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AVRUPA ÇALIŞMALARI MERKEZİ NEDİR?
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ AVRUPA ÇALIŞMALARI MERKEZİ PROF. DR.

SÜHEYLA ARTEMEL VE NEDRET KURAN BURÇOĞLU TARAFINDAN, AVRUPA
ÇALIŞMALARINDA DİSİPLİNLER ARASI ARAŞTIRMALAR YAPMAK VE TÜRK - AVRUPA
İLİŞKİLERİNDEKİ KÜLTÜREL BOYUTU KIYASLAMALI BİR ÇERÇEVE İÇERİSİNDE VUR-
GULAMAK AMACIYLA 1991 YILINDA KURULDU. MAYIS 2000’DE ÜNİVERSİTE SEN-
ATOSU, MERKEZ’DEKİ ÇALIŞMALARIN ÇAPINI BÜTÜN SOSYAL BİLİM DALLARINI
KAPSAYACAK ŞEKİLDE GENİŞLETMEYE KARAR VERDİ. 

AVRUPA ÇALIŞMALARI MERKEZİ (AÇM) TÜRKİYE VE DİĞER AB’YE ADAY
ÜLKELERİN AVRUPA’YA ENTEGRASYON AŞAMALARINDA AKADEMİK VE ENTELEK-
TÜEL ÇOK SESLİ BİR DÜŞÜNCE PLATFORMU OLUŞTURMAYI AMAÇLAMAKTADIR.
AÇM, AKADEMİSYENLERE PROJE OLUŞTURMA AŞAMALARINDA ARAŞTIRMA
OLANAKLARI SAĞLAR. AÇM, AKADEMİSYENLERİN, KAMU VE ÖZEL SEKTÖR
ÇALIŞANLARININ DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞTIKLARI BİR KURUM OLARAK AB -
TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE TARTIŞMALARIN YOĞUNLAŞTIĞI BİR ODAK NOKTASI
GÖREVİNİ ÜSTLENMEKTEDİR.

AÇM, ULUSAL VE ULUSLARARASI KONFERANSLARIN YANI SIRA HALKA AÇIK
JEAN MONNET SEMİNERLERİ VE UZMANLAR İÇİN ATÖLYE ÇALIŞMALARI DÜZENLE-
MEKTEDİR. BU SAYEDE AÇM, ÇALIŞANLARIN VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ
ÜYELERİNİN AVRUPA’DAKİ EŞDEĞER KURUMLARLA ETKİLEŞİME GEÇEREK İLETİŞİM
AĞI OLUŞTURMALARI İÇİN BÜYÜK FIRSATLAR SUNMAKTADIR.

AVRUPA ÇALIŞMALARI MERKEZİ ÖĞRENCİ FORUMU

AÇM PROJELERİNE GÖNÜLLÜ OLARAK ÖĞRENCİLERİN DE KATILMASI
AMACIYLA EKİM 2002’DE AVRUPA ÇALIŞMALARI MERKEZİ ÖĞRENCİ FORUMU
(AÇMÖF) KURULMUŞTUR. BU PROJELERE KATILMANIN YANI SIRA KENDİ
PLANLADIĞI BİRÇOK ETKİNLİĞİ DE HAYATA GEÇİREN AÇMÖF, HER YIL DÜZENLİ
OLARAK YÜRÜTTÜĞÜ KENDİ ORGANİZASYONLARINDA  DA TÜRK VE YABANCI
ÖĞRENCİLERİ AĞIRLAMAKTA, BU ÖĞRENCİLERE KONUSUNDA UZMAN KİŞİLERİN
DENEYİM VE BİLGİLERİNDEN FAYDALANABİLECEKLERİ, FİKİRLERİNİ SERBESTÇE
TARTIŞABİLECEKLERİ VE ÜRETKEN OLMA YÖNÜNDE TEŞVİK EDİCİ BİR PLATFORM
SUNMAKTADIR. 2003 YILINDAN BU YANA, HER YIL TÜRKİYE’DEKİ ÇEŞİTLİ ÜNİVER-
SİTELERDEN ÖĞRENCİLERİ BİR ARAYA GETİREN BOĞAZİÇİ BULUŞMALARI İLE YİNE
HER YIL AVRUPA’NIN ÇEŞİTLİ ÜNİVERSİTELERİNDEN GELEN KATILIMCILARI
AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN UZMANLARLA BULUŞTURAN EUROPEAN WEEKEND SCHOOL
VE BUNLARIN YANINDA HER DÖNEM DÜZENLENEN ÇEŞİTLİ TEMATİK SEMİNERLER,
ORGANİZASYONLARIN ANA ÇERÇEVESİNİ BULUŞTURMAKTADIR. BUNUN DIŞINDA
AÇMÖF, KONUSU GÜNCEL KONULAR, DÖNEM İÇİNDEKİ POLİTİKALAR,
TARTIŞMALAR DÜŞÜNÜLEREK BELİRLENEN ÇEŞİTLİ KONFERANSLAR DÜZENLE-
MEKTE; YİNE BU KONULAR BAĞLAMINDA HER DÖNEM İKİ TANE OLMAK ÜZERE
AÇMÖF BÜLTENİ YAYINLAMAKTADIR.
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Hazırlıklarına yaz aylarında başlanılan Boğaziçi Bül-
teni'nin bu sayısı dolu dolu geçireceğimiz bir yılın başlangıcı
oluyor. 32.sini hazırladığımız bülten aynı zamanda 10.yılımı-
zın da ilk sayısı. Son sayfalarımızda taslak programlarına yer
verilen iki ana etkinliğimizin ilki Aralık ayında gerçekleştir-
ilecek “Kadın Perspektifleri: Beden, Şiddet, ve Aktivizm” ko-
nulu 11. Boğaziçi Buluşması olacak. Bahar döneminin
sonunda olması planlanan “NOH8: Hate Speeches and
Crimes in Europe” konulu European Weekend School ise ik-
inci büyük etkinliğimiz. Etkinliklerimizin ve yıl içinde yayın-
lanacak iki bültenimizin duyurularını internet adresimizden
takip edebilirsiniz.

Belirlenmiş bir konsept altında konumlandırılmak-
sızın farklı konulara ev sahipliği yapan 32.sayımız güncel
olaylara da dokunmakta. Bülten, aylardır Türkiye’nin de gün-
demini fazlasıyla meşgul eden Suriye meselesi ile başlıyor.
Suriyeli sığınmacılar ve yaşanan olaylara farklı noktalardan
değinilen yazının ardından çok değil, birkaç hafta öncesinde
büyük tartışmalar eşliğinde yapılan cumhurbaşkanlığı
seçimine geçiyoruz. Adayların sosyal medya kullanımlarını
ve çizdikleri profilleri inceleyen Üç Adam adlı yazımız bu
süreçte belki de gözden kaçırdıklarımızı hatırlatıyor. Ardın-
dan toplumsal cinsiyeti farklı açılardan inceleyebildiğimiz
yazımız aslında içinde yaşadığımız gerçekliğe dair de bir fikir
verici nitelikte. Bir sonraki yazımızda, yıllardır dünyanın
gündeminde yer almasına rağmen çözülmeyen bir hikaye ile
karşılaşıyoruz: Filistin. Bir sonraki adımda ise insanın bizzat
kendine dair bir konu olan dedikodu var. Dedikodu kavra-
mını sosyolojik ve psikolojik açılardan ele aldıktan sonra ulus
devlet ve edebiyat ilişkisini görüyoruz. Bu ilişkiyi iki ede-
biyatçı üzerinden ele aldığımız yazıda bir edebiyatçıyı ya-
kından tanırken diğerini niçin tanımadığımızı ulus devlet
kavramı ve ideoloji üzerinden okuyoruz. Bültenin son yazısı
ise yine ülke gündemine dokunuyor ve son dönemde battı mı
batıyor mu denilen bazı bankalar üzerinden genel anlamda
bir bankanın batışını ele alıyoruz. 

Hem gündemi yakalamaya çalışarak hem de ele aldı-
ğımız konularımızı farklı disiplinler ışığında incelemeye çalı-
şarak 10.yılın ilk sayısını bitirdik. Bizim keyifle hazırladığımız
kadar sizin de zevkle okumanız dileği ile.

