
"Avrupa'ya bir adým daha yaklaþtýk. Artýk
Kýbrýs Türkü'nün sesini, kültürünü, yaþan-
týsýný Avrupa'ya duyura bileceðimiz bir yarýþ-
mamýz var. BÝRÝ SÝZÝ GÖZETLÝYOR."

Dünya'da çoðunluðun yaptýðý her þeyin
iyi, güzel, örnek alýnmasý gereken bir þey
olduðu üzerinden bizim ülkemizde de Biri
Sizi Gözetliyor adlý yarýþma programý 1
Mayýs'ta baþlýyor. Peki þimdi ne yapmalý?
Kös kös oturup programý mý izlemeli yoksa
neden bu programýn baþladýðýný mý sorgula-
malýyýz? Her þeyin bir nedeni olduðuna göre
bu yarýþma programýnýn baþlamasýna dair
"neden?" sorusunu sormakta fayda var. Þu
anda dünyada hýzlý bir teknolojik geliþme
yaþandýðý herkes tarafýnda gözlemlenen bir
þey. Bilgisayarlar, uydular vb. alanlarda
muazzam bir geliþme söz konusu. Ancak bu
geliþmeler toplumsal fayda yaratmak üzere
kullanýlmasý gerekirken bunun tam aksine

toplumun daha sýký bir denetim altýna alýn-
masý için kullanýlmakta ve büyük bir gözetim
aðýnýn içine girmekteyiz. Örneðin bilgisa-
yarlarda 'arka pencereler' denilen sistemler
var. Kiþi internete bir kere girdiði zaman sis-
tem otomatik olarak çalýþýyor ve bu arka
pencereler aracýlýðý ile bilgisayarýnýzda olan
her þey ele geçiriliyor. Ýnternete bir daha
girmeseniz bile bilgisayarda yapýlan her
türlü iþlem izlenebiliyor. ABD'de çýkarýlan
kanun ile internet üzerinden yapýlan her
türlü yazýþma ve e-maillerin 1 yýl boyunca
saklanýlmasý ve istendiði takdirde emniyet
ve istihbarat örgütlerine verilmesi zorunlu
hale getirilmiþ ve bu durumun kendisi kiþinin
özelini ve bireysel özgürlüklerini ortadan
kaldýran bir durumun oluþmasýna neden
olmuþtur. Buna da gerekçe olarak 11 Eylül
saldýrýlarý gösterilmektedir. Amaç terör para-
noyasý ile insan özgürlüðünü yok ederek
gözetim toplumu oluþturmaktýr. Biliþim
anlamýnda yaþadýðýmýz bu geliþmeler ayrý,
özgün ve farklý kültürlerin oluþmasýnýn
önünü kesmekte ve ortaya tek tip bir kültür
çýkmaktadýr. (Tek tip standartlaþmýþ filmler,
programlar, yarýþmalar vb.)

Gözetim nedir? Niçin gözetime ihtiyaç
duyulur? Gözetim, iktidarýn birey üzerinden
bilgi saðlamasýnýn yoludur. Gözetim
sayesinde iktidarlar insanlarýn davranýþlarý

üzerinde daha etkin olmaktadýrlar. Böylece
iktidar kendini her yerde mevcut ve görünür
hale getirmektedir. Gözetim baþlý baþýna bir
iktidar kaynaðýdýr.

Tam da bu noktadan hareketle biz, Biri
Sizi Gözetliyor yarýþmasýna katýlan 12 kiþiye
karþý deðiliz. Biz bu program ile toplumda

örülmeye çalýþýlan gözetim
toplumu kültürünün kendisine
karþýyýz. Bu yarýþmanýn yarata-
caðý kültürel yozlaþmaya,
gençliðin kendi sorunlarýný
sorgulayýp alternatifler
geliþtirmesinin vakit kaybý olarak
deðerlendirilip bu yarýþma ile
gençliði eðlenmeye çaðýran zih-
niyete karþýyýz. Gözetlemenin
kesinlikle kendi baþýna bir deðeri
yoktur. Gözetleme, sistemin ege-
menliðinin bir aracýdýr. Çünkü
sistem kendini asla sadece baský
ve gözetleme mekanizmalarýyla
koruyamaz. Sistemin kendisini korumasýnýn
en önemli yolu ideolojik hegemonyasýdýr.
Bugün baktýðýmýzda toplumda kameralar ile
gözetimin yapýlmasý büyük bir çoðunluk
tarafýndan haklý ve yapýlmasý gereken bir
þey olarak yorumlanýlmaktadýr. Böylece
"kapkaç olaylarý azalacak", "trafik suçlarý ve
kazalarda düþüþ olacak", "can ve mal
güvenliðimiz güvence altýna alýnacak"týr! Bu
olayýn kendisi de bize göstermektedir ki
insanlarýn çoðu gönüllü olarak gözetlenmek
istemektedirler. Ýþte sistemin asýl gücü
buradadýr, teknolojisinin geliþmesinde deðil.
Yukarýda da belirtildiði üzere sorun teknik bir
sorun deðil, ideolojik hegemonya

