir ili, Bornova ilçesine bağlı görev yapmakta olan
sınıf öğretmenlerine ulaşılmıştır. Çalışmada araştırmaya katılmak isteyen 325
sınıf öğretmeni ile çalışılmıştır.
Veri Toplama Araçları
Demokratik Tutum Ölçeği: Araştırmada Gözütok (1995) tarafından
geliştirilen ‚Demokratik Tutum Ölçeği sınıf öğretmenlerinin demokratik
tutumlarını belirlemek amacıyla kullanılmıştır. Bu ölçek Published for the
Attitude Research Laboratory tarafından geliştirilmiş bir ölçektir. Ölçeğin
Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Gözütok (1995) tarafından yapılmıştır.
Ölçek, İngilizce yeterliliği olan üç ayrı uzman tarafından ayrı ayrı Türkçeye
çevrilmiştir. Bu çeviriler kapsamında ortak bir form oluşturulmuştur.
Oluşturulan bu yeni form A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde çalışan 20
öğretim üyesince incelenmiş ve Türk Eğitim Sistemine uygunluğu
değerlendirilmiştir. Uzmanlarca uygun görülmeyen önermeler elenmiştir.
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Formun yeni hali, 400 kişilik bir öğretmen ve öğretim elemanı grubuna
uygulanmış, bu grubun görüşleri doğrultusunda form şekillendirilerek 50
maddelik son halini almıştır.
Bu formun güvenilirliğinin tespit edilmesi amacıyla Gözütok (1995), 100
kişilik bir gruba uygulama yapmıştır. Ölçek bir ay sonra aynı gruba tekrar
uygulanmıştır. İki uygulama arasındaki puanların güvenilirlik katsayısı .87
olarak bulunmuştur. Ölçek, 32 tanesi olumlu 18 tanesi ise olumsuz önermeden
oluşmaktadır. Ölçekte yer alan önermelerin değerlendirilmesinde önermelere
katılma durumunda (+), katılmama durumunda (-) işaretlemeleri 0 ve 1
değerleri ile kodlanmıştır (Dündar, 2013:373).
Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen veriler üzerinde SPSS 20 istatistik paketi
kullanılarak t-testi ve ANOVA istatistikleri gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR VE YORUM
Araştırmada sınıf öğretmenlerinin demokratik tutumlarının cinsiyete ve
mezun olunan yükseköğretim kurumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığına ttesti ile kıdeme göre farklılaşıp farklılaşmadığına ise ANOVA ile bakılmıştır.
Tablo1: Demokratik Tutumlar Ölçek Puanlarının Cinsiyete Göre T-Testi
Sonuçları
Cinsiyet

N

X

S

Sd

T

P

Kadın

225

36.45

5.30

323

.089

.352

Erkek

100

36.39

5.69

Öğretmenlerin demokratik tutumlarının cinsiyete bağlı anlamlı bir
farklılaşma gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla t-testi yapılmıştır. Ttestinin sonuçları Tablo1’de sunulmuştur.
Demokratik tutum ölçeği puanları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık
göstermemektedir [t (323)= ,089, p>.05]. Kız öğrencilerin demokratik tutum
puanları (X=36,45); erkek öğrencilerin puanlarından (X=36,39) daha yüksektir.
Öğretmenlerin demokratik tutumlarının kıdeme bağlı anlamlı bir
farklılaşma gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla ANOVA testi
yapılmıştır. ANOVA testinin sonuçları Tablo2’de sunulmuştur.
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Tablo 2: Öğretmenlerin Demokratik Tutum Puanlarının Kıdeme Göre ANOVA
Sonuçları
Varyansın Kaynağı

Kareler
Toplamı

Sd

Kareler
Ortalaması

F

P

Gruplararası

172.882

3

57.627

1.981

.117

Gruplariçi

9336.946

321

29.087

Toplam

9509.828

324

Tablo 2’ye göre öğretmenlerin demokratik tutum puanlarının kıdeme
bağlı olarak (0-5 yıl, 6-10 yıl, 11-15 yıl,16 yıl ve üstü) anlamlı bir farklılaşma
göstermediği görülmüştür (p>.005).
Öğretmenlerin demokratik tutumlarının mezun oldukları eğitim
kurumuna göre anlamlı bir farklılaşma gösterip göstermediğini belirlemek
amacıyla t-testi yapılmıştır. T-testinin sonuçları Tablo 3’de sunulmuştur.
Tablo 3: Öğretmenlerin Demokratik Tutum Puanlarının Mezun Oldukları
Eğitim Kurumuna Göre t- Testi Sonuçları
Kurum

n

X

S

Sd

T

P

Eğitimle ilişkili

254

36.19

5.64

323

1.49

.243

Diğer

71

37.28

4.45

Tablo 3 ’e göre öğretmenlerin demokratik tutum puanlarının mezun
oldukları kuruma bağlı olarak (eğitim fakültesi ya da eğitimle ilişkili
yüksekokul, diğer yükseköğretim kurumları) anlamlı bir farklılaşma
göstermediği görülmüştür(p>.005).
SONUÇ ve TARTIŞMA
Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin demokratik tutumlarında
cinsiyete, kıdeme ve mezun olunan yükseköğrenim kurumuna göre bir
farklılaşma bulunmamıştır. Öğretmenlerin demokratik tutumlarının yüksek
düzeyde olması demokratik bir toplum oluşturmak adına önem taşıdığı için bu
konuda yapılmış farklı çalışmalara alan yazında rastlamak mümkündür. Yapılan
çalışmaların çoğunluğunun öğretmen adaylarıyla olduğu (Genç ve Kalafat,
2007; Akbaşlı vd., 2010; Bayındır, İnan, Demir, 2010; Dündar, 2013;
Gömleksiz ve Çetintaş, 2011; İnan ve Dervent, 2013; Karahan, Sardoğan,
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Özkamalı ve Dicle, 2006; Karatekin, Merey ve Kuş,2013; Kılıç, Ercoşkun ve
Nalçacı, 2004)
öğretmenlerle yapılan çalışmaların (Karatekin vd. ,2013;
Saracaloğlu, Evin ve Varol, 2004; Taçman, 2009) ise sayıca daha az olduğu
görülmektedir.
Öğretmen ve öğretmen adayları ile yapılan çalışmalardan bazılarında
cinsiyet değişkeni ele alınmıştır.
Çalışmaların sonuçları farklılık
göstermektedir. Örneğin; Gömleksiz ve Çetintaş (2011), Nalçacı ve Ercoşkun
(2006), Taçman (2009) ve Genç ve Kalafat (2007) kadın öğretmen adayları
lehine fark bulurken, Karahan, Sardoğan, Özkamalı ve Dicle (2006), Kılıç vd.
(2004), Saracaloğlu vd. (2004) cinsiyet değişkenin demokratik tutumlar
üzerinde anlamlı bir farklılık oluşturmadığını ifade etmişlerdir.
Araştırmanın bir diğer değişkeni olan kıdemi ele alan çalışmalarda da
farklı sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür. Örneğin, Saracaloğlu vd. (2004) kıdem
değişkenine göre anlamlı bir farklılaşma olmadığını ifade ederken, Taçman
(2009) kıdemi 0-5 yıl olan öğretmenlerin tutumları (=34.285) ve 30 yılın
üzerinde olan öğretmenlerin tutumları nın (=39.7), diğer gruptaki
öğretmenlerden anlamlı şekilde olumlu olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Saracaloğlu vd. (2004) mezun olunan kuruma göre demokratik
tutumlarda anlamlı bir farklılaşma olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuç bu
çalışmanın bulguları ile de tutarlılık göstermektedir.
Öğretmenlerin gelecek nesilleri etkileme gücü düşünüldüğünde toplumun
huzur ve sağlığı açısından çok önemli rolleri olduğu açıkça görülmektedir.
Özellikle ulus devletin üniter yapısı içinde önemli bir yeri olan ve devlette
devamlılık ilkesine göre pekiştirilmesi gereken “mensubiyet bilinci” ulus
devleti içindeki huzur, birlik ve dayanışma içinde demokratik toplum yapısı
içinde öğretmenlerin yeri kısacası eğitimin rolü çok yüksektir. Ancak bu
kurumlar neticesinde kültürel aktarım sürecinden de söz edilebilir. İşte bu
nedenle de (Bkz. Tuncay, 2005). Karahan, Sardoğan, Özkamalı ve Dicle (2006)
tarafından yapılan çalışmada demokratik tutumları düşük olan öğretmen
adaylarının, sosyal ilişkiler konusunda ve sosyal becerilerde diğer öğretmen
adaylarına göre geri oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlik doğası gereği
öğrencilerle bire bir ilişki kurmayı gerektirdiği için bu oldukça önemli bir sorun
olarak algılanabilir. İnan ve Dervent (2013)’in araştırma sonuçlarından biri
öğretmen adaylarının demokratik eğilimleri ile sınıf yönetimi anlayışları
arasında pozitif yönde bir ilişki olduğudur. Bu sonuç öğretmenlerin demokratik
eğilimlerinin sınıf ortamını doğrudan etkilediğini destekler niteliktedir.
Karatekin vd. (2013) öğretmen adayları ve öğretmenlerin demokratik tutumları
arasında anlamlı bir farklılık bulmadıklarını ancak öğretmen adaylarının
ortalama puanlarının öğretmenlerden yüksek olduğunu ifade etmişlerdir.
Bayındır vd. (2010) ise; öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun sınıflarında
demokratik yaşantıyı yerleştirici ve geliştirici ortam hazırlamaya açık
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olduklarına ve yaşamları boyunca zaman zaman anti demokratik tavırlarla
karşılaştıklarına ve toplumda demokrasi bilincinin tam olarak yerleşmediğini
düşündüklerini ifade etmiştir.
Özetle, demokratik değerleri benimsemiş öğretmenlerin toplumda
demokrasi bilinci oluşturma konusunda büyük sorumlulukları vardır. Bu
sebeple başta öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretmenlik eğitimi sırasında
öğretmen adaylarının bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Öğretmen
adaylarına rol model olacak öğretim üyelerinin ve yardımcılarının da
demokratik değerleri benimsemiş olması bu açıdan önem taşımaktadır.
Demokratik değerlerin öğrenciye kazandırılması adına aileye verilebilecek
destekler ve ailenin demokratikleşme sürecine dahil edilmesi, demokratik
ortama uygun sınıf yönetimi anlayışları, demokratik programların geliştirilmesi,
uygulanması gibi konularda görev başındaki öğretmenlere hizmet içi eğitim
programlarının hazırlanması uygun olacaktır.
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TÜRKİYE’DE ETNİK DAĞILIMLARIN ANALİZİ VE ULUSAL
MENSUBİYET BİLİNCİNİN ÖNEMİ
Suavi TUNCAY
ÖZET
Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan farklı kültür ve yaşam
biçimlerini temsil eden çeşitli etnisiteler vardı. Zamanının büyük ve güçlü
devletlerinden birisi olan imparatorlukta, adalet esas alınarak haksızlıklar
yapılmazdı. Ümmet ve milleti temsil eden Osmanlılık bilinci içinde bir arada
yaşayan halk; bu imparatorluğa gönülden bağlı olmakla birlikte; dönemin
emperyalist devletleri sömürge arayışlarına dayanan çıkar savaşları içinde
imparatorluğa bağlı bazı grupları sürekli kışkırtmakla meşgul oldukları etnik
kökenleri körükledikleri ve ülkemizin sorunlarla boğuşturulmak istendiği
görülmekteydi.
İşte Atatürk gibi öngörü ve yetenekleri yüksek bir komutan ve devlet
adamı, bu yönde gelişebilecek tüm eylem ve faaliyetleri ortadan kaldırabilecek
bir kurtuluş savaşını başlattı. Bu savaş aynı zamanda sosyo psikolojik ve
sosyolojik bir temele dayanan vatandaş temelli bir üniter devlet yapımızı da
öngörmekteydi. Cumhuriyet gibi fazileti şekillendiren ulus devletin dayanağı
olarak birey yani vatandaş topluluğu bunu başarabilirdi. İşte bu ulusal
mensubiyet bilincinin gelişmesi yönünde politikaların öncelenmesini
gerektirdiğinden, Atatürk imparatorluğa son vererek bugünkü Türkiye
Cumhuriyetini kurdu. Bunun önüne asla “yeni” kelimesi eklenemez ve söylem
haline getirilemez. Devlet adabı ve ahlakı bunları bilmeyi gerektirir. Çünkü
yıkılan bir devletin önüne ancak "yeni" kelimesi eklenebilir.
Anahtar Kelimeler: Analiz, Etnik Yapı, Türkiye, Ulusal Mensubiyet

AN ANALYSIS OF ETHNIC DISTRIBUTION IN TURKEY AND THE
IMPORTANCEOF NATIONAL CONSCIOUSNESS OF BELONGING
ABSTRACT
There were various ethnicities representing different cultures and life
styles existing within the borders of the Ottoman Empire.
One of the greatest and strongest states of its time, the Empire was based
on a system of justice and did not permit any grievances whatsoever.
Although the citizens living together in an understanding of Ottoman
consciousness representing the ummah, a supra-national religious community,
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as well as a national community were closely attached to the empire, the
imperialist states were involved in a series of conflicts of interest in an effort to
incite certain ethnic groups in the Empire and create problems for the country.
At this point, Atatürk, who was a leader with great foresight and unprecedented
capacity, started a war of independence to put an end to all actions and
activities that would lead to such problems. This war also envisaged a citizencentered unitary structure based on socio-psychological and sociological
substratum. Only a community of citizens or individuals could achieve a
republic as the base of a virtuous nation state. As policies that would improve
this feeling of national belonging took priority over everything else, Atatürk
abolished the Empire and founded the Turkish Republic. The word “new”
could never be put before this term and openly expressed. Rules and ethics of
the state should be exercised at this point. For, the word “new” can only
precede the name of a state that has been subverted and destroyed.
Keywords:
Consciousnes

Analysis,

Ethnic

Distribution,

Turkey,

National

GİRİŞ
Dört kıtaya yayılan Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan farklı
kültür ve yaşam biçimlerini temsil eden çeşitli etnisiteler vardı. Zamanının
büyük ve güçlü devletlerinden birisi olan imparatorlukta, adalet esas alınarak
haksızlıklar yapılmazdı. Ümmet ve milleti temsi eden Osmanlılık bilinci içinde
bir arada yaşayan halk; bu imparatorluğa gönülden bağlı olmakla birlikte;
dönemin emperyalist devletleri sömürge arayışlarına dayanan çıkar savaşları
içinde imparatorluğa bağlı bazı grupları kışkırtmakla meşgul oldukları
görülmekteydi. Aslında tek ölçü barış ve kardeşlik temeline dayalı, İslam
dinine bağlılık açısından da ümmeti Muhammet olarak yaşamak ve önemli bir
bağlılık duygusunun temelinde Müslüman kardeşlik ve Osmanlı devletine
sadakat içinde bulunmaktı.
Yüzyıllardır birlikte yaşadığı her etnik grup ile evlilik bağları oluşturmuş,
her etnik yapı Türkiye coğrafyası üzerinde her kente ve her bölgeye yerleşmiş;
bu toprakların sahibi olmuştur. Bunun için bu serüvenden beslenenleri veya
bundan kar bekleyenleri kısacası art niyet taşıyanları da hem hukuk önünde ve
hem tarih önünde kurucu irade mutlaka yargılar. Bunun için Nadim Macit’in bu
sayımızda yer alan makalesinde ifade ettiği gibi, “Bir fikri ve siyasi bunalımın
tahlili çerçevesinde Cumhuriyet neden öteki?” Sorusunun cevabının kapsamlı
bir biçimde analizinin Türkiye’yi yönetenlerin, bilim dünyasının tüm eğitim
camiasının ve başta tarih, sosyoloji ve kültür ilimleri içinde devlet hayatımızda
yer alanların mutlaka yapması gerekiyor. Bu cümlelerden olarak, XIX. yüzyılın
etkinlik alanı imparatorluk geleneğinin yıkılarak milli devletlere geçişe eşlik
eden politik sürece ve batılılaşma faaliyetlerine eşlik eden felsefi görüşlere
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dayanır. Fakat bağımsızlık mücadelesi, başka bir deyişle Anadolu ihtilali
batılılaşma kalıbını çağdaşlaşma kalıbına, imparatorluk siyasi kalıbını milli
devlet siyasi kalıbına dönüştürme çabası olarak tezahür eder. Söz konusu iki
anlayışı ifade eden kavramlar ve siyasi duruşlar birbirinden farklıdır. Milli
devlet ve çağdaşlaşma fikrini tercih eden ve bunu laik ve demokratik toplum
oluşturma amacına bağlayan irade her ne kadar tarihi durumun kendine özgü
hassasiyetleri açısından bunu fiili duruma dökme imkânını tam olarak
bulamamış olsa da, bu irade cumhuriyetin erken döneminde temel politik amaç
olarak belirlenmiştir. Şahsi hegemonyaya dayanan siyasi anlayışın terki, siyasi
sistemi belli ve açık hukuki kurallara bağlama, bu kuralların tespitinde halk
çoğunluğunun onayını alma ve katılımını sağlama gibi esaslar demokratik
toplumsal modelin oluşturulmak isteğinin göstergeleridir. Türkiye Suni olarak
hem içerideki bazı odaklarca hem de dış kaynaklı destek ve korumayla
sürdürülen yabancılaştırma, yalnızlaştırma ve yozlaşmayı yaşamaktadır(Bkz.
Tuncay,2014).
Bu süreç sadece refah ve mutluluğumuza gölge düşürmesi yönünden
değil; batının çok uzun yıllar gizli ve açık emellerinde var olan toprak ve enerji
hayalleri ile geçmiş yüzyılda Türklere karşı mağlubiyetleri ile gizli açık büyük
hayalleri ve bugün uygulanmak istenen Büyük Ortadoğu Projesi(BOP) ile de
sürdürülmektedir. Görüldüğü gibi güney sınırlarımız adeta “kan duvarları” ile
çevrelenmektedir. Ancak burada akıtılan kan ve gözyaşı ne yazık ki suyun öteki
tarafından görülmemekte, tam tersine büyük bir iştahla kendi toplumlarının
refah ve mutluluğu ölçüsünde ele alınmakta ve bizatihi batı merkezlerinin
lokomotifi ülkeler nezaretinde suni, gerçeklere dayanmayan hayali söylemlerle
apolitik ve tehlikeli süreci oy devşirme özetinde gören iktidarlarca birlikte
yönetilmektedir.
Türkiye uzunca bir süredir halk desteği olmayan suni olarak oluşturulan
“Kürt Sorunu” denen bir “etnik” konu ile sürekli meşgul edilmekte; ülkemizde
büyük enerji kaybına ve ayrışmaya neden olan bu konu ne yazık ki bazı iç
mihraklarca da bir kazanç kapısı olarak kullanılmaktadır. Oysa Türkiye
coğrafyası içinde yani doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar
yaşayan insanlarımızda büyük bir oranda dil, kültür ve tarih ile inanç benzerliği
vardır. Bunun yanında; kederde, tasada ve kıvançta binlerce yıldır kaynaşmaları
ve birlikte bir hayat kurmaları nedeniyle de tipolojik yönden de benzeşim ve
benzerlikleri açıkça görülmektedir. Kaldı ki binlerce yıldır Türk atalarının
emaneti olan kutsal toprağın üzerinde yaşayan Türkler, Türkiye üzerinde
yaşayan hiçbir etnik gruba ayırıma yönelik bir gözle de bakmamıştır.
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Ayrıca etnisitelerin çağdaş yorumunda, yaşam biçimlerinde ve yerleşim
alanlarında elde edilen yeni veriler ile yeni gelişmeler var. Bütün bu gelişmelere
paralel olarak yeni gerçeklerin ışığında pekiştirilmiş ve kalıplaştırılmış tutum ve
davranışlarımızın bunlara yönelik algılarımızın yeniden elde edilen gerçeklere
ve verilere göre yorumlanıp yeniden biçimlendirilmesi gerekiyor.
Çünkü Ulus inşasında(Daha geniş bilgi için Bkz. Wimmer 2008a) ve
yüksek aidiyet duygusu yaratma politikaları, aslında ve öncelikle sınırlarını
muhafaza etme, etki alanları açısından sınır genişletme veya var olan sınırlarını
koruyabilme eyleminin gerçekleştirildiği en iyi strateji örneği olarak kabul
edilmektedir. Bu stratejiye yönelik en temel yaklaşım kurucu iradenin yani
devletin seçkin sınıfının ağırlıklı olarak ülkesinin anıldığı ve adlandırıldığı
mevcut bir etnik grubun algı ve örgü bağlamında milli temellere dayandırılan
ulus olarak yeniden tanımlayarak herkesin dâhil olacağı bir yapı oluşturmasıdır.
Türkiye Cumhuriyeti bu bağlamda önemli bir örnek devlet olarak tarih
sahnesinde varlığını inşa ve ispat etmiştir. Aslında bu batı tarafından her
nedense bir türlü içlerine sindirilememiş ancak savaş galibi olarak Türkiye
Lozan ile bağımsızlığını ve bugünkü topraklarını imza altına almıştır.
Devletlerin günümüzde bağımsızlıkları esas olmakla birlikte, işbirliği
esasına göre ilişkiler kurmasına engel bir durum yoktur. Ne yazık ki özellikle
ABD başta batılı ülkeler diğer ülkelerin kaynaklarından istifade etme –aslında
sömürü- alışkanlıklarının bir argümanı olarak iç işlerinde kargaşa ve etnik
yapıları körükleme politikalarını bir türlü terk etmemişlerdir. Buna en büyük
örnek ABD de dünya üzerindeki en yüksek etnik çeşitliliğe sahip ülke olarak
ortaya çıkmasına rağmen, ulusal aidiyet duygusuna önem veren bir tarz içinde
yönetilmektedir. Her ne kadar ABD kendini çok kültürlü bir devlet olarak
tanımlamasa da biz ABD’yi çok kültürlü bir toplum olarak
tanımlayabiliriz(Bkz. Şan ve Haşlak, s.2). Böyle olmakla birlikte resmi dili hem
ulusal ve hem uluslararası düzeyde İngilizce olarak kullanılmaktadır. Hal böyle
iken farklı bir politika ile ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesinde dünyanın ve
özellikle Ortadoğu’nun yeniden şekillenmesinde etnik yapıları ön plana
çıkartarak devletlerin sınırlarının yeniden değiştirilmesi düşüncesini ortaya
atması manidardır. ABD yönetimlerince ülkelerin kendi yönetimlerinin ve
halkların taleplerinin aksine birlikte yaşayan insanların arasına vatandaşlık
bağının dışında yapay etnisiteye yönelik ayrılıklar ön plana çıkartılmakta
kısacası “dünyanın jandarması” tarafından ve buna bağlı batı ülkelerince de açık
veya gizli onaylanan suni sorunlar üretilmektedir. Böylece devletlerin özgürlük
ve bağımsızlık hakları göz ardı edilerek çeşitli yöntemlerle iç işlerinin
karıştırılması esasına dayanan “demokratikleşme düzlemi” adı altında belirtilen
proje BOP gündeme getirilmiştir. Aslında bu yolla silah tüccarlarının ürettiği
silahların pazarlanması da hedeflenmektedir. Böylece doğdukları ülkede
yaşayan vatandaşların kolektif bilinç kazanması önlenmekte, Türk milleti
birbirlerine düşürülmektedir. Bu bölgelerde yaşayan, tarihi arka planı olan ve
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gelişmesi halinde batı için tehlike addedilen başta Türkiye ve Rusya ile İran ve
Çin gibi diğer ülkeler çeşitli ideolojik, diplomatik ve ekonomik yol ve
yöntemlerle baskı altına alınmaktadır. Kısacası etnik temelli fikrin ve projenin
batılıların gözetim ve denetiminde hatta yönetiminde giderek güçlenmesi
sağlanmaktadır. Aslında batı için her şey çıkara yöneliktir. İnsani değerler
sadece kâğıt üzerinde kalmaktadır. Çünkü etnik çatışmaya sevk edilen bu
grupların elinde silah fabrikaları yoktur. Bunlar bu silah ve cephaneleri
nerelerden buluyor sorusu ileri sürdüğümüz projeye yönelik görüşümüzün asıl
cevabı oluyor.
Bu hususu görmemek mümkün değildir. Eğer dünyaya barış getirmek
isteniyorsa, öncelikli olarak silah satışlarının önlenmesi, önceden elde edilmiş
silahların ortak bir güç oluşturularak toplanması yolunda kesin adım atılması
gerekmez mi? Hem silah satacaksınız ve hem anarşik hareketlerle mücadele
ediyormuş gibi davranacaksınız! Devlet müşahhas bir kurumdur. Aldığı kararlar
da açık ve objektif olmalı dünya barışına hizmet edebilmelidir. Hâlbuki batı
tarafından etnik yapılar bağlamında Türkiye’ye biçilen rol, yani jeo-politik
konumuzuz gereğince yapılmasını istedikleri iş; Cumhuriyetimizin kuruluş
felsefesini değiştirmek olarak karşımıza çıkıyor. Batının dikte ve talep ettiği
kapsam içindeki yöntemlerle, Ortadoğu sınırlarını istedikleri gibi yeniden
çizerek düzenlemek için; kendilerince üretilmiş yapay sorunların, çözüm
merkezi olarak bir zamanlar işgalcileri olan batıyı tekrar kurtarıcı olarak
görmesini sağlamak hedefleniyor. Bunun için o ülkelerde bulunan iktidarların
kendi politikalarına karşı gelebilecek yönetimleri sistem dışına itmek, işbirliği
ve biat edenleri desteklemek ve iktidarlara taşımak olarak belirlemişlerdir.
Kısacası ülkemizde son uygulanan politikaların zımni ve açık anlamı
şudur: Bağımsızlığ, üniterliği Türk Milleti’nin haysiyeti ve en öncelikli
meselesi gören bir siysal kadro ile, kültür ve ideal birliğini kardeşlik esası ve
anlayışı içinde gören milliyetçi ve mukaddesatçı söylem ve politikaları esas alan
politikacıların temsil ettiği ülkülere dayanan ve önemlisi ulusal mensubiyet
duygularını savunan siyasal parti ile tüm bu söylenenleri tahrif ederek diğer bir
ifadeyle “bilinç yarılması” yaratılarak Türkiye’yi küresel sistemin çıkar
paylaşımının bir parçası yapabilmeye zemin hazırlayan kadroların mücadelesi
analamı taşımaktadır. Haklılığımızın teyidi açısından tarihimizden bir örnek
vererek bu politikaların derinliğini ve önemini hatırlayabiliriz. Örneğin,
Müslüman olmayan Ermeniler millet-i sadıka adı alında diledikleri işleri yapan
ve devlet erkânı içinde paşalık dâhil her göreve getirilen kimselerdi. Müslüman
halk ile herhangi bir anlaşmazlık yaşanması halinde aralarındaki sorun “adalet
ilkesine” dayalı çözümlenirdi. Asla farklılık güdülmezdi. Ancak batılı ülkelerin
sömürgeciliğe dayalı genişleme istekleri ve savaş çığırtkanlığı ile gelişen
yayılmacı politikalarının yaşandığı bu yüzyılda Osmanlı imparatorluğu giderek
güç kaybetmeye başladığı bir kargaşa dönemini yaşamaktaydı. Bu koşullardan
yararlanmak isteyen batılı ülkeler, Ermeni halkını da kışkırtmış, birlikte
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kardeşçe yaşadıkları Türk halkı ile Ermeni halkı yer yer acımasızca birbirlerine
düşürülmüş, kısacası ülkemiz iç ve dış kışkırtmalarla adeta bir iç savaşa da
itilmişti. Bu bağlamda tehcir yani güvenli bölgelere nakil gündeme gelmişti.
Böyle bir ortamda ne yazık ki İmparatorluk batılı ülkelerce dört koldan saldırıya
uğramış nihayetinde bir istiklal savaşı sonucu her bölgesinde topraklar
kaybederek bugünkü “suni olarak çizilen “ “yapay” sınırlarına çekilmiştir.
Güneyimizde yaşanan bu olayların dayandığı temel işte budur. Önemli olan bu
büyük savaşın tek hedefi etnik kargaşa içinde bir suni devletçikler kurdurmaktı.
Çünkü suni olarak çizilen sınırlar içinde kalan “petrol” göz kamaştırmaktadır.
İşte böyle bir süreç içinde imparatorluk iç bünyesinde zuhur eden kötü saldırı
koşullarını da önleyebilmek ve silahsız Türk halkını koruyabilmek ve Ermeni
halkına da zarar vermemek için; bazı önlemler alarak “tehcir” yani güvenlikli
bir yere nakil kısacası yer değiştirme hadisesini uygulamıştır. Nihayetinde Türk
milletinin var oluş savaşı olan istiklal savaşı gündeme gelerek bu günkü özgür
yaşamamıza esas olan İstiklal Mücadelesini kazanmış, Lozan antlaşmasıyla da
düşmanlarını çok zor koşullar altında mağlup ederek bu günkü sınırlarını tescil
ettirmiş, böylece tarihten aldığı “devlet olma” ve “devlet kurma” dehasını yani
gücünü koruyabilmiştir. Aslında, imparatorluktan ulus-devlet anlayışına geçiş,
devletin yöneticilerine ve yetişmiş seçkin grup ve kademelerine, bilhassa etnik
sınırları genişletmeyi teşvik eden çeşitli yol ve yöntemlere yönelik politik
stratejiler de önermiş olduğu görülüyor(Bkz. Wimmer, 2008b). Bu bağlamda
18. yüzyıldan itibaren devam eden birçok modernleşme projesi, daha katı olarak
bu projeleri merkeze almak istedikleri de görülüyor. Zira hedef küçük
gruplardan büyük etnik azınlıkların yaratılmasıdır.
Bir başka yönü ile sömürgecilik tarihinde de bu politik tutumlar hayata
geçirilmiş; önceden bağımsız olan kabileler ile diğer yerel toplulukları daha
büyük etnik unsurlara dönüştürdüğü de görülmüştür. Bir diğer önemli örnek
ise ülkemizi kapsamakta istiklal harbi ardından kazanılan bağımsızlık
uluslaşmayı en büyük hedef haline getiren başta Türkiye ve diğer devletlerde
görülmektedir. İmparatorluk gibi şahsi yani kişisel kudrete ve buna bağlı
hegemonyaya dayanan siyasi yönetim anlayışın da artık terk edilmesi yanında;
siyasi sistemi belirli ve açık hukuki kurallara bağlanması gerçeği ve bu
kuralların tespitinde halk çoğunluğunun onayını seçimlerle alma ve siyasal
katılımını sağlama gibi esaslar çağdaş demokratik toplumsal modelin önceliği
olmuştu. Oysa bu makalemizde ele alacağımız konunun dayanak noktası
seçimler olmayıp, iktidarı ele alan kişi ve grupların oluşturduğu siyasal
partilerin içinde özellikle iktidarı elinde tutan cenahın etnik yapıları kullanarak
siyasal argümanlarını ve hedeflerini gelecekte tehlikeli boyutlara sokabileceğini
tartışmaktır. Bunun için bu makalede özenle üzerinde durmak istediğimiz boyut
etnik grupları kullanarak daha geniş bir politik çevre oluşturmak; daha güçlü ve
başarılı olduğu algısı yaratan politik söylem tarzıyla diğer partilerle rekabetin
hukuksal açılardan olduğu kadar demokratik esaslara da aykırı tartışmaların
gelecekte yaratabileceği sonuçları açısından ele alınmıştır. Çünkü Wimmer’in
160