Sinem Seçil
sinem.secil@boun.edu.tr
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Türkiye’deki Suriyeli
Sığınmacılar

Gizem Gönay
gizem.gonay@boun.edu.tr

Suriye’de 2011 yılının
Mart ayında başlayan meşru halk
talepleri, Esad rejimi tarafından
şiddetle karşılık bulmuştur.
Esad’ın gösterileri engellemeye yö-
nelik olarak insanlık dışı şiddete
başvurması, sivillere ve gösteri-
cilere doğrudan ateşli silahlar kul-
lanmaya başlaması nedeniyle iç
savaş ortaya çıkmıştır.  Bu savaş-
tan ve Esad’ın zulümlerinden kaç-
maya ve canlarını kurtarmaya ça-
lışan Suriyeliler ise çevredeki ülke-
lere sığınmak zorunda kalmıştır.
2011 yılıyla başlayan bu göç du-
rumu, halen devam etmektedir.
Türkiye de Suriyelilerin sığındığı
bir ülke olmuştur ve bununla be-
raber gerek sosyal gerek ekonomik
birçok sorun ortaya çıkmıştır. Yur-
dumuzun çeşitli bölgelerinde Suri-
yelilerin yaşadığı ekonomik zor-
luklar, sağlık problemleri ve barın-
ma sıkıntıları, ve bunların karşı-
lanması yönündeki politikaların ve
imkanların yetersiz kalması ülke-
mizin gündemini uzun süredir
meşgul etmektedir.

Suriye’den yaşanan yoğun
göçün ardından, Nisan 2012’de
Suriyeli vatandaşlara Türkiye tara-
fından “geçici koruma” statüsü ve-
rildi. Buna göre geçici koruma;
“Ülkelerine dönemeyen üçüncü ül-
ke kişilerinden kaynaklanan kitle-
sel bir akının meydana gelmesi ya
da derhal meydana gelebilecek ol-
ması durumunda, özellikle söz ko-
nusu kişilerin ya da koruma gerek-
tiren diğer kişilerin yararına ola-
rak, bu kişilere acil ve geçici ko-
ruma sağlamak amacıyla sağlanan
istisnai özellikteki prosedür ”dür.
Fakat buna rağmen Suriyeliler
eğitim, sağlık ve barınma konu-
sunda büyük sorunlar yaşa-

maktadır. Başbakan yardımcısı Beşir
Atalay’ın Afet ve Acil Durum Yöne-
timi Başkanlığı’nın (AFAD) Afet ve
Acil Durum Yüksek Kurulu toplan-
tısındaki açıklamasına göre, ülke-
lerindeki iç savaştan kaçarak Tür-
kiye’ye yerleşen, kamplarda ve şehir-
lerde kalan Suriyeli sığınmacı sayısı
toplam 1 milyon 50 bin kişiyi bul-
muştur. Her biri 35-40 bin nüfuslu
22 tane kamp bulunmaktadır ve bu
kamplarda 218 bin 632 kişi kalmak-
tadır. Geride kalanlar ise kendi im-
kânlarıyla çeşitli yerlerde yaşam sa-
vaşı veriyorlar. Büyük çoğunluk, sını-
ra yakın yerlerde ihtiyaçlarını karşı-
lamaya çalışırken; İstanbul, İzmir
gibi büyük şehirlere göç eden Suriye-
lilerin sayısı da ciddi boyutlara ulaş-
mıştır. Büyük şehirlerde hayatın
pahalı olmasına ve günlük hayatın
rutinine ayak uyduramayan Suriyeli-
lerin iş bulmakta sıkıntı çekmeleri ve
bunun sonucu olarak da dilenme
yoluyla para kazanmaya çalışmaları
sosyal hayatın düzenine bir problem
oluşturmaktadır. Artık çoğu köşe
başında, trafik ışıklarının bulunduğu
yerlerde, cami çıkışlarında, insan-
ların yoğun olduğu yerlerde dilenen
çocuklar ve aileleri görmek sıradan
bir durum olmaya başlamıştır. Ön-
lerinde Suriye’den geldiklerini yazan
bir kâğıt ve kucaklarında çocuklarıyla
sefil bir halde yaşamlarını sürdür-
meye çalışmaktadırlar. 

Peki, Türkiye vatandaşlarının Suri-
ye’den gelen sığınmacılara yaklaşımları na-
sıl? Sayıları milyona ulaşan Suriyelileri halk
istiyor mu istemiyor mu? Devletin bu konu-
daki politikasına nasıl bakılıyor? Bu konu-
nun derinlemesine düşünülmesi lazım. Yur-
dumuzun çeşitli yerlerinde Suriyelilerin
neden olduğu ve halkın tepkisine neden olay-
lara bir bakalım. Kahramanmaraş’ta Suriye-
liler insanlardan para dilenmelerinden ve
arabalarının önüne kendilerini atmalarından
rahatsız olan vatandaşları Suriyelileri is-
temediklerini belirterek protesto başlattılar.
Aynı zamanda Suriyelilerin suç işleyip
huzursuzluğa yol açtıklarını söyleyen vatan-
daşlar “Suriyelileri istemiyoruz.” sloganla-
rıyla Suriyelilerin kaldığı Çadır kente yürü-
mek istediler.  Kayseri’de ise sayıları giderek
artan ve rahatsızlık yaşayan vatandaşlar pro-
testo amacıyla toplandı. Olaylar esnasında
bir Suriyelinin aracı sopalarla tahrip edildi.
Suriyelilerin kendilerini rahatsız ettiklerini
savunan mahalle sakinleri, son olarak bir
Suriyelinin çocukları dövdüklerini öne sür-
erek bir araya geldi. İstanbul İkitelli’de Suri-
yeli 2 kişinin bir Türk çocuğunu dövdüğü
iddiasıyla toplanan mahalle sakinleri, Suri-
yelilere ait ev ve iş yerlerine saldırdı. Gazi-
antep’te Suriyeli kiracısını evinde istemeyen
ev sahibi, bıçaklanarak öldürüldü. Bunun üz-
erine mahallede olaylar çıktı. Suriyelilerin
arabalarına ve iş yerlerine zarar verildi.
Güvenlik önlemlerini artıran polis, çok sa-
yıda insanı gözaltına aldı.

Bunun yanı sıra Türkiye’nin çeşitli
yerlerinde Suriye vatandaşların çıkardığı
olaylar da bulunmaktadır. Kilis'in Öncüpınar
Sınır Kapısı yakınlarındaki konaklama tesis-
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lerinde oluşturulan konteynır kentte kalan Suriyeli sığın-
macılar, kendilerine yeteri kadar su verilmediği iddiasıyla
olay çıkardı. Taşkınlık yapan ve uyarıları dikkate almayan
sığınmacılar, polislere ve idari binalara taşlarla saldırdı, çöp
bidonları ile bir konteynerı ateşe verdi. Yine Kilis’te 9 Hazi-
ran’da yaralı bir Suriyelinin sınır hattında kendisini asker-
lerin vurduğunu söylemesi üzerine, hastanede tedavi gören
Suriyeliler askerleri tartakladı. Kahramanmaraş Doğukent

Mahallesi'ndeki çadır kentte toplanan bir grup Suriyeli, giyim
yardımlarını alamadıklarını öne sürüp, çadır kentin girişine
kadar yürüyüş yaptı; güvenlik güçlerine saldırdı.

Karşılıklı gerginlikler sürerken bazı sivil kuruluşlar
da Gaziantep’te kentte yaşanan gerginlikleri protesto etmek
amacıyla toplandı. Yaptıkları açıklamada bu olaylara asıl
sebep olanın hükümet olduğunu ileri sürenler,  Suriyelilere
yönelik yapılan politikaları eleştirdi. Suriyelilerin ucuz işçi
olarak çalıştırıldığını öne süren grup, AKP’nin yanlış yöne-
limleri yüzünden Suriyelilerin mağduriyetinin ve yoksullu-
ğunun arttığını öne sürdü. Yerel yönetimlerin ve hükümetin
savaş mağduru Suriyelilere yönelik ciddi anlamda sahiplen-
mesine ve planlamasına rastlayamadıklarını öne sürdüler.
Suriyelilerden hesap sorulması yerine, bu olumsuzluklara ne-
den olan ve Gaziantep’te savaş çetelerini besleyen kuruluş-
lardan hesap sorulması gerektiğine vurgu yaptılar. İstan-
bul’da ise Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe Platformu, Suriyeli
sığınmacılara yönelik saldırılara tepki göstermek amacıyla 9

Ağustos Cumartesi günü Taksim Meydanı’nda toplandı ve
Suriyelilere “mülteci” statüsünün verilmesi gerektiğini öne
sürdüler. Bu zamana kadar Suriyelilerin “mülteci” değil de
“misafir” olarak tanımlanmasından dolayı uluslar arası
sözleşmelerin ve insan hakları normlarından kaynaklanan
temel haklarının göz ardı edilmesine yol açan durumu
eleştirdiler. 