sorunudur.
Ýktidarlar insanlarý hýrsýzlýk yapmaya iten

ekonomik nedenleri çözmeye, gençlerin
hýzlý ve alkollü araba kullanmasýnýn üstünlük
olduðunu ortaya koyan tüketim kültürünü
deðiþtirmeye deðil; denetim mekaniz-
malarýný sýkýlaþtýrarak olumsuzluklarý kendi-

sine fýrsat bilerek, kendi hegemonyasýný
kurmayý amaçlamaktadýr. Yani yapýlmak
istenen þey gözetlenmeye ihtiyacýmýz
olduðunun fikrinin yaratýlmasýdýr.
Gözetleme eyleminin yapýlmasýna dair
akla gelen diðer bir soru da acaba
gözetleyenler mi yoksa gözetlenenler mi
korkmaktadýr? Gözetleme eylemini

yapanlar, insanlarýn iktidarýn istekleri dýþýn-
da davranmalarýndan korktuklarýndan, o
insanlar üzerinde suni bir korku yaratmak-
tadýrlar. Yani her ikisi de "korkmaktadýr".
Gözetlemeyi bir ihtiyaç olarak tarif eden
aslýnda kaybetmeye baþlamýþtýr.
Egemenliðinden emin olan gözetlenmeye
ihtiyaç duymaz.

Aslýnda gözetleme iþlevini yerine getiren
mekanizmanýn yýkýlmasý çok basittir. Bunun
tek bir yolu vardýr. "Gözetlenmekten kork-
mamak" Ýþte bu eþik aþýldýðý zaman artýk
gözetleyenler korkmaya baþlayacak ve
gözetleme eyleminin kendisi deðersizleþe-
cektir.��
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Dünya'da çoðunluðun yaptýðý her þeyin iyi, güzel, örnek
alýnmasý gereken bir þey olduðu üzerinden bizim ülkem-
izde de Biri Sizi Gözetliyor adlý yarýþma programý 1
Mayýs'ta baþlýyor. Peki þimdi ne yapmalý?
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Bu yarýþmanýn yaratacaðý kültürel yozlaþmaya, gençliðin kendi sorunlarýný sorgu-
layýp alternatifler geliþtirmesinin vakit kaybý olarak deðerlendirilip gençliði eðlen-
meye çaðýran zihniyete karþýyýz.



Güç, maðduriyet ve þiddet birbiriyle iliþk-
ilendirildiði zaman, erkek egemen toplum-
daki kadýnýn yeri aklýmýza takýlan temel
sorunlardandýr. Ataerkil sistem içinde
erkek, gücü, kadýn ise maðduriyeti temsil
etmektedir. Erkek bulunduðu konum
itibariyle kolaylýkla kadýna karþý fiziksel ve
de ruhsal þiddet uygulayabilmektedir. Bu
durumun en açýk þekilde görüldüðü yerler-
den biri ise seks iþçiliðidir.

Seks iþçiliði yüzyýllar öncesinden var olsa
da 20. yüzyýlýn son çeyreðinden itibaren
nasýl bir konuma eriþtiðini incelemek, þu
anda içinde yaþadýðýmýz dünyayý, ülkeyi,
sistemi ve bu sistemde kadýnlarýn nasýl bir
konuma yerleþtirildiðini anlamak bakýmýn-
dan da önemlidir.

Günümüz dünyasýnda, artan yoksulluktan
en çok etkilenen kadýnlardýr. Kadýnýn çalýþ-
ma alanýndaki darlýðý, düþük ücretle, vasýf-
sýz iþlerde çalýþtýrýlmasý seks iþçiliðinin
artýþýna neden olmaktadýr. Seks iþçiliði
yapan kadýnlarýn çoðunluðu bugün neo-lib-
eral politikalar neticesinde, ekonomik
bunalýmlar yaþayan, yoksullaþan ülkelerin
kadýnlarýdýr.

Sürekli akýþ halinde olan kadýn ticaretinin
birinci dalgasýný 1970'li yýllarda Güney
Doðu Asya, 1980'li yýllarda ikinci dalgasýný
Afrika, daha sonra üçüncü dalgasýný Latin
Amerika ve son dalgasýný Doðu Avrupa
oluþturmaktadýr. 

Kimi kadýn, çalýþma
alanýndaki kýsýtla-
malar nedeniyle seks
sektöründe çalýþmak
zorunda kalýrken;
kimisi de zorla
kaçýrýlarak ya da daha
refah içinde yaþaya-
caklarý umuduyla göç
ettikleri ülkelerde
insan tacirlerinin eline
düþerek seks iþçiliði
yapmaya maruz
kalmaktadýr. Her sene
yaklaþýk olarak bir
milyona yakýn kadýnýn,
insan kaçakçýlarý
tarafýndan kaçýrýldýðý
tahmin edilmektedir.