TÜRKBİLİM TEMMUZ 2015

belirttiği gibi bu söylem ve eylem tarzı politik temelli süreç içerisinde siyasal
stratejistler tarafından gruplandırılarak etnik ve hatta-bölgesel bloklara
dönüştürülmektedir. Bu yöntemin daha önce batı stratejistleri tarafından ulus
devletler içinde baskıcı bir kontrol ve yönetim tarzını gerçekleştirmek için
çeşitli azınlıkları büyük birimlere dönüştürdüğü yolunda bir stratejik bakışı
içerdiği de görülmektedir(Bkz.Wimmer, 2008b).
Kısacası kalkınma ve modernleşme gibi gösterilmek istenen süreç bugün
ne yazık ki ülkemizde aynı zamanda masum bir gelişme gibi algılanmış;
Türkiye’yi batının tarihi derinliği olan politik algı yönetiminde işbirliği ve
yanılsama içine soktuğu siyasal yönetimler sonucu son 20 yıl içinde halktan
gizlenen, neleri içerdiği de açıkça bilinmeyen “süreç” iddiasıyla Türk
toplumunu bölünme sendromlarını konuşur hale getirmiştir. Ancak batılı
devletler hala “Böl, Parçala ve Yut” biçiminde özetlenen sömürgeci sendromu
BOP adı altında yaşamaktadır. Batı halen ABD öncülüğünde ve insan hakları
adı altında yayılmacı ve sömürge politikalarını açıkça olmasa da ajandalarında
saklamakta, her ne kadar işbirliği içinde ilişkiler varsa da öncelikli hedefleri ne
yazık ki batı yanlısı bir taraflılık öngörüsü içinde, karlılık ve çıkar hedefi içinde
olmakta; savaş ile elde edilemeyen çıkara dayalı üstünlük sendromu ülkelerin
yumuşak karnı olan sorunları “planlamacı maharetiyle” Eşbaşkanlar bularak
gündeme getirmektedir. Bu nedenle Türkiye’ de etnik dağılımların analizi olay
ve olguları kavramamızda bize daha doğru ve objektif değerlendirebilme fırsatı
verebilmektedir. Aşağıda günümüzde meydana gelen güncel bir örnek olarak
ele aldığımız bu konunun ne kadar önyargılara dayandırıldığını göstermesi
açısından manidardır. Çünkü düşünce hürriyetinin savunucusu olduğunu iddia
eden ve batı coğrafyası içinde yer alan Belçika’da seçilmiş bir Türk milletvekili
olan Mahinur Özdemir sadece “Ermeni Katliamı Yoktur” dediği için partisinden
ihraç edilmiştir.
2. Daily sabah. com’da yer alan haber şöyledir: Demokratik Humanist
Merkez (CDH) vekili Mahinur Özdemir 1915 olaylarına soykırım demediği
için partisinden ihraç edildi. CDH lideri Benoit Lutgen, yaptığı bir konuşmada
1915’ i soykırım kabul etmeyen kişileri partiden ihraç edeceklerini söylemişti.
Mahinur Özdemir, Parti genel sekreterinin verdiği ve 1915 olaylarının bir
soykırım olduğu yönündeki kâğıdı “Görüşümün arkasındayım, asla söz
hürriyetimden vaz geçmeyeceğim” diyerek imzalamadı. Özdemir kararından
dönmeyince “parti etik komitesi ihraç kararı” aldı. Bu habere, Avrupa’ nın
fikir ve söz hürriyeti konusundaki çelişkili tutumuna değinmek ve sadece Cem
Özdemir olayı ile değil ele aldığımız çalışmamız ile de yer verilmesinde yarar
görülmektedir. Mahinur Özdemir’i bu nedenle kutluyoruz. Mesajını aynen
almamız bundandır. Sözün özü, Ermeni katliamı yoktur dediği için bir
milletvekili partisinden ihraç edilebilmektedir. Bu nedenle Türkiye’ de etnik
dağılımların analizi olay ve olguları kavramamızda bize daha doğru
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yaklaşımları ve objektif değerlendirebilme fırsatı verebilmesi açısından ele
alınmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
Bugün yeni, bir araştırma yapılsa aşağıda ele aldığımız araştırma
verilerinin hemen hemen aynı olacağı, değişikliğin ancak belli merkezlerin
güdümünde kısmi farklılık içereceğini de belirtmeliyiz. Merkezi Amerika’da
bulunan ethnologue data from: Languaes Of The World kuruluşunun P.A.
Andrews tarafından hazırlanmış olan 2007 tarihli rapor doğrultusunda
Türkiyede Etnik Dağılımlar ile ilgili analizlere yönelik bazı farklı veriler ve bazı
kaynaklarla da desteklenen görüş ve düşüncelerimiz aşağıda verilmektedir. Bu
cümlelerden olarak ayrıca Milli Güvenlik Kurulu’un Türkiye’deki Etnik
Grupların Dağılımı ile ilgili bir raporunu hazırlaması için talimat verdiği
biliniyor. Bugün Gazetesinin haberine göre, Erciyes, Elazığ Fırat ve Malatya
İnönü Üniversitesi’ndeki öğretim üyeleri ve görevlileri tarafından hazırlanan
rapor halen dava dosyasında bulunmakta ve ilginç istatistikleri içermektedir.
Aslında bir ülkenin çağdaşlığının göstergeleri vardır. Kendi toprakları
üzerinde yaşayan insanlara ne kadar birikim yaptırabildiği, şair ve yazarı, esnaf
ve sanayicisi, tarafsız ideolojik bağnazlıklardan uzak bilim dünyası ve dürüst
namuslu siyasetçileri ile daha da önemlisi sanatçıları kısacası Onur Oral’ın
ifadeleriyle Bir ülkeyi tanıtan ve anlatan ise sanatçısıdır, bilim insanıdır,
entelektüelidir… Dünyaya mal olmuş kültür elçileridir bir ulusun dışa açılan
yüzüdür hep bunlar(Oral, Mavi Şehir Dergisi, İzmir, 2015). Eşit yurttaşlık yani
vatandaşlığı benimsemiş Atatürk Cumhuriyeti ne yazık ki bazı siyasetçilerimiz
tarafından oluşturulan fikri karmaşa ile özellikle son onbeş yıl içinde iç
bunalımlarla çalkalanmakta ve Türk Dış Politikası iflasın eşiğine
sürüklenircesine büyük ivme kaybetmektedir. İşte bu nedenlerle tarihi
derinliklere dayanan aidiyet duygusu yerine etnik yapıların kaşınması ve buna
yönelik politikaların gündeme gelmesi; ne yazık ki ülkemizi yönetenlerce
yürütülerek, oy tahvili için içeriği halktan gizlenen “süreç” başlığı altında
kullanılmakta, anglo saksonlarda görülen çok kültürlülük batı ülkelerinin
dışında ne yazık ki etnik milliyetçiliğe dönüştürülmektedir. Bu nedenle aşağıda
bilimsel verilerle ele alınan konu hem Türkiye, hem Ortadoğu ile Uzakdoğu ve
Kuzey Afrika ülkeleri arasında daha da büyük önem taşımaktadır.
Bu çalışmada Merkezi Amerika'da olan Ethnologue data from:
Languages of the World kuruluşunun P.A. Andrews tarafından hazırlanan
raporu aynen kaynak olarak alınmıştır. Prof. Dr. Mehmet Şahingöz tarafından
yürütülen ve ortaya konan araştırma aslında bilimsel açılardan en çok kabul
görecek mahiyettedir. Şahingöz’ün bu çalışmasını aşağıda tarafımızdan da
yapılan bazı yüz yüze görüşmeler ve diğer bilimsel araştırmalarımız sonucu
elde ettiğimiz bilgi ve görüşlerimizi değerlli Şahingöz hocamızın ortaya
koyduğu sonuçlarla da örtüşük bir biçimde ele alıyoruz. Bu hassa ve önemli
konuyu gerçek verilere ve söylemlere dayandırarak farklı bir paradigmalardan
ele alarak irdeliyoruz. Bu nedenle aşağıda sosyo psikolojik konumlandırılmanın
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siyasal sosyolojik sonuçları tarihi süreçler ve söylemler eşliğinde günümüz
politikalarıyla örtüştürerek ve elde ettiğimiz verilerle yorumlayarak bu önemli
konuyu farklı yaklaşımlarla ve detaylandırılarak veriyoruz. Çünkü Türkiye’nin
etnik ve mozaik görüntülü adeta bölünük bir ülke olduğu iddiasını güdebilen
iktidarlarla ne yazık ki yönetiliyor olduğu görülüyor. Bilim dünyamız
statikleşmiş suya sabuna dokunmadan veya iktidar yanlısı olarak kalem tutuyor.
Basın ve medya gayri milli bir sendrom yaşıyor. Bazılarının üzerine çullanan
iktidar mensupları özgür basının yerine tutsak basını yerleştiriyor. Korku
imparatorluğu söylemleri gündemde.Muhalafet partileriyle adeta sürekli kavga
ve aşağılama içinde olan bir siyasal iktidar yönetimi(!) var. Aslında Postmodern içeriklerle yüklü göreceli tanımlarla demokrasi ve özgürlük
arayışlarının mücadelesiymiş gibi kamuya sunulan anarşizm tabanlı eylemsel
hareketler, masum bir hak talebiymiş gibi algı oluşturarak ulusal ve uluslararası
boyutlarda planlı olarak yönetilmektedir. Sanki hem dini hem etnik ayrışmanın
devlet tarafından resmen uygulandığı varsayılarak gerek iç ve gerekse dış
destekli çalışmalara özellikle merkez iktidar yanlısı medya tarafından da
kamuoyu desteği hazırlanmakta; Türkiye’yi bölünme sendromu sözcükleriyle
örtüştürüp entiste-bölünme vurgusu eş anlamda gündeme getirilmektedir. Oysa
ileri sürülen tüm tezler sosyolojik açıdan olduğu kadar tarihsel derinlik
açısından da asla varsayılamayacak mahiyettedir. Bu söylemlere paralel olarak
son on yıldır Türkiye adı konmamış bir savaş hazırlığına sürüklenmektedir.
Siyasal psikolojik örüntülerin yön değiştirmesi ve eğitim kurumları ile siyasal
söylemlerin yeniden ele alınması tüm kurum ve kuruluşların işbirliği içinde
görevlendirilmesi acilen bekleniyor.
TÜRKİYEDE ETNİK DAĞILIMLAR(*)
Türk
% 86.21
60.347.000 kişi
Diğer
% 13.79
9.653.000 kişi
Kürtler
% 8.36
5.852.000 kişi
Zazalar
% 0.53
371.000 kişi
Çerkezler
% 2.14
1.520.000 kişi
Araplar
% 1.63
1.141.000 kişi
Lazlar
% 0.02
14.000 kişi
Diğer
%1
700.000 kişi
Toplam
% 13.79
(*)Değerli Prof. Dr. Mehmet Şahingöz tarafından aktarılan veriler aynen
verilmiştir. Merkezi Amerika'da olan Ethnologue data from: Languages of the
World kuruluşunun P.A. Andrews tarafından hazırlanan raporu, 2007, ABD.
Kürt kökenli nüfusun %8 olarak kabul edilmesi, Kürtlerin 15-20 milyon
olduklarını savunan çevrelerin tepkisine yol açabilir. Ancak şunu belirtmek
gerekir ki, yerli yabancı hiç bir ciddi araştırmacı ya da kurum Kürt nüfusu
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böylesine abartılı rakamlarla ifade etmemektedir. Ayrıca çok sayıda ciddi veri
%8'lik oranı doğrulamaktadır. Türkiye’deki Kürt nüfusu gerçek dışı yani
olandan daha fazla göstermenin maksat dışında hiç bir anlamı yoktur.
Türkiye’deki Kürt kökenli nüfusun 6-7 milyon olması hiç bir şekilde Kürt
kimliğini inkâr için bir gerekçe teşkil etmediği gibi, Kürtlüğe en ufak bir
ötekilik veya red ve saygısızlık göstergesi olarak da asla algılanamaz...
1985 nüfus sayımındaki belirlemeye göre Doğu ve Güney-doğudaki
halkın (9.903.000 kişi) sadece 2.766.000ı Anadil olarak Kürtçe’yi bildirmiştir.
Kalan %72lik bölümün anadili Türkçedir. Örneğin,
a) Konda A.Ş.'nin İstanbul araştırmasında ana-baba tarafından Kürdüm
diyenlerin oranı %7.6 dır. Akraba ilişkileri dâhil edildiğinde bu oran %13.1
olmaktadır. Ancak bunların sadece %4' lük bir bölümü hissen-kalben Kürdüm
demektedirler.
b) 1993 de TÜSES'in yaptığı araştırmada Kürt olarak belirlediği gurubun
genel seçmen sayısı içindeki oranı %9,8 dir
c) Tarafgir verilerin etkisinde olduğu bilinen M.M. Van Bruinessen'e
göre dünyadaki Kürt sayısı 15-16 milyon Türkiye'deki Kürtlerin sayısı 7-8
milyondur.
d) Javed Ensari'ye göre dünyadaki Kürtlerin nüfusu 15 milyon
civarındadır ve bunların %25'i, 3.375.000'i Türkiye'dedir.
e) Doktora çalışmasında Kürtlerle ilgili nüfus tahminlerini karşılaştırmalı
olarak değerlendirmiş olan M. Fany'nin 1930 yılı için Türkiye'de belirlediği
Kürt sayısı 1 milyondur. Bu sayısının o günkü Türkiye nüfusu içindeki payı
%6.6 dır.
f) Almanya'da yayınlanan uluslararası nitelikli "Der Fisher Weltalmanach
95" adlı eserde dünyadaki Kürt nüfusu yaklaşık 16 milyon olarak verilmiş,
Türkiye'de ki Kürt sayısı 6,2 milyon olarak gösterilmiştir.
g) 1985 nüfus sayımındaki belirlemeye göre Doğu ve Güney-doğudaki
halkın (9.903.000 kişi) sadece 2.766.000'ı Anadil olarak Kürtçe'yi bildirmiştir.
Kalan %72'lik bölümün anadili Türkçedir.
Ağaç işinin toplumsal bir meslek olarak yaygın olduğu Tahtacılar, aşiret
organizasyonu itibariyle farklı bir toplumsal yapıya ve özgün bir yaşam tarzına
sahip Yörükler Türklerin alt gurupları olarak tasnif edilebilirler. Güney Doğu ve
Doğu Anadolu’da birçok yörede aşiret mensubiyeti, Türk, Kürt, ya da Arap
olmaktan önce gelir. Ülkemizde Çerkez olarak tanımlanan gurubu oluşturan
unsurları bu üst kimlikte birleştiren etken, çarlık Rusyasınca 1864te topluca
sürgün edilmiş olmalarının yarattığı büyük acı ve dayanışma duygusudur.
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Türkiyedeki Çerkezler esasen dilleri ve soyları tamamen farklı çok sayıda
Kuzey Kafkas topluluklarıdır. Bu yüzden 64 farklı Kafkas Derneği vardır.
Çerkezistan esasen küçük bir bölgeyi kapsamasına karşın Türk hükümeti gelen
herkesi Türklerle sadakat, dostluk ve kardeşlik duyguları pekiştirilerek
dayanışma içinde yaşamış olduklarından Çerkez kabul etmiştir.
İSTANBUL
1993 yılında Konda özel araştırma şirketinin İstanbul’da 15.500 kişi
üzerinde yaptığı araştırma. Soru " "siz kendinizi ne hissediyorsunuz?"
İstanbul nüfusunun %61,4’nün kendisini Türk, %18.44'ünün ise "farklı"
kökenden kabul etmiştir.% 21.11' lık gurup ise "karışık" kökenlidir. Bu gurubun
akrabalık ilişkileri büyük çoğunlukla Türklerledir.
% 61.40 Türk
% 13.30 Kürt
% 6.81 Balkan Kökenli
% 5.75 Kafkas kökenli
% 8.77 Laz
% 1.39 Hıristiyan Azınlıklar
% 2.57 Arap
ETİK BAKIŞ
Etik bakış, dışındaki bir gurubun, bir başka gurubu tanımlamasıdır.
Örneğin: Türkiye’de büyük çoğunluk bütün Karadenizlileri Laz, ( Büyük bir
yanlış ). Doğuluların büyük bölümünü Kürt olarak tanımlar. (Büyük bir yanlış)
Bu etik bakıştır. Etik bakış, bilimsel temelden uzak, genelleme şeklinde kaba bir
görüştür. Bu nedenle, emik bakış gibi geçerli ölçülere dayanmaz. Ülkenin etnik
yapısının değerlendirilmesinde fazlaca bir önem taşımaz. Etik bakış, genellikle
çoğunluk egemen unsurun önemsemediği azınlık gurupların kimliklerine ilişkin
görüşüdür. Etik bakış, ülkenin etnik yapısının değerlendirilmesinde önem
taşımasa da, çoğunluğun bakışı olarak etnik guruplar arası ilişkilerde etkindir.
Özellikle, devlet politikalarının belirlenmesinde etkin olabilen etik bakış, ayrıca
gurupların kimlik değişiminde de rol oynayabilir.
Bizce de geçerli olan bu görüşe ek olarak siyasal iletişimin ele aldığı
konular bu etkileşim boyutu içinde “güç temerküzü” kavramıyla grup oluşum
süreçlerini maksimize ederler. Bu oluşum aynı zamanda ekonomik, sosyal,
siyasal ve hatta bölgesel açılardan bir ön tercih yapılmasında devletin
organlarını da yönlendirerek karar alma mekanizmasını etkilerler(Bkz. Tuncay,
Türk Dış Politikası Ders Notları).
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ETİK BAKIŞ VE LAZLAR
Aşağıdaki iki örnek emik ve etik bakış farklılığını ve de etik bakışın
gurup kimliği değişimindeki rolünü açıklayıcıdır. Bugün, ülkenin birçok
yöresinde Laz olarak tanımlanan insanlar mevcuttur. Ancak yerli kavramı
içinde Laz sadece Rize’nin Pazar, Arhavi ve Hopa üçgeni içinde küçük bir
guruptur. Oysa toplum her Karadenizliyi Laz olarak görür. Toplumun Laz
olarak tanımladığı halkın büyük çoğunluğu Laz yakıştırmasını reddeder.
Konunun uzmanı yabancı bilim adamları da yaptıkları kapsamlı araştırmalar
sonucunda Karadeniz bölgesi halkının Pazar, Arhavi, Hopa yöresi dışında
Lazlığı kabul etmediklerini ve Laz olmadıklarını ortaya koymuşlardır.
Bennighaus, Meeker Zonguldak Ereğli’sinden başlayarak, Rize’nin Pazar
ilçesine gelinceye kadar her yörenin kendisinin bir doğusundaki yöreyi işaretle,
kendilerinin Laz olmadıklarını belirttiklerini tespit etmişlerdir. Dolayısıyla etik
bakışla kalabalık bir gurup olarak görülen Lazlar, gurubun kendi tanımıyla
küçük bir etnik guruptur.
ETİK BAKIŞ VE ZAZALAR
Zazaların durumu daha ilginçtir. Zazalar tarih boyunca kendi
kimliklerinde onurla direnmiş, ne Türklüğü ne de Kürtlüğü benimsememiş
ancak uyum içinde bütünleşmiş Kürtçülüğe karşı bir topluluktur.
Zazaları inceleyen ciddi bütün bilim adamlarının ortak görüşü; Zazaların
Kürt ve Zaza’canın da Kürtçenin bir lehçesi olmadığı yolundadır. Bu görüşü
paylaşanlar arasında Kürdolojinin babası kabul edilen V.Minorsky, O.Mann,
David Mc Kenzie, Sasuni, Haddank, Prof.Goichie Kojima gibi otoriteler de
mevcuttur..
Ancak Zazaların önemli bir bölümü bugün Kürt üst kimliğini
benimsemektedirler. Dillerinin Kürtçe ‘den farklı olmasına ve kökenlerinin Kürt
olmadığı bilim adamlarınca ortaya konmasına ve daha önemlisi tarihte Kürtlüğe
karşı kimliklerini duyarlı bir şekilde savunmuş olmalarına rağmen; Zazaları
Kürt kimliğine iten, kendilerini kuşatan toplulukların etik bakışı ve devleti
yöneten siyasal gruplarında bu bakış doğrultusundaki tavrı olmuştur.
Osmanlıdan bu yana Devlet ve toplum resmi bir ideoloji olmamakla birlikte
halk arasında Zazaları Kürt olarak tanımlamıştır. Toplumsal ilişkiler sürekli
olarak Zazalara Kürtlüğü empoze etmiştir.
Osmanlı'dan günümüze devletin padişahı, tımar beyi, paşası, kadısı,
kaymakamı, jandarması, tahsildarı, öğretmeni, hâkimi, savcısı Zazaları Kürt
olarak görmüştür. Sonuç olarak daha 50 yıl öncesine kadar Kürtlüğü reddeden
Zazaların büyük bir bölümü bugün üst kimlik olarak Kürtlüğü
benimsemişlerdir. Burada şunu belirtmeliyim ki, yüz yüze yaptığımız bazı
çalışmalarda Zaza’ların asla Kürtlüğü kabul etmedikleri, kürtleri sertlik ve
şiddet yanlısı gördüklerinden ilişki kurmadıkları, hatta nefret duygusu
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taşıyanlarına da rastlanılmıştır(Tuncay,2012, Türk Dış Politikası Ders Notları).
Sonuç olarak Zazalıklarını Kürtlükle eşdeğer bir kimlik olarak
sürdürmektedirler.
ETNİK KİMLİĞİN DEĞİŞKENLİĞİ
Etnik kimlik pek çok nedene bağlı olarak süreç içinde değişkendir. Tarih
içinde, kendi dönemlerine damgasını vurmuş sayısız etnik gurup bugün
"kimlik" olarak silinmiştir. Hunlar, Hititler, Sümerler, İskitler, bugün hiç bir
etnik gurubu tanımlayan kimlikler değildir. Bu isimlerle anılmış olan
topluluklar elbette toptan yok olmadılar. Başka topluluklara karışmış olarak ırki
nitelikleri bugünkü toplumlar içinde devam etmekte ise de etnik gurup
nitelikleri kaybolmuştur. Günümüz Türkiye’sinde bile, yakın bir geçmişe
dayanan etnik kimlik değişiminin pek çok örneği mevcuttur. Araştırmalarla
kanıtlanmıştır ki, birçok öz be öz Türk unsur Kürtleşmiştir.
24 Oğuz boyundan biri olan Avşarların bir bölümünün bunun yanı sıra,
Döğerler, Kalaçlar, Kikiler, Türkanlar, Karakeçililer Kürtleşmişlerdir.
Bunların içinde Urfa Karakeçilileri, bugün Batı Anadolu'daki
akrabalarının da çabalarıyla Türk kimliklerini yeniden keşfetmekte ve Türklüğe
dönmektedirler. İbrahim Paşa'nın zorla Milli Aşiretine bağlayarak Kürtleştirdiği
Türkanlar da kimlik değişimine bir başka örnektir. Bir kısmı Kürtleşen Zazalar
kimlik değişiminin bir başka günümüz örneğidir. Svanberg'in belirttiği gibi "bir
etnik gurubun ne olduğundan çok, ne zaman, yani ne gibi koşullar altında var
olduğu" önemlidir.
ÜST KİMLİK
Üst kimlik çoğu kez yanlış tanımlanmakta ve kavram kargaşasına yol
açmaktadır. Doğru tanımın iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki örneklerin iyi
değerlendirilmesi gerekir. Kendi kökenine, geleneklerine bağlı, etnik kimliğiyle
onur duyan bir Çerkez çağdaş vatandaşlık bilincinin ve toplumla bütünleşme
ihtiyacının gereği olarak kendisini Türk olarak tanımlamakta hiç bir sakınca
görmeyebilir. Egemen unsurun kimliğinin temsili önemini benimser. Bu
durumda Türklük bu Çerkez için bir "üst" kimliktir. Bir başka Çerkez köken
bilincine ve onuruna sahip olmakla birlikte, kuşaklardır bu topraklarda
yetişmenin, egemen kültürle yoğrulmanın sonucu olarak kendini Türk olarak
duyumsayabilir ve Türk kimliğini üstün tutabilir. Bu anlamda Türklük bu
Çerkez için artık "üst" kimlik değildir. Üst kimliği tartışanların sık sık
düştükleri yanlış üst kimliğin değişik "algılanma" düzeylerini ve kişilerin kendi
tercihlerini göz ardı ederek, insanlara kendi ölçüleriyle kimlik biçme
yanılgılarıdır.
Bazı köşe yazarları ise bu yanlışa ek olarak bir de "yerli", "sonradan
gelme" yani otokton lük gibi bilim dışı ölçüler ekleyerek kendi kafalarına göre
"üst" kimlikler yaratmaktadırlar.
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Üst kimliğin, ne "azlık", "çoklukla" ve nede "yerli" "göçmen" olmakla
ilgisi yoktur. Üst kimlik tamamıyla bir gurubun kendine bakışı, egemen unsuru
algılayışıyla ilgili bir tanımlamadır. Üst kimlik, en kısa tanımıyla devleti
kuranların ve o topraklarda yaşayanların ortak rızası ile kabul edilen ortak
kültürü, ortak tarihi ve temsili ile ortak dili oluşmuş; kurucu iktidarca hukuken
tescil ve ifade edilen aidiyet duygusunu ve eşit vatandaşlığı belirleyen milli
mensubiyeti yani ulusal mensubiyet bilincini içeren uluslararası kabul görmüş
kimliktir(Tuncay, 2012-2013, Türk Dış Politikası Ders Notları). Örneğin
ABD’de yaşayan her etnisitenin ait olduğu ülkeye mensup olması Amerikan
vatandaşı olarak uluslararası kabul görmektedir.
ÇERKEZLER
Çerkezler, Örf adet ve geleneklerini ve inançlarını en iyi biçimde yaşayan
topluluklardır. Türk milleti ile tasada kıvançta birleşik bir tutum ile ruhen ve
bedenen gönül birliği içinde olarak mensubiyet bilincini benimsemişlerdir.
Yaşadıkları toprakları kendi vatanları olarak görebilen en içten duygu ve
düşünceleri samimi tutumları ile bütünleşik bir biçimde milli kültürü kendi
gelenek ve görenekleriyle zenginleştirmişlerdir.
Tasada kıvaçta ve yüksek ideallerde yaşadıkları toprakları benimseyerek
aslında sahip çıkarak ve kamusal hizmeti esas alan son derece onurlu kişiler
olarak Türkiye Cumhuriyeti içinde katkıları yanında aidiyet ve uyumu yüksek
olan Türk vatandaşları olarak önemli bir yer tutarlar(Bkz. Tuncay, Türk Dış
Politikası Ders Notları).
1965 Genel Nüfus Sayımında anadili Çerkez dillerinden olanların oranı
%0.19, ikinci dili Çerkez dili olanların oranı %0.15 dir. Bu sayım esas
alındığında Çerkez kökenli nüfusun genel nüfus içindeki payı %0.34 olarak
görülmektedir. Aynı oran bugünkü nüfusa uygulanırsa Çerkezlerin nüfusu
yaklaşık 200.000 olmaktadır. Ancak değişik kaynaklardaki verilerle
birleştirildiğinde Çerkez kökenli nüfusu 1.000.000'un üzerinde kabul etmek
gerekir. Çerkez kökenli nüfusa ilişkin olarak Özbek’in tespiti 1984 yılı için
1.100.000 dir.
Bu arada tarihi veriler incelendiğinde Türkiye'deki Çerkez kökenli nüfusu
1,5 milyon civarında kabul etmek mümkün olmaktadır. Kuzey Kafkas
ülkelerinin Çarlık Rusya'sına karşı verdikleri destansı bağımsızlık savaşı 1864'te
büyük bir kırıma dönüşen yenilgiyle sonuçlanmış ve Ruslar Çerkezleri
sürmüşlerdir. O günkü verilere göre sürülen nüfus farklı kaynaklara göre
600.000 ile 1.500.000 arasında değişmektedir. Ancak büyük sefalet içinde
gerçekleşen göç sonucu Osmanlı topraklarına ayak basabilenler 400.000
civarında gösterilmektedir. Osmanlı topraklarına gelen Çerkezler; Balkanlar,
Suriye, Mısır, Filistin ve Anadolu da iskân edilmişlerdir. Anadolu'ya iskân
edilen nüfus 150-200.000 olarak tahmin edilmektedir. Bunların büyük
çoğunluğu Adigeler sonra Abhazlar ve 20.000 civarında Ubık'la, 3000 aile
168

TÜRKBİLİM TEMMUZ 2015

Çeçen-İnguş, Türk asıllı Bolkar ve Karaçaylardır. Asetinler ve Dağıstanlılar da
diğer küçük guruplardır. Çerkezler, kendi soylarından oluşan köyler kurmuşlar
ve doğal asimilasyona uzun süre direnmişlerdir. Ancak Müslüman olmaları ve
kentleşmenin hızlanması sonucu büyük ölçüde dillerini unutmuşlar ve Türk
toplumuyla bütünleşmişlerdir. Yapılan araştırmaların hemen hemen tamamı
göstermektedir ki Çerkez kökenli unsurlar için Türk kimliği köken
kimliklerinden önde gelmektedir. 1993 yılında İstanbul'da yapılan araştırmada
ana ve baba tarafından Kafkas kökenliyim diyenlerin oranı %2.19'dur. Ancak
bunların sadece %0.46 si kimlik olarak Çerkezliğe bağlı olduklarını
belirtmişlerdir.
ETNİK MOZAİK KAVRAMI VE FRANSA ÖRNEĞİ
Uluslararası bir örnek olarak Fransa'ya bakmak yeterlidir. 1978
istatistiklerine göre Fransa'da 17 etnik gurup mevcuttur. Üstelik bu sayı
Andrews'ün yaklaşımıyla 80'ni aşmaktadır. Söz konusu 17 gurubun genel nüfus
içindeki oranı %19'dur ve bu guruplardan 16'sının nüfusu 100.000'in
üzerindedir. (Türkiye'de etnik gurupların toplam nüfus oranı % 11.87 ve
nüfusları 100.000 üzerindeki gurup sayısı sadece 5 tir.) Böyle bir tabloya
rağmen Fransa'da ne mozaik sözü edilir, ne de Fransa için "mozaik" nitelemesi
yapılır. Nede resmi Fransızca’dan başka bir resmi dil tartışması yapılabilir.
Fransa haklı olarak mozaik nitelemesini reddettiği gibi, milli azınlık kavramını
da benimsememektedir. Fransa 1992 yılında anayasasının 2 nci maddesini
"Fransızca Cumhuriyetin anadilidir." şeklinde değiştirmiştir. Avrupa Konseyi
çerçevesinde oluşturulan ve 11 üye ülkenin imzaladığı "Bölgesel ve Azınlık
Dilleri Şartı"na taraf olmamıştır. Fransa Anayasa Kurulu 1991 deki kararında
Fransa halkının unsuru Korsika halkı ifadesini anayasaya aykırı bularak iptal
etmiştir. Üniter bir devlet olarak milli bütünlüğünü 100 yıla aşkın bir süre önce
pekiştirmiş olan Fransa'nın etnik guruplara bakışı hiç değişmemiştir.1925
yılında devrin Milli Eğitim Bakanı A de Monzie bu bakışı şu sözleriyle
özetlemiştir. "Fransa'nın tarihsel birliği için, Brötanca'nın ortadan kalkması
gerekmektedir." demekteydi. Bu yapıda bir Fransa etnik bir mozaik olarak
tanımlanmazken bu zihniyette bir Fransa eleştirilmezken, Türkiye'yi mozaik
olarak nitelemek sadece bilimi ve tarihi inkâr değil, haksızlık ve insafsızlıktır.
http://www.circassiancanada.com/tr/arastirma/turkiyede_etnik_dagilimlar.htm
Yukarıda ifade edilen raporla kanıtlanan böyle bir iddiaya dayalı algı ve
uygulama ile tavizsiz katılıktaki yapı içinde bulunan Fransa’da bile ülkelerinin
etnik bir mozaik olarak tanımlanması kabul edilemez denilirken bu süreçte
Fransa bile eleştirilmezken; Türkiye'yi mozaik olarak nitelemek sadece bilimi
inkâr değil, bölücülüğü ve ayrılıkçılığı esas alan bir insafsızlıktır. Çünkü
mozaik kavramı parçaları ifade eder ve her zaman dağılabilir demek oluyor. Bu
olsa olsa batının çifte standart olan yüzünü gösterir. Bu yüzün arkasındaki
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gerçek ise batı ülkelerinin taşıdığı emperyalist yöntem olan “böl, parçala ve
yönet” üçgeni içinde yağma, üstünlük ve çıkar oluşturma projelerinin ruhsal
bedensel ve siyasal sendromudur. İki gerçek örnek bunu açıklamamıza yeter.
Birinci gerçek örnek şudur: “CIA’nın PKK’ya siyasi, eğitim ve silah
desteğinin bilindiğini ancak MOSSAD’ın desteğinin çok fazla
dillendirilmediğine dikkat çeken Pekin şunları söyledi: “Türkiye sınırına yakın
bölgelerdeki PKK kamplarında ABD ve İsrailliler hiç eksik olmadı. Hatta iş o
kadar ileri gitti ki, ABD Kandil’e operasyon yapılacağı zaman Türkiye’den 12
saat önce kendilerine bilgi verilmesini istedi. Gerekçe olarak da oradaki özel
kuvvetlerini çekmeyi gösterdi. Yani PKK ile birlikte olduklarını gizlemedi.
Tabii 12 saat önce bilgi verilince TSK’nın operasyonları Amerikalılar
tarafından PKK’ya da iletildi. Bu Kandil için de, Hakurk için de diğer kamplar
için de geçerli.” Bu kamplarda İsrail özel kuvvetlerinden emekli olmuş
askerlerin de eğitim verdiğini vurgulayan Pekin şu bilgileri verdi: “MOSSAD
yetkilileri bunun kendilerini ilgilendirmediğini, emeklilerin kendi tercihi
olduğunu söylese de biz bunun İsrail devletinin bir faaliyeti olduğunu
biliyorduk. İsrail devleti istemese emekli bir özel kuvvet personelinin PKK
kamplarında ne işi olur. Bu herkesin bildiği bir sırdır. MOSSAD PKK’ya her
türlü yardımı yaptı. Eğitim ve silah desteği verdi. Bunu sürekli olarak
gerçekleştirdi. Şu anda da devam ettiğini söylersem yanlış olmaz.” https://
stratejikistihbarat.wordpress.com/.../mossad-dosyasi-mossad-pkk.16
Haziran
2015.
İkinci gerçek örnek ise tarihin derinliklerine işaret etmekte olan bir
sorudur. Bağımsızlığımız ile ilgili yapılan Lozan antlaşmasına neden hala ABD
senatosu imza atmıyor? İşte bu sorunun cevabını Türk siyasetçileri izah
etmelidir. Kurtuluş Savaşımız sonunda imzalan Lozan’da, ABD Dışişleri
Bakanlığı yetkilileri ile Türk Heyeti 6 Ağustos 1923’te Türk-Amerikan
Antlaşması’nı imzalamışlardı. Bu imzayla Lozan’ı resmen teyit ettiler (Devrim,
Sayı: 1, 21 Ekim 1969, Amerika’da Lozan Tartışmaları). Ancak, bilindiği gibi,
Amerikan sistemine göre, bir antlaşmanın geçerli olması için Senato’nun da
onayı gereklidir. Amerika’da bu antlaşmaya tepki duyulması nedeniyle daha da
doğrusu ikiyüzlü Amerikan yönetiminin tutumu sonucu, söz konusu antlaşma
1927’ye kadar Senato’ya gelememiştir. 19 Ocak 1927’de Senato’ya gelen
antlaşma, Lozan’la Ermenilere -ve bizce örgütledikleri Kürtlere de- bir yurt
sağlanmadığı gerekçesiyle, kısacası Wilson Prensipleri’ne aykırı görülerek
reddedilmiştir. Bu süreçler doğru analiz edildiğinde farklı farklı politikaların
derinliklerinde yatan bugün kurnazca BOP adıyla şırınga edilerek yürütülen
“açılım” adındaki süreçler hep aynı bezin parçası olarak karşımıza çıkmaktadır.
Daha açıkçası tarihsel süreç içinde önümüze zaman zaman getirdikleri ve
zihinlerinden bir türlü atamadıkları Türk düşmanlığının, değişik versiyonlarının
adeta zihinsel patolojik yönden kalıplaşmış politik tutumlarından kaynaklanan
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ön yargılarına yönelik siyasi renklerin ve düşüncelerin pekiştirilmesi sürecidir.
Kısacası emperyalist konumlarından günümüze kadar getirdikleri tarihsel
kurgusal politik stratejilerin değişmeyen adresidir. Bu sürecin anlaşılabilmesi
için bu süreçleri gerçekçi olarak belgeleyen arşiv kayıtlarımızın incelenmesi ve
araştırılması yeterli olur(Kaynak:24 Kanun-i Sani (1339-24 Ocak 1923), Devlet
Arşivleri GenelMüdürlüğü Başbakanlık Osmanlı Arşivi, HR. İM, 60/3). Bu
belgelerden açıkça görülmektedir ki bin yıldır birlikte aynı kültürü ve inancı
paylaşan hatta soy birliği içinde bulunan Türk ve Kürt ayırımını körüklemek
istemişlerdir.
Bu tarihi belge Türk Milletinden hala saklanmaktadır. Kısaca Lozan
Konferansına katılanlara verilen cevabın bir bölümü şöyledir: “Biz Kürtler,
Avrupa ve İngiliz diplomatlarının parlak vaatlerinin altında kendi
menfaatlerinin olduğunu biliyoruz. Ve bundan dolayı kendi direniş
kuvvetlerimizi oluşturduk. 1917 yılında İngiltere yetkili kurul başkanı Lord
Curzon gibi bağımsızlık vaatlerinde bulunan Ruslara biz Kürtler: ''Bizi
anavatandan hiçbir kuvvet ayıramaz. Bizim rahata kavuşmamız sizin hemen bu
topraklardan çekilmenizle olacaktır.'' Dedik. İşte bu gün bütün Kürtler,
Lozan'daki Avrupa ve bilhassa İngiliz diplomatlarına aynı yanıtı veriyoruz.
Kürtler bağımsızlıklarını, kendilerini yok edecek yabancılara değil, kendi
ailelerinden olan Türklere ve Onları temsil eden Büyük Millet Meclisi
Hükümeti'ne emanet etmiştir. Sonuç olarak biz Kürtler, İngiltere yetkili kurul
başkanı Lord Curzon'un bizler için fikirler üretmemesini rica eder veLozan’daki
Temsil Heyetine ve başkanı sevgili hemşerimiz (Kürt ) İsmet Paşa hazretlerine
başarılar dileriz.''
Bu tarihi belgeye istinaden belirtmek isteriz ki Kurtuluş Savaş içinde bile
çeşitli entrikalar yaşanmış; bu topraklarda bin yıldır birlikte yaşayan kültürü,
inancı ve yaşam tarihi bir vatan evlatlarının arasına “etnik” söylemlerle nifak
sokularak; aslında Ortadoğu ve Kuzey Akdenizdeki petrol yataklarına ulaşmak
batının sürekli hedefi olmuştur. Bugün Türkiye’nin güneyindeki enerji
kaynaklardan yararlanması ve yükselmesini önlemekten hala vazgeçilmemiştir.
Bu süreç batı ortakları ve yerli işbirlikçileri tarafından yürütülen hastalıklı bir
süreçtir. Diğer bir deyişle, bu “siyasal şizofrenik” olarak gördüğümüz bilimsel
yönü olmayan algının kaynağında aslında tarihsel yönden batı ile doğu
sürtüşmesinin altında çıkar odaklı ekonomik ve siyasal üstünlük kurabilme
planları ve serüveni yatmaktadır. Özellikle son dönemlerde bu algının yanında;
çağdaş dünyanın paylaşılabilir “yaşam alanı” olmasının hazımsızlığı ve “birlikte
yaşam ve birlikte inşa” beklentileri ile örtüştürülemeyen özellikle siyasal
içerikli politikalarda “zaman algısı” ve “genetik tarihsel hafıza” ile gerçekleri
tahrif etme ve gerçekleri inkâr çerçevesi toplumu etkilemekte kullanılan bir
yöntem olarak görülmektedir. Kısacası “cami, cemaat ve cihat” üçgeninde
kıvranan bir Ortadoğu gelişmeleri paralelinde Türkiye üzerinde oluşturulan ve
Türk halkından gizlenen içerikleriyle tehlikeli bir “çözüm süreci” söyleminin
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ülkemize karşı bir isyan olarak değerlendirdiğimiz kalleşçe sürdürülen kanlı
eylemleri de beraberinde getirmektedir.(Tuncay, Türk Dış Politikası, 2012).
Özellikle Osmanlı İmparatorluğunun son dönemleri ile istiklal harbi koşulları ve
Atatürk gibi kahraman ve cesur bir komutanın ortaya çıkışı sonunda kazanılan
bağımsızlık savaşı ardından bugün yaşayan bir elin parmağı kadar insan vardır.
O gün ortaya konulan savaş adeta bir ölüm kalım mücadelesiydi. Bugün bu
topraklarda yaşayanlar o günkü koşulların farkında bile değildir. O gün bazı din
adamlarımız Atatürk gibi komutanın yanında yer alırken bazıları da düşman
süngüsünde yaşamayı bile içine sindirmişlerdi.
Demek ki yaşanılan çağın içindeki zamana yönelik algı, farklı beklenti
veya saiklere göre değişmektedir. Bu bakımdan insan ve toplum hayatında
zaman algısı olay ve olguları doğru analiz edebilme yetisi oldukça önemlidir.
Bir anın başka bir an ile mukayesesi ile aralıksız sürekli değişim gibi ileri
sürülen bir sürecin sadece zihinlerde var olan algı ile çözümlenmesine yönelik
süreç toplumun büyük çoğunluğunun beklentisi ve ilgisi olduğu kadar; bu
sorunla ilgili bilgi edinme hakkını da içerecek açıklıkta olmalıdır. Bir toplumsal
sorunun çözümünde yol gösterici mutlaka bilim olmalıdır. Öyleyse Einstein
tarafından ortaya atılan “zaman, mekân ve hareket” bağlamında bu konuyu ele
alıp birbirine bağlı ve bağımlı birbirlerinden ayrı düşünülemeyecek kavramlar
olduğunu söyeyebiliriz (Bkz. Günaydın, 2014, s. 91).
Konu bu yönüyle ele alındığında etnisite odaklı bir söylem bir ülkenin
birliğini ve beraberliğini bozabilecek her türlü eylem ve maksadını aşan
düşünceye ortam hazırlamak anlamı taşır. Bu süreç aslında o ülkenin geleceğine
vurulabilecek büyük bir darbe olarak da görülür. Bunun için üniversitelerimiz
ve entelektüel camia ile milli basın bu bölücülüğü ifade eden şiddet içerikli
hatta adeta başkaldırı mahiyetindeki olaylarla ilgili kamuoyu oluşturabilecek
eğitim ve etkinlikleri yapabilmeli, başta siyaseti yönetenler milli bir görev
olarak korkusuzca kararlar almalı ve Türk toplumunu da bilgilendirmelidir. Bu
bağlamda son dönemlerde önümüze sık sık temcit pilavı gibi konan Ermeni
iddialarıyla ilgili bir çalışmadan da söz etmeliyiz. Marmara Üniversitesi İletişim
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nurşen Mazıcı ve emekli büyükelçi Pulat
Tacar tarihi ve uluslararası hukuk boyutuyla Kürt eylem ve şiddet hareketleriyle
doğrudan ilişkili gördüğümüz Ermeni Soykırımı İddialarını ele almıştır. Batılı
ülkeler bu politikalarını geçen yüzyıldan beri uygulamak istemekte ancak büyük
Türk milleti buna asla izin vermemektedir. Bu ayrı bir çalışmanın konusudur.
Bu nedenlerle bir ülkenin yönetimi o ülkenin asli unsuru dışında olmamalıdır.
Şayet yönetim dış merkezlere bağlı olur ise; büyük Atatürk’ün aşağıdaki veciz
sözünü her zaman aklımızın bir köşesinde tutmalıyız: “Bir millet, unsur-u
aslinin içinden çıkan şahıslar tarafından idare edilmiyorsa izmihlal mutlak ve
mukadderdir.” Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk tarihe bu saptamasıyla büyük bir
not düşmüş aslında yönetimlere geleceklerin taşıması gereken nitelikleri
belirtmiştir.
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Görüldüğü gibi Atatürk hem iç ve hem dış politika olarak dayanılması
gereken değer ve güç için ülke yönetimine gelmesi gerekenlerin asıl unsur olan
Türk ve Türklük bilincini taşıyabilenleri işaret etmektedir. Böyle olur ise ülke
menfaatleri her şeyin üzerinde ve çağdaş devlet ölçüsünde gerçekleşir. Bu aynı
zamanda ulusal bağımsızlığı işaret eder. Ulusal bağımsızlık ülkemizin aleyhine
gelişebilecek her olay ve olguyu öngörebilir olmayı gerektirir. Bağımsızlık
esastır. Irak ve Suriye gibi eski Osmanlı bakiyesi topraklarda gelişebilecek
olayların tarihsel şuur içinde değerlendirilip politikalar üretilmesi gerkirken ne
yazık ki ABD tarafından derinliği ve hedefi iktidarı elinde tutan hükümetlerce
net olarak anlaşılamamış, BOP projelerinin eşbaşkanlarından bir tanesiyiz. Biz
bu görevi yapıyoruz” gibi övünç unsuru sayılan bir oluşum sonucu Kuzey
Afrika darmadağın edilmiş, Irak paramparça edilmiş, Suriye ateş altında
neredeyse parçalanmak üzere. Büyük Ortadoğu Projesi ne yazık ki kan kusmaya
devam ediyor. ABD markalı proje kapsamında “eğit ve donat” gibi safsata ve
tam bir gafleti temsil eden projeyle Türk devletini yönetenler ne yazık ki kendi
ayağına kurşun sıkıyor. Kendine dönecek silahların temsilcilerini hem eğitiyor
hem de donatıyordu ama olamadı ve ABD tarafından terk edildi.
Nadim Macit bu bağlamda şu saptamayı yapıyor: “Her ne kadar bazı
yorumcular BOP’un bittiğini ileri sürseler de, biten BOP değil, uygulanan
stratejidir. Doğrudan müdahaleye yaslanan strateji B. Obama ile birlikte yerini
Yumuşak Stratejiye bırakacaktır. Çünkü Judeo-Hıristiyanlık merkezli küresel
sistem, yani Mesihçi Kraliyeti gerçekleştirmenin teolojik arka-planında Babil ve
Kudüs önemli bir yere sahiptir. Bunlar, inşanın ve işgalin giriş kapılarıdır.
ABD’nin uydurma bahanelerle Irak’ın aleyhine inşa ettiği imaj ve işgal, İsrail’in
Hamas’ı bahane ederek Suriye’ye doğru yönelişi söz konusu teolojik arka
planın uzantısıdır. Türkiye’ye biçilen konum ya bu süreçte susması ya da ikili
dil kullanmasıdır. Bir taraftan küresel sistemin parçası olarak ilan edilen
Türkiye, diğer tarafta olup-biteni kınayan Türkiye var. Buna ek olarak AB
uyum yasaları üzerinden iç gerilimlere ve uysallığa çekilen Türkiye’yi eklemek
lazım. Derin Strateji altında geliştirilen ve yüceltilen çok yönlü stratejinin
anlamı budur”(Bkz. Macit, Türkbilim, 2015, s. 17). Bu bağlamda uluslararası
politikalarda başarımızın temelinde rol sahibi olması gereken başta
üniversitelerimiz ile özgür basın ve tüm kurum ve kuruluşlarımızın suskun
olmaması olaylara müdahil olması gerekiyor. Çünkü bu hayra alamet bir duruş
olamaz. O halde başta üniversitelerimiz ve basının da irdelenmesi ulusal
mensubiyet bilincine katkısı ne olmalıdır? sorusunun cevaplandırılması
gerekiyor. Bunun cevabı öncelikle ülke çıkarlarımıza yönelik sorumluluk
bilincimizin arttırılması yanında mutlaka kurumlar demokrasisinin
cumhuriyetimizle örtüştürülmesi yanında milli bir duruşumuzun olması
gerektiğini de belirtmeliyiz.
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HABER ALMA VE ULUSAL MENSUBİYET BİLİNCİ AÇISINDAN
BASIN VE KAMUOYU OLUŞUM SÜRECİ
Büyük Atatürk’ün bir kurtuluş savaşı ile kurduğu bu cumhuriyetin
sıkıntılarının ortadan kaldırılması ve çağdaş dünyanın saygın bir üyesi
olabilmemiz için; bütün bu sorunların daha açık ifade edilebilmesi gerekiyor.
“Kamu Hürriyetleri ve Kamusal Alan İlişkisi Açısından İnsan Haklarının
Algılanması ve Basının Rolü” adlı çalışmamızdan da söz etmemiz gerekiyor.
Türkiye gibi tarihi derinliği olan bir ülkede her bir vatandaşımızın yaşadığı bu
ülkeye ait olduğunun bilincine varması ancak sosyalleşme süreciyle
mümkündür. Böylece uyuma yönelik bütünleştirici ve katkı yapıcı öneriler
zinciri yanında aitlik duygusunun öneminden söz edebilen ve bunu ortaya
koyan her Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşı bu cumhuriyetin asli unsuru
olabiliyor. Bu hakkı geniş ve açık bir sistem içinde bölgesine ve kimliğine
inancına bakmadan tüm yurttaşlarımıza doğuşuyla birlikte hiçbir ülkenin
veremediği ve gerçekleştirip yapamadığı kademesiz bir süreç içinde verebilmiş
dünyada tek ülkedir. Her etnik grup hiçbir ayırım yapılmadan her türlü hakka
sahiptir. Her kurum ve kuruluşta istediği göreve atanabilir. Bu emniyet ve
askerlik kademeleri dahil her meslek grubunda çalışmasına asla ne kanuni ne de
bir sınırlama duygu ve düşüncesi hakim olmamıştır. Herkes dilediği yer ve
mekana yerleşebilir. İstediği işi ehliyeti olmak kaydıyla yapabilir. Her Türk
vatandaşı istediği etnik yapıdaki karşı cinsiyle evlilik bağı kurabilir. Bunların
onbinlerce örneği vardır. Örneğin ABD gibi insan hakları savunucusu bir
ülkede zenciler daha dün sayacağımız 1970 yıllarda beyazların bindiği arabalara
bile binemezlerdi. Kimsenin yalnızlaştırılmadığı, yabancılaştırılmadığı ve
yozlaşma denilen hastalıkları ifade eden farklılaştırılmadığı bir ülkede, iç ve dış
kaynaklı siyasal şizofrenik diyebileceğimiz ruhsal bozukluk algılarından tüm
vatandaşlarımızın kurtarılması gerekmektedir(Bkz. Tuncay, 2009).
Çünkü bireylerin yaşadığı ülkeye mensup olabilme eğilimleri aynı
zamanda öncelikle hür basının ve yönetenlerin dürüstlüğüne ve tarafsızlığına
olduğu kadar, en az hukuk kurallarına da uymayı gerektiren bireysel
erdemliliğin göstergesi olan milli yani ulusal mensubiyet bilincinin kabulü ile
mümkün olabilmektedir(Bkz.Tuncay, Siyaset Psikolojisi Ders Notları, 2002).
Bu yönde bir politikanın üç temele dayandığını belirtmeliyiz. Atatürk bunları,
dil, tarih ve kültür olarak ele almaktadır. Gerek iç ve gerekse dış politika
açısından son derece önemlidir. Bu faktörlerin özellikle genç nesle aktarılması
gerekmektedir. Özellikle dış politikanın yürütülmesi bazı esasları bilmemizi ve
bu değerler üzerine milli siyaseti inşa etmemizi gerektirir. Bunları şu şekilde
özetleyebiliriz. Nüfus, Jeopolitik Konum, Doğal Kaynaklar, Teknoloji, Milli
Karakter, Milli Moral, Liderlik, Askeri Hazırlık, Endüstriyel Kapasite,
Hükümetin Kalitesi, Propoganda ve Nükleer Kapasite önemlidir. Ayrıca devlet
olgusu Türklerde “deha” olarak ele alınır. Onun için devlet kurma dehası olan
bir milletin tarihten aldığı geniş bir tecrübesinin genç kuşaklarımıza aktarılması
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gerekir. İşte bunları da şu başlıklar altında belirtebiliriz. Bilgi Üretimi,
Üniversiteler, İletişim Gücü ve Teknolojisi, Sorumlu Basın, Yayın Araştırma
ve Geliştirme, Örgütleşme gücü ve Düzeyi, Aile Okul İşbirliği, Üniversitelerin,
Türk Milli Eğitiminin Politik Süreçlerden Arındırılması, Boş Zamanları
Değerlendirme Kültürü, Demokratik Söylem ve Eylem Gücü ile Tüm Bu
Değerlere Bağlılık(Bkz. Tuncay, Türk Dış Politikası Ders Notları, 2014).
Bu bağlamda özellikle Basın Ahlak Esasları Hakkındaki 129 Sayılı Genel
Kurul Kararı oldukça önemlidir. Doğru haber hakkı istisnasız her vatandaşın
hakkı olduğu kadar, basın kurum ve kuruluşlarının da görevlerinin başında
gelir. Doğruluğu kuşku uyandırabilen ve araştırılması gazetecilik imkânları
içinde bulunan haberler, araştırılıp doğruluğuna emin olunmadan yayınlanamaz.
Bu nedenle Basın Ahlak Esasları’na uyulmak bir zorunluluktur. Özellikle kamu
alanı olarak devletin yönetimi ve denetimi bir noktada siyasal iktidarın
karşısında veya yanında olmak yerine onu koruyucu ve yanlışlardan arındırıcı
bir kamuoyu denetiminde görev alır. Örneğin ilk Basın Ahlak Yasası a)
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ve cumhuriyetin insan
haklarına dayalı, demokratik, laik, hukuk devleti niteliği, Atatürk ilke ve
inkılapları ve Anayasa’nın 174’üncü maddesinde yazılı “İnkılap Kanunları”
aleyhine yayın yapılamaz” hükmünü getirmektedir( Basın, Sayı:34, 2015, s.64).
Oysa bugün özellikle ve ne yazık ki etnisiteden veya dini söylem ve
eylemlerden yararlanmak isteyen basın ve sermaye grubu bu maddeyi ayaklar
altına alabiliyor. Son derece yanlı ve taraflı habercilik ile kamuoyu yanıltılıp
devletin varlığı ve birliği tehlikeye düşürülüyor. Özellikle siyasilerin söylem ve
eylemlerini uyarıcı ve düzeltici olmak yerine, tahrik ve teşvik ederek yasaları ve
mevzuatlarını da ayaklar altına alabiliyor. Bölünme gibi bir söylemi ne siyasi
iktidar sahipleri ne de o söylemleri destekleyen grup, cemaat ve üniversiteler
olamayacağı gibi, hele hele basın asla bu söylem ve eylemlerden beslenemez.
Devlet insanların birlikte yaşama ve sorunlarını çözme yanında güvenlik
ihtiyacını da karşılamak ve diğer milletlerle olan veya olabilecek her türlü
ilişkisini oluşturulan toplum adına yürütebilmek için vardır. Çağdaş devlet
literatüründe bireyler arasında eşitlik ve hak esası vardır. Devletin yönetim şekli
ne olursa olsun hak kavramı çağdaş devletin ayrılmaz parçası olup genel eşitlik
prensibine dayanmaktadır. Bugün yaşananları pek içimize sinmese de suç ve
suçluluk psikolojisi açısından yüce divan çerçevesinde dillendirilen gerçekleri
kamuoyu önüne getirmek hepimizin öncelikli görevi olarak kabul ediyorum.
Çünkü Türkiye tarih boyunca görmediği, neredeyse tüm güney cephesinde
pervasızca sürdürülen bir kargaşa, iç saldırı ve savunmasız bir savaş yaşıyor. Bu
adeta bozgunun adına da aman üzerlerine gitmeyin diyen iş ortakları “açılım ve
süreç” diyor. Diğer taraftan Kuzey Afrika’ya, Türklerin yüreğinin attığı
Asya’ya ve AB diye kapısında beklediğimiz Avrupa Birliğine yönelik
politikaların darmadağınıklığı siyaset psikolojisi terminolojisine kattığımız
siyasal şizofrenik açıklamalarla tutarsız, belirsiz bir siyasal tercihi ve söylemleri
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ortaya koyuyor. Çünkü liderlik(farklı bir çalışmamızda ele alınacaktır) farklı
yetenekleri gerektiren bir kavramdır. Türk tarihinde Hun imparatoru Atilla’nın
liderlik ve sırları incelendiğinde çok yönlü ve kapsayıcı farklı ve önemli
özellikleri içerdiği görülecektir(SosyalSayfa, 7 Aralık, 2015).
Günümüzde devlet yönetimini algılamak özellikle devleti yönetenler
tarafından adeta bir üstünlük ve hatta daha da acısı ast üst kapsamı içinde
anlamakta vatandaşın ve hatta devletin fonksiyonunu yerine getiren kadroların
kendilerine sadece biat etmesi beklenmektedir. İşte bu görüşe ve anlayışa
uymayanlar ise, çeşitli yol ve yöntemlerle ve isnat edilen haksız gerekçelerle
dışlanmakta; görevlerinden alınmakta veya uzaklaştırılmakta; daha da acısı
haklarında asılsız isnatlarla yürütülen dava gerekçeleriyle adaletin önüne bile
çıkmadan tutuklanmakta ve ne yazık ki hak kavramı seçimle gelen siyasi
yöneticilerin baskısıyla ortadan kaldırılmaktadır. Devlet yönetiminde “biz” ve
“onlar” gibi bir yaklaşımla iktidarı şekillendirmek aslında çağdaş devlet
örgüsünde var olan demokrasinin olmazsa olmazı sayılan yasama, yürütme ve
yargı erklerine yani kuvvetler ayrılığı ilkesine de aykırıdır. Çünkü bu erklerin
her biri ayrı ayrı değer taşır ve asla birbirine üstünlük sendromuna giremezler.
Özellikle son on yıldır devlet aygıtımızın ağzına bile almayacağı sözleri
bu devleti yönetenler sadece oy devşirmek adına kullanmış ve ne yazık ki 36
etnik grup gibi afaki, ayırıcı dinen bile kabul edilmeyecek bir söz ve düşünceye
seçim atmosferleri başta tüm uygulamalarında yer vermiştir. Oysa İslam dininde
kavmiyet esası yoktur. Sadece yaratana inanan ve onun emrettiği anlamda
haram yemeyen, yalan söylemeyen, özellikle siyasal yöneticiler açısından
insanlar arasına nifak sokmayan, hele hele bey tül mala asla el uzatmayan ve
uzattırmayan kullarını esas alır. Bugün böyle bir bilimsel temeli ve vatandaşlık
açısından da değeri olmayan etnik söylemi kullanan politikacılara eğer
sorarsanız inanınız ki beş veya altı bilemediniz sekiz etnik kök sayabilir. Bizce
böyle bir söylemin ardında asıl olan herhalde kendi etnik kimliklerinin
sorgulanmasını önlemek olmalıdır. Ancak asıl üzüntü veren hal ise bu gayri
ahlaki, gayri vicdani ve hatta daha önemlisi gayri hukuki açıklamaları Türk
yargısı suç saymamış, yargı ve hâkimlerimizin önemli bir bölümü siyasal
yönetimin koltuk değneği görevi haline getirilmiştir. Yasama her ne kadar yasal
ve idari mevzuatı belirliyorsa da devletin temel ilkelerini zedeleyecek veya
ortadan kaldırabilecek kararları asla alamazlar. İşte bunun için tarafsız objektif
kamu menfaatlerini ve yasal mevzuatları devlet algısı içinde örtüştüren
dördüncü kuvvet olarak basın büyük bir önem taşır(SosyalSayfa, 4 Aralık,
2015). Son zamanlarda özellikle batıda gelişmiş bir üniversite olan Ege
Üniversitesinde yaşanan bir öğrencinin katledilmesiyle ilgili vahim bir olay
ülkemizin içine düştüğü bunalımları göstermesi açısından çok manidardır. Her
türlü sözlü ve yazılı uyarıları dikkate alamayan, silik ve sinik saymamız geren
yönetimler eğitim öğretimdeki kalite sorgulaması bir yana güvenlik konularının
bile alınamadığını göstermesi açısından oldukça üzücüdür. Özellikle
176