Suriyelilerin ülkemizde bir karışıklığa neden
oldukları ortada olan bir gerçek. Bunun sığınmacılara
yönelik politikaların eksik kalmasının etkisi çok büyük.
Sığınmacılara gereken eğitim, sağlık, barınma hizmet-
lerinin karşılanmasını sağlamak ve mültecilerle halkın
arasındaki uyumu göz önünde bulundurmak bu prob-
lemleri en aza indirgemek yolunda büyük bir adım
olacaktır. Bu adımların yanı sıra, halkımızın göstermesi
gereken tolerans, bu noktada çok önemli bir destekleyici
konumundadır. İç savaştan kaçan ve evlerini terk etmek
zorunda kalan Suriyelilerin zaten durumu kötüyken
ülkenin çeşitli yerlerinden yükselen tepkilerin bu hassas
dönemde önlenmesi zorunlu bir durum. Her zaman için,
ırkçı herhangi bir düşünce içermeyen, önyargısız, nefret
söyleminden uzak, insan haklarına saygılı bir yaklaşımda
bulunmak gerekiyor.  

Kaynakça 

1-) http://istanbul.mazlumder.org/webima-
ge/suriyeli_multeciler_raporu_2013.pdf
2-) http://www.unhcr.org.tr/uploads/root/faq_-
_turkish.pdf

Görsel Kaynakça

1-) http://www.haberkita.com/images/upload/suri-
ye%204.jpg
2-) http://webcdn.aa.com.tr/webdocs/609x418.4-
7xc/modules/photogallery/225/8225/856d7eb6d4d20
fcb83cf91eb0a2ea052.jpg.thumb_700.jpg
3-) http://www.turksam.org/resimler/c/140955510-
375579.jpg
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Üç Adam

Elif Güney
elif.guney@boun.edu.tr

Sizler için geçtiğimiz ay
yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçi-
mi’ne aday olarak katılan Recep
Tayyip Erdoğan’ın, Ekmeleddin
İhsanoğlu’nun ve Selahattin
Demirtaş’ın adaylıklarının belli
olmasından seçim sonuçlarının
netleşmesine kadar geçen sürede
attıkları tweetleri inceledik.
Kayıtlı Seçmen

Sayısı
55.692.841

Oy Kullanan
Seçmen Sayısı

41.283.627

Geçerli Oy
Sayısı

40.545.911

Geçersiz Oy
Sayısı

737.716

Katılım Oranı 74,13%

Adayın Adı - Soyadı Türkiye Geneli Toplam Oran (%)

Recep Tayyip Erdoğan 21.000.143 51,79%

Selahattin Demirtaş 3.958.048 9,76%

Ekmeleddin İhsanoğlu 15.587.720 38,44%

Genel Toplam 40.545.911 100%

*Yüksek Seçim Kurulu’na ait Cumhurbaşkanlığı Seçimi kesin sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan
Ağustos 2009 tarihinde Twit-
ter’a katıldı. Cumhurbaşkanlığı
adaylığının açıklandığı 1 Tem-
muz 2014 tarihinden itibaren
sosyal medya üzerinden seçim
çalışmalarına başladı.

Seçime Dair
Tebrik/Teşekkür

Mesajları
%4

Yeni Türkiye Söylemi %16
İyi Dilekler %14
AKP’ye Dair
Açıklamalar

%15

Seçime Dair
Açıklamalar

%27

Eleştiri Mesajları %23
Diğer %1

 Recep Tayyip Erdoğan @RT_Erdogan • 7 Tem
Tayyip Erdoğan cumhurun adayıdır, milletin
adayıdır, 77 milyonun adayıdır.

1.205 kez retweetlendi
1.931 kez favorilere eklendi

Erdoğan seçim sürecinin başlamasıyla birlikte attığı tweetlerde dik bir
duruş ve kendinden eminlik sergilerken seçmenden sık sık Adalet ve Kalkınma
Partisi’ne yönelik bir bölünme riski algılamamaları ricasında bulundu. Partinin
geleceğine dair olumlu bir tablo çizerken,  muhalefet partilerine yönelik yaptığı
açıklamalar ve seçime yönelik destek çağrıları, attığı tweetlerin büyük bir kısmını
oluşturdu. Seçim süreci boyunca Gazze’yi ve Soma’yı unutmayan Erdoğan, sık sık
ezilenlerin yanında olacakları vurgusuna yer verdi. Attığı tweetlerde yaptığı açık
bir “Yeni Türkiye” vurgusu vardı ve değişime yönelik söylemleri hemen hemen
her tweetinde göze çarpıyordu. Destekçilerinin attığı tweetleri retweet etmektense
kendisi için çekilen destek videolarını paylaşmayı seçen Erdoğan, seçim sonunda
ona oy veren/vermeyen herkesi kapsayıcı bir tebrik/teşekkür mesajı vermeyi seçti.

Adaylığının netleş-
tiği dönemde twit-
ter kullanmayan
Ekmeleddin İhsanoğlu adına birçok hesap açıldı ve kendisi
en son adına açılan tüm hesapların gerçek olmadığını be-
lirterek Haziran 2014’te Twitter’a katıldı. Twitter’a yeni
üye olmasına rağmen diğer iki rakibine nispeten hesabını

daha aktif kullanan İhsanoğlu, kullandığı
görsellerle ve sık sık yinelediği iyi dilek-
leriyle seçim kampanyasını renklendirdi.
Twitter’a dahil olduğu ilk günden itibaren
İhsanoğlu, mizahi bir anlatımla birlikte ö-
zenli bir dil kullanmaya dikkat etti ve tweet-
lerini iyi dilekler ile noktalandırmaya özen
gösterdi. Eleştirilere yer vermesinin yanı sı-
ra her cenahtan yayınlanan iyi dileklere de
retweetleri ile destek verdi. Erdoğan’ın ak-
sine destekçilerinin hakkında yazdıkları
şeyleri retweet etmeyi seçen İhsanoğlu, özel-

Seçime Dair
Tebrik/Teşekkür

Mesajları
%4

Seçime Dair
Açıklamalar

%39

Demokrasiye Dair
Söylemler

%9

Vatan/Millet 
Vurgusu

%6

İyi Dilekler %18
Eleştiri Mesajları %23

Diğer %1
likle eşinin attığı tweetlere hesabında yer verdi. Sık sık demokrasiye dair
açıklamalarda bulunarak hedeflerini anlattı ve vatan/millet sevgisine vur-
gu yaptı. Erdoğan gibi, bu süreçte Gazze ve Soma’ya dair tweetler atan
İhsanoğlu, Suriye meselesiyle de ilgili yorumlarına yer verdi. Bunların yanı
sıra, günlük olaylarla, teknolojik gelişmelerle de ilgilenen İhsanoğlu, halkın
içinden biri olduğu vurgusunu yaptı. Seçim sürecinde birleştirici bir güç
olmayı hedeflediğini belirtirken, seçim sonrasında olumlu bir tablo ile
tebriklerini/teşekkürlerini hem halka hem rakiplerine iletti.

Seçime Dair
Açıklamalar

%29

Sandığa Davet %27
Sosyal Mesajlar %19

Eleştiri Mesajları %21
Diğer %4

Aralık 2010 yılından bu yana Twit-
ter kullanan Selahattin Demirtaş sosyal
medyayı seçim amaçlı en az kullanan lider
oldu. Rakiplerine oranla attığı tweet sayısı
az olan Demirtaş, adaylığının açıklanışın-
dan seçimin sonuçlanmasına kadar geçen
süreçte ağırlıklı olarak tweetleriyle seçmeni
sandığa davet etti. Sempatik bir üslup kul-
lanan Demirtaş iddialı konuşmalardan uzak
kaldı ve verdiği sosyal mesajlar üzerinden
seçime dair kampanyasını yürüttü.

Selahattin Demirtaş @hdpdemirtas 
Yeniden merhaba. Zorlu bir dönem daha
var önümüzde,hepimize kolaylıklar diliyo-
rum. Paniğe gerek yok,burdayım artık:)

630 kez retweetlendi
1.118 kez favorilere eklendi
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Cinsiyet Üzerinden 
Toplumsal Tabakalaşma

Sinem Seçil
sinem.secil@boun.edu.tr

En geniş ve basit tanımı
ile toplumsal tabakalaşma; bir
toplumun belirli kaynaklarından
belirli kesimlerin farklı ölçülerde
yararlanmasıdır. Terim olarak
toplumsal tabakalaşma ilk bakışta
pek çok insanın aklına ekonomik
temelli sınıflaşmayı getirse de
yerleşik hayata geçilmesinden bu
yana en temel toplumsal tabaka-
laşma cinsiyet üzerinden olmak-
tadır. Yerleşik yaşayan toplum-
larda, keskin ayrımlar yaratan,
cinsiyet temelli rol dağılımları çok
daha erken başlar. 