Birleþmiþ Milletler,
organize suç aðlarýnýn
bu ticaretten yaptýðý
yýllýk cironun yaklaþýk
12 milyar dolarý bul-
duðunu belirlemiþtir.
Uluslararasý polis
örgütü Interpol'e göre ticari dolaþýma soku-
lan kadýn yýlda 75.000 ila 250.000 dolar
getirebiliyor (Malarek, 2004:17, 18).

Seks iþçiliðinin küresel boyutta yer edin-
mesini saðlayan bir faktör ise turizmdir. Ne
yazýk ki devletler ekonomilerinin düzelmesi

içinde açýktan açýða seks
endüstrisini desteklemektedir. 

1996 senesinde bir tahmine
göre, ABD, Batý Avrupa,
Avustralya ve Japonya'dan yak-
laþýk 5 milyon turist seks
endüstrisinin müþterisi olmak için
Tayland'ý ziyaret etti. Bu turist-
lerin yaptýklarý harcamadan
ülkenin 26.2 milyar dolar gelir
elde ettiði tahmin ediliyor (Ayþe
Sargýn 2006:bianet.org). 

Küreselleþme çaðýnda geliþen
teknolojiler örneðin internet,
küresel seks endüstrisinin bir
parçasý konumunda olmaktadýr.
Bu yolla kadýnlarýn ve küçük kýz
çocuklarýnýn bedenleri sanal
ortamda pazarlanmaktadýr.
Bunun dýþýnda internet
üzerinden açýlan evlendirme
siteleri birçok genç kadýnýn Batý
Avrupa'dan bir erkekle evlenme
hayallerini süslemektedir. 

Sadece kadýnlar evlendirme
sitelerinin taliplisi olmamaktadýr;
bunun yaný sýra bazý internet
siteleri kadýnlara Batý Avrupa'da
bebek bakýcýlýðý, ev temizliði gibi
çalýþma imkanlar sunmakta ve kadýnlar bu
sitelere baþvurmaktadýrlar. Ýnsan
kaçakçýlarý bugün bu siteler üzerinden
kadýnlarý seks iþçiliði için kaçýrmaktan geri
kalmamaktadýr.

Wichetrich þu þekilde açýklamaktadýr:
"Internet, seks turizmi
ile evlilik amaçlý kadýn
ve çocuk arzýný
denetleyen yollardan
biridir: Elektronik seks
pazarlarý. Kendi
odasýnýn rahatlýðýnda,
yalnýz bir uçak bileti,
otel için rezervasyon
yaptýrmak deðil, ayný
zamanda cinsel tercih-
lerini karþýlamayý
kabul ederek tatilde
kendisine eþlik edecek
birini seçmek ya da
evlenmek için birini
aramak olanaðý da
vardýr."

Fuhuþ, küresel
ekonomiyle gitgide
daha sýký bir iliþki içine
giren seks
endüstrisinin en
çarpýcý unsuru olarak
dikkat çekmektedir.
Bunun bir nedeni,

jumbo jetlerin geliþtirilmesinden beri turizm
sektörü devasa ölçülere ulaþmasý olsa da
genç kadýnlarý seks iþçiliðine yönelten
etken göçtür ve kadýnlar genellikle fiilen
kölelik sayýlabilecek koþullar altýnda çalýþ-
maktadýrlar (Altman, 2003:137).

Bugün seks iþçiliði, yoksulluk, göç, tur-
izm, gibi birçok etkene baðlý olarak artýþ
göstermektedir. Bu artýþýn temelini ise
ataerkil sistem oluþturmaktadýr. Kadýnlar bu
sistem içinde erkeðe hizmet eden konum-
dadýr. Erkeðin sistem içinde üretilmiþ gücü
(özellikle ekonomik), kadýnýn üzerinde fizik-
sel ve ruhsal þiddet kullanmasýna yol
açmaktadýr. Bugün seks iþçisi kadýna, ken-
dini pazarlayan satýcý tarafýndan dayak atýl-
maktadýr. Kadýn, kaçmaya çalýþmasý
dâhilinde ölümle tehdit edilmekte ve
nihayetinde öldürülebilmektedir. Ayrýca
seks iþçisi kadýn pazarlandýðý erkeðin istek-
lerini yerine getirmediði takdirde de
tecavüze uðramaktadýr.  Bununla birlikte bu
sektör içinde bulunan kadýnlar, tecavüz,
dayak gibi þiddete maruz kaldýklarý gibi
üreme organlarýnda sorunlar yaþamakta
veyahut AIDS virüsüne yakalanmaktadýrlar. 