TÜRKBİLİM TEMMUZ 2015

üniversitelerimiz siyaset bilimi açısından etnisiteye ve bölücülüğe dayalı görüş
ve düşünceleri kısacası ideolojik saplantıları eğitim öğretim kurumlarına
taşıyamaz. Çünkü kurumsal yapılarda oluşan bu tip olayların anayasalara ve
yasal mevzuatlarımıza da aykırı olduğundan suç ve suçlu profili çerçevesinde
ele alınması gerekir.(Bkz. Tuncay, 2002, 2004, 2005, 2008, 2010, 2014).
Bırakınız suç ve suçlu açısından ele almayı üniversiteler ve basın asla
iktidara kalfalık yapamaz. Onun sesi ve nefesi olamaz. Basının tek hedefi asla
karlılık ve kazanç olmamalıdır. Basın cesur ve ülke değerlerine bağlı yüksek
idealler peşinde koşan bilim ve kültür ağırlıklı Türk milletine yol ve yön
gösterici kalemlerle iktidarları uyarıcı görev yapmalıdır. Ülke sorunlarını, yeni
gelişme ve buluşları kendi halkına anlatmak ve yazmak kısacası ülkenin iç ve
dış sorunlarını analiz etmek öncelikli görevidir. Çünkü günümüzde hemen her
gün yaşanan yeni buluşlar sayesinde kalıplaşmış tutumlarımız değişime
uğramaktadır. Anadolu coğrafyasında Türklere ait tarihsel ve kültürel yaşama
ait buluşların yaşam merkezleri hakkındaki bilgilerimizin gelişmesi veya yeni
verilerle pekişmesi ayrıca basının Türk vatandaşlarını yeni çalışmalar ve
buluşlarla bilgilendirmesi ve kalkınmamız açısından da oldukça önemli rolü
olduğunu da belirtmeliyiz. Kısacası basın milli ve tarafsız olmak zorundadır.
ETNİSİTELERİN YORUMUNDA VE YAŞAM BİÇİMLERİNDE YENİ
GELİŞMELER VAR
Bütün dünyada oluğu gibi ülkemizde de yeni çalışmalar ve yeni elde
edilen veriler hızla bilim dünyamıza aktarılmaktadır. İşte bu yeni çalışmalardan
birisini de ele aldığımız çerçevede zikretmemiz gerekiyor. Çünkü etnik
dağılımların temellendirilmesindeki çalışmalar halen hızla sürdürülmektedir. Bu
çalışmaların bir önemli yanı ise kulaktan dolma fikir ve görüşleri yayarak etnik
yönden bir üstünlük ve hak sendromu yaratılmasına ortam hazırlanmasını
önlemek ve doğru yönde bilgi akışı sağlamaktır. Anadolu topraklarında yaşayan
çeşitli kavimler içinde, bu coğrafyanın Türk yurdu olduğuna dair Petroglif
Tekniği ile yeni bulguları ve bilgileri elde edilmesini sağlayan değerli bilim
adamı Oktay Hacıoğlu ortaya koyarak yeni bir pencere açtı.
PETROGLİF TEKNİĞİ NEDİR?
Arkeolog Oktay Hacıoğlu tarafından Artvin’in Arhavi ilçesindeki 2 bin
600 rakımlı Demirkapı Yaylası’nda bulduğu semboller Türk tarihinin
değiştirebilir. Bulutlarla arkadaş olan Demirkapı Yaylası’nda araştırmalar yapan
Oktay Hacıoğlu bölgedeki 2 sahada yaklaşık 100 kadar petroglif buldu. Daha da
ilginci bu petrogliflerde Şaman inancına sahip Ön Türklere ait olabilecek birçok
sembolün bulunmasıydı1. Yazının bulunmasından önce yaklaşık 3500 yıl önce
100 adet kaya resimleri keşfedilmiştir. Karbon çizimlerini alarak neolitik,
mezolitik ve palolitik son dönemlerinde avcı ve toplayıcı olarak yaşayan
1

Oktay HACIOĞLU, Arkeolog, 2014 yılında Artvin’de yapılan bir çalışma.
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insanlar tarafından yazı ve alfabe olarak kullanılan kaya resimleridir. Astrolojik
ve kozmolojik sırları saklamaktadır. Yapım ve çizim bulma tekniğini kullanarak
en erken 2000 bin en geç beş binlik yıllık olduğunu ortaya koymaktadır. Bu
kaya resimleri o tarihlerde o bölgelerde yaşayan insanların yaşam ve inanç
kültürlerini açığa çıkarır.
Arkeolog Oktay Hacıoğlu, Vatan’a yaptığı
açıklamada, “Kaya üzerine yapılan yontma resimler 15 bin yıllık insan tarihini
anlamlandırıyor. Kaya resimlerinde sağlıklı bir yaş tespiti zor. Ancak
yapıldıkları dövme tekniğinden yola çıkarak en erken 5 bin, en geç 15 bin yıllık
olduğunu tahmin ediyoruz. Ural-Altay bölgesinden sonra Anadolu ve Kafkas
coğrafyasında bulunan en eski petrogliflerle karşı karşıyayız. Özellikle buradaki
bir panoda bulunan pagan figürü 9 kollu güneş ve at üstünde kam (şaman
ayinlerini yöneten din adamı, büyücü) betimlemesinin en eskisi olduğunu
düşünüyoruz. Bölge yılda 1 ya da 2 kez dini ritüellerin yerine getirildiği bir
tapınak alanına benziyor” dedi.
Ön Türkler mi? :Oktay Hacıoğlu bölgede detaylı bir bilimsel inceleme
yapılması gerektiğini belirtiyor: “Şaman inancını yansıtan birçok kaya resmi
var. Bu sahanın yaklaşık 3 km. güney yamacında taş ve moloz yığınlarıyla
korunan korugan haline getirilen iki kurgan (Türk ve Altay kültüründe kutsal
mezar) tespit ettik. Bulgular Orta Asya’dan Ön Türklerin 1071’den çok daha
önce Anadolu’ya girmiş olabileceğini gösteriyor.”
Kaya resimleri çok önemli:Dünyanın en önemli Göktürk uzmanlarından
olan Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl,
“Rahmetli Servet Somuncuoğlu ile yaptığımız çalışmalarda Türklerin
Anadolu’ya
çok
daha
erken
girdiğini
ispatladık. Hakkâri Tırşin
Yaylası’nda, Erzincan, Erzurum, Burdur, Denizli, Ankara Güdül, Kastamonu’da
Türklerin daha önce bulunduğuna dair pek çok kanıt elde ettik. Bulunan kaya
resimleri çok önemli. Türklerin Anadolu’ya çok daha önce geldiğini gösteriyor.
1071 tezi çökmüştür. Tarihin yeniden yazılması gerekir.”2
Türk’ün tarihi çok eskilere dayanıyor:M.Ö. 14. yüzyılda Çin
kaynaklarında geçen ‘Tik’ ve ‘Tikler’in Türkleri işaret ettiği biliniyor. Türk
ismi yazılı olarak ilk kez M.Ö. 1328 yılında Çin kaynaklarında ‘Tu-kue’ olarak
geçiyor. Roma kaynaklarında ise M.S. 1. yüzyılda Türker’den bahsediliyor.
Tarihte Türk ismini ilk olarak 6. yüzyılda Göktürkler kullandı. Yaşam ve inanç
sistemleri açısından Türklerin Anadolu topraklarına 1071 tarihinden çok önce
geldikleri yapılan son arkeolojik araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Anadolu’ya
"devletli" olarak gelişlerinin ise 1071 tarihinde görüldüğü Oktay Hacıoğlu
tarafından petroglif tekniği ile yapılan bu son kazılarda bu tarihten çok önceleri
geldikleri yönünde veriler bulunmuştur. 1071 tarihinden çok önce yoğun olarak
birçok nüfus Anadolu topraklarına gelmiştir. Aslında bu durum Sümerlere kadar
tespit edilebiliyor. Kayıtlardan da anlaşıldığı gibi Hititlerin üst yönetici sınıfı
2

İlhan DÜLGER, y.arslan57@gmail.com, ÖNCE VATAN" '1071 tezi çöktü' den aktaran

178

TÜRKBİLİM TEMMUZ 2015

ve ordu komutanlarının 1/3 ile 1/4 oranında azımsanmayacak bir nüfusu da
Türklerden oluşmaktadır. Eski tarih kitaplarında, "Kimliği bilinmeyen Doğu
Anadolu yaylalar ahalileri" tabiri geçmektedir. Bunların hemen hemen hepsi
göçer Türkler olduğu kayıtlarda görülmektedir. Bu ahalinin bazıları yerleşmiş
ve dağ köylerimizi oluşturmuş, birçoğu da bu yaylalar arasında gidip gelmiş
göçer olarak yaşamıştır. Bugün eğer bu araştırmalar ciddi olarak yapılırsa, bu
bulguların çok yaygın olduğu görülecektir. Vatikan kayıtlarında, İznik Konsili
öncesi yapılan çalışmalarda var olan bazı tespitler dikkat çekicidir. Örneğin, MS
3. yy sonunda Denizli-Aydın-Uşak civarına "Türkçe Konuşan Hıristiyanlar"
kaydı düşülmüştür Bunlar “Kaman İnancından” geldikleri için tek Tanrılıdır
diye burada Hıristiyan olmuşlardır. İznik Konsili'nden "teslis" çıkıp bütün
diğerleri takibe alınacağı korkusuyla da birçoğu inançlarını gizlemişlerdir.
Kısacası gizlenerek “Tek Tanrılık” inancını gütmüşler ve daha sonra ise
Müslüman olmuşlardır. Bu nedenle birçok Hıristiyan bu duruma şaşmakta ve
“Bu Türkler buraları ne kadar çabuk Müslümanlaştırdılar?” sorusunu
sormaktadırlar. Oysa bu sürecin bir önemli sebebi de” teslise” zorlanan ve
buralarda yaşayan insanların kolayca İslam'a kendiliklerinden geçmeleri
gerçeğidir. Tarih olay ve olguları aslına uygun anlatmak ve aktarmakla
yükümlüdür. Bu bağlamda ele alırsak şöyle bir hüküm verebiliriz: Tarih ve
siyaset kavga yapmak, milletimizi kutuplara bölmek için değil, ibret almak, ders
çıkarmak için tartışılır. Yanlışlar bertaraf edilir, doğrulardan faydalanılır. Tarihi
değiştirmek bilim adamlarına yakışmaz olsa olsa magazin tarihçiliği anlamına
gelir(Satılmış, Magazin Tarihçiliği, 2015, İzmir).
ÜLKE SINIRLARIMIZ VE ULUS DEVLETİMİZİN KORUNMASI
ÖNCELİKLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ VE
KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÖZELLİKLEDE SİYASAL
ERKİ KULLANANLARIN ESAS GÖREVLERİNİN BAŞINDA GELİR.
Neredeyse yüzyıl gibi bir zaman diliminden sonra ülkemizin içine
düştüğü bu bunalımın aşılmasında Türk Kurtuluş Savaşı(1919-1922) koşulları
ve dayanması gereken stratejileri ibretle tekrar yaşamak zorunda kalmamız
endişe vericidir. Çünkü, “Türk Kurtuluş Savaşı’nın, tarihte benzer nitelikteki
mücadelelerden farklı özellikleri vardı.. Türk Kurtuluş Savaşı yabancı çıkar
gruplarına karşı başlamış, bunun yanı sıra içteki kurulu düzene de karşı
çıkmıştı. Bu savaş devleti kurtarmaktan çok yıkılması kaçınılmaz hale gelen
Osmanlı İmparatorluğu’ndan bir vatan çıkarabilmekti.. Amaç böylesine çok
yönlü olunca örgütlenmenin de mücadelenin de yeni bir stratejiye dayanması
gerekiyordu”(Bkz. Dünya Tarihi, Cilt 3, s.847). Tarih ibretle ele alınmalı
bugün ülkemizin içine düştüğü ve her gün onlarca olay ve ölümlerle geçen
günlerin sadece Allah’tan rahmet okumak ve törenler düzenlemekle
geçiştirilemeyeceği artık anlaşılmalıdır. Bu kanlı eylemlerin terör örgütü
ifadesiyle açıklanmasının gerçekçi olmadığı da görülmelidir. On beş yıl
öncesinde hemen hemen kökü kazınan bu terör örgütü dış ülke destekleri ve iç
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bünyemizden aldığı güç ile demokrasi söylemleriyle örtüştürülemeyecek kanlı
cinayetleri üst üste işlemektedir. Bu boyutta bir bölücü eylemin istiklal harbi
koşulları gibi ele alınması gereği artık anlaşılmalıdır. Çünkü iç düşmanların
desteği ile dış kaynaklı silah cephane ve stratejik eylemlerden kurtulmanın yolu,
istiklal harbi koşulları gibi bir mücadele ile ele alınabileceği anlaşılmalıdır. Bu
vahim süreç artık ülke yöneticilerini aşmış; topyekûn bir kalkışmanın def
edilmesi tedbirlerinin derhal yürürlüğe konulmasını da gerekli hale getirmiştir.
Böyle bir süreç içinde yetişmiş emniyet güçlerinin çeşitli saiklerle emekliye
sevk edilmesi de bizce doğru değildir.
Bu uygulama bir zaman önce de Türk Silahlı Kuvvetlerine kurulan
kumpasta görmüş olmamızı da söz konusu edersek konu bütünlüğü açısından
görüş ve önerimizin önemi daha iyi kavranabilir. Diğer yandan sorun çözme
yöntemleri çağdaş normlar açısından ele alınmalıdır. Ancak gelişmiş bir ülke
olan ve tarihi birikimleriyle dünyada önemli bir yer tutan ülkemiz kazanımlarını
heba eden bir belirsizliği yaşamkatadır. Bu bağlamda Uğur Oral’ın “ulus
markalaşması” makalesi bütünüyle bu günü ifade ediyor. Çünkü “Sorun
Türkiye’nin son yıllarda marka değerinin düşmesidir. Türkiye’nin uluslararası
imajı hızla değişirken marka değerindeki bu azalma gittikçe Türkiye’yi
Ortadoğu’ya yani bir kaos ortamına yaklaştırmakta ve yalnızlaştırmaktadır.
Türkiye değişmiştir, kabul. Ama değişmek değil, gelişmektir önemli olan.
Gelişmek ise evrensel doğruları benimsemekle ve hazmedebilmekle
mümkündür.”(Oral, Ulus Markalaşması, 2015).
Ulusun markalaşması için öncelikli çizgi “Bilim, sanat ve kültür” olmalı,
ortak alanın dili ve amacı ise “Türkçemizi Yüceltmek” hedeflenmelidir.
“Tarafsız ve Özgür Basın” ise toplumun tümünü kucaklamalıdır. Bu ortak
alanın ortak dili bilimsel temellere dayanmalı siyaset dâhil kimsenin tekelinde
de olmamalıdır. Çünkü siyaset bugün daha da keskin ideolojik çizgilerle
belirlenmiştir. Aslında siyaset kamu yararı için yapılır ve demokrasiler temel
dayanağını vatandaşa bağlamıştır. Yönetim erkinin oluşmasında da “kuvvetler
ayrılığını” gerektirir. Bir kişi hem yasa yapmaya, yani, hem parlamentoya, hem
askere, hem sanayiciye, hem eğitim camiasına ve hem toplumun bütün
kesimlerine yön ve talimat asla veremez. Bunları neden belirtiyoruz? Sorusunun
cevabı böyle bir devlet idaresinin ve özellikle dış politikada içine düşeceği
durum değil, tam tersine ülkemizin telafisi mümkün olamayacak sonuçlarıyla
kayıplarının olacağı ve içine düşeceği bunalımların her zaman artacağı içindir.
Etrafımızda gelişen olayların halkımızdan gizlenerek ulaştığı bu vahim durum
sonucunda ülkeyi idare edenler adeta müflis bir tüccar durumuna düşerek büyük
sorunların doğmasına ortam hazırlamışlardır. “Büyük Atatürk” tarafından konan
temel stratejimiz hiçe sayılmış “yurtta sulh cihanda sulh” anlayışından
vazgeçerek tüm komşularıyla “sıfır sorun” yerine yüzlerce sorun yaratmış,
komşularının bütünlüğü, ülkemiz aleyhine gelişmelere gebe bırakılarak
kanaatimizce vatana ihanet algısı biçiminde bir suç işlenmiştir. Bu sınır
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değişikliğini konuşturulacak düzeylere indirgenmesi, daha önce belirlenen
sınırlarımızın farklı bir otonomi bile olsa farklı grup ve etnisiteye devredilmesi
bir kişinin olmadığı gibi bu parlamentonun bile işi olamaz. Burada Türkiye
Cumhuriyetini korumak ve kollamakla yükümlü her kurum ve kuruluş ve tüm
vatandaşlarımız sorumludur. Çünkü seçimle de gelse yürütülen bu bozulma
süreci asla ve asla devlet politikası olamaz. Çünkü A. Taner Kışlalının belirttiği
gibi, “devletin görevi ulusal kültürle ilgilidir. Demokrasi farklılıkları kabul eder,
ama o farklılıkları kurumlaştırarak bir ayrılık ögesi haline getirmek ne
demokrasinin işlevidir, ne de kimsenin yararınadır”(Tacer, 1996, s.140,141).
İşte bunların kamu hukuku çerçevesinde aslında değerlendirilmesi farklı
alanlarda çalışan hukukçular tarafından acilen yapılmalıdır. Türk devletinin
gerek iç ve gerekse dış politikası mutlaka örtüştürülmeli kurucu iradenin önemi
mutlaka artırılmalıdır Son olarak kurumlar demokrasisi içinde hiç kimsenin
sonsuz ve sınırsız hak ve yetkileri yoktur. Demokrasi kişilerin aklındakileri
yapabilmek demek değildir(Bkz. Tuncay, Uşak Haber). Bu cumhurbaşkanı da
olsa böyledir. Kendi duygu ve düşüncelerini dikte ettiren ve onu tüm ülkenin
kabul etmesi için her yerde ve her zeminde devlet imkânlarını seferber eden bir
kişinin adeta krallık gibi davranması “parlamenter demokrasi” ilkelerine de
aykırıdır. Çünkü demokrasilerde güç temerküzü kavramının yeri yoktur. Bu
eylemleri durduracak sadece seçimler de olamaz. Devletin bölünmesini bile
gizli veya açık “içeriği halka açıklanmayan süreç” kavramını ortaya atan
popülist bir algı gerçekten bilimsel anlamda “siyasal şizofrenik” bir eğilimi
gösterir. Tarafsızlığı esas olan bir kişinin ancak hakem rolü üstlenmesi devlet
adabına yakışır(Tuncay, Türk Dış Politikası Ders Notları, 2012). Onun için
sembolik temsilin krallık veya padişahlık gibi algılanmaması ve hatta
görevlerinin belirli hale getirilerek sınırlandırılması gerekir.
Davranış Bilimleri içinde ele alınan konuların önemli bir bölümü psikososyal bir yaklaşımı içerir. Suç ve suçlu profili de siyasal sosyolojik içerikte
genellikle etnisiteye bağlanmakla birlikte; psikolojik örüntüleriyle toplumun
tüm yaşam alanlarında suç ve suçlu profili kentlere ve bölgelere göre de
değişmekte; hem kişisel hem de toplumsal sorunlar olarak karşımıza
çıkmaktadır. Toplumun tüm katmanlarında yani hem bölgelere göre ve hem
yerleşim alanlarına göre bir analiz yapıldığında sosyal dokunun oluşum
süreçleri içinde başta siyasal yönetim olmak üzere özellikle kamu
yöneticilerinin üniversitelerimiz ve eğitim kurumlarının oldukça yüksek
düzeyde yetersiz kaldıkları görülmektedir. Önemli olan suçun çeşitleri ve
meydana geliş biçimlerini ele alırken; suça eğilimli olan kişi ve ailelerin suç
üzerindeki etki düzeyleri bu etkiyi oluşturan eğitim başta demografik açıdan
etkileşim düzeylerinin araştırılmasıdır. İşte bu konu karşımıza güçlü, etkili ve
doğru bir iletişim modelinin kurulması ile algılarımızın değişmesi yanında suç
ve suçlu profilinin değişme eğilimi gösterebileceğini ifade eder. Algısal
yetilerimizin farklı odaklar ve gruplar tarafından yönetilmesinin ise milli
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eğitimdeki yetersizliğin ortadan kaldırılması yönündeki politikaların
uygulanması doğrultusunda bir yaklaşımı karşımıza çıkarmaktadır. Ekonomik
eşitsizliklere dayalı gelişen sosyal olaylar gelir dağılımı ve hayat standardı
biçimi kısacası refahın paylaşımı yönüyle etkin olması gerekirken; Türkiye’de
sağ-sol kavgasına dönüştürülmüş, giderek kan ve kin dolu eylemlerle hemen her
gün iç çatışmalara ortam hazırlanmıştır. Bu süreç içinde hem sağ ve hem sol
olmak üzere her iki kesimden de gerek ölümler ve gerekse yaralılar her zaman
ortaya çıkmıştır. Yaşanan gerilimlerin sebep-sonuç ilişkisi ne yazık ki siyasal
çekişmeler ile farklı hedef ve yaklaşımlar nedeniyle bir türlü siyasal ve
kurumsal olduğu kadar, sosyolojik ve siyaset psikolojisi bağlamında da bir ilişki
ve büyünlük kurulamamıştır(Tuncay, Siyaset Psikolojisi Ders Notları 2002,
Muğla). İşte böyle bir süreç içinde alt grupların etnik talepleri örgütlenmiş ve
giderek artan oranlarda iç çatışmalar hem iç ve hem de dış odaklarca yönetilmiş,
özellikle son on yılda ayrılıkçı söylemler hızla geliştirilmiştir.
Bu nedenle yukarıda ele aldığımız başlık içinde sayısal dayatma
ekseninde geliştirilmek istenen etnisite algısı ne yazık ki afaki yani gerçekçi
olmayan rakamlarla bir söylem biçime getirilerek, siyasal söylemlerle hak elde
etme yolunda bir demografik güç olarak ortaya çıkarılmıştır. Etnik köken algısı
oluşturularak demografik çizgili ayrımcılığa dayalı bir hedefin güdülmesi ve
ayrılıkçı bir algının yerleştirilerek üniter yapı ve yapıların sorgulanması
neredeyse iktidarları ellerinde tutan tüm popülist politikacılar tarafından bile
dillendirilmiştir. Aslında bu süreç hem iç ve hem de dış bazı odaklarca
yönetilmekte ve bu merkezler bu grupları yönetirken tercih ettikleri en temel
araçlarından birisi olan toplumsal yapıda “şiddet ve terör” yaratarak korku
psikolojisini yöntem olarak kullanmakta; giderek toplumun geniş kesimleri ile
kurumsal yapılara da yaymaktadırlar. İşte bu nedenlerle başta milli eğitim ve
kurumsal yapılar olmak üzere, suç ve suçlu profilinde bilgi ve belgelere dayalı
bir siyasal iletişimin ve etkileşimin rolü asla göz ardı edilmemelidir.
Günümüzde Türkiye’de Türk kimliği iki aşamalı bir özelliğe sahiptir.
Birincisi soy, dil, tarih ve kültür bakımından kendini Türk kabul edenlerin
toplam nüfusun içinde %75–80 arasında değiştiği ifade edilmektedir. İkincisi
ise, siyasal, hukuksal ve toplumsal kimlik olarak Türk kimliğidir. Bu kimliğin
içinde farklı soylardan, inançlardan olan ve farklı dilleri konuşan Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarının tümü yer almaktadır. Anayasaya göre Türkiye
Cumhuriyeti devleti vatandaşı olan herkes siyasal ve hukuksal anlamda
Türk’tür. Bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı demektir. Etnik vurgular
açısından “Davranış Bilimleri” içinde ele alınan konuların önemli bir bölümü
psiko-sosyal ağırlıklı, “dil, tarih ve kültür” üçgeni içinde bir yaklaşımı içerir.
Günümüzde etnik algı yönetiminden kaynaklanan şiddet örüntülerinin
temelinde kısacası suç ve suçlu profili incelemelerinde siyasal sosyolojik
bakışlar ve incelemeler genellikle etnisiteye atıf yaparlar. Bu faktörlere de
bağlanmakla birlikte; toplumun tüm yaşam alanlarında suç profili genellikle
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ekonomik, sosyal ve siyasal açılardan çıkar saiki çerçevesinde öncelikle
ekonomik beklentilerini statü beklentisinden beslenen belirginleşmiş konu ve
kuramsal görevmiş gibi algıladığı sözcüklerden kurulu ütopyaları ve toplumsal
konumları her koşula uyabilmek için değişmekte; böylece hem kişisel hem de
toplumsal ve siyasal sorunlar her zaman gündemmiş gibi karşımıza çıkmaktadır.
Toplumun tüm katmanlarında yani hem bölgelere göre ve hem yerleşim
alanlarına göre bir analiz yapıldığında sosyal dokunun oluşum süreçleri içinde
özellikle başta siyaset ve kamu yöneticilerinin, eğitim kurumlarının oldukça
yüksek düzeyde ilgisiz ve hatta yetersiz kaldıkları görülmektedir.
Önemli olan suçun çeşitleri ve meydana geliş biçimlerini ele alırken; suça
eğilimli olan kişi ve ailelerin suç üzerindeki etki düzeyleri bu etkiyi oluşturan
genetik kodlar dâhil psikolojik, sosyolojik, tarihsel ve ekonomik merkezli diğer
sebepleri başta eğitim olmak üzere demografik ve hak temelli hukuksal
açılardan etkileşim düzeylerinin araştırılmasıdır. İşte bu demografik dağılım
açısından etnik kökenlerin toplumsal konumu ve dağılımı esas alınarak,
kurumsal faaliyet ve etkinliklerin boyutu siyasal söylem beklentilerinin de
incelenmesini gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda uzunca bir zaman diliminde
toplumu huzursuz eden bu konu karşımıza güçlü ve etkili bir siyasal iletişim
modelinin eğitim ve aile kurumları başta diğer kurum ve kuruluşlarda sağduyu
ve mensubiyet bilinci çerçevesinde kurulmasını gerekli kılmakta; suç ve suçlu
profilinin de değişme eğilimi gösterebileceği doğrultusunda bir yaklaşım
modelini karşımıza çıkarmaktadır.
Çünkü masum bir insan hakkı gibi gösterilmek istenen bu “etnik şiddet”
eylemlerinde kullanılan silahlar ve kara para ile esrar ve eroin yüklü pazarların
güçlü bir ayağı ve ilişkisi kesinlikle ülkemiz dışındadır. Burada samimi ve
gerçekleri irdelemekten azade vatandaşlarımızı bu ithamdan muaf tuttuğumuzu
da belirtmeliyiz. Bu anlamda öncelikle üniversitelerimiz başta tüm eğitim
kurumlarımızın ve sorumluluk bilinci yüksek olması gereken kamu
yöneticilerinin siyasal beklentilerinin törpülendiği, çıkar saikinin ortadan
kaldırıldığı ortak değerlerimizle birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesi
kaçınılmazdır. Çünkü üniversitelerde uzun süre kapsamlı araştırmalarımla ders
veren bir hoca olarak esef duyduğum konu üç beş sayfa fotokopi ile sömestreyi
tamamlamak hatta derslere girilmeden veya asistanlarla bu genç nesle kötülük
yapılmaktadır, “yeni bir üniversite reformu” mutlaka gerçekleştirilmelidir. Aksi
halde şiddete yönelik etnik kavgaların ölümlele sonuçlanmasının bedeli
karşılıksız kalır.
Kısacası öncelikle özveri ve sorumluluk bilinci içinde başta iktidarların
ve kamu kurum ve kuruluşlarının yüksek ideallere yönelik “ahlak temelli” “dil,
tarih ve kültür” içinde bir görev anlayışına bürünmeli, bu sisteme uymayanlar
mutlaka sistem dışına itilmelidir. Diğer yandan ortak karar ve uygulamalarının
gerçekleşmesi yanında, ailelerin denetim ve gözetimlerini de ortaya koyması
gerekiyor.
Daha da önemlisi toplumun şiddet örüntülerinden mutlaka
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uzaklaştırılması muhalefetin asla yok sayılmadığı, bir “kurumlar demokrasisi”
sistemin ayrılmaz bir parçası olarak “uzlaşma ve barış” dilini kullanarak süreli
olarak verilen görevin yürütülmesi esastır. Zira demokrasilerin kabul etmediği
silahların gölgesinde “şiddet içerikli söylem ve eylemlerin” “çatışmasızlık” adı
altında yürütülmesi ve “süreç” denilen bir kavramın nasıl bir içerik taşıdığının
halktan saklanması irrasyonel olduğu kadar, ileride telafisi mümkün
olamayacak sonuçlar da doğurur. Ülkemizin aleyhine gelişebilecek defakto bir
sonuç bugün veya yarın mutlaka hukuk önünde hesap vereceği asla
unutulmamalıdır.
Özellikle ülke bütünlüğü ve üniter devlet yapımızdan söylem biçiminde
bile olsa ödün verenler veya bu sürece ortak olanlar mutlaka hukuk önünde
hesap verirler. Vatana ihnet olarak kabul edilmesi gereken davalardan hiç kimse
azade değildir. Dün ihtilal yapanlar nasıl yargılandılarsa bugün ülkemizin
toprakları ve üniter yapısı hakkında siyasal beklentilere yönelik politikaları
milletimizden gizli yürütmek “oy devşirmeye” ve “iktidarda kalmaya” ortam
hazırlayacak kamuoyunu etkilemeye yönelik politik bir söylem bile olsa
eylemsel olarak devletin yapısında bir kaos ve kargaşa ile beklenmeyen
sonuçlar yaratır.
Devlet erkini yönetenlerin seçim kaybetme pahasına bile olsa, kendi
vatandaşlarının ayrımına yönelik bir açıklama yapması ve kabinesiyle hatta
milletvekilleriyle birlikte bu politikaları hayata geçirmek için çaba göstermesi
asla affedilemez. İktidarları elinde tutan kadroların bir an evvel bu söylem ve
eylemlerinden derhal uzaklaşması ve “birlikte yönetim” modelinin “ diğer
partilerle ele alındığının farkındalığı ile demokrasilerin ölçüsü olan değişe
bilirlik” hızının da ülkemiz adına kazanılması ve”milli mensubiyet” diğr bir
ifadeyle “ulusal mensubiyet bilincimizin” mutlaka bütün bölgelerimizde acilen
yeniden oluşturulması gerekiyor.
Çünkü Zafer Toprak tarafından hazırlanan ve Boğaziçi Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünce yayınlanan Ulusal Kimlik ve En
Uzun Cihan Harbi 1912-1922 çalışmasını okumayan ülke yöneticileri nelerin
üstünde yaşadıklarının farkında bile olamazlar. Türkiye aklına geleni söyleyen
ve aklına geleni yapan bir ülke yönetiminden kurtarılmalıdır. Seçim hilelerine
ve geniş seçim rüşvetlerine dayandırılmadan Türk halkının özgür iradesiyle
mücehhes olan hükümetler kurulmalı Türkiye tarihi misyonu olan“devlet kurma
dehası” gerçeğine ulaşmalıdır. Türkiye popülist ve tutarsız bir sılagon olan
“yeni” ekli(!) Türkiye söylemlerinden acilen kurtarılmalıdır. Zira özellikle son
yıllarda ülkemize yönelik olarak meydana gelen iç ve dış olaylar kullanılan dilin
tehlikelerine işaret etmektedir. Buraya kadar izah etmeye çalıştığımız nedenlerle
vatandaşlarımızın yeniden düşünmesi ve sorması gereken sorular örtüşmekle
kalmayıp sorunlarımızın çözümünde aşağıdaki sorular da anahtar rol taşıyor.
Örneğin, Türkiye’yi bilmeden, analiz etmeden yorumlayabilir misiniz?
Toplumu tanımadan, ortaya koyacağı eylemler hakkında öngörüde bulunabilir
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misiniz? Deneyebilirsiniz, ama büyük ölçüde tutmaz tahminleriniz..Yanılırsınız.
Dolayısıyla öncelikle toplumla ve toplumsal gerçeklerle yüzleş(ebil)mek
gerekir(Oral, Hangi Türkiye, 22 Temmuz 2015). Konumuzun temeli saydığımız
ayrışmayı körükleyen etnik söylemlerin ortaya koyduğu onbeş yıla yakın ayrılık
ve ötekileştirme sendromu taşıyan bir siyasal söylem ile neyi içerdiği kimse
tarafından bilinmeyen bir “süreç” adlı proje ne yazık ki ülkemizin içinde hemen
hergün yaşanan kanlı olaylarla ilgili akıtılan kanların ve gözyaşlarının
durdurulmasında ciddi devlet sorunları olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak
Ankara’da yaşan ve 97 kişinin ölümü ile yüzlerce kişinin yaralanması
şeklindeki terör eylemi yönetim boşluğu ve söylem kargaşası ile süreç adlı
bilinmezlikten kaynaklanıyor.
Yasama yürütme ve yargı anayasa ve yasalardan kaynaklanan görevlerini
yapmıyor ve rollerini icra etmiyor. Bu politik söylem belirsizliğinin giderilmesi
ve akan kanların durdurulması ile üniter yapımıza yönelik tehdidin mutlaka
ortadan kaldırılması gerekiyor. Türk milletine yakışan söylem ve eylemlerle
ülkeyi ulusal mensubiyet bilincimize uygun bir söylemin dilinin eyleme
dönüştürülmesi gerekiyor.
Çünkü siyasal hayatımız içinden ayırıma yönelik etnik dilin terk edilerek;
hiçbir çıkar taşımadan yönetebilmek kısacası demokrasilerde değişebilirlik
ilkesiyle karşımıza bir siyasal görev olarak çıkıyor. Özellikle etnik söylemlerle
politik mesafe almak ve bir elinde silah bir diğer elinde milletin verdiği vekillik
ruhsatı taşımak asla kabul edilmediği gibi, seçilenlere ve hatta devlete karşı
nefret duygularını ve ayrışmayı da körüklüyor. Devletinden maaş alanların
gayri ahlaki, gayri vicdani ve gayri hukuki söylem ve eylemleri acilen terk
edilmelidir. Bunun yanında mutlaka milli basın özgürce toplumu bilgilendirmeli
iktidarların koltuk değneği yandaşlığı, fikirdaşlığı ve sözcüsü olmaktan mutlaka
uzak durmaldır. Daha da önemlisi bilim adamlarımız bilimle uğraşmalı, bilgi ve
tarih derinliği olamayan politikacılara ve iktidarlara yol ve yöntem göstermeli
milli kimliğin teessüsünde bilimsel gerçekleri toplumla da paylaşmalıdır. Sonuç
olarak çağdaşlaşma ve kalkınmanın ancak toplumun “eğitim ve algı düzeyinin
artırılmasından” ve özellikle siyasal yönetimlerde “değişebilirlik ölçüsü”
gerçeğinden geçtiği kabul edilmelidir.
Kısacası bu 1989 yılında yaptığımız bir çalışmada ele aldığımız “açıklık
ve katılım” imkânlarının artırılmasından ve sorumluluk bilincimizin de mutlaka
mensubiyet bilincimizle örtüştürülmesi gereğinden geçmektedir. Türkiye
tarihinde görülmemiş düzeyde bir tehdit ile karşı karşıyadır. Dış kaynaklı
projelere bel bağlamak yerine milliyetçi ve kalkınmacı milli dile ve kültüre
dayanan politikalarla sıkıntıları atlatmak ve Türkiyeyi huzura taşımak özellikle
iktidarı elinde tutanların öncelikli görevi olarak karşımıza çıkıyor. Tarihinde
görülmemiş bir başkaldırı yaşayan Türkiye içeriği halkımızdan gizlenen “süreç”
denen ayrılıkçı politikalarından derhal dönüş yaparak ülkemizi bu buhrandan
kurtaracak hukuki düzenlemeleri yapmak zorundadır. Kanlı ve de kalleşçe
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düzenlenen vahşet dolu bu saldırı olayların hemen hergün vuku bulmasının
önlenebilmesi; ancak bunların önceden önleyici istihbari tedbirlerin acilen
alınabilmesi ve ehil kadrolarca görevin yerine getirilmesiyle mümkündür. Diğer
yandan Lozan andlaşmasıyla uluslararası kabul görmüş ve kesinleşmiş milli
sınırlarımızın değiştirilmesine yönelik her türlü politika, söylem ve eyleme
yönelik faaliyetin bizce devlete ihanet kapsamında değerlendirilmesi esastır.
Sınırlar ancak bir savaş ve yenilgi halinde zorda kalındığında değişikliği son
çare olarak masaya gelir ve galip devletlerce de ortaya konabilir.
Hal böyle iken, Türkiye ile Irak arasındaki sınırı belirleyen bir antlaşma
Türkiye, İngiltere ve Irak Hükümeti arasında 5 Haziran 1926 tarihinde
imzalanmıştır. Antlaşmanın 1. maddesinde, Milletler Cemiyeti Meclisi’nin 29
Ekim 1924 tarihinde kabul ettiği Brüksel çizgisinin sınır olarak kabul edildiğini
belirtmekte. Irak’a terk edilen yerlerdeki halkın Türk vatandaşlığını seçme
hakları ise, Lozan Barış Antlaşması’nın 30– 36. maddeleri arasındaki
prensiplere göre belirleneceği öngörmüştür. Özetle bu maddelere göre, 2 yıl
içerisinde bu kişilere Türk vatandaşlığına geçme hakkı verilmektedir. 1926
Antlaşması bu seriyi 12 ay olarak ifade etmiştir. Antlaşmansın 5. maddesi ise,
tarafların belirlenen sınırın “kesin ve bozulmaz olduğunu” kabul ettiklerini ve
“bunu değiştirmeye matuf her türlü teşebbüsten sakınmayı taahhüt” ettiklerini
belirtmektedir.
Türkiye, İngiltere ve Irak Hükümeti arasında yapılan bu antlaşma, Irak’ın
bütünlüğünün bozulup o topraklar üzerinde yeni bir ya da birden fazla devlet
kurulması durumunda geçerli olmaya devam edecek midir? Böyle bir durumu
uluslararası hukuk aslında tartışmalı bir bakışla düzenlememiştir. Irak’ın
muhtemel durumu, yani ortadan kalkarak aynı ülke üzerinde bir ya da birden
fazla devlet kurulması durumunu uluslararası hukuk, devletlerin ardıl olması
olarak ele almıştır(1978 Viyana Devletlerin Antlaşmalara Ardıl Olma
Sözleşmesi).
Diğer yandan devletlerarası ilişkilerde komşularımızın iç işlerine
müdahaleye yönelik eğilim ve yönelimler veya etnik yapılarıyla ilgili gerilim
oluşturacak şiddet içerikli faaliyetlere ve dış güçlerle güdülenmiş terör odaklı
eylemlerin karşılığı hukuk kaidelerinin cevaz verdiği kapsamda ele alınır.
Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı gibi, bu iddiaların “devletlerin ardıl
olmasına ilişkin prensiplere” dayanılarak hukuken iddia edilmesi mümkün
gözükmemektedir. Ancak, uluslararası hukukun başkaca prensipleri de bu
meseleyle ilişkilidir. Bu türden bir egemenlik değişiminin, özellikle komşu
ülkelerin çıkarlarını ve güvenliğini yakından ilgilendirdiği düşünülürse; özelikle
antlaşmalar hukukunun bazı prensiplerinin konu ile ilgili olabileceğini tahmin
mümkündür. Öncelikle, bir uluslararası antlaşma, taraflarının tümünün rızası ile
değiştirilebilir ya da sona erdirilebilir. Ya da, ilgili taraflar aynı konuda yeni bir
antlaşma yaparak öncekini kısmen ya da tamamen ortadan kaldırmış olabilirler.
Bu türden durumlar ancak tarafların ortak rızası ile gerçekleşebilecek
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durumlardır. Tarafların tamamının rızası gerekmeden yani tek taraflı olarak da
sınırlı bazı durumlarda uluslararası bir antlaşma geçersizliği iddia
edilebilir(Yücel ACER, Tartışma Platformu,2015). Bu duruma aslında temel
teşkil eden prensip “şartlardaki köklü değişiklik prensibidir”. İşte bu prensibe
göre “Bir Antlaşmanın Yapılması Esnasındaki Şartlara İlişkin Köklü Bir
Değişiklik Olması” ve Bu Değişikliğin Taraflarca Önceden Öngörülebilir
Olmaması, Değişikliğin Bir Tarafın Antlaşmaya Gösterdiği Rızanın Esaslı
(essential) Bir Temelini Teşkil Etmesi ve Bu Değişikliğin, Yerine Getirilmekte
Olan Yükümlülüğü Radikal Bir Şekilde Değiştiren Bir Etki Yaratması” durumu
aslında ülkemizin Lozan antlaşmasındaki haklılık garantilerimizin önemli bir
diğer hukuksal boyutu kabul edilmektedir (1969 Viyana Antlaşmalar Hukuku
Sözleşmesi, Madde 62).
Bu cümlelerden olarak aslında Lozan Barış Antlaşması, Türk Kurtuluş
Savaşı'nın sağladığı, Türk milletinin hayati haklarını ve emellerini
gerçekleştirdiği bir eserdir. Lozan aynı zamanda, Orta Doğunun en önemli
bölgesinde, barış ve güvenliği kurmak ve devam ettirmekle dünya barışına da
hizmet etmiştir. Türkiye Lozan'da genel olarak, Misak-ı Milli'yi
gerçekleştirmiştir. Misak-ı Milli, yani Milli yemin ya da Ulusal ant Türk
Kurtuluş Savaşı'nın siyasi manifestosu olan altı maddelik bildirinin adıdır.
Bugünkü sınırlarımız İstanbul'da toplanan son Osmanlı Mebusan Meclisi
tarafından 28 Ocak 1920'de oybirliği ile kabul edilmiş ve 17 Şubat'ta
kamuoyuna açıklanmıştır. Bildiri, Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdirecek olan
barış antlaşmasında Türkiye'nin kabul ettiği asgari barış şartlarını içermektedir.
Bu Bildiri mecliste "Ahd-ı Milli Beyannamesi" adıyla kabul edilmiş, ancak
daha sonra "Misakımilli" olarak anılmıştır. Kısacası her iki deyim Ulusal Yemin
anlamına gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları, bazı ayrıntılar hariç,
Misak-ı milli ilkeleri doğrultusunda oluşmuştur.
SONUÇ
Sonuç olarak tarihsel belgelere ve bilgilere dayalı bir ülkenin nüfus ve
demografik yapısı ile coğrafik alanları hiçbir koşul ve şartta demokratikmiş gibi
taleplere yönelik söylem açıklığa kavuşturulmamış zımni yani gizli içerikleriyle
gündeme getirilemez. Diğer yandan “özyönetim” gibi ayrılıkçılığı körükleyen
cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine ve kurtuluş mücadelelerinin aksine bir
görüş ve çözümlenmemiş bir konu gibi asla kabul edilemez. Bu bağlamda hiçbir
ülke ve hiçbir grup topluluk sebebi ne olursa olsun asla bu toprak
bütünlüğümüze yönelik bir talepte ve görüşte asla bulunamaz. Çünkü bunlar
savaş sebebidir. Adına demokratik talep ve yönetim de dense tarih bu bağlamda
mutlaka o yöndeki eylemleri ve söylemleri yapmaya teşebbüs edenleri
yargılar. Bu gerçeğe rağmen yaşanan hukuk ve insanlık dışı vahşi eylemler ve
buna yönelik söylemler düşünce hürriyeti ve insan hakları kapsamında asla
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olamaz ve kabul edilemez. Bu tarihsel açıdan ülkemize yüklenen
sorumlulukların kurumsal yapılar içinde korunmasına yönelik tedbirler ve
caydırıcı önlemler gücünü öncelikle yasalardan alırlar.
Atatürk’ün bize emanet ettiği “yurtta sulh cihanda sulh” prensibiyle
vazedilmiş Türk dış politikasının devamı esastır. Sonuç olarak bölücü şiddet
eylemlerinin asla demokratik haklara yönelik gösteriler kapsamda düşünülmesi
mümkün değildir. Üniter yapımızı tehdit eden terörist eylemleri ve ulusal
çıkarlarımıza yapılan saldırılar sonucu akıtılan kan ve gözyaşı derin bir siyasal
kaygı ve üzüntüye neden oluyor. Bu kanlı eylemlerin devam etmesi ülkemizi
milli mateme kadar götürüyor, üzüntüye sevk ediyor. Büyük tarihi geçmişi ve
derinliği olan ülkemizin içine düşürülen bu durum asla maküs talih değildir. Bu
başkaldırı eylemlerinin önlenebilmesi Atatürkçü, milliyetçi ve cumhuriyetçi
kadroların yönetime gelebilmesiyle ve doğru politikaların uygulanabilmesiyle
mümkündür. Akan kanın mutlaka durdurulması, dahli olanların mutlaka
cezalandırılması kaçınılmazdır. Hemen her gün “şehit” haberlerinin giderek
artması ülkemizin doğru yönetilemediğine en büyük delildir.
Demokrasi kişilerin tekelinde değildir. Hırs ve akıl yan yana olamaz.
Demokrasilerin teamülleri vardır. Özellikle 7 Haziran seçimlerinde açığa çıkan
parlamento grafiğinde bu teamüllere uyulmadığı görülüyor. Hükümet kurmada
geniş bir birikimi olan ülkemizde neredeyse iki ayı aşan bir süredir hükümetin
oluşturulamaması açıkça görülen iki başlı aslında tekçi yönetim tarzının öznel
tutumlarından kaynaklanıp asla kurumsallığı ve hukuku temsil edemiyor. Bu
süreç kişisel kaprisleri simgeliyor. Bu durum iktidarı elinde tutanların, siyasal
gelenek ve görenekten uzak, yasal mevzuatların, teamül ve tecrübelerin göz
ardı edilmesine yönelik uygulama yapanların aczi olarak görülmelidir. Çünkü
demokrasilerin temelinde uzlaşma vardır.
Türk ulusunun verdiği talimat ekonominin ve siyasal düzenin sarsıldığı
bu ciddi günlerde “istikşafi görüşme” değil “uzlaşın ve koalisyon yapın”
şeklinde olmasa bile, bir koalisyon çıkarabilecek sonuç doğurması göz ardı
edilmemelidir. Çünkü cumhurbaşkanının zorlamasıyla gidilen bu süreç yeni bir
seçim olmayıp “seçimlerim yenilenmesi” anlamı taşır. Hiçbir milli seçim asla
ve asla tatmin vasıtası değildir, olmamalıdır. Ülkemizin düştüğü bunalımların
artırılması sadece moral açılardan değil maddi boyutlar içinde de ahlaki vicdani
ve hukuki gerekçeleri yansıtamaz.
Diğer yandan makamlar hiç kimsenin özel mülkü olarakta kullanılamaz.
Geçici sürelerle ve seçimlerle tahsis edilir. Devlet yönetimi kamusal alanın
işletilmesiyle ilgili geniş bir birikimi gerektirir. Bu özel bir çıkar alanı olmayıp,
eşitlik ilkesi içinde adalet duygusuyla vatanseverliği de üzerinde taşır. Devleti
yönetecekler seçimle işbaşına gelirler. Sonuç olarak ayrılıkçı etnik
söylemlerden uzak, ülke yararlarını ve birliğini önde tutan, iç ve dış ilişkilerde
mütekabiliyet esası çerçevesinde politika uygulayabilen ve Türk halkının
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çoğunluğunun iradesini yansıtan, ulusal mensubiyet bilincini içselleştirebilen
“dil, tarih ve kültür” kapsamı içinde milli bir politika uygulanmalıdır. Bu
çalışmamızda ele aldığımız nedenlerle ülke sorunlarının çözümünde kapsamlı
çözümler üretebilen ve uygulama cesareti ile tarafsızlık ilkesine uymak zorunda
olan denetlenebilir daha güçlü siyasal ahlak ve hukuk temelli bir temsil ile
ülkemiz yeni bir siyasal yönetime acilen kavuşturulmalıdır.
Çünkü neredeyse yüzüncü yıllarına yaklaşmakta olduğumuz Lozan
antlaşması önce ülkemizin o günlerde ve senelerde nasıl ve ne durumda
olduğumuz asla unutulmamalıdır. Kurtuluşumuzun başlangıç noktası olarak
Lozan Antlaşması meşalesinin Balkan savaşları sırasında yakıldığını
belirtmeliyiz. Türklerin tarih boyunca dâhil olduğu birçok savaşta yer almasına
karşın, Balkan Savaşlarının yaptığımız tüm savaşlar içinde en kötü ve
yoksulluk içinde yani çok zor koşullarda yaptığımız ve üzüntülerini halen
yaşadığımız bir savaş olduğunu bilmemizin yanında, devletimizin tarih
sayfalarına ve özellikle başta siyasilerimiz olmak üzere milletimizin hafızasına
kaydetmemiz gerekiyor.
Balkan savaşlarına kadar Osmanlı İmparatorluğunun ayakta kalabilmek
için çeşitli iç ve dış telkinlerle değişik fikirler ileri sürüldüğünü, kurtuluş için
önce Osmanlıcılık daha sonra İslamcılık ardından da Balkan Savaşları sırasında
kurtuluşumuz için ve kültürel manada Türkçülüğün ateşinin ve ışığının
yakıldığını da görüyoruz.
Bugün üzerinde yaşadığımız topraklar ve büyük ülkemiz büyük
Atatürk’ün dehası olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’yi yönetenlerin asla bu
gerçeği unutmaması gerektiğini belirtiyor, içine düşürülmek istendiğimiz dini
ve etnik kısacası ayrılıkçı 36 parçalı söylemlerin buna yönelik kanlı eylemlerin
derhal terk edilmesi ve her türlü etnik şiddetin önlenmesini, ülkemizin ve
demokrasimizin geleceği açısından temel bir görev olarak gördüğümüzü
belirtiyoruz.
Tarih bilinci bir ülkenin kültürünü ve varoluşuna neden olan gerçekleri
öğrenmemizi de gerektiriyor. Bulunduğumuz topraklar üzerinde yüz yıllardır
verdiğimiz mücadelelerin dayanak noktasının asla göz ardı edilmemesi
gerektiği dikkatlerimizden kaçıırlmamalıdır. Sonuç olarak özellikle ülke
yönetimlerimizde rol üstlenen ve kamu yönetiminde rol alan kamu görevlileri
ile siyasi arenada yer alanların, seçimlerinde daha titiz davranılması gerektiğini
de belirtmek isteriz. Daha kapsayıcı, kucaklayıcı ve gerçekçi çağdaş normlara
ulaşmış, yasalara uygun hak ve hukuk düzenine bağlı hareket etmesi gereken
görevlilerle donatılması; başarı güdümüzün temel dayanağı olduğunun
gerektiğini de ifade ederek tüm yurttaşların mensubiyet bilincine
ulaşabilmelerini gerekli görüyoruz.
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İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİN YAŞADIĞI SORUNLAR VE
ÇÖZÜMLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Ali YORGANCIOĞLU
Ersin ÖNEM
ÖZET
İşitme engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşıladıkları ve sosyal hayatlarını
sürdürdükleri alanlarda onlar ile iletişim sağlayabilecek tercümanların
bulundurulması sayesinde bu bireylerin çevreyle olan iletişimlerinin
güçlendirilmesi, sosyal hayatlarının kolaylaştırılması ve kültürel alanlarının
genişletilerek hayata dâhil edilmeleri için bir adım atmak bu araştırmanın ana
fikrini oluşturmuştur. Bu bağlamda, araştırmalar için pilot bölge olarak seçilen
bir alışveriş merkezi çalışanlarına işaret dili eğitimi verilmiştir. Eğitim
çalışmaları sonrasında alışveriş merkezi çalışanları ile işitme engelliler arasında
bir oryantasyon ortamı sağlanmış, çeşitli etkinlikler düzenlenmiş ve proje
çıktıları değerlendirilerek bu çalışmanın işitme engellilerin yaşam kalitesine
sağladığı katkılar ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: İşitme Engelli Bireyler, İşaret Dili, İletişim,
Toplumsal Algı.