Bu noktada son dönem-
lerin popüler başlıklarından olma-
sının da etkisiyle toplumsal cinsi-
yet kolayca hatırlanabilecek bir
kavram. Biyolojik cinsiyet üze-
rinden yapılandığı iddia edilen
toplumsal cinsiyet, kadın ve erke-
ğe sosyal hayatta üstlenecekleri
belli roller yaratır ve gündelik ha-
yat içinde yeniden üretilmesiyle
kadınlık ve erkeklik hakkında do-
ğalmışçasına algılanan bir kimlik
kurgular. İlk olarak, Nurdan Gür-
bilek’in de iddia ettiği gibi, bir
kavramın tartışılabilmesi ve akta-
rılabilmesi için öncelikle adlan-
dırılması gerekmektedir. Bir şeyin
kavram halini alabilmesi dil üze-
rinden üretilmesine bağlıdır ve
ancak bu şekilde tartışılabilir bir
ifade yaratılmış olunur. Toplum-
sal cinsiyet ile yapılan şey aslında
biyolojik cinsiyetin kişinin kimliği
halini almasıdır. Kadın ve erkek,
sosyal hayatın bazı alanlarına bu
şekilde ait kılınır ve hayatlarının
devamında da benzer normlar
çerçevesinde yaşamaları beklenir. 

Toplumun cinsiyete daya-
lı iki zıt kutupmuşçasına kurgula-
dığı kimlik rolleri bireyleri çocuk-
luktan başlayarak doğrudan şekil-

lendirdiğinden, kişiler kendilerini cin-
siyetlerinden bağımsız birer birey
olarak değerlendirmekte zorlanmakta-
dırlar. Bu yolla aslında görüyoruz ki, ki-
şi yaşam içinde üstlenmek istediği rolü
ta en başından kendisi belirleyemiyor.
Zira bireylerin cinsiyetlerinin bir kro-
mozom çiftine bağlı olması en başta
düşülen yanılgılardan biridir. Hülya
Durudoğan’ın belirttiği üzere, kadın
olmak ya da kadın olarak varsayılmak
dişil olmayı zorunlu kılmamalıdır. Zira
kişilerin kendilerini ve çevrelerini “er-
kek” veya “kadın” olarak yaşamaları
doğal değil politik kategorilerdir ve ide-
olojiktir çünkü cinsiyet rolleri üzerinden
yaşanan kültürlenme sosyal olarak ya-
şanmaktadır. Toplumsal ve biyolojik
cinsiyet ayrımına ilişkin Merleau-
Ponty’nin sözü “insan doğal bir tür de-
ğildir; insan tarihsel bir fikirdir.” ko-
nuya yaklaşım açısından fikir verebile-
cek nitelikte. Özünde, bireyleri cinsel
açıdan konumlandırırken salt biyolojik
özelliklerini düşünmediğimizi, zaten
cinslerine içkin taşıdıkları/taşıyacakları
kimliksel detaylarıyla birlikte düşündü-
ğümüzü görebiliriz. 

Gündelik hayatta karşılaştığı-
mız bazı durumlar toplumsal cinsiyet
rollerinin kültürlenme ve yeniden üre-
tilme süreçleri hakkında bilgi vericidir.
Örneğin çocuklar doğdukları andan iti-
baren cinsiyetlerine "uygun" renklerle
donatılırlar veya kitle iletişim araçları ve

reklamlar cinsiyete dayalı rolleri yalnızca
üretmekle kalmaz, olağanlaştırırlar. Böy-
lesi "işleyen" bir çark içinde yetişen ço-
cuklar da bu düzeni kanıksamış bireyler
olarak hayata karışırlar. Örnek vermek
gerekirse Batı Avrupa ve Türkiye’de ya-
yınlanan reklamlarda kadının arka plan-
da kaldığını, evde anne rolüyle konum-
landırıldığını ya da seks objesi şeklinde
gösterildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.
1970 ve 80lerde daha yoğun olan bu du-
rum günümüzde değişiklik göstermiş fa-
kat tamamen yok edilememiştir. Artık
pek çok reklamda kadınların çalışan ve
hayatlarını kazanan bireyler olarak çizil-
diklerini de görebiliyoruz. Fakat tam da
bu noktada, çalışan kadının aynı zaman-
da evinde de “iyi anne” rolünü de kaybet-
mediğini fark edebiliriz. Çalışan kadın
aynı zamanda anne olma sorumluluğunu
da tam anlamıyla üstlenmiştir. “Çocuk da
yaparım kariyer de” reklam cıngılı bu
konuda verebileceğimiz ve akla ilk gelen
örneklerden biridir. Söyle bağımsız kadın
imajı yaratır gibi gösterilse de çocuk yap-
mak ve ona bakmak kadına atfedilmiş bir
özellik olarak korunmuştur. Oysa çocuk,
ebeveyn olarak adlandırılan kişilerin or-
tak sorumluluğudur ve cinsiyet baz alına-
rak birini “üstün” ya da “daha sorumlu”
göstermek aslında cinsler arasında eşit-
sizlik yaratmak ve bunu natürel göster-
mektir. Bilinçli yaratılan bu yanılgının bir
sonraki adımı ise kadınların cinsiyetleri
üzerinden aşağılanmaları, ezilmeleri ve
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daha kötüsü kendilerinin de bunu mizaçları gibi kabullen-
meleridir. Bu konuda diğer bir örnek de reklamların arka
planlarında kullanılan dış seslerdir. Bu sesler genelde
toplum tarafından da tanınan, güven duyulan erkek sesle-
ridir. Kadınlar daha çok kozmetik, çocuk, temizlik gibi
alanlardaki reklamları seslendirmede tercih edilirlerken
kalan her alanda “tok” bir erkek sesi aranmaktadır. Bu-
nun en temel sebebi toplumların hafızalarında yatan ve
içselleştirilmiş erkek öğreticiliğidir. (Rutherford- 2000,
s.140)

Reklamlar üzerinden de bahsettiğimiz gibi, son
yıllarda kadın-erkek cinsiyet rolleri üzerine daha duyarlı
yaklaşımlar geliştirilmeye çalışıldığını söyleyebiliriz.
Toplumsal algıda “androjeni” dediğimiz durumla karşıla-
şılmaya başlanmıştır. Androjeni, temel anlamda cinslerin
toplumsal rollerinin birbirine benzemesi durumudur. Ka-
dının erkeğe atfedilen iş hayatına ana karakter olarak gir-
mesi, baba olan bireylerin çocukların bakımında aktif ve
bilinçli bir rol üstlenmeleri bu durumu açıklayacak nite-
likte örneklerdir. 

Tüm bu toplumsal cinsiyet tartışması üzerine,
2011 yılında basına sıkça yansımış bir örnek geliyor akıl-
lara. Kanada’da bir aile doğan üçüncü çocuklarının biyo-
lojik cinsiyetini açıklamama ve onu her türlü sosyal baskı
ve koşullanmadan uzak yetiştirme kararı aldığını açıkladı.
Kendilerine yakın çok az kimseyi çocuğun cinsiyetinden
haberdar eden aile, cinsiyete dayalı adlandırma ve kimlik
oluşumuna karşı olduklarını ve tercihi büyüdüklerinde
çocuklarına bırakacaklarını açıkladılar. Bu çocuğun biy-
olojik olarak bir cinsiyeti vardı (çift cinsiyetli değildi yani).
Fakat cinsel organa dayalı bir koşullandırmadan bağımsız
büyütüleceği deklare edildi. Pek çok kişiden iyi-kötü tepki
alan aile şu an ne yapıyor bilmiyoruz ancak modern
dünyada çocuklarını belirlenmiş cinsiyet rollerinden nasıl
uzak tutarlar elbette tartışmalı. 

Cinsiyet üzerinden toplumsal tabakalaşma ince-
leme esnasında bizleri toplumsal cinsiyet kavramına gö-
türse de aslında biyolojik ve toplumsal cinsiyet farkını
kabul etmeyen yaklaşımlar da vardır. Hülya Duru-
doğan’ın “Judith Butler’da Biyolojik Cinsiyet- Toplumsal

doğan’ın “Judith Butler’da Biyolojik Cinsiyet- Toplumsal
Cinsiyet İlişkisi” adlı makalesinde de görebileceğiniz üzere
iki yaklaşım arasında sanıldığının aksine bir fark olmadığını
iddia eden düşünürlerden biri de Judith Butler’dır. Butler’a
göre biyolojik cinsiyet dediğimiz şey aslında toplumsal cinsi-
yetten farksızdır çünkü biyolojik cinsiyet sanıldığının aksine
en başından belirleyici olan öğe değildir. Biyolojik cinsiyet,
toplumsal cinsiyet çerçevesinde belirlenen bir kavramdır.
Sosyal hayatta toplumsal yorumundan ve getirilerinden ba-
ğımsız düşünülebilen bir cinsiyet kavramı yerleşmediğinden
aslında biyolojik-toplumsal cinsiyet ayrımı çok da doğru de-
ğildir. Zira “erkeksi” davranışlar sergileyen bir kadının “ka-
dınlığı” temelinden sorgulanır. Kişilerin kadınlığı veya er-
kekliği biyolojik cinsiyetleri üzerinden değil kendilerine bi-
çilen sosyal roller üzerinden tartışılır. “Yerinde ve düzgün”
davranamayan bir kadının biyolojik olarak kadın olması pek
çok kişi için bir şey ifade etmez. Kadınlık ve erkeklik bu pers-
pektiften adeta bir paket program usulü ile çalışır ve yo-
rumlanır. 