Kadýnýn meta gibi kullanýlmadýðý, þiddete
maruz kalmadýðý bir dünya dilekleriyle…Q
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Bugün seks iþçiliði, yoksulluk, göç, turizm, gibi
birçok etkene baðlý olarak artýþ göstermekte-
dir. Bu artýþýn temelini ise ataerkil sistem oluþ-
turmaktadýr. Kadýnlar bu sistem içinde erkeðe
hizmet eden konumdadýr.

Seks iþçiliði yapan kadýnlarýn
çoðunluðu bugün neo-liberal poli-
tikalar neticesinde, ekonomik
bunalýmlar yaþayan, yoksullaþan
ülkelerin kadýnlarýdýr.
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KKAADDIINN,, AATTAAEERRKKÝÝLLLLÝÝKK VVEE MMÝÝLLÝÝTTAARRÝÝZZMM

Kadýn konusu
konuþulurken, erkek
egemen toplum

yapýsýndan bahsetmemek imkansýzdýr. Erkek egemen toplum
yapýsýndan bahsederken ise bunu besleyen askerlikten bahset-
mek kaçýnýlmazdýr. Tüm cinsel kimlikler, içerisinde kurgulandýklarý
erkek egemen iktidar iliþkilerinin gölgesini taþýdýðýndan ve onunla
þekillendiklerinden dolayý askerlik, sadece erkekleri deðil, kadýn-
larý da ilgilendirmektedir. 

Askerliði oluþturan kurumlar cinsiyetçi kurumlardýr. Zorunlu
askerlik, cinsiyetçiliðin yeniden vurgulandýðý, üretildiði ve genç
erkeklerin beyinlerinde yoðunlaþtýrýldýðý bir süreçtir. 15 aylýk asker-
lik süresinde; "erkeklik" olgusu vurgulanmakta, iliþkiler iktidar ve
itaat üzerinden kurulmakta, kadýný aþaðýlayan ve kadýn bedeni
üzerinden üretilmiþ bir dil kullanýlmakta, kadýna yönelik cinsiyetçi
yaklaþým yeniden üretilmekte ve uzun bir kamp dönemi yaþayan
genç erkekler, ister istemez bu havayý solumaktadýrlar. 

Devletin ve egemenliðin koruyucusu olan asker, toplumsal cin-
siyet rollerinin üretilmesi ve içselleþtirilmesinde büyük bir yer tut-
maktadýr. Militarizm, beslenebilmek ve güçlenebilmek için toplum-
sal cinsiyet teorisine muhtaçtýr. Askeri kurumlar, kadýný; toplumun
erkeðin korumasýna muhtaç bir kesim olarak kurgulamýþtýr. Bu
yüzden de askerlik, kendini kadýn ve aile üzerinden tanýmlamakta,
kapitalizmin esaslarýndan olan, aile, vatan ve mülkiyet üzerinden
hareket etmektedir. Kadýn ile vatan özdeþleþmiþ, erkek, askerlik
yaparak vataný korumak için kadýn üzerinden iktidarýný
güçlendirmiþtir. Çünkü vatan (kadýn), askerler (erkekler) tarafýn-
dan korunmaya muhtaçtýr. Vatana yapýlan saldýrý, namusumuza
yapýlan saldýrýdýr. Erkek aktif ve korumacý bir rol oynar, kadýn ise
evde kalarak, fedakar, vatan için can verebilecek erkek evlatlar
yetiþtiren bir anne rolünü üstlenir. Toplumsal rollerdeki iþ
bölümüne göre: Kadýn, toplumun çoðalmasý ve varolan ataerkil-
liðin anneden çocuða aktarýlmasý ile görevlendirilmiþtir ve bu
rolüler içselleþtirilir. Erkeklerden askerlik süresince saldýrganlýk,
cesaret, disiplin gibi basmakalýp "erkeklik" davranýþlarý bek-
lenirken, duygusallýk gibi "kadýnsý" davranýþlarý bastýrmalarý
öðretilir. Bu rollerin toplum belleðinin derinliklerinde kökleþip ve

doðallaþmasýnýn sonucunda erkek kimliði askerliðin yardýmý ile
genç erkeklerin kafasýnda yeniden kurgulanýr, erkeklik yüceltilir.

Askerlik bir erkek çocuðundan erkek yaratmak üzere, bir erkek-
lik testi olarak algýlandýðýndan, toplum içerisinde daha da erkek-
leþmenin bir aracý olarak görülmekte, askerlik yapmayý iste-
meyenler ise tam bir erkek olmama suçlamasýyla karþý karþýya
kalmaktadýrlar. Oluþan toplumsal cinsiyet, onunla iç içe olan
askerlik ile beraber, aile baþta olmak üzere toplumun her yapýsýn-
da görülmektedir. 