A RESEARCH ON THE PROBLEMS OF HEARING-IMPAIRED
INDIVIDUALS AND RESOLUTION PROPOSALS
ABSTRACT
This research aims to bring hearing-impaired individuals to life by
increasing their communication with the environment, facilitating of their
social life, extending their cultural domains by means of the interpreters
communicating with these individuals in the areas where they meet the needs
and live. In this context, sign language education was given to personels of a
shopping center chosen as a pilot area. After the education, orientation was
carried out between the personels in the center and hearing-impaired persons,
organized some activities and put forward the contributions of this research for
the hearing-impaired persons by evaluating the outputs.
Keywords:
Hearing-Impaired
Communication, Social Perception.
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GİRİŞ
İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği konuşma yeteneğidir.
Konuşmanın gerçekleşebilmesi için de işitme duyusuna gerek vardır. Bireyler
çocuklukları sırasında işittikleri sürece, içinde yaşadıkları toplumda konuşulan
dili kazanabilmekte ve genellikle dört yaşından sonra, dili kendilerine özgü bir
biçimde kullanarak çevre ile iletişim kurabilmektedirler. Anlama, konuşma,
okuma, yazma gibi iletişimsel yeteneklerin temelinde işitme vardır. İşitme
duyusunun dil gelişimi açısından önemi büyüktür. Ancak diğer gelişim alanları
üzerindeki etkisi de yadsınamaz derecededir. İşitme duyusundaki engel
nedeniyle iletişimin azalması, bireyin sadece dil gelişimini değil bununla
beraber sosyal ve duygusal gelişimini de olumsuz yönde etkilemektedir
(Sığırtmaç ve Deretarlagül, 2010).
Umut duygusu, insan yaşamında bireyi gelecek için çaba harcamaya
motive eden duygulardan biridir. Engelli bireylerin zaman zaman yaşadıkları
olumsuzluklar ve güçlükler nedeniyle umutsuzluğa ve bundan mütevellit öfke
ve hayal kırıklığı gibi negatif duygulara kapıldıkları bilinmektedir (Singerman
et al., 1980; Black and Glicman, 2006). Onların umut duygularının canlı
tutulabilmesi, temel ihtiyaçlarının karşılanmasında karşılaşılan zorlukların
yenilmesi, topluma dahil edilme ve gereken desteklerin sağlanabilmesi ile
mümkün olacaktır.
Engellilerle ilgili çalışmaların arttığı günümüzde; toplumların engelli
fertlerine sağladıkları imkân, bir medeniyet göstergesi olmuştur. Dolayısıyla
çevre bilinçlendirilmesinin ve engelli bireylerin sosyal hayattaki yerlerinin
sorgulanması kaçınılmaz hale gelmiştir. Engelli kişilerin günlük ve sosyal
hayatlarında edindikleri deneyimlerin başrolünde insan bulunmaktadır. Yaşanan
sorunlar, biz konuşabilen bireylerin dezavantajlı kişilerin yaşadıkları bu
sorunlara çözüm amaçlı dâhil olmamamızdan ve hatta bu sorunlara direkt veya
dolaylı olarak sebep olmamızdan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle belirli
bölgelerde getirilen çözümlerin yanında toplum olarak tüm bunların farkında
olmak sorunun asıl çözümü olacaktır.
Bu araştırma kapsamında; ilk olarak Forum Bornova Alışveriş Merkezi
(AVM) çalışanlarına işaret dili eğitimi verilmiştir. Yapılan eğitim ve
bilinçlendirme çalışmalarından sonra Forum Bornova içinde bulunan mağaza,
hipermarket ve restoranlara evrensel bir işaret olan ve tercüman bulunduğunu
ifade eden etiketler bastırılarak bu yerlerde görünür şekilde bulundurulması
sağlanmıştır. Projenin duyurulması adına Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın uygun
gördüğü bilgilendirme panoları hazırlanarak Forum Bornova Alışveriş
Merkezinin çeşitli yerlerine yerleştirilmiştir. Aynı zamanda böyle bir hizmet
verildiğinin ve hizmetin nasıl işlediğinin bilinmesini sağlamak amacıyla
İzmir’de bulunan tüm işitme engelli derneklere, spor kulüplerine gidilerek
açıklayıcı broşürlerle ve görsel sunumlarla verilen hizmetin duyurulması
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sağlanmıştır. Yine medya kuruluşları bilgilendirilerek gerek sosyal medyada
gerekse yazılı/sözlü basında projenin etkinliğinin artırılması adına çalışmalar
yapılmıştır. Bu projede kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde
konuşabilen vatandaşlarda; “Bu hizmet neden gerekiyor? Bu hizmetin
verilmediği yerlerde engelli bireyler yaşamlarını nasıl devam ettiriyor ve Ne
gibi sorunlarla karşılaşılıyor?” sorularının oluşmasını sağlayarak sağır ve
dilsizlere ve onların hayatlarına dair bir farkındalık yaratılmak istenmiştir.
HEDEF KİTLE
Özürlülük kavramına Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler ve
Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından farklı bakış açılarından
yaklaşılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, özürlülük kavramı hakkında aşağıdaki
gibi hastalık sonuçlarına dayanan, sağlık yönüne ağırlık veren bir tanımlama ve
sınıflama yapmıştır (http:/www.who.com):
Noksanlık (Impairment): Sağlık bakımından “noksanlık” psikolojik,
anatomik veya fiziksel yapı ve fonksiyonlardaki bir noksanlığı veya
dengesizliği ifade eder.
Özürlülük (Disability): Sağlık alanında “sakatlık bir noksanlık sonucu
meydana gelen ve normal sayılabilecek bir insana oranla bir işi yapabilme
yeteneğinin kaybedilmesi ve kısıtlanması durumunu ifade eder.
Maluliyet (Handicap): Sağlık alanında “maluliyet” bir noksanlık veya
sakatlık sonucunda, belirli bir kişide meydana gelen ve o kişinin yaş, cinsiyet,
sosyal ve kültürel durumuna göre normal sayılabilecek faaliyette bulunma
yeteneğini önleyen ve sınırlayan dezavantajlı bir durumu ifade eder.
Farklı nedenlere bağlı olarak oluşan engellilik temel olarak beş başlıkta
incelenir:
1. Zihinsel Engelliler 2. Görme Engelliler 3. İşitme ve Konuşma
Engelliler 4. Ortopedik Engellililer 5. Süreğen Engelliler.
Ülkemizde ise engellilik genelde tekerlekli sandalye üzerinden yürümekte
ve talepler bunun üzerinden şekillenmektedir. Fakat işitme, dil ve konuşma
engelli bireyler, günlük hayatlarında ve sosyal hayatlarında büyük sıkıntılar ve
engeller ile karşılaşmaktadırlar.
Dünya Sağlık Örgütü'nün daha önceki araştırmalarında dünya nüfusunun
yaklaşık yüzde 10'u engelli iken, 2011 Dünya Engellilik Raporu'na göre yüzde
15 olduğu varsayılmaktadır. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı
tarafından Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE)’ne yaptırılan "Türkiye Özürlüler
Araştırması" ile ülkemizdeki engelli insan profili geniş kapsamlı olarak
araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, engelli bireylerin toplam nüfus
içindeki oranı yüzde 12.29'dur (ÖZİDA, 2005). Ortopedik, görme, işitme, dil ve
konuşma ile zihinsel engellilerin oranı yüzde 2.58’dir. Nüfusun 75 milyon
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olduğu varsayıldığında yaklaşık olarak 1.935,000 kişiye tekabül etmektedir.
"İşitme" ve "dil ve konuşma" engellilerin oranı binde 75'dir. Bu bireylerin
yaklaşık %14'ünü ise 15-24 yaş arası gençler oluşturmaktadır (DİE, 2002).
ABD’de ise yaklaşık olarak 20 milyon işitme engelli insan vardır ve bunların
%10’u tamamen sağırdır.
ENGELLİ BİREYLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUN VE
İHTİYAÇLAR
Dezavantajlı kişiler toplumda anormal olarak görülmekte ve sosyal
yaşamları insanların bu bakış açıları doğrultusunda yönlenmektedir. Oysaki
engelli olma ya da özürlülük kişide anormalliği değil bir hastalık durumunu
temsil etmektedir (Karademir, 2008). Engelli kişilerin kendilerini anormal ya da
farklı hissetmeleri işte bu çevrede edindikleri sosyal deneyimlerin sonucunda
oluşmaktadır (ÖZİDA, 2009). Bunun yanında çevre ile koşullu bağlantı
oluşturan kişilerin iletişim kurabilmeleri için gereken araçların salt yokluğu da
bu kişileri toplumdan ve hayattan uzaklaştırmaktadır (Vygotsky, 1985).
İşitmenin; konuşma ve lisan gelişimini, iletişim ve öğrenmeyi olumsuz
etkilediği bilinen bir gerçektir. Ancak, işitme kaybının diğer gelişim alanları
(zihinsel, motor ve sosyal) üzerine olan etkileri kimi zaman göz ardı edilmekte
ya da yeterince anlaşılamamaktadır. İşitme engelli birey, iletişim ve öğrenme ile
ilgili sorunlarını duygusal, sosyal ve toplumsal sorunların olumsuz etkileri ile
beraber yaşamaktadır. Bu sorunlar, engelli ve ailesinin bu durumlarla yüz yüze
gelmesiyle başlamakta ve zaman geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal alıp bireyi
toplumsal olarak kaybetmeye kadar gitmektedir. Engelli bireyin yaşadığı
sıkıntılar ve zorluklar hem aile içinde hem de sosyal çevresinde kendini
göstermektedir.
Engellilerin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri de temel insani
hizmetlerden fırsat eşitliği temelinde yeterince yararlanamamalarıdır.
Çalıştığımız iş, bindiğimiz otobüs, yürüdüğümüz kaldırım, okuduğumuz okul,
tedavi gördüğümüz hastane, dinlenme-eğlenme yerleri, kısaca içinde
yaşadığımız çevre engelli vatandaşlarımızı da içine alan bir toplum anlayışı ile
mi geliştirilmiştir? Bu sorunların cevapları düşünüldüğünde engelli bireyler
düşünülmeden tasarlandığı ortadadır. Bu nedenle engelli vatandaşlarımızın
toplumdan soyutlanmadan temel ihtiyaçlarının giderilmesinin ötesinde hayata
bağlı kalabilmesi için hem sosyal devlete hem de toplumun bütün kesimlerine,
özellikle gönüllü kuruluşlara önemli görevler düşmektedir.
Engellilerin toplumla bütünleşmesinin önünde çeşitli nedenler vardır. Bu
nedenler de zincirleme başka sorunları doğurmaktadır. Maddi imkansızlıktan
dolayı işitme cihazına erişemeyen işitme engelli vatandaşların bir çoğu yalnızca
işaret dili ile anlaşabilmektedir. İşaret dilinin konuşabilen bireyler tarafından
bilinmemesi ise birçok sorun yaşamalarına ve günlük yaşamlarının
sınırlanmasına neden olmaktadır. Örneğin; bir mağazada ihtiyacını karşılayacak
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ürünü alabilmek için kendini ifade etmeye çalışırken harcadıkları yoğun çaba ve
karşılığında isteklerini anlayabilecek donanıma sahip bir çalışanın (işaret dilini
bilen) olmayışı, istek ve ihtiyaçlarının karşılanmamasına ya da eksik
karşılanmasına neden olmaktadır.
Doğuştan işitme engelli bireylerin nerede ise %100’e yakın bir kısmının
okuma, yazma ve anlama kabiliyetleri tam gelişememiştir. Örneğin; “ben
annemle çarşıya gidip 2 kilo elma aldım” demek istediği yerde bunu “ben anne
çarşı git, 2 kilo elma” şeklinde ifade etmektedirler. Bunun da en büyük sebebi,
her şeyi işaret dili ile konuşmalarıdır. İşaret dilinde kelimeler sadece nesnel
olarak vardır. “ler”, “lar”, “mıyız”, “mayız” gibi ekler mevcut değildir. Günlük
sosyal aktivitelerinin %70’lerine varan bir kısmını işaret dili ile arkadaşlarıyla
konuşarak geçirmelerinden dolayı okuma yazma kabiliyetleri gelişmemektedir.
Tüm bu sorunların yanında İşitme Engelli Dernekleri ve Spor
Kulüplerinde yaptığımız görüşmeler sonucunda engelli bireylerin bizlere
aktardığı en önemli sorunlar şunlardır;
Ülkemizde standart bir eğitim sistemi olmasına karşılık işitme
engellilerin ihtiyaç duyduğu işaret dili destekli bir sistemin var olmaması, hayatı
en iyi şekilde öğrenmeleri gereken dönemlerde akranlarından geride kalmaları
ve bu nedenle topluma uyum sağlayamayarak toplumdan uzaklaşmaları,
İşitme engelli bireylerin engellilik durumlarının iş yapabilme
kapasitelerini ne oranda kısıtladığı toplum tarafından bilinmediğinden gerek
aileleri gerekse toplum tarafından yönlendirilememeleri ve doğru iş imkanlarına
ulaşamamaları,
Raporlarında belirtilen “duymayı gerektirmeyen işler” ifadesi işverenler
ya da işe yönlendirenler tarafından “telefonla konuşamaz” olarak
algılandığından yalnızca beden gücü gerektiren işlerde çalıştırılmaları ve
çalıştıkları iş yerlerinde işaret dili bilen personelin olmaması,
Hastanelerde,
kamu
kuruluşlarında,
alışveriş
merkezlerinde,
havaalanlarında kendilerine yardımcı olacak ve iletişimi sağlayacak
tercümanların bulunmaması ve temel ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde
karşılanamaması,
İletişim aracı olarak cep telefonu kullanımlarında SMS ve 3G servisleri
üzerinden iletişim gerçekleştirebildikleri, ancak bu sistemlerin kendilerine
yönelik düzenlenmeyişi, iletişim alanında işaret dili tercümanlarının istihdam
edilmemesi ve kendilerine asıl hizmet verilmesi gereken iletişim sektöründe
dahi yaşadıkları zorluklar,
İşitme engelli kişilerin dile getirdikleri bu sorunlar, onların günlük
yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları anlamamıza yardımcı olmuştur.
Yaşamları süresince verdikleri mücadele, günlük hayatlarında yaşadıkları
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sıkıntılarla birlikte katlanarak artmaktadır. Anlaşılamamanın ve bizler için
karşılaması çok basit olan yaşamsal ihtiyaçların onlar için büyük bir zaman
kaybına ve çabaya mal olması zaman içinde kendilerini agresifleştirdiğini ve
sosyal hayattan geri çekilmelerine neden olduğunu ifade etmişlerdir.
İŞARET DİLİ VE ÖNEMİ
Bugün engelli kişilerin dile getirdikleri erişebilirlik, istihdam, iletişim,
eğitim ve sağlık gibi tüm toplumun ihtiyaç duyduğu temel insani ihtiyaç ve
hizmetlerin karşılanmasına dair yaşadıkları sorunlar, kendi ellerinde olmayan
nedenler sebebiyle bu isteklerine doğrudan ulaşamamalarından, toplumun ve
devletin yerine getirmesi gereken haklı taleplerinin karşılanmamasından
kaynaklanmaktadır.
İşitme ve konuşma engeli olan bireylerin mağdur olmalarının en büyük
nedenlerinden biri de, iletişim kurabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri
işaret dilini kamusal alanlarda, sosyal alanlarda bilen ve anlayan muhataplarının
olmamasıdır. Başta Birleşmiş Milletler Engelli İnsanın Hakları Sözleşmesi
olmak üzere uluslararası insan hakları sözleşmeleri "ifade ve düşünce
özgürlüğüne" vurgu yapmış ve bunu en temel haklardan biri olarak kabul
etmiştir (BM, 2008).
21. yy'ın ilk ve en önemli insan hakları sözleşmesi olarak kabul edilen
“Birleşmiş Milletler Engelli İnsanın Hakları Sözleşmesi Madde 2”; “Tanımlar”
başlığı altında, iletişim, erişilebilir bilgi ve iletişim teknolojisi dahil, dilleri,
metin gösterimini, Braille alfabesi kullanarak ve dokunarak iletişimi, büyük
harflerle baskıyı, yazılı, işitsel ve erişilebilir çoklu medyayı, sade dili, insan
okuyucusunu, beden dilini ve farklı araçlarla gerçekleşen iletişimi içermektedir.
"Dil; sözlü dili, işaret dilini ve sözlü olmayan diğer dilleri kapsar" demektedir.
İşitme engelli bireylerin kendi aralarında ve diğer insanlarla gereken
iletişimi kurabilmelerinde işaret yöntemi evrensel olarak geçerliliği olan önemli
bir yöntem olmakla beraber engelli bireylerin en önemli haklarından birisidir.
İşaret dili kolay öğrenilen bir yöntem olmakla birlikte, toplumda işaret dilinin
bilinme düzeyi göz önüne alındığında işitme engelli bireylerin çevreyle
iletişiminde zorlandıkları ve bunun sonucunda toplumdan uzaklaştıkları
kaçınılmaz bir gerçektir. Herkesin yaşamın her alanında ana dili ile yaşama,
hizmet alma ve hizmet verme hakkı olmalıdır. İşitme, dil ve konuşma engelli
bireylerin anadili işaret dilidir ve kamusal/resmi ve özel alanlarda (istihdam,
sağlık, adalet, bilgi, eğitim, erişim) anadilleri olan işaret dili ile hizmet alma ve
iletişim kurma hakları vardır. İşitme, dil ve konuşma engelli bireyler; yaşama
özgür ve eşit katılımları için her yerde işaret dilini talep etmelidirler.
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PİLOT BÖLGE SEÇİMİ
Son yıllarda nüfusun hızla artması, teknolojinin gelişmesi, kentleşme
hareketleri, sosyo-kültürel faktörlerdeki değişimler, tüketici kitlesini ve tüketim
hacmini artırmakla beraber tüketicilerin satın alma alışkanlıklarının,
tercihlerinin ve hayat tarzlarının değişmesine neden olmuştur. Temel
ihtiyaçların tek bir yerde kolaylıkla karşılanabilme ihtiyacı insanları alışveriş
merkezlerine yöneltmiştir. Alışveriş merkezlerinde başarılı fiyat indirimleri,
kalite ve eğlencenin yanı sıra merkezlerin özgün olması, her türlü olanağı bir
arada sunması da her türden bireyin dikkatini çekmektedir. Günümüz alışveriş
merkezleri artık sadece perakende ticaretin yapıldığı mekanlar olmaktan çıkarak
yeme-içme, eğlence ve diğer sosyal faaliyetlerin bir çatı altında sunulduğu
sosyal alanlara dönüştükçe ziyaretçi sayılarında da artışlar görülmektedir.
Alışveriş merkezleri toplumsal gelişmelerde de büyük rol oynamaktadır. Bu
merkezler insanların bir araya gelebildiği alanlara dönüştüğünden şehrin kent
meydanları konumuna gelmektedirler. Ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaları
dışında gezinmek, kahve içmek, sinemaya gitmek, diğer insanlarla bir arada
olmak, kısacası sosyalleşmek için bu merkezleri tercih ettikleri görülmektedir.
Bütün bu sebeplerden ötürü projemizde pilot bölge olarak yılda ortalama 12
milyon ziyaretçisi bulunan Forum Bornova Alışveriş Merkezi seçilmiştir.
GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER
Ortalama 10 katılımcı ile yaklaşık 4 ay süre ile Forum Bornova AVM
Konferans Salonu’nda işaret dili eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Temel işaret dili
eğitiminin başlamasıyla birlikte eğitimi alan bireyler işaret dilini kullanarak
kendilerini tanıtabilme, engelli bir bireyle az da olsa temel ihtiyaçlarını
karşılama düzeyinde işaret dilini kullanabilme seviyesine gelmişlerdir. Bununla
birlikte şimdiye kadar bilmedikleri bir empati yeteneği kazanmışlardır. İşitme
engelli birçok kişi insanlarla iletişim kurabilmek için oldukça fazla efor sarf
etmekte, tedaviler, terapiler görmektedir. En basit anlamda dudak okumak için
dikkat kesilip bir diyaloğun başlayabilmesinin ilk adımı, yani anlatılanı anlamak
için harcanan eforun önemi eğitimdekiler tarafından kavranmıştır. İşaret dili
insanlarla iletişim kurma yoludur. İşaret dilini bilen işitme engelliler ve aileleri
ile birlikte toplum da işaret dilini bilirse işitme engelliler kendilerini toplumdan
soyutlamaz ve hayat ile adaptasyonları daha kolay olur. İşitme engellilerin en
büyük sorunları konuşamadıkları ve duyamadıkları için rahatça iletişim
kuramamaları ve kurmak istedikleri zaman bazı bilinçsiz insanların önyargıları
sebebiyle agresifleşmeleri, psikolojik anlamda yıpranmaları ve zaman içinde
umutlarını yitirmeleridir (Eriksson and Carlsson, 1991; Malmo et al., 2003).
Projemizde gerçekleştirilen eğitimler ile işaret dilini bilen kişilerin toplumda
çoğalması, işitme engellilerin yaşam alanlarını genişletecek ve bu bireyleri
topluma dahil edecektir. Eğitimler sonrasında bir işitme engellinin alışveriş
mağazası içinde karşılaşılabileceği sorunlar irdelenmiştir. Ayrıca bazı eğitimler
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sırasında işitme engelli bireyler de pratik yapmak amacıyla eğitimlere
katılmıştır.
10-11 Ekim 2014 tarihleri arasında 2 günlük bir süre ile Forum Bornova
AVM Etkinlik Alanı’nda “Elini Uzat Sesim Ol” etkinlik günleri düzenlenmiştir.
Etkinlik günü Forum Bornova AVM’nin farklı bölgelerinde standlar
kurulmuştur. Etkinlik kapsamında ikramlar, pandomim gösterisi, sinema
izletileri, yemek etkinlikleri, 10D sinema etkinlikleri, tiyatro etkinlikleri gibi
toplum içi sosyalleşme oranı yüksek aktiviteler yapılmıştır. Özellikle pandomim
ve tiyatro etkinlikleri işitme engeli olan bireyler ve engeli olmayan bireylerin
birlikte gerçekleştirdiği etkinlikler olmasından mütevellit yüksek derecede
beğeni almıştır. Etkinlik sırasında ve sonrasında aldığımız tüm geri dönüşler,
kendilerinin unutulmadıklarını, kendilerine değer verildiğinin gösterildiğini ve
toplumda bizde varız düşüncesi açısından son derece önemli olduğunu ortaya
koymuştur.
Son olarak Aydın ve Denizli’de bazı alışveriş merkezlerine ziyaretlerde
bulunulmuştur. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde AVM yönetimlerinden kişilerle
görüşmeler yaparak Forum Bornova İzmir’de gerçekleştirilen etkinlikler ve
eğitimler detaylı olarak sunum halinde anlatılmıştır. Her iki alışveriş merkezi
yönetimi de projenin son derece uygulanabilir ve uygulandığı takdirde
sürdürülebilir olduğunu, kendilerinin de böyle bir hizmeti vermekten son derece
mutluluk duyacaklarını belirtmişlerdir.
SONUÇ
Son yıllarda dünyada engelli insanların onuruna saygının güçlendirilmesi
ve temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanmaları için politikalar
geliştirilmesi hızlanmış ve bu yönde insan hakları sözleşmeleri düzenlenmiştir.
Ülkemizde de insan haklarına verilen önem arttıkça engelli haklarına ilişkin
iyileştirici çalışmalar da hız kazanmaktadır. Bu değişimde engelliliğin yalnızca
tıbbi yaklaşımla değil, toplumsal ve hak temelli yaklaşım üzerinden
tanımlanması da etkili olmuştur. Her ne kadar “engelli hakları” kavramı engelli
bireylere ait bağımsız bir hak kategorisi gibi algılanmakta ise de, bu kavramla
amaçlanan; engellilerin tüm temel hak ve özgürlüklerden diğer bireyler gibi tam
ve eşit şekilde yararlanmasını teşvik etmek ve insan onuruna olan saygıyı
güçlendirmektir (TBMM, 2013). Bu projede ülkemiz tarafından da benimsenen
Birleşmiş Milletler’in "Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesinden Madde
19” benimsenmiş ve bu maddeye göre engelli kişilerin eşitlik ilkesi ve topluma
dahil olma ilkesi esas amaç olarak alınmıştır (BM, 2008).
Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen proje ile; dezavantajlı gruplar
içinde yer alan işitme engelli kişilerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasında
oluşacak kolaylık, toplumsal yaşama katılmaları, ayrımcılıkla mücadele gibi
alanlarda daha fazla desteklendiklerini görmeleri ruhsal ve psikolojik olarak
daha iyi hissetmelerine yardımcı olacak ve bir sonraki adımı atmaya teşvik
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edecektir. İşitme engelli kişilerin ortak yaşam alanlarından tam verimle
yararlanmaları sayesinde günlük ihtiyaçlarının karşılanmasında kolaylık
sağlanması, “bizim için çabalayan insanlar var” fikri doğrultusunda sosyal
çevreye bakış açılarının değişmesiyle hem iç hem dış dünyalarında meydana
gelecek olumlu değişim, bunlarla bağlantılı olarak hayata bağlanma, sosyal
ortamlara daha kolay uyum sağlama ve hayata dahil olma isteklerinin artması,
projeden beklenen ve istenen en önemli gelişmeler olmuştur. Bu ve bunun gibi
projelerle eğitmen sayıların artırılması gerektiği işitme engelli bireyler
tarafından özellikle tarafımıza vurgulanmıştır. Örneğin, yurtdışında üniversite
okuyan bir işitme engelliye (AB ülkelerinde) bağlı oldukları devlet tarafından 2
tercüman temin edilmekte ve bunlar öğrenci ile her daim derslere girmektedir.
Yurtdışındaki uygulamaların aksine, ülkemizde tek bir işitme engelli avukat, tek
bir işitme engelli doktor bulunmamaktadır. İşitme engelli bireylerin toplumun
iyi yerlerinde yer almaları için gerekli olan çözümler özünde çok basit olmakla
birlikte her ilde, her alanda işaret dilini yaygınlaştırmak koşuluyla köklü
değişiklikler gerektirmektedir.
İşitme engelli bireyleri topluma dahil edebilmek için çok büyük
ihtiyaçlara gerek olmadan sistemi organize etmek, toplumu bilinçlendirmek
mümkündür. İşitme engelli bireylere her yerde rahatlıkla hareket edebilecekleri
iletişim haklarını vermek onların karşılaştığı sorunların en aza inmesinde büyük
rol oynayacaktır. Pek çok alanda olduğu gibi bu alanda da bilgili ve donanımlı
personel yetiştirmek, sürecin her basamağında bilgilendirme ve yönlendirme
hizmeti sunmak, fiziksel koşulları düzenlemek, her şeyden önemlisi işitme
engelli bireylerin de diğer herkes kadar her olanağa ulaşma ve sahip olma
hakkının olduğunu bilmek ve bunu olanaklı hale getirme düşüncesi ile hareket
etmek birçok sorunun çözümünü beraberinde getirecek ve daha medeni bir
toplumun oluşmasını sağlayacaktır.
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ÇOK KÜLTÜRCÜ ANLAYIŞIN TEMSİL KRİZİ OLARAK KİMLİK
POLİTİKALARI
Tuba GÜLTEKİN
Aynur TIKIROĞLU
Mine COŞGUNER
ÖZET
Araştırmada örnekleme alınan eserler ve sanatçılar iki yönlü
incelenmiştir. İlk aşamasında, Kadın olmak, kadın sanatçı olarak toplum içinde
kadın olmak, ikinci aşamasında farklı bir kültür ile yetişip farklı bir kültürde
yasamanın sosyal olsumda birey olmanın sorgulanması çözümlenmiştir. Her iki
yönlü çözümlemede hem kendisinin sanatçı olarak toplumdaki yerini
sorgulaması hem de kendi bakış acısıyla öznel tavrını çözümleme aşamalarında
değerlendirerek sanat yönelimi örnekleme alınmıştır. Sanatçı yöneliminde
toplumsal değerlendirme aşamalarında performansları ve indirgemeci bir
yaklaşımda oluşturduğu çalışmaları ile toplumun gözünde kendi
değerlendirmesini yaparak çok kültürlü anlayışta kimlik değerlendirmeleri ve
sanatçıların sanatsal ifadelerinde temsil krizi irdelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Karşıtlık kavramı, sanatta karşıtlık temsiliyeti, çok
kültürlü anlayış.
IDENTITY POLICIES AS THE REPRESENTATIVE CRISIS OF THE
MULTICULTURISTIC PERCEPTION
ABSTRACT
The works and artists sampled in the research were examined
bidirectionally. First stage of this examination analyzed concepts like
femaleness, and being a woman in the society with a female artist identity; the
second dealt with the questioning of accommodation within a different culture
than the one with which the subject was primarily raised and being an
individual within a social structure. In each of the bidirectional analysis artistic
orientation was sampled by evaluating in the stages of both her query of her
place in the society as an artist and her analysis of her subjective attitude
through her point of view. In the artist’s orientation, identity evaluation in a
multicultural perspective and representational crisis of the artists in their
artistic expression were scrutinized by conducting an evaluation of her self in
the eye of the multitude with her performances at the stages of societal
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evaluation and her studies formed in a reductionist approach.
Key Words: Concept of contrast, representation of contrast in art,
multicultural perspective.
Kültür ve Kimlik
Kültür tanımı sosyal, bireysel ve toplumsal kullanımları ile etkileşime
girerek, disiplinler arası etkileşimin etkisi, bölgesel, yerel farklılıklar gibi farklı
parametreler nedenini ile birçok kültür tanımlarıyla karşılaşmak mümkündür.
Bu farklılaşma ile kültür kavramın ortak bir açıklamada ortak bir alanda
tanımlanması yerine çeşitli tanımlar bir araya getirilerek çok kültürlü anlayışta
ve birçok süreçte kimlik etkileri çözümlenmiştir. Bu nedenle, kültürü
tanımlamaya çalışan farklı disiplinlerde, araştırmacının kendi disiplini
bağlamında ve etkileşimleri ile birlikte kültür tanımı oluşturulmasında yeni
anlamlar oluşmuştur. Bu oluşumda sanatsal yaklaşımda kültürün çok anlamlı bir
yapıya sahip olduğu çok kültürlü yapıda kimlik sanat temsilleri olarak
incelendiği görülmüştür. Kimlik dramatik etkidir. Günlük yaşamlardan bize
sunulan yolun performans etkileridir. Kimlik-birey sosyal yapı içinde
oluşumdur (Clarke,2011)).
Literatürlerde yaygın olarak kullanılan kültür kavramının tanımlarına
bakıldığında; Kültür; bir toplumun ya da bütün toplumların birikimli
uygarlığıdır. Kültür; bir dizi sosyal süreçlerin bileşkesidir (Güvenç,1991:95) Bu
tanımların yanında; “Kültür, bir grup insanın bireysel ve toplu yaşamlarını
anlamada, düzenlemede ve yapılandırmada kullandıkları bir inançlar ve adetler
sistemidir” (Çalkuş, 2010:36) şeklinde genel tanımlara da rastlanmaktadır.
Kültür terimi toplumsal yasamı biçimlendiren, inanç, değer, norm, giysi,
dil ve rolünü ifade eder. Kültür toplumlarda bir kuşaktan diğer kuşağa geçer.
Kültür tanımlarında sosyal yapıda bir araya gelen tercih ve grupların etkisi ile
farklı yaklaşımlar vardır. Başat kültür, altkultur, halk kültürü, üst kültür ve
popüler kültür başlıklarında kültür yaklaşımları incelenir. Başat kültür,
toplumun çoğunluğu tarafından kabul edilen temel kültür. Altkültür, toplumda
ana kültür içinde bir grup insan tarafında tutulan küçük gruplar. Altkültür, farklı
sosyal grupları, azınlık etnik gruplar, yolcular gibi küçük grupları içerir. Halk
kültürü üretilmişten ziyade otantik olanı tercih eder. Üst kültür edebi değerleri
artistik biçimleri ifade eder. Galeri, müze ve tiyatrolarda bu üst kültür etkileri
gözlemlenebilir. Edebi değerlerde, Shakspeare, Reşat Nuri Güntekin, Görsel
sanatlarda, Monet, Tezhip, ebru sanatı, Fikret Mualla örnekleri üst kültür
özellikleri içerir. Popüler kültür, kültürel ürünlerin üretilip satışı ve kısa zamanlı
etkisini içerir. Evrensel kültür, diğer ülkelerde benzer tercihler ve benzer
yaşamların izlenmesini ifade eder. Kahve markaları, elbise markalari birçok
ülkede tercih edilmesi evrensel kültürü gösterir. Örneğin, Monalisa'nın farklı
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biçimlendirmeleri üst kültür ve popüler kültür arasındaki farkı bize
göstermektedir (Browne,2008).
Yönelimsel yapılanma da kültür tanımı ile birlikte, kimlik kavramı ile
karsılaşıyoruz. Çok kültürlü anlayışta Kültür yönelimi kimlik birlikteliği ile
birlikte yönelimsel etkileşime girerek kimlik, bir insanın kendini tanımlayan
temel nitelikleri ifade etme olarak yorumlanabilir. Yönelme sürecinde kimlik
kavramı, kısmen tanınma, tanınmama ve belli süreçler de yanlış tanımlanma
yoluyla biçimlenir. Dolayısıyla yönelim sürecinin kültür-kimlik bağlamında
önemli olan insanın ne nitelikte olduğu değil yerleştirildiği kalıp ile birlikte
çıkarılan anlamsal bağlam kişinin önüne geçebilmektedir. Genel olarak kimlik
kavramı, kimlikleşme ile karşı karşıya kalır. Kimlikleşme, bireysel kimlik,
sosyal kimlik, kültür kimliği ile birlikte baslar. Bu süreçte, sosyal kimlik
oluşumu surecinde önemli noktalarından, kavramın yeni etkileşimleri ile
birlikte, kimlik tanınma sorunlarının modern inanın gündelik hayatına girmesi
insanın değeriyle ilgili bir değişimin olması söz konusudur. Bu değişim,
toplumsal hiyerarşinin çöküşünü tarif eder. Daha önceleri belli kişilere atfedilen
şeref ve onur kavramları artık yerini herkeste var olan ve modern demokrasinin
zorunlu kıldığı vatandaşlık hassasiyeti olarak yerini almıştır (Erincik, s:222).
Kimlik kavramında önemli nokta sosyal iletişimdir (Browne, 2008).
Kültür etkileri ile kimlik sorgulamalarının sanatsal ifade ile birlikte
denemelerine örnek bir süreç olarak bir kaç ülkenin çok kültürlü etkileşimleri
anlamsal yorumlamada örnekleme alınabilir. Çok kültürlülüğün içeriksel
çözümlemelerinde öz değerlendirme süreçlerinde önemli sorgulamalarla
karsılaştığımız II. Dünya Savaşı sonrası tüm çevrelerde sanat alanında da
değişiklikler yaşanmıştır. Rasyonelliğin yorumsamada kendi ifadelerinde yeterli
olmadığını gören birey, erich fromm’un ifade ettiği gibi sahip olmak
duygusunun yarattığı yıkımı ve çaresizlik duygularıyla eşleştirilmiştir.
İngiltere, Fransa ve Amerika’nın yıllarca Siyahî, Hintli, Kızılderili olmak
sorgulaması ile birlikte ülkelerin sosyal kimlik oluşumunda bireylerin
farkındalık oluşturmaya çalıştıkları görülmüştür. En görünür sekli kadın olmak
ya da diğer kimlikte olmak gibi kültür farklılıklarını görünür kılmak isteyen
çeşitli performanslar gerçekleşmiştir. Bu performanslar ya da diğer sanatsal
yorumlamalarda cinsiyet, ırk, din, dil, mezhep sorunları geçmişten günümüze
farklı dönemlerde ki etkileri güncel yorumla incelenmiştir. Yorumlama
süreçlerinde, farklılıkların telafisine sanayi devriminde kadınların üretim
sürecine katılmalarıyla başlanmıştır.
Karşı Kültür Etkileşimi
Farklılık; Sosyal nitelik, kültürel nitelik, fiziksel nitelik içeren kompleks
bir kavramdır (Claussen, Rinehart & Ko, 2008:58-71). Sanatsal çalışmalarda
sanatçının performansında ya da kavramı sorgulaması ile kültürel farklılıkları
kendini göstermektedir. Araştırmanın örnekleminde alınan performansların
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genelinde gözlemlenen farklılık ise kültürel niteliklerdir. İki açıdan kültür
temsil olarak kullanılmaktadır. Birincil olarak sosyal nitelik, ikinci olarak
fiziksel nitelikler farklılaşmanın gösteriminde temsili özelliklerde kullanıldığı
görülmektedir.
Kültür dinamik olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle, Kültür ve
iletişim ayrılmaz olarak düşünülebilir. Kültürel anlayış (kültürel zeka) birkaç
farklı şekilde tanımlanabilir. Dilbilimsel anlayış, uzamsal anlayış,
kişilerarası/sosyal zeka ile farklı kültür ile birey iletişime geçebilir (Cawar,
2012). Kültürün dinamik olarak etkileşimli kullanımını James Luna’nın beden
sergilemelerinde görmekteyiz. Sanatsal temsili kişilerarası etkileşim ve
dilbilimsel açıdan en iyi örneklerini beden sergilemelerinde vurgulamaktadır.
Diğer bir çözümleme olarak, değişimin kültür ve kimlik temsilleri olarak
yeniden yorumlanması üretime katılan kadınlar eşit hak ve özgürlüklere sahip
olmak istemekle harekete geçmiş ve kadın sendikaları, örgütleri, dayanışma
platformları oluşturulmuştur. Sosyal değişim sürecinde, sosyal ve siyasi alanda
elde ettikleri başarıyı sanat alanına da taşımak isteyen bir grup sanatçı, eleştirel
birçok eserlere imza atmışladır. Bunun öncülüğünü Linda Nochlin “Neden Hiç
Büyük Kadın Sanatçı Yok?” makalesiyle yapmış ve devamında Guerilla Girls
isimli protest kadın sanatçılar “Kadınların Metropolitan Müzesine Girmeleri
İçin Çıplak Mı Olmaları Gerekir?” isimli afişiyle feminist sanata öncülük
etmişlerdir.