Toplumsal cinsiyet algısının bireylere dayattığı kli-
şelerden, önyargılardan ve ön kabullerden izole bir hayat ya-
şamak pek mümkün görünmese de her gün farklı farklı ile-
tişim kanalları aracılığıyla yeniden üretilen ve benimsettiril-
meye çalışılan bu kalıpların farkına varmak geniş anlamda
iktidara bakışa farklı bir açı kazandıracaktır. 

Kaynakça:
1-)Durudoğan, Hülya. (2007) Felsefe Tartışmaları- Judith
Butler’da Biyolojik Cinsiyet Toplumsal Cinsiyet İlişkisi, İs-
tanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi
2-)Gürbilek, Nurdan. (2014) Vitrinde Yaşamak-
Adlandırılmak, İstanbul: Metis Yayınları
3-)Rutherford, P. (2000) Yeni İkonalar? Televizyonda
Reklam Sanatı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Görsel Kaynakça:
1-) http://www.salom.com.tr/uploads/news/251220138Ye-
EhM8-p3lhLzH5.jpg
2-) http://www.baroturk.com/d/news/308.jpg
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Yeraltından Filistin Notları

Özlem Tunçel
ozlem.tuncel@boun.edu.tr

Ne ilginçtir ki bu yazıda
bahsedeceğim olay sadece bir in-
sanlık dramı değil aynı zamanda
ironik bir hikâye. Bu ironinin ne-
deni tarihin hiç de yabancı olma-
dığı bir kavramdan geliyor: yer altı
tünelleri. Çok uzun zamandan beri
Filistin’de kullanılan yer altı tünel-
leri aslında savaşın devam ettiği
başka bir yer olmuş. Filistinliler
yerin altında onları bekleyen ölü-
mü adeta kendi lehlerine kullanıp
özgürlüklerine giden bir yol haline
getirmeye çalışıyorlar. 

Yer altı savaş tünelleri as-
lında tarihsel açıdan alışık olduğu-
muz bir yöntem. Tarihi, Roma İm-
paratorluğu’na dayanan savaş tü-
nellerinin örneklerini Osmanlı tar-
ihinde sık sık gördük. Ayrıca II.
Dünya Savaşı sırasında bu tüneller
bazen Yahudilerin kurtulmasına
yardımcı olmuş bazen de onlara
mezar olmuştur. Amerika’da ise
bu tür tüneller, siyahî özgürlük ha-
reketi sırasında, yerin altında ku-
rulan tren yolu ile siyahi vatan-
daşların özgürlüğe açılan kapısı
haline gelmiştir. Bu yer altı tünel-
leri zaman zaman özgürlük yolu o-
lurken, bazen kaçakçılık için mü-
kemmel bir alan ve bazen de bir
savaşın damarlarının attığı yer ola-
biliyor. İşte bu sene itibariyle Fi-
listin’deki yer altı tünelleri bir sa-
vaş için çok önemli hale gelmeye
başladı. 

Görünmez bir düşmana
karşı savaşmak her zaman zor ol-
muştur. Tarih de bunu doğrular
nitelikte. Son zamanlarda savaş
tünellerinin varlığı İsrail ordusu
açısından önemli bir sorun teşkil
etmeye başladı. Filistin belki de İs-
rail ordusu gibi donanımlı bir or-
duyu ancak bu kadar ilkel ama
zekice bir yol ile köşeye sıkış-

tırabilirdi ve öyle de yaptı. Filistin’de
birçok çeşit tünel bulunmakta; insan
kaçakçılığı, yabancı tüketim malzeme-
leri kaçakçılığı ve savaş tüneli bunlar-
dan bazıları. Bu yazıda yalnızca Gazze-
’deki savaş tünellerinden bahsediyor
olacağım. Gazze’de niye böyle bir tür
tünele ihtiyaç duyulduğu ve nasıl inşa
edilip günümüz haline geldiğini anlat-
mak bu noktada eminim çok faydalı
olacaktır. 

Gazze, üç yanı karadan İsrail ve
Mısır tarafından çevrili, denizden ve
havadan İsrail kontrolünde ve neredey-
se kapana kısılmış bir şehir. Çözüm ola-
rak yerin altına inmek en mantıklı ka-
rar gibi geliyor bu durumda. Şu an kul-
lanılan savaş tünellerinin temeli 2007
yılında İsrail ve Mısır arasında gerçek-
leşen ambargo yüzünden kurulan ka-
çakçılık tünellerine dayanıyor. Yerli
halkın temel gıdalara ve tüketim ürün-
lerine ihtiyacı bu tüneller aracılığı ile
karşılanıyordu. Bu tüneller evliliklere,
takaslara ve ticarete ev sahipliği yaptığı
için kültürel açıdan artık toplumla
özdeşleşmiş bir konumdadır. Bahsetti-
ğimiz bu tünel 2014 itibari ile savaş
amaçlı kullanılan tünellerin yanında
çok ilkel ve yaban kalabilir. Günümüz
tünellerinin sayısı tahmin edilemiyor.
İsrail’e ulaşan tünellerin sayısının 9 ile
31 arasında olduğu söyleniyor. Tünel-
lerin yapımı sırasında uzun süre görev
almış bir çalışan, kazıda kullanılan
cihazın elektronik değil mekanik bir

araç olduğunu böylece ses çıkarılmadığını
belirtiyor (McCoy, 2014). Bu tünellerin
yapımını üstlenen Hamas ordusu bu yapı-
lanmaya ciddi para harcamış durumda.
Tünellerin yapımı için yaklaşık 800.000
ton çimento harcanmış olabileceği ve bazı
tünellerin değerinin 3 milyon doları geç-
mekte olduğu ise başka söylentilerden.
Hamas ordusuna tünellerle ilgili en büyük
eleştiri tünelin yapımında kullanılan ço-
cuk işçilerle alakalı yapılıyor. İsrail’in “sal-
dırı” ya da “terör tüneli” dediği bu tünel-
lerin yapımı esnasında Hamas’ın çocuk
işçi kullanması zaman zaman çok ciddi bir
sorun olmuştur (Friemann, 2014). Filistin
Araştırmaları Enstitüsü’ne göre bu tünel-
lerin yapımı esnasında 160’dan fazla ço-
cuk işçi ölümü gerçekleşmiştir. Bu sayı sa-
dece kayıt altına alınabilen ölümlerden
oluşuyor.

İsrail’in en önemli hedeflerinden
biri Hamas’ın roketlerini ve tünellerini
yok etmek ve Hamas ordusunu çaresiz bı-
rakmak. İsrailli yetkililer Gazze’den İs-
rail’e uzanan irili ufaklı 36 tünelin varlı-
ğından bahsediyor. Aynı zamanda çeşitli
sosyal ağlarda Hamas ordusunun tünel-
lerde çekilmiş görüntüleri paylaştığı da bi-
liniyor. Filistin meclis üyelerinden Mus-
tafa Barghouti, tünelleri İsrail’in saldırı-
larına karşı geliştirilen önemli bir strateji
olarak görüyor. Tünellerin bu kadar önem
kazanmasının arkasında, tekrarlanan İs-
rail saldırılarına kesin bir çözüm bulma
isteği ve eşit olmayan güç dağılımı yatıyor.
İsrail ordusu tünelleri hava saldırıları ve
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karadan ağır silahlar kullanarak yok etmeye çalışıyor.
Fakat bu yöntem ile istenmeyen hasarlara neden olabiliyor.
Bu istenmeyen hasarlardan biri de sivillerin öldürülmesi.
Daha yoğun bir nüfusa sahip olan Filistin’e yapılan bir
saldırı çok küçük alanda çok kişiyi etkileyebiliyor. 