Militarizmin en temel deðerlerinden birisi de birbiri üzerinden ikti-
dar iliþkisi kurmaktýr. Zorunlu askerlik, erkek ve kadýnýn devletle
arasýndaki vatandaþlýk iliþkisini de belirlemektedir. Askerlik yapan
erkekler, vatanlarý için fedakarlýk yaptýklarýndan dolayý, toplum
içerisinde oluþan terminoloji de erkek üzerinden kurgulanmakta ve
böylece kadýnlar toplum içerisinde ötekileþtirilmektedirler.
Toplumsal cinsiyet rolleri ile beslenen ve toplumsal cinsiyet kimlik-
lerini besleyen askerliðin yarattýðý tek tip anlayýþ; toplum yaþamýn-
daki farklýlýklara hoþ bakmamaktadýr. Toplumsal rollerini içselleþtir-

miþ ve özümsemiþ kiþiler de toplum içerisindeki farklýlýklarý ötek-
ileþtirmekte, düþman olarak görmekte ve kabullenememektedirler. 

Askerlik erkekler tarafýndan eylemleþtirilse de aslýnda askerlik-
ten en çok etkilenen kadýnlardýr. Çünkü askerlik; milliyetçilik, cin-
siyetçilik, ataerkillik ve homofobi ile yani tüm ayrýmcýlýk biçimleriyle
iç içe geçmiþtir ve hiyerarþisinden otoritesine, erkek egemenliðin-
den cinsiyetçiliðine kadar askerliði sorgulamayan bir ilerici toplum-
sal hareket, özellikle de kadýn hareketinin bir tarafý hep eksik kala-
cak ve toplum bu rolleri hareketin içinde de yeniden ve yeniden

üretecektir. Bu sebepledir ki; kadýn hareketi ile anti-militarist
hareket birbirinden ayrý düþünülemez. Bu yüzden de kadýnlarýn bir
kadýn, bir anne, bir insan olarak askerlik konusunda bir duruþ
geliþtirmeleri, erkeklerinki kadar anlamlýdýr. Kadýnlar da sessiz
kalmak yerine itaat iliþkilerine, cinsiyet, ýrk, din ayrýmýnýn olduðu
bir dünyaya karþý çýkmalýdýrlar. Çünkü günlük hayatýmýzdaki þid-
detin meþrulaþmasý, toplumsal cinsiyet rolleri ile yaratýlan; sýnýfsal-
hiyerarþik örgütlenme, güç, iktidar, cinsiyetçiliðin içselleþtirilmesi
ve dolayýsýyla da duyarsýzlaþma ile olmaktadýr. 

Tüm bu nedenlerden ötürü, askerliðe ve erkek egemenliðine bir
karþý duruþ, erkek egemen sistemin büyük bir eleþtirisidir.��

Mine Balman
mi_ne_mi_ne@yahoo.com

Erkeklerden askerlik süresince saldýrganlýk, cesaret,
disiplin gibi basmakalýp "erkeklik" davranýþlarý bek-
lenirken, duygusallýk gibi "kadýnsý" davranýþlarý bastýr-
malarý öðretilir.

askerlik; milliyetçilik, cinsiyetçilik, ataerkillik ve homofobi
ile yani tüm ayrýmcýlýk biçimleriyle iç içe geçmiþtir ve hiy-
erarþisinden otoritesine, erkek egemenliðinden cin-
siyetçiliðine kadar askerliði sorgulamayan bir ilerici
toplumsal hareketin, özellikle de kadýn hareketinin bir
tarafý hep eksik kalacaktýr
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Ýndirgemeci ve Kantçý bir söylemle
insanýn eli beyninden dýþarý uzanan us
niteliðindedir. Dünyadaki en güçsüz ve en
zavallý varlýktý belki de.  Ýþte bu zavallýlýðýný
bir sýçrama tahtasý gibi kullanýp yükseldikçe
yükseldi bizim insansoyu. Sonra da düþtü.
Nereye? Kime? Nereye ve kime düþtüðünü
inanýn ben de bilmiyorum. Çünkü ben de
içinde bulunduðum mekanýn delik mi çukur
mu ya da daha baþka baþka ne olduðunu
bilmiyorum. Bilemiyorum çünkü göremiyo-
rum. Duyamýyorum çünkü farkýnda olmadan
mavi gözlü beyaz bir kediye dönüþmüþüm.
Kafka gülsün! Samsa aðlasýn! Halil de zil
takýp oynasýn!                             Doðanýn
fiziksel yapýsýyla insanýn kendi fiziksel
yapýsý doðuþtan bir çatýþma içindedir. Her
yerde yaþayamazdý ama her yerde de
yaþayabilirdi ayni zamanda insan. Evrenin
heybetli büyüklüðü karþýsýnda nasýl da
ezildiðini ama daha sonra düþüncesinin
heybetliliðinin, o kocaman "ucu bucaðý"
olmayan evreni nasýl yutmaya çalýþtýðýný
Pascal'ýn þarkýlarýnda anlayabiliriz en güzel.
En güzel düþünce tarihinin derinliklerinde
yatar insana ait olan ne varsa. Denizi taþla
doldurdum/ ama yine de gelmedin/ ne taþým
kaldý ne de denizim...
Kültür kavramý bu düþünce deryasýnýn
içinde sanýrým benim anlayamayacaðým
kadar büyük bir önem taþýmaktadýr. Ama bir
yerlerde biþeyler var. Tamam arkadaþ köpek
gibi tüy döküyorum ama köpek gibi de kok-
luyorum. Bir yerlerde biþeyler var kokusunu
alýyorum. Kültür kavramý belki fark ederek
belki de fark etmeyerek beynimizden dýþarý
uzanan usumuzun çalýþmasýyla ortaya
çýkan bir olgudur. Ýnsanýn eli, aklý ve son
tahlilde ortaya çýkan bilinçli emeði hay-
vansal çabadan ayrýlarak, kendi çevresine
ilk kez müdahale etm-
eye baþlamasý kadar
eskidir þu an ellerim-
izde tuttuðumuz kültür
kavramý. Virajý çok
geniþ aldým ve yoldan
çýktým. Nereden
bilebilirdim ki dönüþün bu kadar keskin
olduðunu. Ben uçtum. Yoldan kaçtým.
Yuvarlandým. Peki sen? Sana ne oldu
þimdi?