Resim:1 Guerrilla Girls, Çıplak 1989
Guerilla girls’ün nü çalışması poz olarak İngres’in “Odalık” tablosunu
anımsatsa da Velasquez’in “Aynadaki Venüs” tablosu dikkate alınarak
oluşturulmuştur. Velasquez’iz 17. Yüzyılda yaptığı bu tablo 1914 yılında
bulunduğu galeride kadın suikastçı tarafından bıçaklandığı ve aynı zamanda
müzecilik tarihinde sergilenen ilk nü kadın çalışması olduğu için Guerilla Girls
grubunun dikkatini çekmiştir.
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Guerilla Girls görseldeki afiş çalışmasında “Kadının Metropolitan
Müzesine girmesi için çıplak mı olması gerekir?” sloganıyla beraber, yüzde
beşlik bir dilimde kadınların modern müzelere girerken, yüzde seksen beşinin
çıplak kadın figürü olduğunu vurgular.
Kadınlarla çok farklı irdelemeleri beraberinde getiren ve sanatsal
yorumlarında ki temsil krizi sanatın her alnında uygulanmış, sorunun her
çeşidine uyarlanmıştır. Yine bir temsil krizi olarak gündeme gelebilecek olan
kültürel kimlik arayışları benzeri biçimlerle irdelenmiştir. Etnik köken ve kültür
çatışmaları ırkların üst ya da alt olarak nitelendirilip sosyal hayatın buna göre
düzenlenmesi sorunu, 1950’li yıllarda sessizce dile getirilmeye başlanmıştır.
Anlamsal yönelimi kimlik sorgulamalarının tek anlamlılık ve çok
anlamlılık üzerinden değerlendirildiğinde, özsel oluşumun fenomenolojik
bakışta kendi yönelimini sorgulamasını ortaya koymuştur. Salt bene ulaşmada
özsel çözümleme, sanatta monolojiyi irdelenmesi gerektiği düşünülürse süreçte
ikili kavramların karşıtlığının irdelenmesini gerektirir. Aynı zaman da salt bene
ulaşmada özsel tavır karşıtlık kavramının yöneliminde yeni kavramları
beraberin de irdelemeyi gerektirir. Bu süreçte diyalojik oluşumun kültürün
kimliğe yöneliminde sosyal yapı içinde irdelenmesi ve James Luna’nın karşıtlık
kavramının örnekleminden yer alması sürecin tanımlanmasın da önemi
büyüktür.

Resim:2 James Luna, “Kültürel Nesne”, 1987, performans, Balboa Parkı
Uygarlık Tarihi Müzesi, San Diego.
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James Luna, 1987’de nesne olarak kendini sergilediği performansta
müzede kendisini nesne olarak sunmuştur. James Luna’nın beden
sergilemesinde nesne-beden, kültür-kimlik yöneliminin açık sorgulaması ile
karşılaşıyoruz. Sorgulama süreci, dışsal tavrın içsel tavra olan çözümlemesi ikili
kavramları yorumlanması ile devam eder. James Luna’nın çok kültürlü
sorgulamanın yönelimsel ifadesi ile salt bene ulasan çözümleme tavrı karşıtlık
kavramının irdelendiğini göstermektedir.
Dışsal tavrın içsel tavra yönelimi ile oluşturduğu performanslarında
James Luna, yıllarca Amerikalılar tarafından kendi kültürlerine yönelik baskıcı
tutumlarını yaşadığı sorunları tepkiyle değil temsille ifade etmektedir. Temsili
yaklaşım çoklu okumayı da beraberinde getirir. Anlam açık fakat içeriksel
çözümleme karşıtlıkların ifadesi ile sonuçlanmaktadır. Kısacası, teklik ve
çokluk bir arada değerlendirilmektedir. Galerilerde kimi zaman etnik kıyafetleri
kimi zaman ise gündelik hayatta giydikleriyle izleyici karşısına çıkmış ve “ben
gerçek bir Kızılderililim, haydi gelin benimle fotoğraf çekilin” diyerek gelenleri
karşılamıştır. Anlamın yeninden çözümlenin bugün algılanan tüm
kavramlarında yeni anlam ifadelerinin oluşmasına olanak sağlamıştır. Francis
Bacon'un çarsı putlarında sorguladığı gibi tek bir anlam üzerinden anlam
sorgulaması yapılmadan kavramların kullanılmasında oluşan yanılsamaları
ifade etmiştir.
Bacon’un putlarında yani putlarla çözümlediği ön yargılarından
çıkarımsal ifade ile Amerikalılar için bir düşün-irdele zamanı olması gereken bu
anlar monoloji hiç yaşanmamış gibidiyaoji ile sonuçlanmıştır. Bu oluşumla
karşıtlık kavramı ile karsılaşıyoruz, yani Amerika’nın sömürü anlayışı hiç
olmamış, ideal insan formu hiç çizilmemiş havasıyla izlenmiştir. Yaratılan ideal
insan formu halk tarafından kanıksandığı için karşılaşılan Kızılderili,
yüzyıllardır orada yaşamış ve o toprakları benimsemiş olmasına rağmen ilk defa
görülmüşçesine “ilginç” ve “farklı” bulunmuştur. Bu süreç ikili kavramların
yeniden yorumlanmasına yol açmıştır. Karşıtlık kavramında yönelimsel ifadeye
doğru geçişi sorgulamakta performans eylemleri ve yüklediği anlamlar farklı
bulunmayı sosyal yapı içinde salt beni oluşturur.
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Resim :3 James Luna Canlı Performansından görüntü
Kadın Algısı – Kimlik ve Sanatsal İfadede Kadın Temsiliyeti
Miriam Schapiro, Ana Mendiata, Cindy Schermann, Barbara Kruger,
Nancy Spero, Magdalena Abakanowicz gibi daha nice sanatçı kadının farklı
olmadığı temsilini performans, video art, kavramsal sanat vb etkinlik
alanlarında yetkinlikle dile getirmişlerdir. Kadın sanatçıların sanatsal
ifadelerinde temsil olarak seçtikleri yöntemlerinde, kendi yaşamsal
deneyimlerde birey olmanın kadın olmada ki etkileşimi ile toplumda kadın olma
sorgulamalarını görülmektedir. Sosyal yasamda kadın algısı, öznel yasamda
kadın olmak sorgulamaları kimlik ve kültür etkilerini de beraberinde getirmiştir.
Marina Abramovich Ulay ile birlikte gerçekleştirdiği performansında ikili
karşıtlığın sorgulama biçimi görülmektedir. Abramovich Ulay ile birlikte, bir
yayın ucunda ona doğrultulmuş okun verdiği gerginlik ve sevgilisinin ona
verdiği güvenle karşımıza çıkmaktadır. Kadın-erkek ilişkilerindeki tehlikeli
açıda bulunan kadının hem toplumdaki hem de ikili ilişkilerdeki konumunu
izleyiciye sorgulatmaya amaçlamaktadır. Özeleştirinin kadın gözünde
sorgulamasının temsilini ifade etmektedir. Özeleştiri sosyal birliktelikleri bir
araya getirirken, çelişkili ikili kavramların kullanılması aynı zamanda anlamsal
çatışmalara yol açmıştır. Anlamsal çatışmalara örnek olarak hem toplumsal
açıdan hem de sanatsal oluşumun yeniden değerlendirilmesi ile özellikle kadın
sanatçı barbara Kruger'in çalışmalarında görmekteyiz.
Disiplinlerarası etkileşimin farklı dinamikleri bir araya getirmeye
başlaması, çeşitli kültürel etkinlerin anlamsal yorumlamalarında yeni bakış
acıları getirmiştir. Örneğin düzenlenen uluslararası bienallerde farklı kültürel
kimliklerin kendi kendini temsil olanağı yaratılmış, ‘sanat dünyası’ nın
yönemlisel ifadelerinde geniş anlamda genişlemiştir. Örneğin “1989 yılında
Paris’te Jean-Hubert Martin ve Mark Francis’in küratörlüğünde Centre
Georges Pompidou’da gerçekleştirilen “Yeryüzünün Sihirbazları” sergisi, tüm
kültüre açık ‘küresel’ bir vizyon iddiasıyla sanat dünyasında çok-kültürlülükle
ilgili tartışmaları alevlendiren başlıca etkinlik olarak tarihe geçmiştir
(Antmen,2008:296).”
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Resim:3 Marina Abramovic, Ulay ile ‘Kalan Enerji’, 1980.(performans)Fotoğraf, Lisson Galeri

Resim:4 “Yeryüzü Sihirbazları”, 1989, Centre Georges Pompidou

Doris Salcedo'nun toplum-kimlik ve kültür etkileşimindeki sorgulamaları
bu yeni içeriksel çözümlemelerin uluslarası düzeydeki önemli
etkinliklerindendir. Toplumun kültüre yönelimi ve ardından kültürün kimliğe
yönelimi belki de en önemli noktası Salcedo’nun yönelimsel ifadenin
fenomenolojik tavrını oluşturmaktadır. Yönelimsel ifade ile kültür kodlarını
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yeniden sorgulayarak Cindy Schermann kavramsal sanatta fotoğraflarla tarihi
irdeleme yoluna gitmiştir.
Cindy Schermann’nın resim:6’daki çalışmasında Caravaggio’nun “Hasta
Bacchus” isimli çalışmasını temel alarak onun yeniden üretimini izleyiciye
sunmuştur. Kompozisyon olarak tarihten önemli ressamların ya da sinema
ikonlarının imajlarını; fotoğrafla reprodüke etme ya da manipülasyona uğratma
yöntemlerini kadın gözüyle incelemiş ve kadının hem model hem de sanatçı
olabildiğinin altını çizmiştir.

Resim:5 Genç Hasta Bacchus - Caravaggio

Resim:6 Kromojenik renkli baskı, 48 x 38"
(121.9 x 96.5 cm). Linda and Jerry Janger
koleksiyonu, Los Angeles. © 2012 Cindy
Sherman – İsimsiz

1980’lerden günümüze kimlik politikaları bağlamı içinde çalışan çok
sayıda sanatçı, karşıtlık kavramının ikiliksel yöneliminden içsel ve dışsal
çözümlemelerin sorgulamaya dönük tavrını göstermiştir. Dışsal tavrı da ‘öteki
düşüncesinin birey üzerindeki psikolojik yansımalarını irdelemek için farklı
çalışmalar ile çözümlenip sosyal ortamda yeniden sorgulanması için yeniden
yorumlanmaya başlanmıştır. Dışsal tavır sosyal çözümlemenin Psikolojik
yönünü belirler. Çok kültürlü oluşumda kimlik politikalara tanınma ya da tavır
problemini ortaya koyar; Taylor’ın bu konudaki görüşüne değinilecek olursa:
“Monolojik anlamda içsel yaratılma diye bir şey yoktur. Kimlik ile tanınma
arasındaki yakın bağıntıyı anlamak için insanlık durumunun, modern felsefenin
ana akımda ağır basan monolojik eğilimin neredeyse görülemez duruma
getirdiği can alıcı bir özelliğini göz önünde tutmak gerekir. İnsan yaşamının bu
can alıcı niteliği temelde diyalojik niteliktedir. Kendimiz açıklayabilecek, bu
nedenle de kimliklerimizi tanımlayabilecek insanlar olma durumuna, ifadeyi
olanaklı kılan zengin insan dillerini edinerek ulaşırız. İnsanlar kendilerini
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tanımlamak için gereksinme duydukları dilleri tek başına edinmezler. Tam
tersine bu dillerle, bizim için önem taşıyan başkalarıyla –George Herbet
Mead’ın ‘önemli öbür kişiler’ dediği kişilerle- girdiğimiz etkileşimler yoluyla
tanışırız.” (Taylor, s. 47-48)

Resim:7 Ana Mendieta, İsimsiz (Yüz saç ekimi),
1972, performans. Galeri Lelong, New York. ©
Ana Mendieta Koleksiyonu, L.L.C

Resim:8 Ana Mendieta, Kumkadın, 1983

Anlamsal yönelimi kimlik sorgulamalarının tek anlamlılık ve çok
anlamlılık üzerinden değerlendirip, yönelimsel yaklaşımda ikili zıtlıkları
kullanana diğer kadın sanatçı Ana Mendieta’dır. Küba devrimi zamanında
Amerika’ya gönderilen ve bir süre orada yaşayan sanatçı, Santerio Kabile’inden
olan bakıcılarının etnik kültür yapılarından etkilenerek mağara betimlemeleri ve
doğayı kullanarak düşüncelerini ifade etmeyi seçmiştir. Su, ateş, toprak gibi
malzemeleri kullanarak iz tasvirlerini izleyiciye sunan Mendieta, sağdaki
(resim:8) çalışmasında dünyanın merkezine, soldaki (resim:7) çalışmasında ise
kadın-erkek arasındaki farkın biçimselden öteye gitmediğine vurgu yapar.
Mendieta salt bene ulaşmada özsel tavır doğanın gerçek ektiklerini-izlerini
kullanarak sanattaki temsili sorgulamıştır.
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Resim:9 Barbara Kruger İsimsiz (Seni
Düşünüyorum) 1999-2000 Serigrafi: 123 1/8 ×
100 11/16 in. (312.7 × 255.7 cm)

Resim:10 Barbara Kruger İsimsiz (Senin vücudun
bir savaş alanıdır.), 1989 fotografik serigrafi 112
x 112 inc Broad Sanat Vakfı, Santa Monica

Browne’nin belirttiği gibi; Kimlik kavramında önemli nokta sosyal
iletişimdir. Barbara Kruger büyük boyutlu afiş çalışmaları ve mekan giydirme
yöntemiyle yaptığı enstalasyonlarıyla toplum, izleyici ve birey algısını bir araya
getiren sosyal iletişim yönünü incelemektedir. “Seni Düşünüyorum (Thinking
of You)” afişinde yakın kadrajdan aldığı imgelerle ve kullandığı iğne ile
rahatsız edici bir an yakalamıştır. İzleyicinin yazı yardımıyla yönlendirildiği
afişte seni düşünüyorum ve bu bana acı veriyor anlamını çıkarabileceğimiz bir
anlatım sergilemiştir. “Senin vücudun bir savaş alanıdır (Your body is a
battleground)” yazılı görselde de bir kadın portresinin hem negatif hem de
pozitifine yer vermiştir. Kadını tek başına Ying-Yang sembolü gibi algılatan
Kruger, bireyin öze ulaşmak için kendinden başka bir şeye ihtiyaç duymadığına
vurgu yapar. İyinin de kötünün de sahibi olan insan bedeni bir savaş alanı
gibidir; hangisinin ağır basacağına ise birey içsel süreçlerini de hesaba katarak
kendi gerçekleştirir.
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Çok Kültürcü Anlayışta Karşıtlık Kavramı ve Sanatta Karşıtlık
Temsiliyeti
Sanat üzerinden okunan kimlik politikaları örneğinde, karşıtlık
kavramında zenci-beyaz çatışmasının yansımalarıyla birlikte, toplumun genel
olarak sorguladığı tüm kimlikler gündeme gelmiştir. Bu gönderme çok kültürlü
yapılanma içerisinde içsel tavrın sorgulanması ile kendini gösterir.
Sorgulanmaların kişisel tavrı yönelimsel yolla sosyal tavra dönüşmesi F.
Bacon’un çarşı putları yansımalarla gerçeklerin etkileşime girmesi, dönüşümün
cesur sorgulamaları beraberin de getirirken üst yapı ve alt yapı kendi içerisinde
yeniden değerlendirilmiştir. Karşıtlık Kuramı belirlilikten belirsizliğe hareketle
eklenen şey günümüzdeki amaç, eğilim hakkındaki bilgidir, eğilimin kendi
kendisi değildir. Örneğin, “Senin vücudun bir savaş alanıdır” cümlede
konuşmayanın niyetini yada konuşmanın özünü değil sadece konuşmacının dili
ile karakteri anlayıp yorumlama yoluna gideriz. Aslında konuşmacının amacı
konuşmaktır. Hirsch göre Yazarın anlamı, okuyucunun anlamı arasında seçim
ikisinin arasındadır (Knapp & Michaels, 1982).
Karşıtlık oluşumunda,
karşıt oluşumun oluşmakta olan anlamı,
rastlantısal tarafından üretilen bir metin, dil ve niyeti arasındaki ilişki kendisine
yeni anlamlar bulur. Bu karşıt oluşum dil ve konuşma eylemleri bir yorumlayıcı
kurmak için kullanılır olması gerekmez. Yöntem; aslında tam tersini yapmak
için kullanılır. Paul de Man’e göre, konuşma eylemlerine dilin önceliği, tüm
düşündürmektedir, amacını ekleyerek belirli anlamları varmak için çalışır. Bu
yönteminin amacı, yorumsal yönteme göre uygulamadır. Uygulamada amaç ise,
onun epistemolojik durumda önce bilginin yorumlanma şeklidir (Knapp &
Michael, 1982).
Özellikle Postmodernizim yaklaşımı ile birlikte sıklıkla gördüğümüz
karşıtlık kavramı sanat yollu sorgulamalarda fazlaca yer edinmiştir. Karşıtlık
kavramı sanat ifade şekli ikili zıtlıkların yorumsaması ile karşımıza
çıkmaktadır. 1980’li yıllarda çeşitli Amerikan müzelerinde ırk, etnik köken,
cinsiyet ya da cinsel kimlik açısından ‘farklı’ olanların ifade olanağı
bulabileceği sergiler düzenlenmeye başlaması, bu ‘’çok-kültürcü’’ eğilimin
sanat ortamındaki başlıca göstergesi olmuştur (Antmen,2008:295). Çok kültürcü
oluşum farklı olmayı etkileşim ve bir arada olmaya dönüştürürken ikili
zıtlıkların sözcük ve kavram irdelersiyle yeni bir oluşum getirmiştir.
Sanatta karşıtlık temsiliyetini en iyi sorgulayan ve yalnızca kadın olmanın
değil, ‘zenci kadın’ olmanın Amerikan toplumundaki yansımalarını irdeleyen
Carrie Mae Weems ve Lorna Simpson (Antmen,2008:297). Karşıt oluşumun
sanatsal oluşumunda sorgulamaları ile Lorna Simpson çok kültürlü yapılanma
içerisinde içsel tavrın sorgulanması ile kendini gösterir. Dönüşümün cesur
anlatıma dönüştüğü ve ikili kavramların sosyal yapı içerisinde tekrar
sorgulandığı çalışmalardan üst ve alt yapı irdelemelerinde Adrian Piper ‘’Zenci
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Hatlarımı Abartarak Yaptığım Otoportrem’’ gibi yapıtlarında melezliğin
Amerikan toplumundaki anlamını sorgulamaktadır. Piper, kişinin farkında
olarak ya da olmayarak uyguladığı ayrımcılığın farkına varmasını sağlayan
çeşitli performanslar gerçekleştirmiştir (Antmen,2008:297).

Resim:11 Adrian Piper, Kendi Portresi

David Hammons gündelik nesneleri kullanarak yaptığı çalışmaların
açıklaması olarak, kendisine ayrım yapılmasını anlayamadığını ama daha sonra
ne söylenmek istediğini anladığını buna karşın resme başladığını söyler
(Hamson, 1986) . Malzeme seçimi sosyal yaşamın kendi içerisinden gelen
malzeme ile birleşmekte ve yine sosyal yapının kendi içerisinde yaşanan sosyal
çatışma kavramı içsel ve dışsal tavrı ile çözümlenmektedir.
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Resim: 12 David Hammons, İsimsiz,1988 ,50.8x76,2cm

Karşıtlık kavramının yönelimsel surecinde öteki olmanın oluşturduğu
yabancılaşma farkındalık çizgisini kaydırarak bir değişime yol açar. Karşıtlık
kavramı ile gerçekliğin yeniden kavramaya çalışılmasındaki kaygı bazen
trajediyi incelemeyi gerektirir. Trajediyi en canlı örnekleri ile popüler etkileri
sanatsal anlatımlarında kullanılan çalışmalarda gözlemlemekteyiz. Diğer bir
yaklaşım olarak, Hegel açısından bakılacak olursa insan kendini bir başka
bilince bağlarsa kendine yabancılaşır. Efendi-köle diyalektiğinin efendi
açısından ya da köle açısından yeniden sorgulanmasını gündeme getirir.

Resim:13 Lorna Simpson-Boyun çizgisi,1989
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Resim:14 Carrie Mae Weems’ın yeteneği, Carrie Mae Weems
Hegel Diyalektiği, Bilinç ve Nesnenin Algısı
Efendi köle diyalektiği bilincin yolculuğudur. Bilincin yolculuğunun her
evresi kuşatma ve üstesinden gelmeyi içerir. Bilinç, kendisi ve yasamla ilgilidir.
Bu sürede bilinç, yaşamla birliği bulur. Hegel bu durumu bilinci yaşamın ana
noktası olarak tanımlar. Bilinci nesnenin dışında ve bağımsız görür. Bu görüş
kendi bilinci için anlama ve bireysel gelişimi için gereklidir. Bilincin kendini
ifade etmesini Hegel Efendi köle ile tanımlar. Efendi yapabilir köle nesnenin
bağımsızlığını unutur ve her ikisi de bağımlı görüşle ilgilidir. Efendi tatmin
olmaz çünkü bağımsız görüşe egemen olmak ister. Fakat köle bağımlı görüştür.
İlişki düzensiz ve yetersizdir. Tanıma farkındalık ile kendini bulur. Köle
vasıtasıyla bilinç bir sonraki evreye-seviyeye geçer. Korkuların yok olması için
deneyimlenir. Nesneleri kontrol etmeyi öğrenerek, kendi kendisinden kurtulur
ve böylece bağımsız olabilmeyi başarır. Böylece korkunun efendisi akil olmaya
baslar. Köle için çalışma orta zamanlıdır, nesnelerden bağımsız olmayı fark
edebilir. Ve böylece sürekli bilince ulaşır. Bu süreçte iş ile kimliğini belirler
köle. Öyle ki, kendi bilinci oluşur. Efendi köle düşünmenin deneyimin karakter
diyalektiğidir. Efendi köle ile mantığı kullanmayı öğreniriz ( Dawson, 2007).
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Resim:15 Erbossyn Meldibekov “Değişim”2009, Bronz, Çeşitli boyutlarda,

30x30cm-35x35cm

Dawson’nun (2007) ifade ettiği gibi deneyimin diyalektiği Luna’nın
Düşünme ve deneyimin kültür etkileri ile sorgulanması ile ilişkilendirilebilir.
Hegel diyalektiği ile yıllardır sömürü ülkeleri kendi kendilerine yetebildikleri
görüşünü içsel yönelimin bireysel tavrını ikincil beni çözümlenebilir. Tabi ki
bunun öznel bir betimleme olduğunu unutmamak gerekir.
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Resim:16 James Luna, Akustiğin Sonu,2005,Enstalasyon, Her Zaman-Tüm
Kızılderililer
“Özellikle 1990’lı yıllardan günümüze çok geniş bir üretim alanını
kapsayan ‘’kimlik politikaları’’ sanatı, Amerikalı sanat kuramcısı Hal Foster’ın
altını çizdiği gibi, politik sanatın günümüzdeki karşılığını oluşturur. Artık söz
konusu olan ‘toplumcu gerçekçi’ bir yaklaşımla sınıf farklılıklarını görünür
kılmak değil, toplumda yaygınlık kazanmış ‘temsillerin’ üzerine giderek
toplumsalayrımcılığı gözler önüne sermek ve yapısöküme uğratmaktır
(Antmen,2008:298).”
James Luna (resim:16), David Hammons (resim:17), Erbossyn
Meldibekov (resim:15) gibi diğer sanatçılara bakıldığında anlatım yolundaki
irdeleme, Noema ve noesis kavramlarının ifade de yani salt bene yönelimini
göstermesi gibi yeniden oluşumun ifadesini açığa çıkartır. Ardından, yapı
söküm, anlam ikiliklerinin yeniden anlamlaştırmaya başlatması insan kültürü
içerisindeki somut oluşumların arasındaki yetersizlik zıtlık oluşturarak eleştirel
bir araç olarak kullanılmıştır. Nesnenin anlama yönelmesi kültür yöneliminde
kimlik kavramının ortaya çıkması fenomenolojik tavrın açığa çıkarması
yönelimin sanatçının öz benine dönmesine neden olmuştur.
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Resim:17 David Hammons, İsimsiz, 1969

SONUÇ
Kadın sanatçıların sosyal yapı içindeki yerini sorgularken ve toplumsal
bakışı irdelerken, farklı kültürdeki sanatçı yaşadığı toplumdaki sanatsal
ifadelerin de kullandığı sanatsal temsillerinde yapısal içerik çözümlemelerinde
çalışmalarını yaptıkları görülmektedir. Bu süreçte yapılan incelemede karşıtlık
kavramının sanatsal tavrın oluşumda gerçeğe ulaşma isteği kültürel anlamın
belirlenmesinde öznenin nesne birlikteliğinden ayrılmasına neden olduğu
incelenmiştir. Sanatçı kendi yöneliminde deneyimsel diyalektiği ile zıtlığın
oluşumunda yeniden yapılanmasına sürecin her açıdan indirgenmesine neden
oldu. İndirgeme prensibi yönelimde, hem malzeme de gözlemlerken hem de
fikrin betimlenmesinde indirgemeci bir yaklaşım olarak kendini gösterdi.
Karşıtlık kavramında sanatçı yöneliminde zıtlık kavramından ikili karşıtların
yeniden anlamlanarak sosyal yapı içerisinde izleyicinin katılımı ile yeni bir
yaklaşıma doğru yönelimin olduğu eserlerde ve performanslarda
gözlemlenmektedir.
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ETKİLEŞİM VE TELEVİZYON REKLAMLARI İLİŞKİSİ ÜZERİNE
BİR ARAŞTIRMA
Figen EBREN
Meltem GÜLER
ÖZET
Günümüzde gelişen iletişim teknolojileri,
geleneksel reklam
uygulamalarının dışında yeni reklam uygulamalarının da ortaya çıkmasına
ortam hazırlamıştır. İnternette kullanımı yaygın olan banner reklamlar,
Türkiye’de televizyonda alt bant reklamlar olarak kullanılmaktadır. Reklam
alanında etkileşimlilik, bire bir tüketiciye seslenen yeni araçların varlığıyla
reklam içeriklerinin değişmesine neden olmuştur. Çalışmamızda etkileşim
kavramı Chicago Okulu çalışmaları ışığında ele alınmaktadır. Gerçek zamanlı
reklamın ilk örneklerinden olan Ülker Caramio kampanyasına ait alt bant
reklamının çözümlemesi ile iletilerde izleyicinin görsel olarak hangi göstergeler
kullanılarak ilgisinin çekilmeye çalışıldığı üzerinde durulmaktadır. Ayrıca Kiraz
Mevsimi adlı dizinin bir sahnesine eklenen reklamın sahne konuşmaları ile
ilişkisi belirlenmektedir. Görsel metnin ve anlamlandırma boyutunun daha
ayrıntılı incelenmesi amacıyla hem görsel hem de dilsel göstergeler
anlambilimsel düzlem göz önünde bulundurularak ortaya konmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Etkileşim, Bant Reklamlar, Göstergebilim, Gerçek
Zamanlı Reklam
A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP
BETWEEN INTERACTION AND TV COMMERCIALS
ABSTRACT
Today, advances in communication technology has created environment
to the emergence of new advertising practices outside of traditional advertising
practices. Like the widespread use of Internet banner ads, the same is true for
Television banner ads. Interactivity of advertising space has led to the change
of advertising content as a new tool for a call to the consumer. In our study, the
concept of interaction studies is discussed in the light of the Chicago School.
As one of the first examples of Real-time ads, with the analysis of the Ülker
Caramio Campaign banner ad, it is intended to explain which indicators are
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used to take the viewer's visual attention. In addition, the relationship between
the advertising scene and the conversations of the serial Kiraz Mevsimi
(Cherry Season) are determined. In order to examine in more detail the visual
text and meaning, taking into account the semantic plane both visual and
linguistic indicators are revealed.
Keywords: interaction, banner, semiotics, real time advertising
GİRİŞ
Etkileşimcilik yaklaşımı, bireyi odak alarak incelemektedir. Bu
yaklaşım, toplumlar bireylerden oluştuğuna göre, onu ve ilişkilerini anlamadan
toplumu anlamanın mümkün olamayacağını savunur. Çünkü önemli olan
insandır, derler. Ancak insanların varlığı ve etkileşimleriyle toplum
oluşmaktadır. Bu yaklaşıma birçok düşünür çeşitli biçimlerde katkılarda
bulunmuştur. Bunlar arasında ünlü psikolog William James (1842-1910),
eğitimci John Dewey (1859-1952), sosyolog Charles Horton Cooley (18641929), William I. Thomas (1863-1947) ve George Herbert Mead (1863-1931)
sayılabilir. Etkileşim kuramcıları sembol üzerinde durarak, insanların semboller
aracılığıyla etkileşimde bulunduğunu öne sürerler. Bu nedenle bu kuramcılara,
Sembolik etkileşim kuramcıları da denilir. Sembolik etkileşim, bireyler arasında
sembollerle yapılan etkileşim anlamına gelmektedir.
Toplumsal etkileşimleri incelemek için kullanılan etnografya yöntemi
mikro toplumbilimin temelini oluşturur. Bu toplumbilim, eğitimbilimci John
Dewey ve sosyal psikolog George Herbert Mead’in yandaşı oldukları Amerikan
yararcılık felsefesine kulak verir. Yararcılık tüm Chicago Okulu’na damgasını
vurduysa da özellikle Charles Horton Cooley’i etkilemiştir. Cooley, önce
ulaşımın örgütsel etkisini inceleyerek daha sonra Mead’in ardından aktörlerin
simgesel etkileşimlerinin etnografyasına kendini adayarak iletişim olaylarının
ve süreçlerinin çözümlenmesinde öncülük etmiştir. Özelliği, “Yüzyüze,
senlibenli bir ortaklık ve işbirliği” olan grupları belirtmek için “birincil grup”
deyimini ilk kez kullanan Cooley’dir (Mattelart ve Mattelart, 2003: 26).
Birey, hem yaşam öyküsünün yansıttığı eşsiz, biricik bir deneyi
gerçekleştirebilir ve hem de davranışları törpüleyen ve benzeştiren güçlerin
egemenliğinde olabilir. Chicago Okulu’nun medyaya yönelik ve onları hem
bireysel deneyimi özgürleştirici, derinleştirici etkenler ve hem de toplumsal
ilişkilerin yüzeyselleşmesinin, toplumsal çözülmenin hızlandırıcıları sayan
anlayışında da kentsel kişiliğin bu iki yönlüğü bulunur. Eğer iletişim varsa bu
bireysel ayrılıkların gereğidir. Birey, benzeştiren güçlerin tam egemenliği
altında olsa da, onlardan kurtulma gücüne de sahiptir (Dewey, 1927’den aktaran
Mattelart ve Mattelart, 2003: 27).
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Steuer (1992: 84)’ın görüşüne göre etkileşim, “kullanıcıların aracı olan
çevre içinde gerçek zamanlı olarak format ve içerik üzerinde değişiklik yaparak
katılımda bulunmaları” anlamına gelmektedir (Steuer, 1992’den aktaran Liu ve
Shrum, 2002: 54). Daha yakından inceleme yapıldığında, etkileşimin farklı
tanımlarının, odağın kullanıcı-makine etkileşimi, kullanıcı-kullanıcı etkileşimi
veya kullanıcı- mesaj etkileşimi olması durumuna göre sınıflandırılabilir (Cho
ve Leckenby, 1997’den aktaran Liu ve Shrum, 2002: 54).
Liu ve Shrum (2002: 54)’a göre etkileşimde önemli üç öğe (kullanıcımakine, kullanıcı- kullanıcı, kullanıcı-mesaj) olmasına rağmen, pek az tanım bu
üç öğeyi birleştirmektedir. Yazarların üç boyutlu etkileşim modelinde
amaçlanan üç tip etkileşimi içinde barındıran üç boyutlu bir etkileşim yapısı
oluşturmaktır. Tanımda tüketicilerin çevrimiçi deneyimlerinden bahsedilerek
çevrimiçi iletişimde etkileşimin potansiyel faydaları ve engelleri tanımlanmış,
etkileşimin üç boyutunun aktif kontrol, iki yönlü iletişim ve eş zamanlılık
olduğu belirtilmiştir. Etkileşim, “iki ya da daha fazla iletişim grubunun bir
iletişim ortamında mesajlarla birbirlerini eş zamanlı olarak etkileme
dereceleridir”.
Yapılan çeşitli tanımlar içerisinde bu çalışma açısından en önemlisi,
İletişim Bilimci Carrie Heeter’ın yapmış olduğu etkileşim kavramının tanımıdır.
Heeter (1989) etkileşim kavramının tanımını, medyanın kaç tane ve ne tür
özelliklerinin etkileşimli iletişime izin verdiği temeline dayandırarak yapmıştır.
Heeter (1989) “etkileşimin, var olan seçeneklerin karmaşıklığı, kullanıcının
enformasyona ulaşmak için gösterdiği çaba, kullanıcıya cevap verme,
enformasyon kullanımının izlenmesi, kullanıcıya sağlanan enformasyon ekleme
kolaylığı ve kullanıcılar arasında kişiler arası iletişim kurma kolaylığını içeren
çok boyutlu bir kavram” olduğunu belirtmiştir. Heeter’ın yapmış olduğu
etkileşim kavramının bu tanımı, bir medyayı diğer bir medyadan daha fazla
neyin etkileşimli yaptığını ölçen bir standart sağlamıştır (Aktaş, 2009: 9-10).
Etkileşimli (Interaktif) Reklamlar
Reklam alanında etkileşimlilik, bire bir tüketiciye seslenen yeni araçların
varlığıyla reklam içeriklerinin değişmesine neden olmuş; hedef kitlenin
doğrudan kendisine, onların beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek reklam
mesajlarının oluşturulmasını zorunlu kılmıştır. Bu teknolojik yeniliklerle her
gün izleyici televizyondan, gazetelerden, açık hava reklamlarından, direkt
mesajlardan, elektronik postalardan, Internet banner reklamlardan, popup’lardan ve daha birçoklarından aktarılan yüzlerce reklam mesajıyla
karşılaşmaktadır.
Bant Reklamlar
Bant reklamlarda geri dönüşün sağlanması ve etki; uygulamanın rengiyle,
hareketli veya hareketsiz olmasıyla, kullanılan animasyonlarla ilgilidir. Bant
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reklamlara klasik açık hava uygulamalarının gelişmiş etkileşimli biçimi demek
mümkündür. Sutherland ve Sylvester (2004: 324)’e göre bant reklamlar, marka
bilinirliği ve algılanan reklam varlığını oluşturmaya yardımcı olurlar, az, öz ve
basit mesaj yapılarıyla algılanması kolaydırlar ve marka geliştirmeye yardımcı
olurlar. Böylelikle markanın algılanan varlığının derecesi artmaktadır. Bant
reklamlar tüketiciye uzun bir mesaj aktarma amacı gütmezler. Asıl amaç
tüketicinin ilgisini çekmektir.
Televizyonda Alt Bant Reklam
Reklamcılıkta artık yeni alternatifler aranmakta, tüketicilere farklı reklam
türleri ile ulaşılmaya çalışılmaktadır. Tüketicide istenilen etkinin gücünü
arttırmak için alternatif mecra ve yöntemler ile çizgi üstü dediğimiz televizyon,
radyo ve yazılı basın reklamları desteklenmektedir. İnternette kullanımı yaygın
olan banner reklamlar, Türkiye’de televizyonda da yoğunlukla kullanılmaktadır.
Diğer televizyon spotlarından en büyük farkı, reklam kuşağının içerisinde yer
almaması, herhangi bir televizyon programının içerisinde bir anda görüntüye
gelmesi ve program akışı durdurulmadan marka ile ilgili mesajın tüketiciye
iletilmesidir. Bu özelliklerinden ötürü de izleyici, programı izlerken marka ile
ilgili bilgiyi de istem dışı almaktadır (Çelik, Kurtoğlu, Mavnacıoğlu,
Karavelioğlu, 2004:253-254).
Modern insan televizyonda, patronuna başkaldıran bir işçiyi, kendisine
hakaret eden kişiyi döven aktörü, bir çok engele karşı aşklarını yaşayan âşıkları
izlerken onlarda kendisini bulmakta, kendisini onlarla özdeşleştirmektedir.
Çünkü televizyon program türlerinden kurmacaya dayalı yapıları olan popüler
kültür karakterleri, zaman ve mekan gibi araçlarla öyküleme yöntemi kullanarak
dramatik bir yapı oluşturmakta; izleyicinin düş görme ve fantazyalara olan
gereksinimleri bir noktada giderilmektedir (Geraghty et al., 1998: 65’den
aktaran aktaran Güllüoğlu, 2011: 78).
Televizyon anlatımında anındalık ve canlılık etkisinin yaratılması önemli
bir boyuttur. John Ellis (2002)’e göre televizyonda görüntü olayı, televizyon
aygıtının doğasından kaynaklanan kimi özellikler ve kameranın retoriği
sebebiyle anındalık, oradalık ve hatta canlılık etkisi yaratmaktadır. Bu etki
olayı, sadece canlılık ya da canlı yayın sorunuyla sınırlı kalmamakta; televizyon
görüntüsünün doğrudanlığı ve aracısız iletildiği etkisini de yaratmaktadır.
Bunun doğal sonucu olarak televizyon, izleyicinin hemen yanındaymış, samimi
bir ortamda bir aradaymış gibi bir yanılsama oluşturmaktadır (aktaran
Güllüoğlu, 2011: 80).
Gerçek zamanlı reklam
Son yirmi yılda, online reklam kurumsal iletişimin en önemli
unsurlarından biri haline gelmiştir. Statik banner reklamlar başlangıçta hakim
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iken, arama türü1 (Varian, 2007’den aktaran Stange ve Funk, 2014: 305) reklam
artık küresel çevrimiçi (online) reklam harcamalarının en büyük bölümünü
kapsamaktadır. Son yıllarda, çevrimiçi reklamın yeni bir formu olarak gerçek
zamanlı reklam artarak kullanılmaktadır (Stange ve Funk, 2014: 305). Gerçek
zamanlı reklam, ekonomik, metodolojik, teknik ve sosyal gibi disiplinlerarası
birçok konuyla karakterize edilmektedir (Stange ve Funk, 2014: 308). Liu ve
Shrum, eş zamanlılığı, iletişim sürecinde mesajların ve cevapların aynı anda
birbirini saniyeler içerisinde takip eder bir şekilde meydana gelmesi ve sistemin
cevap verilebilir nitelikte olması şeklinde açıklamakta ve eş zamanlılığın
etkileşimin gerçekleşmesini sağlayan en önemli boyut olduğunu
savunmaktadır (Liu ve Shrum, 2002: 69).
Ülker Caramio “Gerçek zamanlı pazarlama, yüzlerce sloganı olan reklam,
değişik bi kafa. Hepsini biz yaptık. İzle, hoşuna gidecek.” diye yayınladığı
YouTube videosuyla başlattığı kampanyada Twitter’da dikkat çeken işleri
hedeflemiştir. Ülker Caramio’ya bir kimlik kazandırılarak Twitter’daki
kullanıcıyla iki yönlü iletişimi başlatmak üzere Caramio yazan her tweete
eğlenceli paylaşımlarla geri dönüş yapılmaktadır. Ülker Caramio, Twitter’da
gerçek zamanlılığı, hazırladığı televizyon reklamıyla da bütünleştirmeyi
amaçlamıştır. Geleneksel ve yeni medyanın bütünleştirilmesi haricinde Ülker
Caramio’nun gerçek zamanlı pazarlama kampanyası ile sadece gündeme dahil
olmak değil aynı zamanda içinde Caramio geçen tweetlere kısa sürede cevap
vermek hedeflenmektedir (Ferah, 2015).
Yöntem
Televizyonun anlatı metinleri (textleri) durum komedileri (sitcom), çizgi
filmler, polisiye diziler, soap-operalar, reklam filmleri, TV filmleri ve TV
dizileri gibi televizyonun "eğlendirme" işlevini yerine getiren programlardır.
Göstergeler ve ilişkiler göstergebilimsel çözümlemenin iki anahtar kavramıdır.
TV göstergebiliminde dikkatin odaklandığı her hangi bir metnin biçim ve
içeriğinin nedensiz geçici bir ayrımını yapmakta ve o metni oluşturan
göstergeler sistemi üzerinde durulmaktadır. Böylece televizyonda bir an için
görünen bir sofra, biftek, patates kızartması, elmalı pay olarak değil, sosyal
durum, zevk, incelik, milliyet vb. türünde kavramlar olarak anlam yaratmaktadır
(Parsa, 1999: 23).
Göstergebilim
Pragmatizmin kurucu babası mantıkçı ve matematikçi C. S. Pierce kendi
felsefesini bir anlam kuramı olarak konumlandırmıştır (Demir, 2015). Peirce,
1