Filistin’de yüze yakın tünel olduğu gerçeği bir
yana, Filistin’in uzun yıllardır kuşatma altında olması ve
bu kuşatmaların da dışında tünelleri yok etmek için bazen
Mısır ve bazen de İsrail’den yapılan saldırılar son zaman-
larda büyük yankı uyandırmaktadır. Savaş tünelleri söz
konusu olduğunda bahsedilmesi gereken bir başka mevzu
da Filistin ve İsrail arasındaki ölü ve yaralı sayısı farkı.
Savaş tünellerinde gerçekleşen çatışmaların yanı sıra bu
tünelleri kapatmaya yönelik saldırılar yer üstündeki insan-
ları daha çok etkiliyor. Son saldırılardan önce, Ağustos ayı
başında, Filistin’de 1800’ü aşan ölü ve 10.000’i aşan yaralı
vardı. Ölülerin 300’ü ise çocuktu. Buna  karşılık İsrail 64
asker ve 3 sivil ölümüne ve az sayıda yaralıya sahip (Fantz,
2014). Bu durumda hem niceliksel hem de niteliksel olarak
bir dengesizliği görmek mümkün. Öncelikle sayısal olarak
çok büyük bir fark var. Ayrıca Filistin’deki ölümlerin çoğu-
nu siviller oluştururken İsrail’deki ölü sivil sayısı sadece 3.
Filistin’de sivillerin bu kadar zarar görmesinin bir nedeni
sığınma yerlerinin ve saldırı öncesi uyarıların olmayışı. Bir-
leşmiş Milletler, Filistin içindeki
okullarını sığınmaya tahsis etmiş
olsa da İsrail ordusu bu okulları
vurmakla suçlanıyor. Öbür tarafta
ise İsrail Başbakanı Benjamin Ne-
tanyahu bu okulların bizzat Hamas
tarafından vurulduğunu iddia edi-
yor. Hamas ordusunu Filistinlileri
canlı kalkan olarak kullanmaları ile
suçlayan Netanyahu kimin suçlu
olduğuna dair kafaları karıştırıyor.

Tünellerin varlığı üzerine
konuşulabilecek son bir konu ise
şu an neden Filistin ve İsrail için
bu kadar önemli olduğu. Hamas’ın
2006 seçimi ile Gazze halkına vaat
ettiği her şeyi aslında yerin üstün-

deki Gazze’ye değil, yerin altındaki Gazze’ye
yöneltmesi, bu tünelleri son umut haline
getiriyor. Fakat bu tünellerin varlığı, İsra-
il’e, kendisini savunmaya  da hak  veriyor.
Hamas’ın yarattığı bu tüneller İsrail için
her zaman bir tehdit olacak ve bu tehdidin
varlığı Gazzelileri öldürmeye  devam  ede-
cek.  
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Dedikodu mu?
Hiç işim olmaz..!

Ezgi Türker
turker.ezgi@gmail.com

Herkesin yaptığı ama
yapmıyormuş gibi davrandığı bir
eylemdir dedikodu. Oysa eline
Türk kahvesini alan ve rahat bir
koltuğa yerleşen neredeyse her in-
san evladının ağzından başka bir
insan evladı hakkında bir durum,
bir yorum veya bir haber dökülür
anında. Neredeyse herkes inceden
bir zevk alır başkalarının düştüğü
müşkül durumlardan ya da tam
tersi, başkalarının zaferini kıska-
nır, onu aşağı çekmek ister. Bu ka-
ranlık tarafına rağmen dediko-
duyu küçümsememek hatta üstü-
ne gidip irdelemek gerekiyor. Ço-
cukların ahlak ölçütlerini oluş-
turmasından tutun, insanların bir
toplum içerisinde değer yargıları
ile bütün halinde yaşamasına ola-
nak sağlayan bir eylem dedikodu
yapmak. 

Neden dedikodu yaptığı-
mıza dair birçok teori ortaya atılsa
da, en akla yatkını evrimsel psiko-
lojiden geliyor. Kendi yaşam ihti-
malimizi arttırmak için gruplar
halinde yaşamamız gerekiyor ve
dedikodu da bu bağı güçlendiren
şeylerden biri. Dunbar (1994), pri-
matların social grooming olarak
yaptıkları sosyal ve ailevi bağları
güçlendirici eylemi, insanların dil
yoluyla dedikodu yaparak sağladı-
ğını söylüyor. Yani evrimsel psiko-
lojiye göre dedikodu yapma ihti-
yacımız bir yere ait olma duygu-
muzdan hareketle ve yaşam sava-
şında toplum olarak yaşama ihti-
yacımızdan kaynaklanıyor. 

Dedikodu yapmak önce-
likli olarak insanlarda sosyal sta-
tüyü geliştirici bir rol oynuyor.
Göreceli olarak insanlardan daha
iyi durumda olduğunu kıyaslama
yoluyla sezen birey kendini daha
iyi hissederek var olan toplumdaki

yerinden emin oluyor. Kendinden daha iyi
durumda olan insanların dedikodusu ise
neredeyse hiçbir zaman olumlu yönde de-
ğil, başarılı olunduğu düşünülen alanın
dışındaki bir alan hakkında oluyor. “Genel
müdür olmuş ama oğlunun hali ortada,
hala işsiz…” gibi yorumları hepimiz duyu-
yoruz günlerde, toplu taşıma araçlarında
ya da sokakta herhangi bir yerde. Dedi-
kodu diye tabir ettiğimiz şey, bireyin bir
şekilde kendini başkalarından üstün his-
setmesini sağlayarak özsaygıyı tetikliyor.
Bana göre, insanların dedikodu yapanı
hor görmeleri ama aynı zamanda kendi
yaptıkları dedikodudan gizli bir şekilde
zevk almalarında yatan temel sebep tam
olarak bu noktada ortaya çıkıyor. Bir
insanın başka bir insandan üstün olma ça-
bası ayıplanacak, hor görülecek bir şey
iken, insanın herhangi bir durumda kendi
üstünlüğünü sağlaması insana keyif vere-
cek bir durum. Bu yüzden de neredeyse
herkes dedikoduyu çirkin bulduğunu,
ayıpladığını ve yapmadığını söyler ve yine
de keyif alarak yapar.

Bunun dışında dedikodunun da-
ha ilginç bir yönü de sosyal kontrol meka-
nizması olması. Öncelikli olarak kendi sta-
tüsünü sağlamlaştırmak isteyen birey,
kendini merkeze alarak etrafından duy-
dukları neticesinde kendi hayat tarzını,
değerlerini ve bakış açısını değerlen-

diriyor. Bu değerlendirme neticesinde
eğer kendi grubunda kabul görür vaziyet-
teyse, kendisi gibi olmayanları karşı konu-
lamaz bir istekle dışlıyor ve kabul görmü-
yor. Bu şekilde hem birey kendini katego-
rize edip toplumda kendine yer edinmiş
oluyor hem de grup içerisindeki bağlar
dedikoduda yenilenen, tazelenen ve onay-

değer yargılarıyla daha da sağlamlaşmış
oluyor. 

Bunun dışında bir başka ilginç
durum yeni bir gruba dahil olma evre-
sinde gerçekleşiyor. Bilindiği gibi çok
dedikodu yapan insanlar pek de fazla

sevilmezler. Ancak kendi grubunda ka-
bul görmüş bireyler, yine kendi arasında
dedikodu yaptığında bu hoş görülür.
Peki, yeni bir gruba dahil olurken de-
dikoducu olarak atfedilmeden dedikodu
aracılığıyla gruptaki yer nasıl pekişti-
riliyor? İşte tam olarak burada ilginç bir
ayrım oluyor. Günlük hayatlarımızda da
gözlemlediğimiz gibi bir bireyin bir
grupta dedikodu yapabilmesi için gru-
bun diğer bireyleri tarafından onay-
lanmış ve kabul edilmiş olması gere-
kiyor. Bir başka deyişle, bir gruba kabul
edilip edilmediğinizi bir başkasının de-
dikodusunu yaparak anlayabilirsiniz! 

Daha önce de belirttiğim gibi
dedikodu sadece yetişkinlere özel bir
eylem sanılsa da aslında değil. Çocuklar
da dedikodu yapıyor, hem de daha ma-
sume ve daha acımasızca. İki çocuk ken-
di arasında konuşurken üçüncü bir ço-
cuğu aralarına almak istememelerini -
üçüncü çocuk hala oradayken- dedikodu
yoluyla anlaşarak halledebiliyorlar. Bu
aradaki acımasızlık yetişkinlerin sosyal
normları, görgü kuralları ve nezaketinin
henüz çocuklara işlememiş olmasından
kaynaklanıyor. Bu tarz bir dedikodu sa-
yesinde bahsi geçen “üçüncü çocuk”,
yani istenmeyen çocuk neden isten-
mediğini öğreniyor, görünmez olma-
dığını, istediği gibi davranamayacağını
anlıyor. Diğer çocukların sosyal norm-
larına uyum sağlamayı ve ona göre dav-
ranmayı öğreniyor ki bu da toplumun
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beklentilerini sağlayacak nitelikte oluyor. Bunu tekrardan
sosyal kontrol mekanizması olarak dedikodu şeklinde de-
ğerlendirebiliriz. Bunun dışında çocuklar, diğer çocukların
dedikodularını yaparak kendi üstünlüklerini kendilerine ve
arkadaş çevrelerine kanıtlıyorlar. 