Kültürel çatýþmalarýn, kültürel etkileþim-
lerin, kültürel yozlaþmanýn ve kültürel asim-
ilasyonun çok fazla yoðun olarak yaþandýðý
coðrafyalardan bir tanesidir içinde bulun-
duðumuz coðrafya. Buna karþýn ne kadar
üzücüdür ki tartýþma alaný en küçük ve belki
de hiç denecek kadar azdýr. Bir gün annem-
le eve doðru gelirken þirolarýn kerpiç evleri
catýr catýr yýktýðýný gördüm. Arkasýndan
annem "bak bak Halil ne kadar da güzel
devlet köyleri temizlemeye baþladý"
demesin mi? "Usandým bu gacolardan,
nalet olsun hepsinin yüzüne sýçtýlar mem-

leketin içine" haykýrýþýný da duyduktan sonra
arkadaþýmdan, bu konu üstüne biraz düþün-
meye çalýþtým. Bu yazý annem ve
arkadaþým gibi olan binlerce insana ithafen
yazýlmýþtýr.                                                               

Anadolu'dan adaya gelen göçmenlerin
sayýsý görmezden gelinemeyecek kadar
fazladýr. Göçmenlerin varlýðýný inkar
etmeyle, onlarýn yaþam hakkýný almaya
çalýþmak çok ilkel ve irrasyonel bir tavýrdýr.
Ne yazýk ki memleketin sol düþüncesi bunu

hazmedememiþ bu ayrýmý toplumla birlikte
tartýþamamýþtýr. Anadolu'dan gelen insan-
larýn yaþama hakkýný savunmak da ne yazýk
ki sað ideolojiye kalmýþtýr. Bunu da söyle-
mek ya da dile getirmek sanki biraz denk-
taþlaþmak olduðu için bu tartýþmalar bizim
için biraz da itici gelmiþtir. Anadoludan
gelen insanlarýn kültürü asimile ettiðini,
kültürü yozlaþtýrdýðýný düþünmek ve
yaþanýlan negatif deðiþikliklerin hepsini bu
insanlara mal etmek bizi ilk önce milliyetçil-
iðe sonra da þövenizme götürür. Kültür
dediðimiz kavram diðer kültürlerin birbiriyle
birlikte iletiþiminden, etkileþimden kendi var-
lýðýný zenginleþtirir. Anadoludan gelen
insanlarýn kendileriyle birlikte yanlarýnda
getirdiði deðer yargýlarý adada var olan

kültür mozaðine büyük bir katký yapmak-
tadýr. Bu bizim için yeni bir zenginliktir.
Ýnsanýn ürettiði, sahiplendiði kendi varlýðýný
dayandýrdýðý herþey biz beðensekte beðen-
mesek de bizi de ilgilendirir. Zaten adanýn
kültürel yapýsýna baktýðýmýz zaman saf bir
yapýyla kesinlikle karþýlaþamayýz. Bu adada
saf kültürü savunmak ya da "iç güdüsel"
olarak ona yönelmek uzayda MC Donalds
açma hayalini kurmak kadar sinir bozucud-
ur. 