Yazarın notu: Arama türü reklamlar (Search Advertising) arama motoru aracılığı ile aranan
reklamların web sayfalarına çevrimiçi olarak yerleştirilmesi.
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yararcılığı bir göstergeler kuramının ya da göstergebilimin temellerini atmak
için açıklayıcı bir yöntem olarak kullanır. Köklü bir deneycilik olan yararcılık
yöntemi soyutlamalara karşıdır. Evrensel gerçekler karşısındaki kuşkusu
nesnelere somut bir bakış açısını ayrıcalıklı kılar. Yararcılık, “sözcüklerin
anlamını yerleştirmek için bir kuraldan başka bir şey değildir. Buna koşut
olarak, mantık, göstergebilimsel olarak tanımlanır (Mattelart ve Mattelart, 2003:
27). Peirce’e göre, göstergebilim ‘her çeşit bilimsel inceleme için bir başvuru
çerçevesi oluşturan genel bir kuramdır’. Peirce’ün kuramının en önemli özelliği
gösterge kavramına yönelik yapmış olduğu tanımlama ve üçlüklere dayalı
sınıflandırmadan kaynaklanmaktadır (Rifat, 2005: 116).
Peirce’ün ilk üçlü ayrımı gösterge, yorumlayan ve nesnedir. Peirce
göstergelerin sınıflandırılmasında da üç ayrı üçlük belirler. İlk bölümleme,
göstergenin kendisinin gerçek bir varlık olmasına, ikinci bölümleme gösterge
ile nesnesi arasındaki ilişkiye, üçüncü bölümleme ise yorumlayanın göstergeyi
hangi biçimde gördüğüne göre yapılır. Ancak bu üçlüklerden en önemlisi
gösterge ile nesnesi arasındaki ilişkiye dayanılarak yapılandır ki bu üçlüğe
dayanılarak yapılan pek çok göstergebilimsel araştırma vardır. İkinci üçlüğe
göre gösterge; görüntüsel gösterge, belirti ve simge olabilir. Görüntüsel
gösterge, belirttiği nesne var olmasa bile kendisi anlamlıdır. Çünkü nesnesiyle
arasında benzerlik vardır. Belirti, “nesnesi ortadan kalktığında kendisini
gösterge yapan özelliği hemen yitirecek olan ama yorumlayan bulunmadığında
bu özelliği yitirmeyecek olan bir göstergedir. Sözgelimi: İçinde ateş edilmiş
olabileceğini gösteren bir kurşun deliğinin bulunduğu bir mulaj; eğer ateş
edilmemiş olsaydı, delik olmayacaktı; ama burada bir delik var, herhangi biri
bunu ateş edilmiş olmasına bağlasın ya da bağlamasın” (Peirce’den aktaran
Rifat, 2005: 118).
Simge, “yorumlayan olmasaydı kendisini gösterge yapan özelliğini
yitirecek olan bir göstergedir”. Simge, toplumsal uzlaşıya dayalıdır ve
nesnesiyle arasındaki ilişki saymaca yani nedensizdir ((Peirce’den aktaran Rifat,
2005: 119). Televizyon ikonik bir dile sahiptir. Ekrandaki hangi tür program
içersinde olursa olsun bize bir şeyler anlatan ikonlar yer almaktadır. Peirce
gösterge tanımlamalarında ikon göstergelerin nesnelerine bire bir benzemekte
olduğunu belirtmekte ve örnek olarak da fotoğrafı vermektedir. Birçok kültürde
özellikli, zengin yan anlamlar kazanmış ve buna bağlı olarak çok güçlü durağan
anlamlar taşıyan birçok gösterge bulunmaktadır (Parsa, 1999: 24).
Mitler
Toplumsal anlamlandırmanın sistematik yapısının incelenmesi
semiyolojinin en önemli yanıdır. Roland Barthes’ın bu konuya eğilmesinin
nedeni, burjuva toplumunun kendini donattığı temsil etme biçimleridir.
Mythologies isimli yapıtında Barthes, yeme, giyinme, tatile gitme gibi
faaliyetlerin işaret sistemlerinin, bir anlamlandırma sistemi olan “mit”ler
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tarafından yönlendirildiğini ifade eder (Coward ve Ellis, 1985: 51).
Göstergelerin ikinci düzeyde işleyişine ilişkin olarak Barthes’ın açımladığı
kavramlardan biri olan mit, “bir şey üzerine düşünme, onu kavramlaştırma ve
anlamanın kültürel yoludur” Başka bir tanıma göre mit “bir kültürün gerçekliğin
ya da doğanın bazı görünümlerini açıklamasını ya da anlamasını sağlayan bir
öykü” olarak tanımlanır (Fiske, 2003: 118).

Şekil. Barthes’iniki anlamlandırma düzeyi. Birincinin gösterge sistemi ikinci düzeyde
kültürün değer sistemi içine yerleştirilmiştir (Fiske, 2003: 120)

Çalışmamızda, Ülker Caramio alt bant reklamının çözümlemesi yapılarak
iletilerde izleyicinin hem görsel hem de işitsel olarak hangi göstergeler ve
arketipler kullanılarak ilgisinin çekilmeye çalışıldığı üzerinde durulmaktadır.
Göstergebilimin metin çözümlemeye ilişkin sunduğu araçlar kullanılarak alt
bant reklamın bulundurduğu görseller ele alınmaktadır. Bir metnin anlam
evrenine girmede ve nesnel açıdan değerlendirmede göstergebilimsel yöntemin
işlediği ve çözümlemeciye bir bakış açısı kazandırdığı görülmüştür (İşeri,
2013).
İşaretlerin, düz anlamlarını ve yan anlamlarını değerlendirmeden reklama
yönelik bütünsel bir analiz elde etmek çoğunlukla mümkün olmamakta bu
sebeple reklamlar analiz edilmek istendiğinde araştırmacılar sıklıkla
göstergebilimsel analizden faydalanmaktadırlar (Elden vd.,2005: 490).
Ayrıca Kiraz Mevsimi adlı dizinin bir sahnesine eklenen reklamın sahne
konuşmaları ile bağlantısı ortaya konmakta, görsel metnin ve anlamlandırma
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boyutunun daha ayrıntılı incelenmesi amacıyla hem görsel hem de dilsel
göstergeler anlambilimsel düzlem göz önünde bulundurularak ortaya
konmaktadır. Reklamın tüm görsel öğeleri ve reklam unsurları düzanlam,
yananlam, mit ve simge açısından incelenmektedir.
Göstergebilim bize reklamda marka kişiliğinin arketipler kullanılarak
nasıl yaratıldığını anlamamızda yardımcı olmaktadır. Göstergebilimsel
yaklaşımla değerlendirildiğinde reklam, gerçek veya temsili ürün görüntüsünü
yansıtan ve anlamı alıcı tarafından, işaretin oluştuğu içeriğe dayandırılarak
yorumlanmasına bağlı olan, bir işaret olarak tanımlanabilir. Reklamcı her ne
kadar marka için bir kişilik yaratmış olsa da bu tüketicinin de markaya bu
kişilik özelliklerini atfedeceği anlamına gelmemektedir. Tüketicinin, marka
karakterini kavrayabilmek için reklamı yorumlaması gerekir. Tüketici
reklamdaki kişilik özelliğini kavradıktan sonra, bu kişilik özelliği reklamı
yapılan ürünle ve tüketiciyle ilişkilendirilebilir (Ourwersloot ve Tudorica,
2001: 14’den aktaran Yakın vd., 2014: 348) .
Analiz
Ülker Caramio hayata geçirdiği gerçek zamanlı pazarlama kampanyası
ile sosyal medyanın nabzını tutarak, etkileşimini artırmayı hedeflemiştir.
“Acayip Sloganlar” başlıklı kampanyasını hayata geçiren marka, sosyal
medyada en çok konuşulan konularda oluşturulan sloganları ile internet ve
televizyon reklamlarında kullanıcıların karşısına çıkmıştır.
Pazarlama kampanyası ile sosyal medya hesapları üzerinden takipçileri
ile olan iletişimini artıran Ülker Caramio; hedef kitlesine uygun, dijital
odaklı, takipçilerinin dilinden konuşan ve onları şaşırtan reklam filmleri
yayınlamaktadır.

Ülker Caramio Logosu: ÜLKER Caramio sözcüğü sarı açık kahve zemin üzerinde, kahverengi, sağa yatmış özel bir yazı stili ile
yazılmıştır. Yazı karakteri dinamik, genç, eğlenceli ve modern çağrışımı
içermektedir.
Ülker Caramio alt bant reklamında Ülker Caramio markasının fon
renkleri bütünlüğü tamamlamak üzere aynen kullanılmaktadır. Reklamda
kahverenginin yumuşak ve pastel bir tonu seçilmiş ve fonda bulunan renk, bant
reklamın yukarıdan orta kısmına doğru gelindiğinde sarıya doğru açılmaktadır.
Sıcak renklerden olan kahverengi doğallığı, sadakati, yumuşaklığı, hoş bir tadı,
sıcaklığı ve iletişimi simgeler. Sarı renk ise canlılık, gün ışığı, mutluluk, huzur,
sükûnet ifadesidir. Kahverengi ve sarının anlamları Ülker Caramio markasının
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vermek istediği mesajla örtüşmektedir. Çünkü çikolata kavramı tat, mutluluk ve
sıcaklıktır.
Alt bant reklam metni: “Sen de beni kimseyle paylaşmak istemiyorsun
değil mi?” şeklindeki reklam metni (bkz. Resim 1), ÜLKER Caramio markası
için pek çok yeniliğin habercisi olmakta ve bir sürecin başladığını
müjdelemektedir. Alt bant reklamda yazı aralıklı ve kolay okunabilir bir fontla
sunulmaktadır. Reklam metninin alt ortasında yer alan
Caramio etiketi
altında herkesin birbirinin paylaştığı mesajları görmesinin sağlanması, bu etiket
altında kişileri bir araya getirmek dolayısıyla Twitter mesajlarının artırılması
hedeflenmektedir.

Resim 1: Gerçek zamanlı bir reklam oluşturmak üzere Kiraz Mevsimi
adlı dizinin bir sahnesi Ülker Caramio alt bant reklamı ile görüntülenmektedir.
Ülker Caramio televizyon alt bant reklamının gerçek zamanlı olarak dizi
sahnesi ile görüntüsel anlatımı aşağıda detaylı olarak ele alınmaktadır.
Reklam Analiz Modeli
Gösterge: Reklam filminin kendisi
Gösterenler (Düz Anlam) : Görsel Metin (reklamda yansıtılan tüm
görsel öğeler, öğelerin yansıtılma şekli), sözel metin (dış ses, sloganlar,
konuşmalar, müzik, jingle, ses efektleri), yazılı metin (slogan, logo ve diğer
yazılar)
Gösterilenler (Yan Anlam) : Aşk, kıskançlık (aşık), eğlendirici olmak
(soytarı), dostluk (yardımsever)
Analiz: Kuramsal çerçeve ve araştırmanın parçasıyla paralellik
gösterecek şekilde gösteren ve gösterilen arasındaki ilişkinin yorumlanması.
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Göstergebilim, gösterge olarak değerlendirilen bir televizyon reklamının,
hemen her sahnesinde yer alan görsel öğelerin birer gösterge olarak ele
alınmasına imkân tanıyacak kadar geniş ve detaylı analizler yapılmasını
sağlayan bir yöntemdir. Bu araştırmada analizi yapılan reklamlar gösterge
olarak ele alınmış ve reklamlarda yer alan görsel, sözel ve işitsel öğeler birer
gösteren olarak değerlendirilmiş ve incelenmiştir. Araştırma kapsamındaki alt
bant reklamın analizi yapılırken marka kişilik arketiplerinin belirlenilmesine
odaklanılmıştır.
Örnek Reklam Analizi: Televizyon dizisi Kiraz Mevsimi içinde Ülker
Caramio alt bant reklamı
GÖSTERGE: Televizyon dizisi Kiraz Mevsimi içinde Ülker Caramio alt
bant reklam filmi
GÖSTERENLER:
SAHNE

Tek sahne

MÜZİK

Heyecanlı bir müzik

OLAY
Kafenin mutfağında Sibel (evli) ve Burcu (Emre’nin sevgilisi)
konuşmaktadırlar. Emre’yi bir gece önce dışarıda başka bir kızla samimi
gördükleri için Burcu çok kıskanmıştır. Sibel de durumu öğrenmek için ona
yardım etmektedir. Emre, Sibel ve İlker’in restoranında içeride oturmaktadır.
Masadan Emre’nin telefonunu çaktırmadan alan Sibel, Burcu ile restoranın
mutfağında telefonu kurcalamaya başlarlar. Son görüşmelerden kızın adını
tahmin ettikleri an telefon çalar ve arayan kıskandıkları o kızdır. Ne
yapacaklarını bilemezler ve telefonu Sibel açar. Sahnede geçen konuşmalar
aşağıdaki gibidir:
Burcu heyecanlı ve telaşlıdır. Fonda tempolu müzik devam eder.
- Ver şunu ver ver ver. Bak sen bak bak Deniz diye biriyle
konuşmuş. Hem de üç kere kesin o kız Telaşı artar ve heyecanlanır. O
anda
- Deniz arıyor Deniz arıyor
-Burcu ne yapıcaz şimdi yaaa Emre duyacak şimdi ya
-Bilmiyomm bilmiyomm
Telefonu Sibel e vermeye çalışır
-Tut tut tutt
-Hayır sen tut
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Ortamda telaş artmıştır. Yakalanma korkusu ve heyecan görülmektedir.
Sibel telefonu açar. Sakince konuşmaya çalışır.
- Efendim
-Aa pardon Ben Emre’yi aramıştım..
-Doğru aradınız. Emre şu anda müsait değil. Ben arkadaşıyım Sibel
-Sen ne diye konuşuyosun bu kızla yaa? Kapat kapat
-İii evet evet haa demek emre bahsetti evet ben kafenin sahibi Sibel
-Bak bak bütün hayatını da anlatmış bütün hayatını da ezbere biliyormuş
benim sevgilimin çağır çağır o kızı buraya saçını başını bi güzel yolucam
-Evet evet ben de sizi tanımak isterim (bu arada evli genç kadın Sibel
Burcu yu sakinleştirmeye çalışmaktadır) e tabi buyurun buyurun kafeye gelin
kahve içelim haa ha yok yok kolay bulursunuz tamam tamam bekliyoruz (Sibel
sakin kalmaya çalışarak telefonu kapatır).
(Çekim yüzlere odaklanmıştır. Mimik ve jestler duyguları kolayca fark
edilir biçimde görülmektedir).
-Geliyo mu?
-Idıı geliyo da emreyle karşılaşırsa napcaz burcu yaa
-Ay Boşver boşver daha iyi biz de hep beraber yüzleşmiş oluruz di mi
Eş zamanlı olarak alt bant reklam görüntülenir.
-Ay Burcu biz napıcaz ben şu telefonu götüreyim bari (Sibel elinde
telefonla yemek salonuna geçer)
-Götür (Burcu saçını karıştırarak sakinleşmeye çalışmaktadır).
GÖSTERİLEN: Aşk, kıskançlık, yardımseverlik, dostluk, paylaşamamak.
GÖSTERENLER:
1.Arketip: Burcu (aşık)
2.Arketip: Sibel (yardımsever)
3.Arketip: Emre (sevgili, paylaşılamayan, masum)
4.Arketip: Caramio (soytarı, eğlendiren, haz, mutlu bir an=sevgili,
paylaşılamayan)
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Araştırmanın ikinci sorusuna yanıt verebilmek adına reklam mesajlarında
hangi kişilik arketiplerinin kullanıldığını sorguladığımızda reklam filmlerinde
marka kişiliği belirlemede kullanılan arketiplerden dördüne (yardımsever, aşık,
soytarı, masum) ilişkin gösterenler belirlendiği görülmektedir.
Aşık (Lover) Arketipi: Aşık arketipinin temel nitelikleri içten, romantik,
şehvetli ve özellikle tutkulu olmasıdır. (Batey, 2008: 38’den aktaran Yakın vd.,
2014: 347) .
Soytarı (Jester) Arketipi: Soytarının temel arzusu, anı yaşamak ve keyfini
çıkarmaktır. Doğal olarak Soytarının en büyük korkusu da sıkkınlık veya sıkıcı
olmaktır. Amacını gerçekleştirmek için takip ettiği strateji oyun oynamak,
şakalar yapmak ve eğlenceli olmaktır. (Faber ve Mayer, 2009: 197’den aktaran
Yakın vd., 2014: 347).
Yardımsever/Koruyucu (Caregiver) Arketipi: Yardımsever arketipinin
genel nitelikleri arasında koruyuculuğu, yardımseverliği, şefkatli ve cömert
oluşu, özverili, fedakâr, iyiliksever, dostane, faydası dokunan ve güvenilir,
empati kurabilir olması gibi nitelikler yer alır (Batey, 2008: 38’den aktaran
Yakın vd., 2014: 347).
Masum (Innocent) Arketipi: Güvenilir, saf, erdemli, iyimser, mutlu,
olumlu, yaşamdan ümitli, alçakgönüllü ve sakin olmak masum arketipinin
belirgin niteliklerindendir (Mark ve Pearson, 2001: 53 ) (Batey, 2008: 41’den
aktaran Yakın vd., 2014: 347).
ANALİZ: Reklamın verildiği sahnede iki arkadaş (Sibel ve Burcu)
kafenin mutfağında telaşlı bir şekilde konuşmaktadırlar. Burcu, Emre’yi başka
bir kızla görüp kıskanmış, Sibel de içeride her şeyden habersiz oturan Emre’nin
telefonunu masadan çaktırmadan almaya yardım etmiş, ne yapacaklarını bilmez
bir durumda kafenin mutfağında sohbet etmektedirler. Burcu aşık arketipiyle
Emre’yi paylaşamayan, Sibel yardımsever arketipiyle Burcu’ya yardım eden,
Emre masum arketipiyle bütün bunlardan habersiz olarak gösterilen kişilerdir.
Alt bant reklamda ‘Sen de beni kimseyle paylaşmak istemiyorsun değil mi?’
sorusuyla Ülker Caramio konuşturulup sahneye entegre edilmiştir. Ülker
Caramio bir çikolata olarak sevgiliyle özdeşleştirilmiş ve paylaşılamayacağı
durumuna vurgu yapılmıştır. Tüketicinin Ülker Caramio’ya aşkla ve tutkuyla
bağlanacağı ve de kimseyle paylaşamayacağı kadar seveceği hissettirilerek
marka kimliği yaratılmıştır. Ülker Caramio bir sevgili gibidir. Mutlu bir an’dır.
Ve ne bu an ne de sevgili (Ülker Caramio) başkalarıyla paylaşılamayacak kadar
değerlidir. Tüketicide bu duygu yaratılarak Ülker Caramio markası tutkulu,
eğlenceli, haz ve mutluluk verici, paylaşılamayan şeklinde sunulmuştur.
Sahnede replikle aynı anda alt bant reklamın girmesi gerçek zamanlı yapılan bir
reklama dikkat çekmektedir. Sevgili, aşk, kıskançlık, çikolata, tutku, haz,
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mutluluk, dostluk, yardımseverlik ve masumiyet hepsi aynı anda tüketicinin
duygularına ulaşarak çikolata ve sevgili özdeşleştirilmiş, marka kimliği bu yolla
oluşturulmuştur.
Ülker Caramio için, alt bant reklamda “soytarı” kişilik arketipinden
faydalanılmış, bunu dizinin içindeki karakterlerle ve sahneyle özdeşleştirip
insanları şaşırtmayı seven ve onları eğlendirmenin bir yolunu bulabilen sıra dışı
bir tarz yaratmıştır2.
Analiz sonucuna göre, araştırma dâhilindeki reklamın marka kişilik
arketiplerini yansıtan göstergelerini yardımsever kişilik arketipi için şefkat,
dostluk, anlayış; soytarı kişilik arketipi için şaşırtmak, eğlendirmek, güldürmek,
neşelendirmek; aşık arketipi için başka bir kadın, romantizm, kıskançlık,
paylaşamamak; masum arketipi içinse gerçekten aldatmayan ve bunlardan
haberi olmayan, sadece sıradan bir kız arkadaşıyla görüntü vermiş erkek
şeklinde sıralayabiliriz.
Markalar yardımsever arketipi kullandıklarında işini iyi bilen,
oluşabilecek sorunlarda yardım elini uzatacağından şüphe duymadığımız
çalışanlar sayesinde kendimizi güvende hissedebileceğimiz ve bu yöndeki
korkularımızı gidermeye yönelik bir eylemde bulunmuş oluyorlar. Yardımsever
arketipinin fonksiyonu da kontrol edilemeyen kaos durumlarında kişilerin
kendini güvende hissetmesini sağlamaktır.
Benzer şekilde marka kişiliği olarak soytarı arketipini tercih eden Ülker
Caramio markası, eğlendirici kişilikleriyle ürüne uzaktan bakan potansiyel
tüketici kitlesinin dikkatini çekmekte ve onlara biz de sizden biriyiz mesajını
vermektedirler. Aşık ve yardımsever arketipleri, kendisini dışlanmış hisseden
bir kişinin veya kesimin kendisini bir gruba, aileye veya topluma ait
hissetmesine yardımcı olan bir fonksiyona sahiptir. Aynı zamanda aşık birisinin
sevgilisini paylaşamayacağı gibi Ülker Caramio marka çikolatasını da
paylaşamayacağı ve tutkuyla seveceği mesajını iletmektedir. Çikolatanın
eğlendirici, mutluluk verici yönüne de bu yolla vurgu yapmaktadır.
Masum arketipinin aldatılmak, boşluğa düşmek, bunalıma girmek gibi
içsel gerilimleri ortadan kaldırarak müşterilerin mutluluğa kavuşmalarını
sağlamak gibi amacı bulunmaktadır.
Bu açıdan değerlendirildiğinde yardımsever, soytarı, âşık, masum
arketiplerini markalarının iletişim mesajlarında kullanan çikolata firması Ülker
Caramio reklam filmlerinin, kişilik arketiplerinin doğru kullanımına örnek teşkil
edecek nitelikte olduğu söylenebilir.

2

Plasenta Reklam Ajansı tarafından alınan bilgiye göre alt bant reklam sadece girdiği film
sahnesiyle değil öyküyle özdeşleştirilmektedir.
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Kişilik arka tiplerinin diğer marka kişiliği geliştirme modellerinden farkı,
hedeflenen kitlenin kişiliğinden çok, hedef tüketici kitlesinin içte yatan ama
gerçekleştirmekte zorlandığı söz konusu motivatörlere seslenmesidir.
Peirce’ ün Gösterge Çeşitleri: Gösterge kategorileri göstergebilim
çalışmalarında önemli bir yer tutmaktadır. Peirce, göstergeleri üç grupta
sınıflandırmıştır: Görüntüsel gösterge(imge), belirti ve simge.
Görüntüsel gösterge
Gösterilen – Ülker Caramio: çikolata (alt bant reklam) / sevgili (dizi)
Gösteren – Alt bant reklam / Kiraz Mevsimi dizisi
Belirti (neden-sonuç ilişkisi)
Paylaşmamak –
verdiği için

çikolata (alt bant reklam) – eğlence, mutluluk ve lezzet
sevgili (dizi) – kıskanıldığı, sahiplenildiği için

Simge (dilin sözcükleri – gösteren/gösterilen ilişkisi)
“Sen de beni kimseyle paylaşmak istemiyorsun değil mi?”
Alt bant reklamda çikolata mutlu anlar ve lezzet verdiği için
paylaşılamamaktadır.
Dizide, toplumsal uzlaşma sevgilinin paylaşılamayacağı temeline
dayanmaktadır.
Sahne çözümlemesi:
Ayrıca R. Barthes, bir yapıyı göstergebilimsel açıdan incelerken dizime
uygulanacak çözümleyici çalışma olarak bölümlemeyi önermektedir (Barthes,
1999).
" ... dizim, dayanağı uzam olan bir göstergeler birleşimidir Eklemli dilde
bu uzam çizgiseldir ve tek yönlüdür (“söz zinciri” dir bu): _ki öge aynı anda
söylenemez. (geri çek, herkese karsı, insan yasamı): Burada her öge, değerini,
kendinden önce gelen ve kendini izleyen ögelerle kurduğu karşıtlıktan alır. Söz
zincir ögeler, birbirine gerçek anlamda bağlanmışlardır. Dizime uygulanan
çözümleyici çalışma, bölümlemedir. Bu çalışmada Ülker Caramio alt bant
reklamı yerleştirilen Kiraz Mevsimi dizisinin bir sahnesini, dizimsel sıralaması
üstünden anlambirimlere ve altanlambirimlere bölerek dizimsel sıralanmada
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görev yapan her bir parçayı bir önceki ve bir sonraki parça arasındaki ayırıcı
özellikleri hesap ederek oluşturulmuştur 3.
Her bir parça anlamlandırıldıktan sonra aynı anlamı taşıyan parçaları
sınıflandırdık. R. Barthes, Göstergebilimsel Serüven adlı eserinde, bir yapıyı
göstergebilimsel yöntemle inceleme sürecinde aynı görevi yapan parçaların
dizisel sıralanışları için yapılacak çözümleyici çalışma olarak sınıflandırmayı
önermektedir: "İkinci düzlem, yine Saussure'ün terimiyle, çağrışımlar
düzlemidir. Söylem (dizimsel düzlem) dışında, aralarında ortak bir yan bulunan
ögeler bellekte birbirlerini çağrıştırırlar ve böylece çeşitli bağıntıların egemen
olduğu öbekler oluştururlar.(...) Çağaşımlara uygulanan çözümleyici çalışma,
sınıflandırmadır." (Barthes, 1999).
Dizge, yapısındaki göstergelerin bölümlenmelerine, sıralanmalarına ve
sınıflandırmalarına dayalıdır.
Düzanlam – Yananlam
Anlamlama, göstergenin kazandığı değerdir ve gösteren ile gösterilen
arasında kurulan ilişki sonucunda ortaya çıkar. Düzanlam; metnin yüzeysel
yapısında, gösteren karsısında ilk aklımıza gelen kavramdır. Eğer aynı
gösterenden hareketle birden fazla gösterilen ile karşılaşılıyorsa, o zaman yan
anlamlardan söz edilebilir.
Anlambirim
Göstergebilim yöntemi ile yaklaştığımız metni, bütünlüklü bir dizge
olarak kabul edip anlam birimlere ayırdık. Bu ayırma işinde sahnedeki kişi
değişim noktalarını dikkate alarak bölümler saptadık. Bu bölümler anlam
birimleri oluşturmuştur. Bu bölümlemede kişi değişimlerinin, yönelim ve
davranış şekillerini etkilemesi nedeniyle parçalar kendi içlerinde anlam
bütünlüğüne sahiptir. Bu asamadan sonra anlam birimleri, anlam ve duygu
değişikliklerini dikkate alarak alt anlam birimlere böldük. Sonra birbiri arkasına
dizilen anlam birimlerin şifresini çözüp önermeleri alt alta dizerek ve
birbirleriyle benzer olanları aynı gruba dahil ederek (dizi kurarak), bu kez ana
önermelere ulaştık. Ana önermeleri kendi aralarında birleştirdiğimizde oyunun
anlamını taşıyan büyük cümleye ulaştık.
Çözümlemede Kullanılan Semboller (Çöğürcü, 2007: 34)

3

Neslihan Çöğürcü, Göstergebilimsel Yöntemle Strindberg’in Matmazel Julie Oyununun Metin
İncelemesi ve Sahne Yorumu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tiyatro Anabilim
Dalı Tiyatro Yönetmenliği Yüksek Lisans Tezi, Ankara-2007 künyeli tezin yöntem bölümünden
yararlanılmıştır.
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GÖSTERGELER:

KİŞİLER:
Toplum, kişilerden oluşur. Kişilerin cinsiyetleri ilişkilerinde önemli rol
oynar. İlişkiler de toplumsal ve ahlaki rolleri belirlediği gibi duyguları ve
davranışları da belirler. Toplumsal ilişkilerde arkadaşlık, dostluk, sevgili olma,
eş olma, iş sahibi olma, akrabalık gibi roller vardır. Ve bu rollere göre de
duygular ve davranışlar değişir. Sahnede Sibel ve eşi bir kafe işletmekte, Burcu
ve Emre onların yakın arkadaşlarıdır. Emre’nin beraber görüldüğü kız Burcu’da
kıskançlık duygusu yaratmış, aldatıldığı hissine kapılmasına neden olmuştur.
Aslında bu kız (Deniz) Emre’nin kız kardeşidir. Sibel de Burcu’yla olan
dostluğu nedeniyle, Emre’nin telefonunu gizlice almaya yardım etmiş, bu
durumu ortaya çıkarmak için ona yardımcı olmaya çalışmaktadır.
Toplum > İnsan =Kişiler

Cinsiyet

İnsan

Görünen

Rol x gerçek
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Toplumsal normlar V ahlaki normlar > İnsan
MEKAN:
İçinde bulunulan mekân insanları etkiler. Örneğin kafeler insanların
eğlenceli ve keyifli vakit geçirdikleri, sohbet ettikleri, bir şeyler içip yedikleri
ve de genellikle arkadaşların buluştukları mekânlardır. Sahnede bir kafe ve
kafenin mutfağı görülmektedir. İletişimin yüz yüze yapılması açısından
mekânlar önemlidir. Mutfak aynı zamanda yemek yapılan, yenilen ve sohbet
edilen bir yer olarak kadınlar için önemlidir. Burada kafenin mutfağına bu kadar
rahat girmeleri onların samimiyetini ve dostluğunu da göstermektedir.

Kafe

Mutfak = Mekan

Mutfak

Arkadaşlık

Yemek

sohbet

Dostluk

İnsanlar

Mekan

Dostluk

yardımseverlik

Toplum > Kişiler

ilişkiler

İnsanlar

İlişkiler

DUYGULAR:
İnsanlar ilişki durumlarına göre, duygular yaşarlar. Arkadaşlar,
yardımsever, vefakâr, paylaşımcıdır. Ancak sevgili ve eş durumlarında, aşık
olma durumunda, kıskançlık, paylaşamama, yanlış anlama, öfke, tutku gibi
karmaşık duygular işin içine girer. Sevdiğimiz şeyleri başkalarıyla
paylaşamayız. Duygular, mantığımızdan ağır basar. Aklımızla değil
duygularımızla hareket ederiz. Duygular ve arzular, insanın reddedemediği bir
parçasıdır. Ve yanlış anlamalar durumunda hata bile yaptırırlar. Aşk, tutkulu ve
arzulu bir duygudur. Paylaşmayı sevmez.
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Kıskançlık V Tutku

Aşk

Paylaşamamak

yardımseverlik

Dostluk
Akıl x Duygu

Yanlış anlama

hata

Aşk

Duygular

Sevgili x başkası

kıskançlık

Sevgili

paylaşamama

ÖNERMELER:

Toplum > İnsan =Kişiler

İnsanlar

Mekan

Toplum > Kişiler

Arkadaşlık

Yanlış anlama

İnsan

Cinsiyet

İnsanlar

İlişkiler

ilişkiler

Dostluk

yardımseverlik

hata

Kıskançlık V Tutku

Aşk

Mekan

Paylaşamamak
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Sevgili x başkası

kıskançlık

Aşk

Duygular

Sevgili

paylaşamama

Akıl x Duygu
ANLAM BİRİMLER:
Toplum > İnsan
İnsan =Kişiler

Cinsiyet

İnsan

İnsanlar

İlişkiler

İlişkiler

Mekan

Akıl x Duygu
ALTANLAM BİRİMLER:

Cafe

Mutfak = Mekan

Mutfak

Yemek

Arkadaşlık
Dostluk

Yanlış anlama

sohbet

Dostluk
yardımseverlik

hata
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Kıskançlık V Tutku

Sevgili x başkası

Kıskançlık

Aşk

kıskançlık

paylaşamama

REKLAM:
‘’SEN DE BENİ BAŞKASIYLA PAYLAŞMAK İSTEMİYORSUN DEĞİL
Mİ? ‘’
SEN = BURCU = HEDEF KİTLE = TÜKETİCİ
BEN = EMRE = ÜLKER CARAMIO = ÜRÜN = ÇİKOLATA
BAŞKASI = DENİZ = BAŞKA KIZ = KENDİNDEN BAŞKA HERKES

PAYLAŞAMAMAK

AŞK

KISKANÇLIK

TUTKU

ÜLKER CARAMIO = SEVGİLİ = AŞK = TUTKU= HAZ = MUTLULUK =
DUYGU = ARZU
ANLAMBİRİM DEĞERLENDİRMESİ
Kiraz Mevsimi adlı televizyon dizisinde sevgilisini başkasıyla gören
Burcu’nun kıskançlığını konu alan sahneyle aynı anda verilen Ülker Caramio
alt bant reklam repliği eşzamanlı olarak verildiğinden seyirciye, çikolata ve
sevgili özdeşleştirilerek sunulmuş, çikolatanın mutluluk, haz ve keyif veren
yönü aşkla bağdaşlaştırılmıştır. Ülker Caramio marka kimliği yaratırken
çikolatayı sevgili ve aşk gibi sunmuş ve paylaşılamayacak kadar özel kılmıştır.
Toplum insanlardan oluşur. İlişkiler toplumsal rollere göre değişir. Cinsiyet de
bu rollerden biridir. Arkadaşlık, yardımseverlik ve paylaşmak gibi duyguları
içerir. Sevgili olmak ve Aşk, tutku, kıskançlık, paylaşmamak gibi duyguları
içerir. Çikolata ve aşk özdeşleştirilmiş, Ülker Caramio sevgili gibi
paylaşılamayan olarak gösterilmiştir.
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SONUÇ
Geleneksel reklamcılığın yapısında değişimler yaşanmaya, kullandıkları
mecralar farklılaşmaya başlamıştır. Son dönemde örneklerine sık rastlamaya
başladığımız interaktif reklam uygulamaları kullanıcıyı da içeriğe dahil etme
özellikleriyle son derece ilgi çekiciler. Yoğunlukla kullanılan banner reklamlar,
arama motoru reklamları, sosyal medya reklamları, bloglar, forumlar, viral
reklamlar gibi reklam mecralarına her geçen gün yenileri katılmakta ama katılan
her yeni mecra, teknolojinin yeni bir ürünü olarak gündeme gelmektedir.
Gerçek zamanlı reklamlar da teknolojinin sunduğu faydalardan yararlanılarak
iletişim endüstrisi içinde izleyici ile etkileşim yaratmayı hedeflemektedirler.
Modern toplumlarda insanın dış gerçekliği ile kurduğu anlamlandırma
ilişkilerinden biri olan düş görme ve fantazyalara duyulan ihtiyaç artık iletişim
endüstrisi tarafından giderilmektedir. Modern insanın bu alanda tüketebileceği
popüler kültür ürünleri kitle iletişim araçları tarafından belirlenmekte ve
tüketiciye sunulmaktadır (Postman, 1994). Popüler kültür ve televizyon
birbirleri ile etkileşim içinde olan; birbirlerini besleyen ve yayan iki önemli
kavramdır. Güzel görünüm ve popüler izlence malzemeleriyle insanları etki
altına almak, mitleri beslemek, az düşündürüp çok eğlendirmek, içine girilmesi
kolay kolektif topluluklar ve herkesçe algılanabilen evrensel diller sunmak
televizyonun yayın mantığının temelleridir. Popüler kültür unsurları tüm bu
etkenlerin bileşimi olduğundan bu iki kavramın izleyici üzerinde sanal bir
gerçeklik oluşturduğunu ifade edebiliriz. Bu süreçte televizyon, görüntünün ve
söylemin gücünden yararlanarak sunduğu kurmaca dünya ile insanları kapsama
alanına çekmektedir (Güllüoğlu, 2011:77). Anlatı biçimleri, söylemek istediği
şeyi doğrudan gizlemeden söyleyebileceği gibi bazı durumlarda olgu, düşünce
ve buradan türeyebilecek her şeyi gizleyerek, örterek ya da maskeleyerek,
ironilerle süsleyerek de sunabilir. Hangi düzlemde ve hangi düzeyde yaratılmış
olursa olsun, aşamalı olarak karmaşıklaşan anlatıları çözümlemek, kavramak,
yorumlamak ve açıklamak da yeni bir üretim sürecini yaşamak, üretilmiş olan
anlamları, nasıl üretildiklerini yeniden yaşayarak sınıflandırmaktır. Anlam
bütünü olarak görülen nesnenin derindeki anlamını kavrayabilmek için,
unsurları arasındaki ilişkinin mantığı ve düzeni tespit edilmelidir (Çöğürcü,
2007).
Göstergebilimsel kodların çözümlenmesi, yarı gizli dizgelerin göstergeler
aracılığıyla reklamlara yüklenişi, yan anlamların iletişime katılışı ve iletişimin
kısa bir zaman diliminde gerçekleştirilmesi etkileşimli reklamcılığın
gelişmesinde etkili olmaktadır. Göstergebilimsel çözümleme, tüm göstergelerin
anlamsal katmanlarını irdelemekte, anlamlı bütüne ulaşmayı amaçlamaktadır.
Çalışmamızda da ortaya konduğu gibi marka kimliği oluşturulurken de rasyonel
değerler ya da duygusal değerler ön plana çıkarılmaktadır. Bu doğrultuda da
reklamlarda anlamın oluşturulmasında gösterge, gösterilen ilişkisinden ve
mitlerden yararlanıldığı görülmektedir.
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KÜRT MESELESİ NEDİR?