Küçük grupların kendi aralarında yaptıkları benzer
gruptan üçüncü kişiler hakkında dedikodular dışında bir de
ünlülerin dedikoduları var. Bir başka sosyal kontrol me-
kanizması yine burada devreye giriyor. Ünlüler bir rol mo-
del görevi üstlenerek davranışları, tutumları ve hareketleri
ile sosyal normların taşlarının tekrar yerine oturmasını sağ-
lıyor. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için insanların durum
üzerinden tartışması, konuşması yani dedikodu yapması
gerekiyor. Ünlülerin dedikodusunun yapılmasının bir baş-
ka yönü de bu eylemin onları sıra-
danlaştırması, dedikoduyu yapan
insanlarla aynı seviyeye getirmesi.
Kendilerinden oldukça farklı se-
viyede olan insanların kötü duruma
düştüklerinde –aşırı alkol sonucu
düşülen durumlar, uyuşturucuyla
alakalı sorunlar, sevgiliden dayak
yeme vb.- sıradan vatandaşlar onla-
rın da kendileri gibi olabildiğini algı-
lıyor ve söz konusu kişiyle kendini
daha rahat özdeşleştiriyor. Ayrıca
ünlü dedikodusunun insanlar ara-
sındaki iletişimi ortak payda yara-
tarak kolaylaştırdığını da gözden ka-
çırmamak gerek!

Madalyonun öteki yüzünde
ise dedikodunun sosyal bağları güç-
lendirme işlevinden ziyade prag-
matik davranışları ön plana çıkaran
karanlık yönü var. Çıkar elde etmek için ya da istenmeyen
birini ortadan kaldırmak amacıyla iftira kapsamına giren
dedikodu. Özellikle şirketlerde ve çekişmeli ortamlarda kul-
lanılan ve manipülasyon amaçlı yapılan dedikodular. Bu
tarz dedikodularda toplumsal bağlar ya da normların yeni-
den üretilmesinden ziyade konu tamamen kişiselleşerek de-
dikoduyu bir araç olarak kullanıp hedefe ilerleme amacı gü-
dülüyor. Bana göre,  dedikodu araç değil amaç olarak kalır-
sa (as an end-in itself) yukarıda bahsedilen bireylere ve top-
luma zararı değil faydası dokunan bir eylem olarak kalır. 

Son olarak dedikodu yapmak denilince akla anında
gelen klişelerden bir tanesine yanıt vermek istiyorum. Yal-
nızca kadınlar dedikodu yapmıyor, erkekler de kadınlar
kadar dedikodu yapıyor! Kadınlar daha çok kendi çevreleri
hakkında –aileleri, arkadaşları, tanıdıkları vb.- hakkında
dedikodu yaparken erkekler daha çok tanımadıkları insan-

lar –siyasetçiler, ünlüler, futbolcular vb.- hakkında dedi-
kodu yapıyor. Ancak bu sanıldığının ve iddia edildiğinin
aksine yapmadıkları anlamına gelmiyor! 

Dedikodusuz kalmayın ;)
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Ulus Devlet ve Edebiyat

Salih Tosun
salih.tosun@boun.edu.tr

Ulus-devlet, sınırları be-
lirlenmiş bir toprak parçası içinde
yasal güç kullanma hakkına sahip
ve yönetimi altındaki halkı tür-
deşleştirerek, ortak kültür, sim-
geler, değerler yaratarak, gele-
nekler ile köken mitlerini can-
landırarak, birleştirmeyi amaç-
layan bir tür devletin oluşumuyla
tanımlanan, modern bir olgudur.
Bu kavramın kökü Vestfalya Sa-
vaşı’na kadar dayandırılsa da;
Fransız İhtilali ile birlikte siyasi
alanda kendisine yer bulmuş ve
modernitenin ayrılmaz bir parçası
haline gelmiştir. Ayrıca bu ideoloji
“insanın kafa ve kalbini yeni dü-
şünce ve duygularla doldurup o-
nun bilincini örgütlü eyleme
dönüştürmeye götüren”(Kohn 18)
ve “bir tür duygu ya da kimlik, bir
siyasî retorik biçimi, bir ideoloji,
bir ilke ya da ilkeler grubu ve bir
tür sosyo-politik hareket”( Wayne
56) olarak da nitelendirilmiştir.
Benedict Anderson ise ulus için
“hayal edilmiş bir topluluk” tanı-
mını önermiştir. Çünkü ulusun
üyeleri birbirlerini tanımama-
larına ve tanımayacaklarına rağ-
men, birbirlerinin zihninde var ol-
maya devam edeceklerdir.(20) 

Ulus-devlet, bir ulus ya-
ratmaya ve bir topluluk duygusu
geliştirmeye çalışır. Ulusun ortak
bir kültürü, değerleri ve simgeleri
varken, ulus-devlet ortak kültür,
simge ve değerler yaratma amacını
güder. Renan’ın da dediği gibi,
ulusun birlikteliği ve özü ortak
şeylere sahip olmalarına ve ortak
olayları unutmalarında saklıdır.
(892) Bu ortak kültür ve değerler
yaratılırken, ulus-devlet meka-
nizmasının ihtiyaç duyduğu en
önemli araçlardan biri de edebi-

yattır. Gregoy Jusdanis, ‘’Edebiyat bir
anlamda bir milletin günlüğüdür, onun
geçmişinin, bugününün ve geleceğinin
hikayesini anlatır. Edebiyat kültürü,
millet olarak bütünlüklerini pekiş-
tirmek ve modernliğe hazır olduklarını
göstermek isteyen etnik cemaatler için
vazgeçilmez önem taşımıştır.’’ der. Bu
nedenle ulus-devletler kendi milli
edebiyatlarını inşa etmişler ve bu ede-
biyatın içinde olanlara ayrıcalıklı yerler
bahşetmişlerdir. Bu konu, bu çalışmada
Türk Edebiyatı(ya da daha doğru kul-
lanımı ile Türkçe Edebiyat) özelinde
tartışılmaya çalışılacak. 

Öncelikle, Gregory Jusdanis,
'Gecikmiş Modernlik'te ulus-devlet sü-
recinde edebi kanon inşasının, 'insan-
ların kendilerini birleşmiş bir milletin
yurttaşları olarak görmelerini sağla-
yarak dayanışma deneyimini kolay-
laştır[dığını]' bildirir. Bu nedenle
'Edebiyatın milli kültürlerin icadında
oynadığı araçsal rol yüzünden [...] özel
ayrıcalıklar tanınan kanonik metinler
[...] okul kitaplarına girer, edebiyat tar-
ihlerinde kendilerine yer bulur ve an-
tolojilerde şerh edilirler.' Bu kanonik
metinler öne çıkarken kanonun dışında
tutulan metinler de geriye itilir. Bu du-
ruma Türkçe edebiyattan iki örnek ver-
mek gerekirse; Suat Derviş, Cumhuriyet
kanonu dışında kalarak, daha arka
planda kalırken, Yakup Kadri ise ders
kitaplarında kendisine genişçe yer

bulmuştur. Bu ayrımın temel sebebi ulus-
devletin kendi edebiyat kanonunu yarat-
mak istemesidir.

İlk olarak Yakup Kadri’ye bakacak
olursak, Yakup Kadri önemli eserler vermiş
bir yazar olmasının yanı sıra; siyasi hayatı
ve düşünceleriyle de Türkçe Edebiyatın
önemli ve özgün isimlerinden biri olmuş-
tur. Yaşadığı dönemi ve olayları eserlerine
ustaca aktarabilen Yakup Kadri, Mustafa
Kemal’in yakın arkadaşı, yönetici kadro-
ların ünlü bir üyesi ve Kemalizm’in inançlı
bir savunucusudur. 1932’den 1934’e kadar
Kemalizm’e kuramsal temeller kazandır-
mayı amaçlayan Kadro dergisini yayımla-
yan ve aynı zamanda cumhuriyetin
‘de-netleyici kuşak’ üyeleri arasında yer
alır. Bu nedenle Fethi Naci tarafından
“bürokrasinin yazarı ve ideoloğu’’ olarak
tanımlanmaktan kurtulamaz. (143) Yakup
Kadri, Kemalizm’e bağlılığını ve halkın
çıkarlarından çok devletin çıkarlarını dert
edinmesini en iyi şekilde Ankara’da aktarır.
( Karaömerlioğlu, 153) Bu gibi nedenlerle,
Türkiye Cumhuriyeti edebi kanonunu
oluştururken Yakup Kadri’ye ayrıcalıklı bir
yer vermiştir. Okul kitaplarında kendisine
sıkça yer bulmuş ve eserleri defalarca
basılmıştır. 