T ü r k i y e
Cumhuriyeti'nin adayý
iþgal etmesinden
sonra bu adada uygu-
ladýðý politikalarýn ve
Anadolu'dan gelen
insanlarýn kültüre yan-

sýmasýnýn ayrýmýný yapmak lazým. TC
Devleti'nin ada kültürüne yaptýðý tamamen
bir müdahaledir. Tektipleþtirmedir. Ama bu
tektipleþtirmeye karþý verilecek mücadele
ya da alýnacak tavýr da TC Devleti'nin yap-
týðý gibi reddedici, dýþlayýcý, yok sayýcý olma-
malýdýr. Anadolu insanýnýn kültüre getirdik-
leri kültürü tektipleþtirmeye yönelik deðil tam
tersi  zenginlik olarak görülüp sahip çýk-
mamýz gerekir. TC'nin üzerimizde kurmaya
çalýþtýðý hegemonya apaçýk ortadadýr. Bu
hegomanyanýn içinde Türkleþtirme poli-
tikalarýyla birlikte þu an kullandýðýmýz
kelimelerden tutun da, inançlarýmýza kadar
büyük bir saldýrýyla karþý karþýyayýz.
Kullandýðýmýz dilin inkar edilmesi, yanlýþ ve
kaba diye isimlendirilmesi, her geçen gün

KKÜÜLLTTÜÜRR ÜÜZZEERRÝÝNNEE DDÜÜÞÞÜÜNNÜÜRRKKEENN
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Halil Karapaþaoðlu
ruhsalkorku@yahoo.com

Mahallemde yýkýlmak üzere olan kerpiç evi, "kendi insanýmýz" pislik diye
görürken Anadoludan gelen göçmenler o evlere yerleþmiþ kendi ekonomik
gücünün yettiði kadar da o evi tamir etmeye çalýþmýþtýr. Bu büyük bir
paradokstur.

SSSS iiii zzzzcccceeee  ddddeeeerrrreeeebbbbooooyyyyuuuunnnnddddaaaa  vvvvaaaarrrr   oooo llllaaaannnn  kkkküüüüllll ttttüüüürrrreeee llll   yyyyaaaappppýýýý
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bir köþeye camiinin inþa edilmesi, ýsrarla
yazýn ve düþün yaþamýnda TC Devleti'nin
geçmiþiyle bað kurulmaya çalýþýlmasý bu
politikalarýn ürünüdür. Evet adaya
Anadolu'dan gelen göçmenler de bu poli-
tikalarýn bir ürünüdür ama insan devlet
demek deðil devlet de insan demek deðildir. 

Mahallemde yýkýlmak üzere olan kerpiç
evi, "kendi insanýmýz" pislik diye görürken
Anadoludan gelen göçmenler o evlere yer-
leþmiþ kendi ekonomik gücünün yettiði
kadar da o evi tamir etmeye çalýþmýþtýr. Bu
büyük bir paradokstur. Benim annemin
babamýn çocukluðunu geçirdiði bu evlerde,
bazýlarýmýzýn nenesi bazýlarýmýzýn dedesi
ve bazýlarýmýzýn da kendisi oturmaktaydý ya
da hala oturuyor. Peki nasýl olurda bizim
kendi geçmiþimizin içinde barýndýðý bir
mekaný bu toplum pislik diye nitelendirir?
Peki nasýl olur da bu toplum bu evlerin ayni
zamanda geçmiþin þirolarýn altýnda toprak
parçasýna dönüþmesine razý olur demek
istiyorum ama  ne yazýk ki bizzat kendisi
talep eder?  Daha sonra bu toplum nasýl
olur da Anadolu'dan gelen insanlarýn kendi-
lerini asimile ettiðini düþünür? Yani dedem-
izin, nenemizin, annemizin, babamýzýn
kaldýðý yerleri kalýnacak bir yer deðilmiþ gibi
görüp o evleri yýkmaya çalýþýrken,
Anadolu'dan gelen insanlarýn bu evleri
"korumaya" almasýný nasýl açýklayabilir bu
toplum kendi kendine?
"Ekonomik durumlarý iyi
olmadýðý için onlar da
bu evlerde yaþamak
zorundadýr" demek de
öne sürdüðüm sorularý
cevaplamamaktadýr.
Çünkü bizim için niyet
önemli deðil sonuç
önemlidir. Bana þiir
yazmak için bir kalem
de verebilirsiniz iyi
niyetinizle ama bana
verdiðiniz o kalem bir
insanýn ölmesine de
neden olabilir. O zaman
biz bütün kalemleri ret
mi edeceðiz? 

Tekrar altýný çizerek
söylemek gerekirse bir
çok durumda bizim
niyetimizin bir önemi
olmayabilir. Yani iyi
niyetli yapýldýðýný
düþündüðümüz þeyler
kötü sonuç doðura-
bilirken, kötü niyetli
yapýlan þeyler de bazý
iyi sonuçlar doðurabilir.
Ýnsanýmýzýn kendinden
tiksinir hale gelmesinin
arkasýnda TC
Devleti'nin üzerimizde
kurmaya çalýþtýðý
h e g o m o n y a n ý n ,
baskýnýn etkisi tabii ki

vardýr. Yaratýlan ganimet kültürünün üzerim-
izde küçümsenemeyecek derecede etkileri-
ni görmek hiç de zor deðildir. Ama sadece
buna da yaslanmak yeterli deðildir. Adanýn
kuzey coðrafyasýnda kurulmak istenen iki
tane hegomonya  vardýr. Bunlarýn bir tanesi
TC Devleti diðeri de kapitalizmdir. 