Etem ÇALIK
Ayşegül Büşra ÇALIK

ÖZET
Aslında etnik yapılarla ilgili çalışmalar her kişiye ve bölgeye göre farklı
algılanmakta ve farklı yorumlanmaktadır. Ancak bilimsel çalışmaların objektif
ve tarafsız yapılabilmesi esastır. Çünkü yüzyıllar boyu şekillenen davranış
setleri, yaşam biçimleri, örf ve adetler, dini inançlar ve anlaşma araçları
açısından irdelendiğinde; ‘Kürt Sorunu’ diye ifade edilen hadisenin asıl
mahiyetinin farklı etki grupları açısından ortaya atılan bir mesele olduğudur.
Türkiye’nin Doğusundan Batısına, Kuzeyinden Güneyine bir bütün olarak
insanların benzer sevinç ve üzüntüleri paylaştıkları, birlikte kardeşçe
yaşadıklarının en büyük delili; her kurum ve kuruluşta hiçbir ayırım yapılmadan
her bölgenin ve kentin insanlarına parlamento dâhil her alanda ve kurumda yer
verilmesidir. Herkesin mal edinme ve seyahat etme özgürlüğü vardır. Herkes
dilediği kişiyle evlilik bağı kurabilir. Kısacası bu haklar ve benzerlikler başta
dinî yaşayış olmak üzere hayatın bütün sahaları için hala geçerlidir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Benzeşim, Kürt Meselesi, Yapay Sorun,
Yaşam Tarzı

WHAT IS THE KURDISH ISSUE?
ABSTRACT
Studies on ethnic origins are in fact perceived and interpreted
subjectively depending on the origins of study's conductor. However, it is
crucial for scientific studies to be objective and unbiased. If the Kurdish issue
is scrutinized carefully considering the mindsets, lifestyles, customs and
usage, religious believes and communication mediums, it can be observed that
this problem originates from the existing cultural, economic or political
organizations. The biggest evidence that the ethnically different folks of this
country share the same mentality and live in peace is that they can take roles in
any institution, including the parliament. Every citizen, regardless of their
ethnicity, has the right to travel and acquire possessions, as well, the right to
marry. In short, these rights and similarities are valid in every domain,
including religion.
Keywords: Turkey, Similarity, Kurdish Issue, Artificial Problem,
Lifestyle.


Yrd. Doç.Dr. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı
Öğr. Üyesi,

Araştırmacı, Tv Program Danışmanı, Ankara.
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GİRİŞ
Bu yazıda ‘Kürt Sorunu’ diye ifade edilen hadisenin asıl mahiyetini tahlil
edeceğiz. Bunu yaparken, Türkiye için bir Kürt meselesinden(veya onların
ifadesiyle sorunundan) bahsetmenin çok doğru olmadığını, bunun esasen bazı
mihrakların gizli veya açık emellerine hizmet etmeye yönelik sun’i bir mesele
olduğunu izah etmeye çalışacağız. Bizi böyle düşünmeye ve bu meselenin
altında başka niyet ve gayeler aramaya sevkeden şey de, Türkiye’nin
Doğusundan Batısına, Kuzeyinden Güneyine bir bütün olarak insanların benzer
sevinç ve üzüntüleri paylaştıkları ve benzer bir hayatı yaşadıklarıdır. Bu
benzerlik başta dinî yaşayış olmak üzere hayatın bütün sahaları için geçerlidir.
Yani Kürt meselesinin kültürel bir temeli yoktur. Ayrıca siyasî temeli de yoktur.
Çünkü Anadolu coğrafyası, tarih boyunca bir bütün olarak idare edilmiştir. Bu
Bizans İmparatorluğu, Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları ve
Osmanlılarda böyle olmuştur. Doğrusu, bugün de böyle olması gerektiğidir.
a) Cumhuriyet’e Kadar Kürtler
Kürt meselesini ele alırken evvelâ bu meselenin hareket noktası olarak
gösterilen, Kürtler’in etnisitelerinden başlamak lazımdır. Meşhur tarihçi
Minorsky’nin verdiği bilgiye göre bir Ön Asya kavmi olan ‘Kürtlerin İranî
kavimlerden sayılması ırkî olmaktan ziyade dil ve tarih mutalarına
dayanmaktadır’. Devamında ‘bununla beraber Kürtler’in merkezî sahaya
yerleşmelerinden evvel burada isimleri kendilerininkine benzeyen (Kardü) fakat
başka menşe’li bir kavmin yaşamış olduğunu ve bunların sonradan İran
menşe’li Kürtler ile karışmış bulunduğunu ileri sürmek mümkündür’4.
Kürtler’in İranî bir kavim olduğu iddiasına karşılık Kürtler’in Türk aslından
gelme bir kavim oldukları iddiası da bazı tarihçilerce ortaya atılmıştır. Meselâ
bunlardan Laszlo Rasonyı ‘Tarihte Türklük’ isimli kitabında ‘Türk kökünden
gelen oymak adları şunlardır’ dedikten sonra verdiği birkaç oymak adı
içerisinde Kürt (Karçığı) oymağını da zikreder ve ‘bunlar arasında Kürt kavim
adı Yenisey çevresi yazıtlarında da geçer. Bu kavmin batıya kopan bir bölüğü
Türk hegemonisi çağında Macarlara karışıp temessül etmiş olabilir’5der.
Kürtler’in yaşadıkları bölgeyle alâkalı bilgiler arasında bir tezat
görülmemektedir. Umumî olarak verilen bilgi Mezopotamya bölgesinde
yerleşmiş oldukları şeklindedir. Meselâ Tori, Kürtler’in İlkçağ tarihiyle alâkalı
olarak yazdığı bir kitapta Kürtler’in kurduğu ilk müstakil devlet olan Lulu
Devleti’nin Urmiye Gölü’nün güneyindeki geniş alanlar ve Van Gölü’ne doğru

4

İslâm Ansiklopedisi- 6.Cilt, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Milli Eğitim Basımevi(İstanbul1977), s.1091
5
Rasonyı, Laszlo; Tarihte Türklük, 2.Baskı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara
Üniversitesi Basımevi(Ankara-1988), s.121
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uzanan yerlerde6, yine Guti Devleti’nin de Urmiye Gölü’nün güneyindeki geniş
alanın kuzeydoğusunda kurulduğunu ifade etmektedir7. Tabiî ki Tori’nin
bahsettiği bu Kürt devletler milattan evvel 23 ve 22.ci asırlarda kurulan
devletlerdir. Tori’nin bu bölgede bu kadar eski zamanda bile Kürt unsurunun
bulunuşundan bahsetmesi acaba bu bölgenin Kürtler’in tarihten gelen tabiî bir
hakkı olduğu anlayışından mı kaynaklanmaktadır yoksa sahih tarihî vesikalara
mı dayanmaktadır? Biz bu hususta hüküm verecek halde değiliz, sadece bir
iddiayı ortaya koymak istedik. Zira umumi tarihî vesikalarda yukarıda geçen
iddialara benzer düşüncelere pek tesadüf edilmez. Bunlar daha ziyade Kürt
milliyetçiliğine tarihî bir referans noktası bulma ihtiyacından kaynaklanmış
olabilir. Kürtler’in tarih sahnesinde görünmeleri ve kendilerinden bahsedilmesi
esasen İslâmiyet’in ortaya çıkışından sonradır. Nitekim bazı kaynaklarda da
Kürtler’in umumiyetle 7.ci ve 11.ci yüzyıllar arasında karıştıkları hadiseler
dolayısıyla adlarını duyurdukları ve bu dönemde Mervanîler, Hasanveyhîler vb.
birçok Kürt hanedanın ortaya çıktığı belirtilir8. İşte Kürtler Müslüman
olmalarından ve Türkler’le tanışmalarından itibaren artık hep Türkler’le beraber
anılacaklardır. Türkler’in kendi etnisitelerinden olmayanlara karşı ırkçılık
gütmeyen bir tarzda muamele etmeleri dolayısı ile Müslüman Kürtler en fazla
Türkler ile yakınlık kurmuşlar ve onların himayesinde yaşamayı tercih
etmişlerdir. Nitekim bütün tarihî vesikaların belirttiği gibi anavatanları
Mezopotamya olmasına rağmen bugün en kalabalık Kürt unsur anavatanlarının
dışında kalan Anadolu coğrafyasında yaşamaktadır. Meselâ Şah İsmail’in
mağlûbiyetiyle neticelenen Çaldıran Savaşı’ndan sonra İdris Bitlisî’nin
teşebbüsüyle 25 civarında Kürt Beyi Osmanlı hâkimiyetine girmeyi kabul
ettiler. Yani bu Kürt Beyleri Şii olan Şah İsmail’in Kürtler’e olan davranış
tarzından rahatsız olmuşlar ve aradaki etnisite farklılığına bakmaksızın Türk
hâkimiyetini tercih etmişlerdir. Esasen, o dönemlerde olsun, ondan sonraki
dönemlerde olsun toplumlara kimliklerini veren etnisiteleri değildi. Bu, daha
çok onların mensubu oldukları dinî düşünceydi. Bu mesele yaklaşık olarak
19.asrın sonlarına kadar Osmanlı İmparatorluğu’nda da böyle anlaşılmıştır.
Nitekim bu meseleyle alâkalı olarak Bernard Lewis de ‘İmparatorlukta bir
Müslüman millet vardı fakat Türk, Arap veya Kürt milletleri yoktu. Rum,
Ermeni ve Yahudi milletleri vardı, fakat etnik milletler olarak değil dinî
cemaatler olarak’9demektedir. Bu mesele yani İmparatorluk bünyesinde yaşayan
Müslüman halkların tek bir millet gibi görülmesi meselesi sadece teoride kalmış
bir husus değildir. Daha evvelki Selçuklular’da olduğu gibi Osmanlılar’da da
6

Tori, Kürtlerin İlkçağ Tarihi ve Kültürü, 1.Baskı, Berfin Yayınları, Günay Matbaası(İstanbul1987), sayfa 57
7
Aynı Eser, s.61
8
Büyük Larousse- 14.cilt, Milliyet Yayınları, Milliyet Gazetecilik A.Ş., İstanbul-1986, s.7285
9
Lewis, Bernard; Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ter: Prof.Dr. Metin Kıratlı, 5.Baskı, Atatürk
Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, Türk Tarih Kurumu
Basımevi(Ankara-1993), s.333
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sadece Kürtler değil İmparatorluğun bütün Müslüman unsurları birinci sınıf
vatandaş sayılmıştır. Ama bunların içinde bilhassa Kürtler Osmanlı
İmparatorluğu’na en fazla eklemlenen ve Türkler ile beraber hareket eden unsur
olmuşlardır. Nitekim İstiklâl hareketlerinin hızlandığı 19.asrın sonlarında ve
20.asrın başlarında Balkanlar’daki Türk olmayan unsurların hemen hemen
tamamı ve Ortadoğu’da da Araplar’ın mühim bir kısmı İstiklâl davasına
kalkıştıkları ve Türk askerini arkadan vurdukları halde Kürtler Çanakkale’de,
Sarıkamış’ta, Yemen’de ve Galiçya’da hep Türkler ile beraber aynı siperde
çarpışmışlardır. Zaten Fransız İhtilâli’ne kadar bugün anladığımız manâda bir
milliyetçilik dünyada yoktu. Osmanlı İmparatorluğu’nda olması ise hiç
mümkün değildi. Çünkü Osmanlı toplumu Müslüman olması kaydıyla kölelerin
bile Sadrazam olabildikleri tek toplumdu ve Osmanlı, ‘millet’ kelimesini de
Müslüman manâsında kullanıyordu. Ayrıca Batı’da milliyetçilik cereyanını
doğuran kültürel, ekonomik, sosyal ve siyasî şartları da Osmanlı toplumu
yaşamamıştı. Yine Osmanlı İmparatorluğu’nda Kürtler, yoğun olarak
yaşadıkları Güneydoğu Bölgesi’nde nisbî bir otonomiye sahip olmuşlardır.
Nitekim Prof.Dr. İlber Ortaylı’nın verdiği bilgiye göre doğuda Şafiî- Sûnnî
aşiret reislerine ‘Ekrad Beyi’ unvanı verilmiştir. Bunların malikâne ve mülkleri
‘ocaklık’ ve ‘yurtluk’ adı altında ellerinde bırakılmıştır. Bitlis, Hakkâri gibi
bölgeler sancaklara ayrılmış, ‘serbest mirî miranlık’ olarak adlandırılmıştır. Bu
sancaklar babadan oğula geçer, bağlı oldukları vilâyetin beylerbeyi ile sefere
katılırlardı10. Dolayısıyla küçük ve zayıf toplumların, büyük ve güçlü
devletlerce yutulduğu bir dünyada Kürtler’in Osmanlı İmparatorluğu
bünyesinde ve onun aslî bir unsuru olarak yaşamalarından şikâyet etmeleri için
hiçbir sebep yoktu. Nitekim Montserrat Guibernau da ‘kültürler arasında iyi
ilişkilerin olduğu, güçlü devletlerin küçükleri massetme gereksinimi duymadığı
bir dünyada ulusalcılık hiçbir anlama sahip olmayacaktır. Ancak barışçı bir çokkültürlülük yerine ulusların kendilerini ilhak edilme tehdidi altında hissettikleri,
az gelişmiş ülkelerin yabancıların sömürüsüne karşı savaşmak zorunda olduğu
ve kendi halklarının açlıktan ölmesini önlemek için yoğun bir mücadele
yürüttüğü veya onlara neden aç kaldıklarını anlatmak zorunda kaldığı bir
dünyada ulusalcılık çok güçlü ve yararlı bir araç olarak kültürü korumaya
devam edecektir’11 demektedir ki, bu bizim yukarıdaki iddiamızı destekler
mahiyettedir. Zira Osmanlı İmparatorluğu bünyesindeki Kürtler’in ne
massedilmek ne de açlıktan ölmek gibi problemleri vardı.
Buraya kadar yaptığımız izahattan anlaşılacağı gibi, ortaya konulan
iddialar ne olursa olsun bizim niyetimiz Kürtler’i Türk yapmak veya onların
Türk olduğunu ispatlamak değildir. Neticede kendisini ne hissediyorsa o’dur.
10

Ortaylı, İlber;
Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi, 2.Baskı, Cedit Neşriyat, Boyut
Matbaası(Ankara-2008), s.155
11
Guibernau, Montserrat; Milliyetçilikler- 20.Yüzyılda Ulusal Devlet ve Milliyetçilikler, Ter:
Neşe Nur Domaniç, 1.Baskı, Sarmal Yayınevi Yayınları, Kayhan Matbaacılık(İstanbul-1997),
s.115
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Bizim burada söylemek istediğimiz, Kürtler’in Türkler’le beraber bin yıldır aynı
coğrafyayı paylaştıkları; siyasî, iktisadî, kültürel ve dinî bir birliktelik
yaşadıkları, dolayısıyla ortak bir kültür meydana getirdikleri hususudur. Bugün
PKK’nın ve onun siyasetteki uzantısı olan BDP ve selefi olan partilerin çok
masum bir istekmiş gibi ileri sürdükleri, ‘kültürel kimliklerini geliştirmek’ gibi
bir iddianın dayanağı yoktur. Zira yukarıda belirttiğimiz gibi Türkiye
coğrafyasında hâkim olan kültür Türkiye’de yaratılan ortak bir kültürdür. Bu
kültürde Türk unsurunun biraz fazla pay sahibi olmasında da yadırganacak bir
durum yoktur. Çünkü Tuncay’ın belirttiği gibi “dil, tarih ve kültür” birliği
içinde kaynaşan Anadolu halkı sosyalleşme eğilimleri ile eğitim ve kültür
birliğini ulus devlet olgusuyla örtüştürmeyi hedeflemiştir. İşte bu nedenle
sınırları belirlenmiş bu topraklar üzerinde dil birliği esası gerek bağımsızlık ve
gerekse çağdaş normlar açısından en önemli bir faktördür. İşte bu nedenle bu
coğrafyadaki birleştirici ve sosyalleşme ile ilgili bir faktör olarak hâkim dilin
Türkçe olmasından daha doğal bir şey olamaz(Bkz. Tuncay, 2005). Çünkü
dünyanın göz diktiği ve hala hayal ettiği bu coğrafyayı vatan yapanlar üzerinde
güçlü bir devlet kuranlar da Türkler’dir. Diğer önemli bir saptamamız ise bu
coğrafyaya ‘Türkiye’ adını verenler zaten Hrıstiyanlardır. Yani bu coğrafyada
siz buna ister Türk kültürü deyin, ister Türkiye kültürü deyin hatta isterseniz
Kürt kültürü deyin, Türkiye coğrafyasında tebarüz eden uluslararası kabul
görmüş ve Türkiye Cumhuriyetini temsil eden müşterek bir kültürün teessüs
etmesinde Türkçe Dili önemli bir birleştirici ve çağdaş devlet temsil eden bir
faktördür.
Dolayısıyla Kürtler’in Türkler’den ayrı bir kültürü yoktur. Meselâ
İstanbul veya Bursa’da yaşayan bir Türk kalkıp Kürtler’in yoğun olduğu
Diyarbakır veya Van’a gitse, orada birkaç ay kalsa, hayatın akışı içinde birçok
hadiseye şahit olsa; meselâ düğün adetleri, cenaze törenleri, misafir ağırlama ve
uğurlama tarzları, hatta evlerinin büyüklüğü ve mekânı kullanma tarzlarına
kadar hayat tarzlarını incelese, ona yabancı gelen ne olabilir? Bunun tersi
durumda da aynı şey geçerlidir. Yani bir Kürt de kalkıp İstanbul’a, Bursa’ya
gittiği zaman orada yabancılık çekmeyecektir. Burada kültürel talepler denilen
listede farklı bir unsur olarak sadece dil kalıyor. Yani Kürtler’in kendilerine has
bir dili olduğu ve bunu kullanmalarının da kendilerine yasaklandığı, bu yasağın
da bizzat devlet tarafından organize edildiği iddia edilmektedir. Bu iddianın
doğru veya yanlış olması çok da ehemmiyetli değildir. Bütün dünyada olduğu
gibi ana dil başka eğitim dili başkadır. Kısmen de doğru kabul edilse dahi
dünyada geniş bir coğrafyaya yayılan Türklerin bile birbirleriyle düzenli ve
düzeyli iletişim kurabilmesi oldukça güçleşiyor. Bir dilin kültür ve ticari dil
olması yanında sanayi ve teknolojik içerikleri de içermesi günümüzde
zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor.
Ancak kimsenin evinde, mahallesinde Kürt’çe konuşulmasına da
karışılmamıştır. Ancak bir doğru daha vardır. Türkiye’de yaşayan ve eğitim
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gören Kürt gençlerinin çok büyük bir kısmı Kürtçe bilmemektedir. Zaten
büyük bir kısmı batı illerine göç ederek çeşitli sektörlerde çalışmakla birlikte
işveren durumuna gelmiş, bir bölümü kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış
ve çeşitli evlilikler yapmış olduklarını da göz ardı edemeyiz. Diğer yandan
Kürtçe öğretmek için açılan Kürtçe kursları da talep yetersizliğinden dolayı
kapanmaktadır. Çünkü Türkiye’de diğer batılı ülelerde olduğu gibi kurucu
iktidarın dili olan Türkçe’nin resmî dil olması Cumhuriyet ile başlamış bir şey
de değildir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de resmi dil Türkçe’ydi.
Dolayısıyla devlette iş bulmak veya ticaretle uğraşmak isteyen Türkçe’yi
mutlaka öğrenmek zorundadır. Bu eşyanın tabiatından gelen birşeydir. Bu
sebepten dolayı da eğitim hayatına atılan Kürt gençleri çok büyük ekseriyeti
itibariyle ana dillerini unutmuşlardır hatta birçoğunun ana dili Türkçedir, Kürtçe
anneanne dili olarak kalmıştır. Ayrıca Kürtler’in toplum olarak uzun asırlardan
beri kendilerine ait bir devlet kuramamış olmaları, onları medeniyet yarışında
geri bırakmıştır. Dolayısıyla, bu onların dillerini de geliştirememelerine sebep
olmuştur. Kaldı ki, böyle olmasa da Kürtçe gelişmiş bir dil bile olsaydı, bu
netice kaçınılmaz olarak meydana gelecekti. Çünkü bu coğrafyadaki hakim
kültür İslâm ile yoğurulmuş Türk kültürüdür. Nitekim Mısır’daki Türkler de
Türkçe’yi unuttular, çünkü orada da hâkim kültür Arap kültürüdür. Bir bakıma
bu bir zarurettir de… Çünkü o topluma tam manasıyla adapte olabilmesi için o
toplumun dilini ve kültürünü iyi bilmesi ve hazmetmesi gerekir. Yoksa
toplumdan tecrit olur. Nitekim Türkiye’den Avrupa’ya çalışmaya giden ilk nesil
böyle bir yabancılaşmanın ve tecrit olmanın zorluk ve sıkıntılarını haddinden
fazla çekmiştir. Yani netice olarak Kürtler’in talep edecekleri bir farklı kültür
Türkiye coğrafyasında yoktur. Bu, sadece Türkiye’deki Kürtler için böyle
değildir; Çerkesler, Gürcüler, Lâzlar, Boşnaklar, Araplar, Arnavutlar vs. için de
böyledir. Bütün bu unsurlar kendi anavatanlarındaki kültürlere
yabancılaşmışlardır. Çünkü hepsi Türkiye’deki yaşayan kültüre adapte
olmuşlardır.
Yukarıda PKK ve onun çizgisindeki siyasi partilerin kültürel hak
taleplerinin pratik bir değeri olmadığını izah etmeye çalıştık. Peki asıl elde
etmek istedikleri olup da açık açık söylemedikleri siyasi hak taleplerinin yani
ayrı devlet kurma taleplerinin tarihi temeli var mıdır? Yoktur. Zira bu
coğrafyada vaktiyle bir Kürt Devleti vardı da, o yıkıldı ve toprakları elinden
alındı gibi bir hadise olmamıştır. Bu coğrafyada bir Kürt Devleti hiç
olmamıştır. Dolayısıyla ayrı devlet talebinin tarihî bir temeli yoktur. Peki tarihî
temeli olmadığı gibi maddî bir temeli de yok mudur? Maddî bir temeli de
yoktur, çünkü birincisi Türkiye’de tamamen Kürtler ile meskûn ve aslî
unsurunun Kürt olduğu bir bölge yoktur. Yoğun olarak bulundukları yer
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir. Ancak bu bölge tamamen Kürtler’le meskûn
bir bölge değildir. Meselâ Urfa’da, Siirt’te ve Mardin’de Araplar Kürtler’den
daha yerlidir. Bingöl’de, Diyarbakır’ın birçok ilçesinde, Elâzığ ve Tunceli’de
Zazalar Kürtler’den daha yerli ve daha fazladır. PKK ve onun çizgisindeki
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siyasî uzantılarının Zazaları da Kürt saymasının hiçbir ciddî ve ilmî mesnedi de
yoktur. Zira, milletlerarası planda tanınmış ve kabul edilmiş büyük tarihçiler
Zazaları Kürt saymadıkları gibi, Zazalar da kendilerini Kürt saymazlar. Meselâ
yukarıda zikrettiğimiz Viladimir Minorski İslâm Ansiklopedisine yazdığı
Kürtler maddesinde ’20.ci asırda Kürtler arasında, bu kavme mensup olmayan
bir İranî unsurun( Güran-Zaza zümresi) mevcudiyeti ortaya çıkarılmıştır’12
demektedir. Friedrich Müller’ e göre de Zazaca Kurmanci’den çok sayıda
belirleyici noktalardan ayrılan ayrı bir lehçedir. Müller Zazaca’nın kendine özgü
nominal yapısına dikkati çekmiştir. Bu yapı Zazaca’yı komşusu İran kökenli
Kürtçe’den ayırır13.
Zazaları ayrı bir etnik grup sayan bu yazarlar dışında onları Türkler’in bir
boyu sayanlara da rastlanmaktadır. Nitekim Nazmi Sevgen, Zazalar’ın
Türkler’le aynı kültürü paylaştıklarından hareket ederek bu kanaate varmıştır.
Meselâ Zazalar isimli kitabında ‘ Dersim’deki bir köy, bir aşiret ismini nasıl
Başkırtlar’da, Kara-Kırgızlar’da daha şamil manâsıyla Orta Asya Türkleri
arasında, Anadolu’nun Garp ve Cenubundaki Türkmen oymakları içinde,
onların dolaştıkları ve oturdukları mıntıkalarda görüyorsak, tıpkı bunlar gibi
Türklüğe has olan güzel ve cazip adetlere de her urug ve her boyda aynen
tesadüf ediyoruz’ dedikten sonra örnekler verir. Meselâ der, ‘ Dersimli
evlenirken erkeğin geline verdiği başlığa ‘kalıng’ diyor. Eski Türklerce ve şimdi
de bütün Anadolu halkınca buna müttefikan ‘kalın/kalıng’ denildiğini
görüyoruz ‘. Yine ‘ Zaza eşiğe oturmaz ve onu çiğnemez. Bu adet asırlardan
beri Türkler arasında yaşamaktadır. Kırgız-Kazaklar gelini eşiğe bastırmamak
için seccadeye oturtarak evin eşiğinden geçirirler’14dedikten sonra Zazalar ve
Türkler arasındaki adet benzerliğine daha çok sayıda örnek verir. Yukarıdan
beri zikrettiğimiz bütün bu görüşlerin ortak noktası Zazalar’ın Kürt olmayıp
ayrı bir etnik grup olduklarını iddia etmeleridir.
Kürtler’in ayrı bir devlet kurmalarının bunu talep etmelerinin maddî bir
temeli olmadığının daha da ehemmiyetli delili şudur: Bugün Güneydoğu dışında
yaşayan Kürtler’in nüfusu Güneydoğu’da yaşayan Kürtler’den fazladır.
Dolayısıyla Kürtler Türkler’le haddinden fazla harmanlanmış ve
bütünleşmişlerdir. İstanbul dünyanın en büyük Kürt şehridir. Yine
Selçuklular’dan beri bir Türkmen şehri olan Mersin’de BDP ve onun
çizgisindeki partiler aday gösterecek kadar güçlenmişlerdir. Yani Kürtler’in
Türkler’den ayrılıp bir devlet kurmaları bugün her zamankinden daha
imkânsızdır. Farzedelim ki Kürtler’e ayrı bir devlet kurma hakkı verildi, bir
kere hangi vilâyetin Kürtler’e verileceği hususunda büyük müşkülât yaşanır.
12
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Yukarıda ifade ettiğimiz gibi Zazalar’ın ve Araplar’ın daha yerli ve daha fazla
oldukları vilâyetler vardır. Türkiye’nin her tarafında Türkler Kürtler’den daha
yerlidir. Bunun böyle olmadığını farzetsek, belli bir bölgeyi Kürtler’e versek
bile bunun neticesi şu olur: Orası Kürdistan olursa geriye kalan büyük bölge de
Türkistan olur, yani Kürdistan dışında kalan ne kadar Kürt varsa ( İstanbul,
İzmir, Ankara, Bursa, Adana, Mersin vs.) Kürdistan’a gönderilir. Neticede
sözde Kürdistan denilen bölgenin nüfusu, bugünkünün 2-3 katına çıkar. Buna
da herkesten çok ve önce Kürtler itiraz eder. Yani ayrı bir Kürt devletinin ne
tarihî ne maddî ne de insanî bir temeli ve gerekçesi vardır.
Kürtler’in aslının ne olduğundan ziyade ehemmiyetli olan, tarih sahnesine
çıktıkları andan itibaren Türkler’le beraber hareket ettikleri ve Türkler’in
oldukları yerlerde onlarında bulunduklarıdır. Doktor Mahmut Rişvanoğlu
yazdığı kitabında Kürtler’in Türk aslından olduğunu ispat etmeye çalışırken
Yenisey Kürtleri’nden, Batı Türkistan veya Horasan-Afgan Kürtleri’nden,
Dağıstan-Macar veya Tuna Boyu Kürtleri’nden, Kuzey Azerbaycan veya KürAras Kürtleri’nden bahsetmektedir15. Kürtler’in Türkler’le olan manevî
bağlarını koparmaya çalışarak onları madden de ayırmak, bugün PKK’nın takip
ettiği yollardan birisidir. Nitekim Abdullah Öcalan da Kürtler’in 20000 yıllık
tarihi olduğunu, ‘ Aryan kültürünün kök hücresi’ni oluşturduklarını , Sümer
kültürünün ‘baş kurucu ögesinin’ Kürtler olduğunu, antik Helen kültürü ile Kürt
kültürü arasında bir ilişki bulunduğunu, Hurriler’in ve Mitanniler’in Kürt
olduğunu, Zerdüşt’ün de Kürt olduğunu, ‘adeta Ortadoğu toplumunun
demokratik ve ekonomik yeniden kuruluşunun peygambersel rolünü oynar gibi’
işlev yaptığını, ‘dostluğun peygamberi olan Zerdüşt’ün MÖ 1000’lerde
zirveleşen devrim’ gerçekleştirdiğini ileri sürer16. Halbuki kendisi de PKK’ya
mesajlarını Türkçe verdiği gibi, PKK militanları da kendi aralarında Türkçe
konuşmaktadırlar. Yani bu, Türkiye coğrafyasındaki kültürel bütünlük
karşısında kendi çaresizliklerinin itirafı gibidir.
Esasen Güneydoğu Bölgesi’nin ayrılması Türkiye’nin geri kalanı için
ekonomik yönden rahatlatıcı olur. Kalkınma hızı birkaç puan artacağı gibi milli
gelir de birkaç katına çıkar. Çünkü PKK-BDP çizgisindekilerin iddia ettiği gibi
Türkiye Cumhuriyeti Kürt bölgelerini istismar etmemektedir. Aksine Türkiye
Cumhuriyeti o bölgeden topladığı verginin birkaç katını o bölgeye yatırım
olarak götürmektedir. Bu açığı da Türkiye’nin diğer bölgelerden topladığı
vergiler ile finanse etmektedir. Meselâ 18.01.2001 de Resmî Gazete’de

15

Rişvanoğlu, Mahmut; Doğu Aşiretleri ve Emperyalizm, 4.Baskı, Boğaziçi Yayınları, Bayrak
Matbaası(İstanbul-1992), s.15-39
16
Zikreden: Akyol, Mustafa; Kürt Sorununu Yeniden Düşünmek, 1.Baskı, Doğan Kitapçılık A.Ş.,
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yayımlanan 24291 sayılı karara göre Kalkınmada Öncelikli Yöre Kapsamındaki
illerde aşağıdaki istisnalar tatbik ediliyor17:
aGümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası
bYatırım İndirimi
cKatma Değer Vergisi İstisnası
dVergi, resim ve harç istisnası
eFondan Kredi Tahsisi
Yani devlet bu bölgede yatırım yapanlardan neredeyse hiçbir şey almıyor,
üstüne de kredi tahsis ediyor. Yeter ki o bölgeye yatırım yapılsın ve bölge
insanı refaha kavuşsun diye.
Yine 23.01.1998’de Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Organize Sanayi
Bölgeleri Kanunu, kanunun amacı olarak, Olağanüstü Hal Bölgesinde ve
kalkınmada öncelikli yörelerde vergi teşvikleri uygulamak ve yatırımlara
bedelsiz kamu arsa ve arazisi temin etmek suretiyle yatırımları ve istihdam
imkânlarını arttırmak olarak belirtmiştir18. Yani devlet, bu bölgede yatırım
yapanlara vergi indirimi tatbikinden başka kamu arsa ve arazilerini de bedava
olarak tahsis etmektedir.
Devlet yatırım yapanlara tatbik ettiği teşviklerden başka bizzat kendisi de
Doğu ve Güneydoğu Bölgesine pozitif ayrımcılık yapmaktadır. Mesela
Başbakanlığa bağlı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın 2010 GAPTürkiye Sosyo-Ekonomik Göstergeler Raporu’nda belirtildiği gibi 1990 yılında
GAP’a yapılan yatırım tahsisi (2010 yılı fiyatlarıyla) 1.789.289.000 TL olup
Türkiye’ye yatırım oranının %8’ini meydana getirmektedir. Cumhuriyet
tarihinin en ağır krizinin yaşandığı 2001 yılında bile GAP Bölgesine yapılan
yatırım 840.422.000 TL olup Türkiye toplamının %4.9’udur. Yine dünya
çapında bir krizin yaşandığı 2008 yılında Türkiye çapında yapılan kamu yatırım
tahsisleri bir önceki yıla göre %10,4 azalış gösterirken, GAP’a yapılan yatırım
tahsisleri %51 artış göstermiştir.
Doğu ve Güneydoğu lehine yapılan ayrımcılık bunlardan ibaret değildir.
O bölgelerin insanları neredeyse bedava sağlık hizmeti almaktadır. Mesela 2011
yılında yeşil kart sahibi olanların sayısına bakıldığında, bu rakam Urfa’da
621.810, Diyarbakır’da 565.926, Van’da 507.675, Ağrı’da 298.566, Mardin’de
298.594 iken Kocaeli’de 51.368, Kütahya’da 31.701, Kırklareli’de 21.006,
Erzincan’da 23.041 ve Gümüşhane’de 21.187 dir ki bunlardan meselâ
Gümüşhane’deki fakirlik ve sefalet Mardin, Diyarbakır ve Ağrı’dan fazladır
ama eksik değildir. Bütün bu pozitif ayrımcılıklara rağmen BDP’lilerin tatmin
olması için devlet başka ne yapmalıdır? Neredeyse Türkiye’nin diğer bölgeleri
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için çalışmaktadır. Türk insanı bundan
17