Sizce dereboyunda var olan kültürel yapý
ne kadar bize aittir? Ne kadar samimi ne
kadar doðaldýr? TC Devleti mi yoksa kapi-
talizm mi bunu yarattý tartýþmasýný yapmak
bizi hiç bir sonuca
götürmeyecektir. Ama
þunu söylemekte
fayda var ki; gerek
Avrupa Birliði'nin ve
gerek  ABD'nin TC
devletiyle üzerimizde kurmaya çalýþtýðý ikti-
dar kendi içinde diyalektik bir iliþki içindedir.
Geçenlerde bir arkadaþýmdan duyduðum
bir aný sanýrým bu coðrafyada yaþanýlanlarý
çok iyi bir þekilde özetlemektedir. Bir gün
21- 22 yaþlarýnda olan genç bir arkadaþ
psikiyatriste gidip çok bunalýmda olduðunu
söylemiþ. Doktor da problemin ne olduðunu
anlamak için bunalýmýnýn sebeplerini sor-
muþ. O da doktora babam bana eskiden bir
araba almýþtý ve o zaman bu araba sadece
ben de vardý ama þimdi bu ülkede bu
arabadan dört tane var baþka bir araba
almak istiyorum ama babam da bana araba

almýyor. Ben de bunu düþün de düþün
bunalýma girdim demiþ.

Ýliþkilerimizde ki samimiyetsizlik, yaþamý
para üstüne kurmamýz, markalarla uyuyup
marklarla kalkmamýz, ihtiyacýmýzdan fazla
tüketmemiz, lükse düþkünlüðümüz,
kendimizi insanlara arabamýzla, kerpiç
evleri yýktýrýp yerine villalar ya da betondan
karakteri olmayan evlerle ifade etme
uðraþýmýzýn bir nedeni de kapitalizme hiç
tereddütsüz kucak açmamýzdan kaynaklan-

maktadýr. Ne yazýk ki TC Devleti ile
anadoludan gelen göçmenler arasýnda
ayrým yapamadýðýmýz gibi buna karþý da
kurtuluþu AB ve ABD'de görmekteyiz.
Aslýnda fuhuþun, uyuþturucunun, trafik
kazalarýnýn nedenlerini doðuran en büyük
etkenlerden iki tanesidir bugün bu iki yapý.
Ýnsanlar devlet deðil devletler de insan
deðildir. Devletlerin yaptýðýný halklara mal
etmek bizi ilk önce milliyetçiliðe daha sonra
þövenizme götürecektir.  Bu da bizim
coðrafyamýz için tekrar yaþanabilecek en
büyük tehlikelerden bir tanesidir. Kendi gün-
cel yaþamýmýzý anlama onu analiz etmek ve

bunlardan somut
sonuçlar çýkarmamýz
artýk þarttýr. Aksi taki-
tirde uygulamaya
çalýþtýðýmýz politikalar
yaþamda yer bulamay-
acaktýr. Toplumun
kendi kendiyle
hesaplaþmasý hatta ve
hatta kendi ve egemen
ideolojilerle çatýþmaya
girip kendi  tarafýný
belirtmesi gerekmekte-
dir. Baþka baþka
iradelere yamanmakla
onlara þükran çekmek-
le, onlardan
s o r u n u m u z u
çözmelerini beklemek-
le hiç bir yere vara-
mayýz. Hayalleri özgür-
lük olmayan insanlar
her zaman tutsak
olarak yaþayacaktýr.
Özgürlük, özgür
olduðumuzu düþün-
mekle, ben bunu da
yaparým ben þunu da
yaparým demekle de
sýnanacak bir kavram
deðildir. Peki gerçekten
özgür olduðumuzu
nasýl hissedebilir ya da
nasýl bilebiliriz ki?��
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güneþten
uçurtma yaptým,
güneþi tutarken,
pek terledim.

sýcaktan kullandýðým sicim 
alev aldý.

güneþi tutup buzluða koydum.
soðuttum.

þimdi her þey tamam,
sicimi baðladým,

tepeden aþaðýya koþmaya baþladým.
evet, artýk benim güneþten 

bir uçurtmam var!
soðuk ve karanlýk bir 

güneþten!

Mehmet Þah

Benim Güneþim

Bu adada saf kültürü savunmak ya da "iç güdüsel"
olarak ona yönelmek uzayda MC Donalds açma hay-
alini kurmak kadar sinir bozucudur.