DPT Raporu: Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Sağlanan
Destekler, Uzman. Ethem Kulhan (Yeni Mevzuata Göre Düzenlenen 2.Baskı), Mart 2011
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şikâyetçi de değildir. Çünkü Türkiye’de yaşayan herkesin birinci sınıf vatandaş
olduğunu Türk insanı kabul etmiştir. Dolayısıyla verdiği verginin bir
vatandaşlık borcu olduğunu bilip nereye gittiğini sormamaktadır. Demek ki
Kürtler’in veya Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin problemleriyle BDP’nin
talepleri arasında bir uyuşma bulunmamaktadır. BDP adeta bölgenin fakir
kalmasını istemektedir. Çünkü talepleri arasında bölge insanının refahını
arttırmaya yönelik birşey bulunmamaktadır. Anadilde eğitim meselesini sanki
bütün problemleri çözecek bir sihirli değnek gibi sunmaktadır. Halbuki anadilde
eğitim Kürt insanına yapılacak en büyük kötülüktür. Anadilini konuşma ile
anadilinde eğitimi birbirinden ayırmak lazımdır. Tabiî ki anadilini konuşsun, o
dilde şiir yazsın, roman yazsın, şarkı türkü bestelesin. O dilde gazete, dergi de
çıkartsın. Ancak eğitim alacak Kürt gencinin 1000 yıldır Türkçe konuşulan bir
bölgede çalışacağı ve yaşadığı asla unutulmasın. Kürtçe eğitim alarak hangi
müessesede iş bulacaktır? Türkçe dil olarak Batı dillerinden çok daha güçlü
olmasına rağmen modern medeniyetin dışında kaldığı için eğitimde Türkçe de
bile sıkıntılar görülmektedir. Türkçe’de bile böyle problemler yaşanırken
Kürtçe’yle sağlıklı bir pozitif ilim veya sosyal ilim eğitimi verilebilir mi?
Verilse bile bu eğitim Türkiye’de fonksiyonel olabilir mi? Bağdat’ta veya
Kahire’de yaşayan bir Türk, Türkçe olarak aldığı bir eğitimle kimin yanında iş
bulacaktır? Bu gerçekleri acaba BDP’liler bilmiyorlar mı? Bu safça, iyi niyete
dayanan bir talep midir yoksa altında başka bir sinsi hesap mı yatmaktadır?
Veya bölge insanını cahil, eğitimsiz ve yoksul bırakarak, Türkiye toplumundan
tamamen tecrit ederek kendilerine istismar edecek malzeme çıkartmak mıdır?
Türkiye’nin bütününden tecrit olması demek bölgenin sefalet, hastalık ve
anarşinin kucağına düşmesi demek olur. Bu hale gelmiş bir bölgenin
Türkiye’den ayrılması demek, bölgede öteden beri hesapları olan bazı güçlerin
planlarına hizmet edecektir. Bu güç şu anda ve görünür bir gelecekte
Ermenistan’dır. Çünkü PKK ve BDP’nin Türkiye’den ayırmayı düşündüğü
bölgeyi Ermenistan da istemektedir. Bu bölgenin mühim bir kısmını halen
Ermenistan kendi haritasında göstermektedir. O zaman bu mesele PKK ile
Ermenistan arasında bir işbirliğini hatıra getirmektedir. Aksi halde PKK
militanları arasında Ermeniler’in ne işi olabilirdi? Yine Batıdaki ve en son
Fransa’daki Ermeni Soykırımını İnkâra cezaî müeyyide öngören kanuna
Türkiye’den en fazla destek de BDP’den olmuştur. Halbuki biliyoruz ki
Avrupalılar gibi Ermeniler de Kürtler’i sevmezler, çünkü Kürtler bir kere Sûnnî
müslümandır ve bin yıldır Türkler’le beraber Haçlı Seferleri’nde, Cihan
Harbi’nde, İstiklâl Harbi’nde Batı karşısında saf tutmuşlardır. Dolayısıyla
Türkler ile Kürtler Batılıların gözünde aynı kategoride değerlendirilir ve TürkKürt olarak değil, her ikisi de Müslüman oldukları için Batıda Türk olarak
isimlendirilir. Öyle ki, Avrupalılar 1878’de imzalanan Berlin Antlaşması’na
Ermeniler’in Kürtlere ve Çerkezlere karşı korunması hususunda hüküm
koymuşlardır(61.madde). Bütün bu gerçekler ortada iken PKK-BDP ile
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Ermeniler arasındaki bu muhabbet bizim yukarıdaki şüphemizi haklı
kılmaktadır.
Belki birçoklarının hoşuna gitmeyecek ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz:
Türkiye Kürt meselesini çözmüştür. Bu neticeye şuradan varıyoruz. Baştan beri
ifade etmeye çalıştığımız gibi aynı kıbleye dönme ve bin yıllık beraberlik
burada bir ortak kültür meydana getirmiştir. Bölgesel karışmanın dışında
Türkler ile Kürtler arasında yapılmış 1 milyon evlilik bulunmaktadır. Ayrıca
gerek İstanbul, Bursa, Adana, Mersin gibi Güney ve Batı illerinde gerekse
Adıyaman, Elâzığ, Malatya, Erzurum gibi Doğu illerinde Türkler ile Kürtler
aynı apartmanlarda hatta talebeler aynı dairelerde oturmaktadırlar. Demek ki
gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı kaynaklı tüm yapılan bütün yönlendirme ve
yönetmelere yönelik tahriklere, hatta bütün manipülasyonlara ve entrikalara
rağmen bu iki grup arasında bir husumet meydana getirilememiştir. Büyük
Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında yürütülen devletlerin iç işlerine karışılarak
haritaları yeniden düzenlemek için ABD’nin yönetip yürüttüğü müdahale iyi
gözlenmelidir.
Çünkü güya demokrasi getirilecek söylemleri içinde güney sınırlarımıza
kan bulaştığı milyonlarca insanın evsiz ve yurtsuz kaçgın durumuna düştüğü; ne
yazık ki hiçbir batı ülkesinin bu vatanlarını terk etmek zorunda kalan insanları
almadığı, birçoğunun kaçarken denizlerde boğulduğu yoksulluk içinde acınacak
halde olduklarını da görmemiz için hiçbir neden yoktur. Örneğin, Mısır, Libya,
Tunus, Bahreyn, Irak ve Suriye adeta alev alev yanmaktadır.
Bu ateş çemberinin ortasında Türkiye güçlü bir devlet ve adeta bir barış
adası gibi durmaktadır. Bütün bu tahriklere rağmen Kürtler’in Türkler’e olan
birlikte yaşama ve ülkelerine sahip çıkabilme muhabbeti ve sadakati Türkler bu
ayrılıkçı söylem ve eylemlerden üzüntü duysalar da her türlü oyuna rağmen
devam etmektedir. Bu tabiî ki sebepsiz değildir. Kürtler’in yoğun olarak
bulundukları Ortadoğu coğrafyasında en rahat ve huzurlu olarak yaşadıkları
bölge ve en büyük ülkeTürkiye’dir. En fazla Türk insanıyla bütünleşmişlerdir.
Çünkü İran’da olsun, Irak’ta olsun, Suriye’de olsun Kürtler belirli bölgelerde
yoğunlaşmışlardır. Örneğin, sadece Suriye’de en az 200 binin üzerinde Kürt
kimliksiz dolaşmakta ve hatta vatandaş bile sayılmamaktadır. Kürtler’in
Türkler’le kaynaşıp bütünleşmesinin belki en büyük delili de yapılan onca
tahriklere rağmen 1937’den beri bölgede devlete karşı bir ayaklanmanın
olmayışıdır. 1806 yılında Abdurrahman Paşa’nın başlattığı isyan hareketinden
sonra 1937’deki Seyit Rıza’nın isyanı bölgede meydana gelen 25. ve son
isyandır. O günden beri Kürtler Türkiye’nin her tarafına dağılmış, ayrı ve tecrit
edilmiş bir Kürt bölgesi kalmamıştır. Sınırdaşı olduğumuz bütün devletlerin
maddî, manevî ve lojistik desteğine yine bütün Avrupa Devletlerinin maddî,
manevî ve siyasî yardımlarına rağmen bugün PKK’nın dağa çıkarabildiği
militan sayısı 6-7000’i geçmemektedir. Eğer BDP ve PKK’nın iddia ettiği gibi
Türkiye’de 20 milyon Kürt varsa ve bunlar Türkiye’de eziyet görmekte iseler
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böyle haklı(!) bir davanın mücadelesini yapmak için toplanabilecek militan 20
milyon içinde en fazla 7000 midir? Demek ki PKK’nın davası bir Kürt davası
değildir. Bunun kökleri sınırlarımızdan çok daha uzaklara gitmektedir ve
zannedilmemelidir ki PKK meselesi biterse Türkiye’nin problemi bitecektir.
Türkiye’nin bölgesel bir güç misyonunu önlemek için başka problemlerin
çıkarılacağını görmeye Türkiye hazır olmalıdır.
SONUÇ
Bütün bu hususları bir bütün olarak değerlendirecek olursak, 35 yıldan
fazla bir zamandır Güneydoğu Anadolu’da devam eden terörden bıkan bazı
vatandaşlarımızın ‘verip kurtulalım’ psikolojisine girmesi tehlikelidir. Aslında
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ayrılması Türkiye’nin kalan bölgesi için
ekonomik bakımdan rahatlatıcı olur. Kalkınma hızımız birkaç puan artabileceği
gibi fert başına gelirimiz de iki katına çıkabilir. Ancaak… Ülkelerin
bütünlüğünün bedeli parayla ölçülmez. Türkiye’nin bütünlüğü bizim için bir
ekonomi meselesi değildir, namus meselesidir. Bu coğrafya ne masa başında ne
BM kararıyla ne de parayla satın alınarak vatanlaştırılmıştır.
Türklerin bu topraklara girdiği 1000’li yıllardan beri bu topraklar için
sürekli bedel ödemektedir. Bu toprakların Türkiye Cumhuriyetinden geri
alınması veya ülkenin bölünmesi gibi bir ham hayalin kurulması bile asla söz
konusu olamaz. Çünkü Tuncay’ın yeniden istiklal harbi koşullarında Yeni Türkiye adlı
çalışmasında ve diğer eserleriyle çeşiti makalelerinde de belirttiği gibi, “siyasal
şizofrenik” güdülere dayalı ruhsal patolojik örüntüler asla başarılı olamaz hele
hele Türkler için böyle bir sonucu hazmetmek değil, düşüncesini bile
kabullenmek asla söz konusu değildir..
Çünkü devlet kurma dehası olan büyük Türk Milletinin savaşlar
kazanarak kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin önüne“Yeni Türkiye”
diyerek sanki yeniden bir devlet kurmak istermişçesine oldukça sakil ve
mesnetsiz ham hayal bir düşünceyi öncelikle bu ülkeyi yönetenler başta olmak
üzere asla siyasal söylem haline getiremezler.
Bunun en büyük teminatı yine Büyük Türk Milletidir. Bu ülkeden
beslenen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve milli mensubiyet bilici olan hiç
kimse buna asla fırsat vermez. Güneyimizde yaşlı, kadın ve çocuk demeden
yaşanan kan ve vahşete yönelik yıkım ve çatışma asla kabul edilemez, böyle bir
ilkelliğin ülkemizle ilişkilendirilmesini hiç kimse aklının köşesinden bile
geçirmez(Bkz. Tuncay, 2005, 2009, 2010, 2014). Çünkü O gün bedeli ne ise
bugün içinde Türk milleti için bedelinin aynı olacağını herkes bilmelidir.
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TÜRKBİLİMDEN HABERLER
Dr.H. Muzaffer ÜNVER
Uzman Gözüyle..
RUHSAL SİSTEME GİRİŞ VE ÇAĞRIMIZ
Psikiyatrik alanda iki bin yıldır süregelen bir yanlışlık yapılmaktadır.
Gövdesel/Somatik sistemimizde “Sindirim Sistemi” , ” Solunum Sistemi” gibi
sistemler bilindiği halde, bunlara isim veren “ Sistem” den bir türlü
bahsedilmemektedir. Buna karşın psikiyatristler de Ruhsal Sisteme, Ruhsal
Sistem yerine “Ruhsal Durum” (Mental Status)( !?) diyerek yanlış yolda adeta
ısrar etmekte ve bu ilginç direnişle işin içinden çıktıklarını
zannetmektedirler.Ruhsal Sistemin
görebildiğimiz sözcüklerde,iki sözlükle
adlandırmasına rastlanmadığı gibi olasıdır ki tüm dünya sözlüklerinde de yeri
yoktur!...
Bu yanlışlığa bir son verme zamanının geldiğine inanıyoruz. Burada
‘Ruhsal Dizge/Sistem ‘imiz, monistik açıyı arkamıza atarak, dualist hatta
pluralist yaklaşımlarla gözden geçirilecek ve çağrımıza olan katkılarınızla
zenginleşecektir. Bu yoldaki düşüncelerimizi aşağıdaki gibi bir makaleyle
“Ruhsal Sistem”lerinize” sunuyoruz:
İnsanın biyo-psiko-sosyal bir varlık olarak tanımlandığı bir dönemde
yaşamaktayız. On ikinci asırda”İmam’ı Gazali de Ten, Can ve Kalp diye
tanımlamıştır insanı. Kalp derken de açıklamış:” Hani şu köpeklerde var
olmayan “diyerek.
Buna karşın modern tıbbın HÜCRE’ye dayalı olduğunu
“Cellulerpatologia”sıyla haykıran Virchow,bakınız ne demiş: Belki (1000’mi,
10 bin mi desem?) otopsi yaptım, şu ruh denen şeyi bir türlü göremedim!... İşte
bu çok önemli kişi sayesinde psikoloji çok zavallı, psikiyatri ise daha az zavallı
duruma düşmüş olarak yaşamaya çalışmış ve uzun yıllar kendilerine
gelememişlerdir. Hele psikoloji, şimdilerde bile kendini bulmaya
çabalamaktadır…Hatta hatta bulamamıştır da!.
Virchow, ruh denen şeyi göremediğini söylüyor. Bu sözünü Alman dili
ile söylüyor. Bu 0 dili yani Almancayı karaciğeriyle mi, pankreası ile mi
söylediğini sorsanız hiç kuşkusuz “Ruhsal Sistemi “kastederek ruhumla, aklımla
diyemeyecek ve boşluğa düşmemek için hemen “Beynimle” diye
yanıtlayacaktır. Çünkü bu gibi psikokörlerin (tarafımdan uydurulmuştur) son
durağıdır “beynimiz” sözcüğü. Burada ince bir ayrıntıya yer vermek gerekiyor.
Beynimizin ürünü olan o şeye ruh demek bizi şaşırtıyor ve bu noktada
spekülasyonlar başlıyor ve de kendimizi tuzruhu, nişadırruhu, lokmanruhu,
naneruhu gibi bir kaosun içinde buluyoruz.
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Oysa beyindeki (Sinir Sistemindeki) bir oluşum ağzımızdan çıkan söze
dökülmeden önce, ruhsal sistemimiz’e gelir. Daha başka ifade ile beyinde
bilemediğimiz bir mayalanma (!),benzeri bir işlemle Ruhsal Dizgemizde
bayraklaşır, kullanıma hazır olur ve sonra gerektiği takdirde, ağızdan söz olarak
çıkar, müzik olarak çıkar, küfür olarak çıkar, dua olarak ve hatta fikrin eşdeğeri
(ekivalanı) olabilen tükürük olarak da çıkar. “Şimdi Aklıma Geldi” diyen tüm
insanlar, fikrin, Sinir Sisteminden (beyinden), “Ruhsal Sisteme geçtiğini haber
verir, müjdeler”, diyoruz… Şu anda Broca afazili bir kimseyi anımsıyoruz: Bu
kişinin konuşamaması nörolojik sistemle ilgili bir bozukluk olup Ruhsal
Sistemin normal olduğunu belirtmekte yarar görüyoruz.
Ruhsal Dizge (sistem), beyine bağlı olduğu derecede beyinden
bağımsızdır, hatta ona karşı da gelebilir. Bunun en iyi açıklaması, tabancasını
şakağına dayayan kişide görülür.Elle tutulamayan ruhsal sistem, içinde geliştiği
beynini parçalayarak kendi gövdesini de yere sermiştir.Psike/psukhemiz
somamızı yenmiştir.Bildiğimiz kadarıyla USA’nın
Demokrat Partisinin
ambleminin eşek olduğu cihetle ve terbiye dışı sayılmayacağı güvencesiyle
şöyle bir kurgu yapmamız olasıdır ki, eşeğine binmiş kişi onu nasıl yönetirse
ruhsal alanımız da gövdemizi öyle yönetir.Uzun bir yolculuktan sonra
eşeğimizden inip alışveriş merkezinde dolaşırken artık gövdemiz, dışarıda bizi
dolaştıran eşeğimizin yerine geçmiş bizim eşeğimiz oluvermiştir.Burada
“bizim” derken Akıl Sisteminin ya da Ruhsal Sistemin kastedildiği ayan
beyandır.Düşünce yolumuzun burasında, şu anda, Aristo zamanında bile
bilinen ve yanlışlanamayan(!?)” İnsan Konuşan Hayvandır” tanımlaması ile
karşılaştığımızı görüyor ve bu örtüşmenin güzelliğini yaşıyoruz.
Organisist görüş,yukarıda açıklamaya çalıştığımız psikojen görüşü ya
yakalayamamış ya yakaladığı halde Kraepelin’cilerin baskısından korkarak
çekinmiş ya da daha kolayına giden bu organisist yolu sürdürmeyi
yeğlemiştir.Halen üçüncü milenyumdan da( 13 yıl alarak,çalarak) yoluna devam
etmektedir.. Durdurulmazsa daha ne kadar sürecek bu yetersizlik? Bu uykudan
ayılmak gerekiyor… İşte tam burada öneriyoruz ki ruh’un yanına
“dizge=sistem” sözcüğünü eklersek, sadece bunu yapmakla dahi doğru yolu
bulmuş oluyoruz. Çünkü onun adı ”Ruhsal Sistem”dir artık.(Burada görev dilci
meslektaşlarımıza düşmektedir. Akıl Sistemi/Dizgesi,Us Dizgesi,Kimoluş
Dizgesi, Benliğimiz Dizgesi vb. şeklinde iki uyuşan sözcüklü adlandırmalar
gibi.) Nasıl doğru yol oluyor bu görüş? Birazcık geriye gitmemiz gerekiyor.
İlkokulun 4. sınıfında benim kuşağımın öğretmeni, Hayat Bilgisi dersinde bize
insanı anlatırken, onun solunum sistemi(teneffüs cihazı denirdi), dolaşım
sistemi, sindirim sistemi gibi “Gövdesel-Somatik” sistemlerden oluştuğunu
anlatırdı. Ortaokulda da bu konu daha ayrıntılı olarak tekrarlanırdı. Ama bu
sistemler atlarda, koyunlarda, kedi-köpeklerde de vardı… O halde neredeydi
bizim insanlığımız? Hani, Gazali’nin köpeklerde olmayan dediği psukhepsike’miz? Bizim bir kişiliğimiz, kimliğimiz, kendiliğimiz, karakterimiz,
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aklımız, ruhumuz, şahsiyetimiz, zamirimiz, benliğimiz var ki söylenegelen bu
terimler onun eksik ve kısır tanımlanmalarıdır. Bunları tek sözcükle değil de
”sistem=dizge” sözcüğü eklenerek( aynı gövdesel sistemlerde kullanıldığı gibi,
çift terim olarak) kullanıldığı takdirde ”Ruhsal Sisteme/dizgeye” ve de rahata
kavuşmuş oluruz… Artık SİNİR SİSTEMİNİN dışında yani BEYNİN dışında
bağımsız bir RUHSAL SİSTEMİMİZ vardır; tıpkı Solunum Sistemi (dizgesi),
Sindirim Dizgesi gibi... TÜBİTAK kitaplarınca yayınlanan, Nobelli “ Francis
Crick”in Şaşırtan Varsayım” adlı kitabının 3’üncü sayfasında, Katolik
İlmihalince ruh tanımlaması şöyledir: RUH, AKLI VE ÖZGÜR İRADESİ
OLAN BEDENSİZ BİR CANLI VARLIKTIR: Bu güzel tanımlamanın
şimdilik sadece “canlı varlık” nitelemesine değinmek gerekiyor, şöyle
ki:Konuşan
kişi
konuşurken
eşzamanlı
olarak
yaşamaktadır
da…Konuşmadığında hayvansal/gövdesel yaşar, konuşurken ise hem hayvansal
hem insansal(!)olarak ikili yaşar. Kişinin konuşurken sözünün kesilmesi,
yaşamının kesilmesi, daha açıkçası öldürülmüş olması anlamına gelir. Kısacası
konuşanın sözünü kesmek onu öldürmektir diyebiliyoruz…(Kadınların
beraberce konuşmaları konumuzun dışındadır.) Bedensiz olduğu için de
Wirchow Hocamız onun otopsisini yapamaz. Ya anestezisiz yapmaya
kalkarsa(!?) konusuna girmiyoruz. Ve eğer yapılacak olursa açık ya da kapalı
oturumda yapılır. Tıpkı 1962 yılında Marilyn Monroe’nunkinde yapıldığı ve
USA televizyonlarında yayınlandığı gibi…
Ruhsal Dizgenin bilimsel adı psikolojidir. Bu alanın bozukluğu
psikopatoloji, psikopatolojinin de, haydi göbek adı diyelim, Psikiyatridir.
Veba, kolera, çiçek, İspanyol nezlesi, frengi, sıtma, tifüs, tifo… Bunlar
mikrobiyolojik epidemiyolojinin konuları olan salgınlardır. Bu salgınlar gövde
ile yani “SOMA” ile ilgilidirler. Psukhe/psike ile ilgileri yok denecek
derecededir, Yani ikincildir. Şöyle ki, salgın yayılmaya başladığında, salgınla
ilgili duygusal, düşünsel korkular ve dedikodular, paniklemelerdir olup biten.
Bu konuda “Korku, vebadan bile daha bulaşıcıdır. Göz açıp kapayıncaya kadar
yayılır.”diyen Nikolay GOGOL’u saygıyla anıyoruz. Öte yandan,
Mikrobiyolojik Salgınlar Bilgisinin yayılım şemasında bir filyasyon(kaynak,
ajan), bir ara hayvanı(vektor) ve sonuncu karede(target) de insan(lar) yer
alırken, psikojen epidemiyolojide o şemanın aynısının yeri yoktur. Eğer ille de
böyle bir şema kurulacaksa onun her karesinde insan olacaktır oturan... Olasıdır
ki ilk iki kareye insan ve sonuncu kareye toplum ya da sosyal gruplar gibi
terimler yerleşecektir…
Üçüncü milenyuma dek uygulanan yol, GÖVDESEL salgın hastalığının
terimleriyle yani EPİDEMİYOLOJİ’nin terimleriyle RUHSAL DİZGE
(SİSTEM)in salgınlarını da açıklamak olmuştur. Bunun evrensel bir hata
olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bu yoldan dönülmeli diyoruz. Bu savı
destekleyecek birçok kaynağa başvurmak yerine az, öz ve yeterlikli
kaynaklarımızı ele almayı yeğliyoruz. Bunların en gönde gelenleri, ülkelerin
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psikiyatri ders kitaplarıdır. İlk kitap olarak Prof.Dr. M. Orhan Öztürk ile
Prof.Dr. Aylin Uluşahin’in Ruh Sağlığı ve Bozuklukları kitabının yenilenmiş
11.baskısıdır başvurduğumuz. İkinci olarak, editörlüğünü Prof.Dr. Ahmet
Çelikkol’un yaptığı Ege Psikiyatri Yayınlarından olup, konuk editörü Prof.
Dr.Orhan Doğan olan, 2002 basımlı PSİKİYATRİK EPİDEMİYOLOJİ adlı
150 sayfalık kitaptır. Bu kitapta 17 akademik kariyer unvanlı psikiyatrın
makaleleri yer almaktadır. Şizofrenik bozuklukların EPİ DEMİYOLOJİSİ,
Mood bozuklukların EPİDEMİYOLOJİSİ, Anksiyete bozukluklarının vs.gibi
epidemiyolojilerin (!?) ele alındığı bu gibi kitaplarda adları geçen nevroz ve
psikozların hiçbirisi bulaşıcı değildir ve bu hastalıkların kökeninde de
mikroorganizmik bir etiyolojik PSİKİYATRİK faktör yoktur. O halde
psikiyatrik sözcüğü ile epidemiyoloji sözü nasıl kotarılıp yerleştirildi bu alana?
Bu nasırlaşmış komik tutumun yanıtı, makalemizin dışında olmasına rağmen,
olasıdır ki, organik tıbbın gölgesinde ya da mandasında yıllarca yanlış olarak
kullanıla kullanıla bitişik/yapışık hale gelmesi ile ilgilidir. Adeta gayrı meşru
evlilik gibi bir olay… Yukarıda anılan Psikiyatrik Epidemiyoloji kitabının adı
bizce“Psikiyatrik Bozuklukların İstatiksel Değerlendirilmesi olabilirdi. O
kitabın 2002 basımlı olması karşısında bu gün acaba durum nedir diye merak
edilecek
olursa,
Türk
Psikiyatri
Dergisinin,2011
BAHAR
sayısının,40.sayfasında, Türkiye’de Psikoz Epidemiyolojisi adlı makaleye
bakmak yeterlidir. Buna rağmen o kitabı geleneksel yanlışlığın tarihsel belgesi
olarak selamlıyoruz.
Öztürk ve Uluşahin Hocaların yukarıda adı geçen kitaplarının
“İÇİNDEKİLER” bölümüne yeni açıdan bakabiliriz: Bölüm III' Davranışın
Belirleyicilerini: (Ruhsal Dizgenin/Sistemin Belirleyicileri)olarak ifade
edebiliriz. Bölüm IV,V aynı şekilde olup, BölümVI. Benliğin Savunma
Düzeneklerini: Ruhsal Sistemin Savunma Düzenekleri olarak; Bölüm IX. Ruh
Sağlığı ve Bozukluğunun Tanımlanmasını: Ruhsal Dizgenin ve Bozukluğunu
tanımlanması olarak; Bölüm XII. Ruhsal Durum Muayenesi yerine de Ruhsal
Dizge Muayenesi terimlerinin tutarlılığının huzurunu daha da ayrıntıya
girmeden selamlayarak noktalıyoruz. Ruhsal Durum, ne demekse, aynı ikili
terim, Editörlüğünü Prof.Dr. Ercan Abay’ın yaptığı Kaplan &Sadock’un Klinik
Psikiyatri kitabında da kullanılmaktadır. Bu yanlışlık USA’da da hayretle
görülmektedir. Bu hayrete bir hayret daha ekleyebiliriz: Taber’s Cyclopedic
Medical Dictionary’ de yan yana iki sözcük olan Mental System yerine Mental
Status vardır!...Ruhsal alanımız ya da ruhsal sistemimiz, ya da ruhsal dizgemiz,
bizce, içinden çıkılamayacak kadar geniş olup, içinden çıkılması için sarf
edilecek emeğin mukaddes gibi olduğu yüce ve son derece engin bir alandır. Şu
anda DOĞANIN VE ONUN GİBİ TÜM VARLIKLARIN DIŞINDA KALAN,
MEDENİYET DEDİKLERİ HERŞEY ONUN SAYESİNDE VARDIR
YERYÜZÜNDE. Şu bilgisayara yazılan satırlar da !.. Bu da onun Ruhsal
Dizgesi NORMAL denilen bireyleri sayesinde oluşmuştur. Bu alanımızın az bir
oranda
olan
GERİ
ZEKÂLILARI,
RUHSAL
BOZUKLUĞU
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(PSİKOZLU/NEVROZLU) olanları ve eski terimle PSİKOPATLARI dışında
kalanlar tarafından… Bu makale ile ŞİMDİYE KADAR İÇİNE
GİRİLEMEYEN RUHSAL ALANI, İÇİNE GİRİLEBİLİR HALE
GETİRDİĞİMİZİ GÖRÜYORUZ. Aynı şekilde, milenyumlarla, yalanyumlar(!)
olarak
ve
bugüne
kadar
sürüklenerek
gelen
SOYUTLARIN
SOMUTLAŞMASINI,
ABSTRELERİN
KONKRELEŞMESİNİ
DE
GÖREBİLİYORUZ. Bir deneme mahiyetinde olmak üzere ve Epidemiyolojinin
Salgınlar Bilgisi Şemasına öykünerek, PSİKODEMİ/PSİDEMİ’nin(!) filyasyon
(Ajan) olan ilk karesine FİTNE, NİFAK, FESAT gibi benzeri sözcükleri; ara
hayvanı(Vektör)
bölümüne
çevremizdeki
LAF
TAŞIYICILARI,
MÜZEVİRLERİ ve TÜMÜYLE MEDYAYI; sonuncu kareye de (Target)
TOPLUM SÖZCÜĞÜNÜ güzelce yerleştirebiliyoruz. Moda, şayia gibi
sözcükler, ideolojiler, mikrobiyolojik epideminin ekivalanları olarak kullanılır
oluyorlar PSİKODEMİDE… İçine girilmesi, kanımızca çok zor olan ruhsal
sisteme “Psikiyatrik Epidemiyoloji” kavramını PSİKODEMİ/PSİDEMİ
terimiyle ele alarak bakışımız, o kavramın bir LOKUS MİNORİS
REZİSTANSİYA olması ile ilgilidir.
Organisist tıbbın yumuşak karnı olmasıdır. Kırk yıl kadar önce bu konu
üzerinde çalışırken ruhsal sistemde PROFLAKSİ konusu ile karşılaşınca,
aşağıdaki gibi şöyle bir kurgulama yapılmıştı: Bir bahçeli evler semti… Akşam
yemeği saatlerinde... Ortalık kararmıştır. Çat kapı çalınır, teklifsiz misafirler
gelmiştir. Evde yetecek kadar ekmek yoktur. Annesi dokuz yaşındaki çocuğuna
seslenir.4 ev ötedeki Ayşe Hanım teyzelerin evini biliyorsun değil mi? Annem
sizden yarım ekmek istiyor de. Çocuk evden çıkarken annesi ona seslenir;
köpekleri var dikkat et ha! Çocuk gider ve seslenirken köpeğin havlamasıyla
sarsılır. İçinden, dışından amma da köpekmiş ha!İşte burada diyoruz ki
annesi,çocuğa köpeği
söylemeseydi o çocuk o havlama ile donuna
ederdi…Annenin bu uyarısı, olası bir patolojik hali önlemiştir. Tıpsal açıdan bu
bir prevansiyondur. O tembih bir Aşıdır. VAKSİNASYON’dur. Fransızca
yaklaşımla VAKSİNASYON PSİŞİKTİR.
Ruhsal Dizgeye girmeden, uzaktan gözlemleyerek, onun salgınlarını,
gelişigüzel olmak kaydı ile sıralayabiliriz. Dönem dönem, moda çeşitleri
salgını, müzik çeşitleri salgını, resim çeşitleri salgını, dans çeşitleri salgını
olduğu gibi, tüm ekolleri ve ayrıca Prof.Dr. S.Hayri Bolay’ın Gözden
Geçirilmiş ve Genişletilmiş 4.Baskı FELSEFİ TERİMLER Sözlüğünde geçen
hemen hemen çoğu izm’lerde görmek mümkündür. Ruhsal dizgemizin çapı ya
da yüceliği bir hadis ile de ifade edilmiş, İslam mutasavvıflarınca da hayli
işlenmiştir. Epidemiyolojinin sadece Patolojik bozukluklarla ilgili olmasına
karşın PSİ(KO)DEMİYOLOJİ “Vereme Çare Bulundu”, ”Penisilin Keşfedildi”
gibi sevindirici haberleri de içermektedir. Makalemizi sonlandırırken Şair-i
Azamımız Abdülhak Hamit Tarhan’ı meşhur beyti nedeniyle derin bir saygıyla
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anıyoruz. Çok büyük bir hekim olan Virchow’un bir türlü göremediğini gören
bir şair olarak ve iftiharla:
Fikrim gibi nutk-ı bî-zebansın
Hüsnün görünür de sen nihansın.
(Dile dökülmemiş sözcük nasıl gizli saklı(nihan)ise güzelliğin de
görülüyor ama sen(kim oluşun, benliğin, kendiliğin, ruhsal sistemin) nihansın
(görünmüyorsun.) Ve ve
Eş anlamda olmak üzere Kaygusuz Abdal ‘ı da saygıyla anıyoruz:
Bu Âdem dedikleri, el ayakla baş değil,
Âdem mânâya derler sûret ile kaş değil.
Bu makale çok yoğunlaştırılmış bir çağrı gibi olup meslektaşlarımızın
olumlu ve olumsuz, değerli görüşlerine sunulmuştur. Konumuzu burada
sonlandırmanın şimdilik yeterli olduğu, ruhsal dizgemize saygımızdan ve
aczimizden ileri gelmektedir.
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TÜRK KÜLTÜR HİZMETLERİNDE 500 YILLIK EL
SANATLARI “BELEDİ DOKUMA” ADLI EL DOKUMACILIĞI İZMİR
TİREDE YAŞATILIYOR…
Röportaj Haber Derleme : A.Cem GÜZEL - Bülent SAKARYA
Göz Kamaştırıcı Türk Motifleriyle bezenmiş ancak ne yazık ki ilgisizlik
ve destek verilmediği için kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarımızdan birisi
olduğunu ifade eden TIPIRDAK, “Beledi Dokuma” Adeta çırpınarak mücadele
Etmek zorunda olduğumuz ince bir sanatımızın bir örneğidir. Türk milletinin
derin duyguları ve zekâsı bu sanatta görülmektedir. Bu kültür mesleğin tek
temsilciliğini büyük bir özveri ile ve çok severek başarıyla Ethem TIPIRDAK
yürütüyor. İşte bu özveriyi gösteren ve bu çalışmaları koruma altına alan Tire
Belediyesinin verdiği destekle yürütülmekte olduğunu belirtiyor.
Tıprdak’ın başarılı çalışmalarından dolayı geçen yıl İzmir Rotary
Kulübü’nün ev sahipliğinde, aşağda resimde görüldüğü gibi yapılan bir
Tören ile 2013-2014 dönemi için “Meslek Hizmet Ödülünü” de almıştı.

Meslek Hizmet Ödülü unutulmaya yüz tutmuş 500 yıllık el sanatlarından ve
Tire Belediyesi tarafından koruma altına alınan “Beledi Dokuma” sanatının son
temsilcisi Tireli Saim BAYRI tarafından bu sanatı gelecek nesillere taşıması
için yetiştirdiği çırağı Ethem TIPIRDIK’A verilmişti. Bu ödülün verilmesi
ustasını da duygulandırmış ve SAYRI şunları söylemişti “Bu büyük bir incelik
taşıyan önemli bir dokuma türü olan “Beledi Dokuma” dünyada tek Tirede
yapılıyor. Bu dokuma türünün Türk Kültür Mirası olarak gelecek kuşaklarımıza
aktarılması gerekiyor. Onun için Ethem TIPIRDAK bu ödülü hak ediyor. Onu
kutluyor ve gözlerinden öpüyorum” diyerek sözlerini tamamlamıştı. Yukarıdaki
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resimde Ödül törenine İzmir Rotary Kulübü Dönem Başkanı Sevgi Postoğlu ile
Rotary’nin geçen dönem guvarnörü Güneş Ertaş, Meslek Hizmet Komitesi
Başkanı Mazhar İzmiroğlu ve birçok dernek üyeleri katılanlar
görülmektedir(Serkan Çiçek).

İZMİR KÜLTÜR VE TURİZM DERGİSİ, Ethem TIPRDAK ile ilgili
haber yapmış “Türk Motifleriyle İlgili Dokuma Sanatını” sayfalarına taşıyarak
bir söyleşiye yer vermişti. Bu çalışmalarından dolyayı ve kültürümüze verdiği
değerden dolayı izmir kültür ve turizm dergisinin tüm yönetim ile çalışanlarını
ve emeği geçenleri tebrik ederken, bu çalışmalarından dolayı da uluslararası
türkbilim dergisi olarak bu başarılarının devamını dileriz..
DERVİŞ SABRININ ÜRÜNÜ 'BELEDİ DOKUMASI'
500 yıllık bir gelenek Tire’nin Beledi dokuması. Yoğun bir emeğin ve
sabrın sonunda ortaya çıkan, hayranlık uyandıran bir Osmanlı Türk
motifleriyle yüklü dokuma türü el sanatı İzmir Tire’de yaşatılıyor.

Osmanlı padişahlarının kaftanları ile çeyiz sandıklarının zenginlik
alameti el işleri, meşhur ipek ipliklerle Tire’deki Beledi tezgâhlarında
dokunmuş yüzyıllar boyu. Tarihi yapılarıyla el sanatlarıyla değişime boyun
eğen kentlere inat ayakta durmayı başaran İzmir’in sevimli ilçesi Tire’de,
bugün tek bir geleneksel tezgâhta ayakta kalmaya çalışıyor ünlü Beledi
dokuması.
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Türkiye’nin, hatta dünyanın tek Beledi dokuma tezgahının başında bugün
genç bir isim, Ethem Tıpırdık oturuyor. Dokuma tezgahlarının atası
sayılabilecek bir tezgahta, Tire’nin nostaljik atmosferinde sürdürüyor işini 37
yaşındaki Tıpırdık. Yaptığı işin öneminin farkında olan Tıpırdık’la tezgahı
başında Tire’nin dünyaya armağanı Beledi dokumasının dününü-bugününü
konuştuk. Bugün kullanılan dokuma tezgahlarının orijinalinde çalışmanın
verdiği hazla Tıpırdık şöyle anlatıyor zanaatının geçmişini:

“500 yıllık bir mazisi var Tire Beledi dokumasının. Osmanlı
yeniçerilerinin kıyafetlerinde, sarayların şatafatlı perdelerinde, sedir örtülerinde
beledi dokuması kullanılırmış. Gelinlik bir genç kızın Beledi dokumasından
yorganı - döşeği olmazsa, nişan bozulma aşamasına geçilirmiş. Toplumsal bir
göstergeymiş yani. Tabii günümüzde geçerliliğini yitirdi artık. Diğer yöreler
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sanayileşmiş ama Tire değişmemiş. Tire Ticaret Odası’nın 1951 yılı kayıtlarına
göre, Tire’deki 26 tezgâh İstanbul’a mal yetiştiremiyormuş. Hatta aynı tezgâhta
gece gündüz çalışmak suretiyle vardiya sistemi varmış. Ancak sanayileşmeden
sonra bu tezgâhlar teker teker sanayiye yenik düşmüş. 2004 yılına kadar ustam
Saim Bayrı tarafından tek başına yürütülmüş”.
2004 yılında gazetede çıkan bir haberi okuyunca, Tıpırdık, Saim Usta’nın
kapısını çalmış ve ahilik sistemindeki el verme gibi Saim Usta da, Ethem
Tıpırdık’a mesleği öğretmiş. Eşi ile beraber öğrenmiş Ethem Tıpırdık Beledi
dokumasının inceliklerini. Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek’in de söz
verdiği dokuma tezgahını satın almasıyla kursa başlamış karı-koca. Dört ay gibi
bir sürede dokumanın ana hatlarını öğrendiğini anlatan Tıpırdık, bunun zorlu bir
süreç olduğunu anlatıyor:
“Bu kadar kısa sürede öğrenilemez aslında. Ben çok iyi biliyorum, sabah
namazı sonrası tezgâhın başına geçtiğimi. Sakinlik istiyor dokuma yapmak.
Eskiden Gülcü konaklarının bir odasındaydım. Saim Usta’nın tezgahlarından
birisini belediye sattı. Kaymakamlığa gidip destek istedim, onlar da bana tezgah
aldılar, evime kurdular. Çok faydalı oldu. 6 yıldır Beledi dokuması yapıyorum.”

“Beledi dokumasının farkı nedir?” diye sorduk genç usta Tıpırdık’a ve
başladı sıralamaya:
“Diğer yörelerin dokumalarında desen yoktur. Normalde dokuma
tezgâhları 2,4 ya da 6 çerçevelidir. Beledi tezgâhı, 24 çerçeveye kumanda
edebilen bir el tezgâhıdır. Beledi dokuma tezgâhında maymuncuk tabir edilen
düzeneklerle 24 çerçeveyi 13 ayak kontrol ediyor. 13 ayak aynı zamanda bu
çerçevelerin değişmesini de sağlıyor.
Basılan ayakların konumuna göre çerçeveler yer değiştiriyor. Yer
değiştiren çerçeveler arasından mekikler atılarak, desen oluşturuluyor.
Dolayısıyla tezgâhta bütün iş çerçeve, maymuncuk sistemi ve perdahta diye
bilinen 13 ayakta bitiyor. Bu üçlü, desenlerin oluşmasını sağlayan bir sistem
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karşımıza Türk buluşu olarak çıkıyor. Bu üçlü arasındaki uyumdan ve çalışma
sisteminden de desenler oluşuyor. Bu işleme yönelik süreci koordine etmek
kolay değil. Ustalık gerektiren bir bilgiyi ve dikkati istiyor. Ayrıca kumaş diğer
yörelerinkinden farklı olarak çift yönlüdür, iki katlı dokunur.”
‘Talebi artırmalıyız ki Türklere özgü olan kültürümüz yaşasın’
İlk başlarda çok kafa yormuş Ethem Tıpırdık, ‘beledi dokumasını eski
şaşalı günlerine nasıl döndürürüm’ diye. Dokumanın kullanım alanlarını
artırmak ve günümüze uyarlayabilmek için projeler üretmiş ve ilk etapta
geleneksel dokumadan kravat yapmış. Dokumanın orijinalindeki renkliliği biraz
sadeleştirmeyi tercih eden Tıpırdık, karşı çıkanların görüşlerine aldırmamış.
EthemTıpırdık bütün önyargıları yıkarak, Türkiye’nin en önemli el
sanatlarından birinin yok olmaması için yeniliklere açık olmak gerektiğinin
nedenlerini şöyle ifade ediyor:
“İnsanlar karşı çıksa da, yaptığım kravatlar çok güzel oldu. İlçenin
yöneticilerine hediye ettik, meraklıları oldu. Biraz destek olsa çok daha geniş
kitlelere Beledi dokuması kravatı ulaştırabiliriz. Bir benzeri olmayacak çünkü
yüzde yüz el emeği. Tamamen ahşap ve ipten oluşan bir tezgahın ürünü. Şu
anda kravat, masa örtüsü, çanta, cüzdan ayakkabı, terlik, yelek, kemer, şal,
kaşkol amatörce yapmış olduğum ürünlerden bazıları. Aslında çok şey
yapabiliriz, yeter ki, üretken olalım. İnsanlar değerlerimiz ölmesin istiyor ama
kolay değil. Sağlam bir şekilde ayakta durulabilmesi için arz-talep dengesinin
sağlanması lazım. Talep olursa karşılarız.
Bugün bir tezgâhla, talep oldukça 2-3 tezgâhla çalışırız ve Beledi
dokuması bir sektör haline gelir. Beledi dokuması bir kültürdür, sanattır, sadece
Ethem Tıpırdık’ın omzunda yaşayamaz. Belli bir süre sonra ben de çökerim.
Maddi manevi anlamda herkes elini taşın altına koyacak. Talep artarsa,
komşunun evde oturan kızına öğretirsin, böylece genele yayılır ve sanayiye
dönüşür. Benim neye ihtiyacım var? Günümüzde kullanılabilecek ürünleri
tasarlayacak bir stiliste ihtiyacım var. Ünlü markalar sipariş verse, devlet erkânı,
ülkemizi ziyaret eden yabancı devlet adamlarına Beledi dokumasından üretilmiş
bir kravat hediye etse güzel olmaz mı? Bu ülke kültürüdür. Sadece Tire’ye mal
olmuş bir değer değil Beledi dokuması, İzmir’in, Türkiye’nin değeri.
Geleneksel el sanatlarımızın yaşaması ancak artan taleple olur.”
Genç usta Ethem Tıpırdık maddi-manevi geliri pek fazla olmayan Beledi
dokuması zanaatının yaşaması için birilerinin bu işi öğrenmesi gerektiğini
söylüyor. En büyük umudu ve beklentisi iki küçük çocuğundan en azından
birinin bu bayrağı devralması diyor. ‘Ölünceye kadar o tezgahı yaşatmaya
çalışacağım’ azmi içinde olan Tıpırdık, katıldığı her fuarda yerli ve yabancı
turistlerin, tezgahın ihtişamına bakıp hayranlıklarını belirterek övgü dolu
sözlerle desteklediklerini söylüyor.
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Sanayi Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü ortak
çalışma sonucunda Türkiye’deki geleneksel el sanatlarının son 19 ustasından
biri sayılıyor Ethem Tıpırdık. Önümüzdeki günlerde özel zanaatkarlara olanak
verilmesiyle ilgili proje kapsamında girişimcilik kurslarına katılacaklar arasında
o da yer alıyor. Bir de İzmir Kalkınma Ajansına (İZKA) İzmir Esnaf ve
Sanatkârlar Odalar Birliği (İESOB) aracılığıyla proje desteği için başvurmuşlar
diğer el sanatları ustalarıyla birlikte. Tıpırdık’ın, sivil toplum örgütlerinin ve
devletin çabası, 500 yıllık kültürün yaşaması adına sevindirici.
Zor zanaat dedikleri bu olsa gerek!
Tire’nin geleneksel Beledi dokuması oldukça zahmetli bir hazırlık süreci
gerektiriyor. Dokuma sürecinde çerçeveye ipler bağlanıyor, perdahlar
hazırlanıyor, haşıllama işlemi yapılıyor ve çözgü ipleri hazırlanıyor.
Yapılanların başında çözgü iplerinin hazırlanması geliyor. Beledi dokuma
tezgâhında 1330 çözgü tel bulunuyor. Çözgü ipleri siyah ve beyaz olmak üzere
iki renk oluyor. Beyaz çözgü ipleri, dokumanın astarını oluşturuyor. Bu çözgü
iplerinin önceden pişirilerek gerilmesi ve bal mumu ile mumlanması gerekiyor.
İpliğin sarılması zor, pişirilmesi ustalık istiyor. Fazla pişirildiği zaman sarması
zor oluyor, az piştiği zaman da kumaş parlak durmuyor. Dokumanın özünü
oluşturan iplikler orlon, yünlü, simli, pamuklu olabiliyor. Bu iplikler boyanıp,
sarıp kalem haline getiriliyor, böylece ipler birkaç kez ustanın elinden geçmiş
oluyor. Üretimin her aşamasında ustanın el emeğinin çok önemli olması
buradan da anlaşılıyor.
BELEDİ DOKUMASI, KÜLTÜREL MİRASLAR KAPSAMINA
ALINDI
Dünyadaki jakarlı dokumanın atası sayılan Beledi Dokuması Tire'de
16'ncı yüzyıldan bu yana üretiliyor.
Dünyadaki jakarlı dokumanın atası sayılan Beledi Dokuması, Tire'de
16'ncı yüzyıldan bu yana üretiliyor. Tirede yıllarca bu mesleği yaşatmaya
çalışan 75 yaşındaki Saim BAYIR (75), yetiştirdiği yeni usta Ethem
TIPIRDIK'A (39) yaşlandığı gerekçesiyle mesleğini devrederek dokumacılığı
bırakmıştı. İşte bundan sonra, Tire Belediyesi bu kültürümüzü temsil eden
mesleğin yok olmasını önlemek amacıyla son dokuma ustası Ethem Tıpırdık'ı
bünyesine alarak bu Türk kültürüne ait atadan ve dededen kalma mesleği
yaşatmaya çalışıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı da, Yok Olmaya Yüz Tutmuş
Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının belirlenmesi kapsamında Beledi
Dokumacılığını kültürel miras kapsamına aldı.
Beledi dokuma Ustası Ethem Tıpırdık'a da Devlet Sanatçısı unvanı verdi.
16. yüzyıldan bu yana devam eden mesleği yaşatan tek kişi olan usta Ethem
TIPIRDIK kültürümüz açısından toplumumuza tanıtılması gereken bir kişidir.
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Kendisi bunun bilincinde olarak son sözlerini şöyle bitiriyor: "Beledi Dokuma
sanatını ailemle birlikte yapıyorum. Eşim de bana destek oluyor. Ömrüm yettiği
sürece bu önemli Türk motiflerini ve buluşunu ortaya koyan bir sanatı ülkemize
daha çok tanıtarak genç kuşaklara aktarmak ve ait olduğu toplumun değerlerini
yaşatabilmek için her zaman devam ettirmeyi düşünüyorum.
Sanatı öğrenmemde bana emeği geçen ustam Saim Bayır'a ve bu
mesleğin yaşatılmasında emekleri olan Tire Belediye Başkanı Tayfur ÇİÇEK'E
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bakanlık da bu sanatı kültürel miraslar
arasına alarak banada devlet sanatçısı ünvanı verdiğini belirtti.

Editörden son söz: Türk Kültürü ve Dilini en iyi temsil eden sanat, edebiyat,
resim ve mimarlık ile el dokuma Türk Miletinin ince ruhunu ve derinliğini
temsil eder. Bu nedenle tüm sanat ve edebiyatımıza önem vererek bunları
korumak ve desteklemek Milli bir bakış olarak bunları yaşatmak ve gelecek
kuşaklara aktarmak hepimizin önde gelen görevi ve üniversitelerimiz başta

tüm eğitim camiamızın sorumluluğu ve yüksek hedefi olmalıdır.
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ULUSLAR ARASI TÜRKBİLİM DERGİSİ YAYIM İLKELERİ VE
YAZIM KURALLARI
1.

Uluslar arası Türkbilim dergisi hakemli bir dergi olup, hakemler
Türkiye'deki ve diğer ülkelerin üniversite öğretim üyeleri arasından yazının
içeriğine uygun olarak belirlenir.

2. Dergide sosyal bilimler alanında hazırlanmış Türkçe, İngilizce, Almanca ve
Fransızca bilimsel çalışmalar yayımlanır.
3. Makaleler MS Word programında A4 boyutunda basıma başlanabilecek
şekilde iki nüsha ve kopyalanmış disketiyle dergi adresine temsilcilerimizin
kontrolünde gönderilmelidir.
4. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmış yada yayımlanmak
üzere gönderilmiş olmamalıdır. Yazıların uzunluğu dergi formatında 15-20
sayfayı geçmemelidir. Yazılar aşağıda belirtilen biçimde yazılmalıdır:
Üst: 5.2 cm

Sol: 5 cm

Alt: 5cm

Sağ: 3.5 cm

Karakter: Times New Roman 11 PuntoSatır aralığı: 1 Paragraf Aralığı: 6
5. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde Uluslar arası Türkbilim
Dergisi bütün yayın haklarına sahip olacaktır.
6. Yazarlar e-mail adresiyle birlikte, gsm numaralarını da bildirmelidir.
7. Dergiye gönderilen yazılar yayın kurulunca ilk değerlendirilmesi
yapıldıktan sonra hakeme/hakemlere gönderilecek, hakemden/hakemlerden
gelecek rapor doğrultusunda yazının basılmasına, yazardan rapor çerçevesinde
düzeltme istenmesine yada yazının geri çevrilmesine karar verilecektir.
Yayımlanmayan yazılar yazara geri gönderilmeyecektir.
8. Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmeyecek, ancak yazara
ait çalışmanın bulunduğu dergiden gönderilecektir.
9. Makale başlığı koyu renkli 11 punto ve büyük harfle satıra ortalanarak
yazılmalıdır. Yazar adı/adları, ünvanları ve mensup oldukları kurum ile birlikte
dipnot olarak ilk sayfada verilecektir.
10. Metin içinde yapılacak yollamalar ayraç içinde gösterilmelidir.
(Yazarın/Yazarların soyadı, kaynağın yayınlandığı yıl: sayfa numarası
sırasıyla).Örnek: (Tatlıdil, 2009, s.41). Açıklama notları ise sayfa altında dipnot
şeklinde belirtilmelidir. Kullanılan dipnot yöntemi bilimsel standartlara uygun
olmalıdır. Yararlanılan kaynaklar çalışmanın sonunda ayrıca belirtilmelidir.
Dipnotlar 9 punto olarak yazılmalıdır.
11. Dergiye gönderilen yazıların içeriğinden yazarlar sorumludur.
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12. Her makalenin başına yazar tarafından mutlaka makale başlığı dahil hem
Türkçe ve hem İngilizce veya/Almanca/Fransızca özet verilmeli, özetler 150
kelimeyi geçmemeli, 11 punto ile yazılmalıdır.
13. Çalışmanın hem ingilizce hem türkçe başlığı mutlaka belirtilerek özet
verilmeli; içerik içinde önemli anahtar kelimeler de türkçe veya diğer belirtilen
dillerde yazılmalıdır.
14. Türkbilim dergisine makale gönderen yazarlar kimlik bilgilerinde email
adreslerini, GSM ve Kurum Telefonlarını diğer yazışma adreslerini de
yazmalıdır.
15. Uluslararası Türkbilim dergisi dört aylık periyotlarla yılda üç sayı olarak
yayımlanır.
Editör: Yard. Doç. Dr. Suavi TUNCAY

277