Öteki taraftan, Suat Derviş otuza
yakın roman, pek çok hikaye, makale,
eleştiri, çeviriler yayımlamasına ve eserleri
yabancı dillere çevrilen ilk Türk yazarlar-
dan biri olmasına rağmen milli edebiyat
içinde kendine yer bulamamış ve resmi
kanon dışında kalmıştır. Bunun nedenler-
ine bakacak olursak, Derviş’in kadın
olmasını, siyasal görüşünü ve seçtiği
konuları görebiliriz. Türkiye Komünist Par-

Suat Derviş

Yakup Kadri Karaosmanoğlu
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tisi genel sekreteri Reşat Fuat Baraner ile evli olan ve bir
dönem onunla birlikte toplumsal gerçekçi akımın ilk yayın
organlarından biri olan Yeni Edebiyat Dergisi’ni çıkarmış
olan Derviş, daha sonra Türkiye Komünist Partisi’ne ka-
tıldığı gerekçesiyle yargılanarak bir yıl hapse mahkum
olmuştur. Siyasi görüşünün yanı sıra Suat Derviş eser-
lerinde toplumun sorunlarından bahsetmiş ve kendi dey-
imiyle ‘’yaşadığı topluma lisan vermiştir.” Seher Özkök’e
göre ise ‘’Suat Derviş iki kere ötekidir. Kadın ve sosyalist-
tir.” Derviş, kadın olduğu için de yazın dünyasında yer
edinirken zorlanmış, kadın kimliğinin yazar kimliğinin
önüne geçmesinden duyduğu rahatsızlığı birçok kez dile
getirmiştir. Kadın kimliği ve edebi kanon özelinde, Halide
Edip kadar hatırlanmamasının sebebi de eserlerinde ka-
nonik yani milli mücadele, kahramanlık, ulus vb. konuları
seçmemesinden kaynaklanmaktadır. Son olarak, Suat
Derviş milli edebiyatında dışında bırakılmasını şu şekilde
dile getirmiştir: ‘’Unutulurum, çünkü devrimci, toplumcu
ve sosyal adaletçiyim.”

İki yazar karşılaştırmasının yanı sıra, milli edebiyat
ve edebi kanonun ulus-devlet inşası için ne kadar önemli
olduğunu,  ‘Cumhuriyet’in İlanının Onuncu Yıl Dönümü
Kutlama Kanunu’   örneğinde de görebiliyoruz. Bu kanun
ile dönemin yazar ve şairlerinden cumhuriyetin ilk on yı-
lında gerçekleştirilen inkılâpları anlatacak, heyecan uyan-
dırıcı eserler yazmaları istenmiştir. Ayrıca 1932-1950 yılları
arasında halk evi sahnelerinde ulusal kültür, Türk tarih
tezi, vatan sevgisi, Kemalizm, Türklük bilinci vb. konularda
376 farklı oyun sergilenmiştir. 

Sonuç olarak, ulus-devletler ortak kültür ve de-
ğerler yaratırken edebiyatı önemli bir aygıt olarak kul-
lanmış ve kendi edebi kanonlarını oluşturmuşlardır.
Bunları yaparken insanların kafalarına ve kalplerine tek tip
düşünce ve duygu yerleştirmeyi amaçlamıştır. Bu diskurun
dışına çıkanları ise kanonun dışında bırakarak, geriye
itmişlerdir.
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Türkiye ve dünya günde-
minde gerçekelşen gelişmelerin ışı-
ğında bankacılık sektöründe mey-
dana gelebilecek ileri ve geri yönlü
gelişmeler son zamanlarda dikkat
çekmektedir. Ülkemizde de yaşa-
nan iç gelişmlerin etkisiyle sık sık
dile getirilen bir konu olan ban-
kaların batış süreci özünde komp-
leks bir yapıya sahiptir. Bu doğ-
rultuda öncelikli olarak ele alma-
mız gereken şey bir bankanın batı-
şına giden yolun taşlarını neyin dö-
şediğidir:

Dedikodu
Denilebilir ki bugün hayatın
hemen hemen her noktasında kar-
şımıza çıkabilecek insan kaynaklı
bu öğe hiç kuşkusuz bankacılık
sektörünü de etkileyecek güce sa-
hiptir. Bir banka hakkında yurtiçi
ya da yurtdışı kaynaklı çıkabilecek
herhangi bir iddiaa bu bankanın
aynı anda hem diğer bankalarla
olan ilişkisini hem de mevduat sa-
hipleriyle olan ilişkilerini etkiler.
Çıkan dedikodu bankanın diğer
bankalarla olan ödeme işlerini ke-
serse veyahut mevduat sahipleri-
nin bankadan parasını çekmesine
neden olursa bu durum bankanın
zayıflamasına yol açar; bu zayıfla-
ma zamanla bankanın diğer kay-
naklarında meydana gelebilecek
riskleri tetikler ve geri çekiliş hız-
lanır ve batış yolundaki taşlar teker
teker döşenir.

Güvensizlik
Bankalar genel anlamda iç döngü-
lerini çeşitli düzlemlerde sağlarlar,
bunlar arasında kredilerin önemi
yadsınamayacak kadar önemlidir.
Bu doğrultuda kredilerin kalitesi
bankanın ilerleyiş sürecinin yö-

nünü belirler. Bir yandan reel gelirlerin
sabit kalması, öte yandan ise riskli
girişimlerin artması ve içinde bulunun
ekonomik durumun da etkisiyle üre-
tim, istihdam ve ticaret kötüye gider-
ken kredilerin zamanında ödeneme-
mesi, buna rağmen emtia yatırım-
larının artması ve ev/araba satışları
gibi kalemlerdeki meydana gelen yük-
selme bankanın verilen kredilerindeki
dönüşü olumsuz etkiler. Banka ile
müşteri arasındaki güveni sarsan bu
durum kısa vadede bankayı farklı yol-
larla fonlanmaya itsede uzun vadede
müşteri ile banka arasında meydana
gelen bu süreç likidite yönetimini etk-
ileyecek ve bankayı batış yönlü tehlik-
eye sürükleyecektir.

Risk
Bankacılık sisteminde, bir banka çeşitli
kurallarla düzenlenenen bir düzlemde
sistemdeki parasının birkaç misli kadar
borç verebilir. Bu durum temeli derin
atılmış bir inşaatta kat çıkmak gibidir;
banka mevcut reel para ile işlem ger-
çekleştirir, daha sonraki süreçte reelde
var olmayan para ile işlemler gerçek-
leşerek binanın katları çıkalabilir fakat
temeldeki paranın çekilmesi tüm katla-
rı etkileyecektir. Temel ticaret mantı-
ğıyla var olan parası kadar borçalanan
kurumlar herhangi bir risk tehditi al-
tında en fazla mevcut paraları kadar
borçlanma ihtimali taşırlar fakat sis-
temi biraz daha kompleks hale getir-
diğimizde olmayan paralarla meydana
gelen sanal işlemler karşılanamayacak
borçlanmalara sebebiyet verebilir ya da
sistemde mevcut reel parası üstünde iş-
lem yapan bankalar birçok müşterinin
bankadan kağıt parasını aynı anda çek-
meyi istemesi üzerine tehlikeye gire-
bilir.

Kriz
Şüphesiz ki bankacılık sektörü hem iç
hem dış yönlü krizlerden doğrudan et-
kilenir. Küresel düzlemde meydana ge-
len siyasal gerilmeler, piyasalardaki re-
sesyon, faiz indirimi ya da arttırımı ko-
nusunda merkez bankalarının aldığı
kararlar finansal olarak halkı ve arz-
/talep ilişkisini etkileyeceği için bu du-
rum banka bilançolarına yansır. Bir
sonrası süreçte sermaye döngüsünü
sağlayamayan bankalar kaynak yöne-

açısından sıkıntıya düşebilir. Zira banka-
cılık sektörünün tarihi süreçteki yerleşik-
liğine rağmen finansal ürün ve çeşitlilik
perspektifinde hale daha gelişmekte olan
bir sektördür ve iç ve dış yasalar bütünüyle
çevçevelendirilmek istensede gelişmeye
açıklığı sektör içi serbestlik sağlamaktadır.
Bu doğrultuda poziyon ve kağıt işlemlerini
ele aldığımızda yakın örneğiyle 2000-2001
krizlerinde gördüğümüz gibi her zaman
“evdeki hesabın çarşıya uymama riski”
vardır, bugünün karı yarının zararı olabilir
bu da piyasalarda meydana gelebilecek
herhangi bir buhranın batma sürecini
hızlandırmasına neden olabilir.

Genel bir açıdan baktığımızda ba-
tıştaki bütün bu süreçler birbiriyle ilinti-
lidir ve bir araya gelerek bankaları sert bir
batışa sürükleyebilir. Sistemdeki herhangi
bir bankanın batması diğer bankaların
pozisyonunu da direkt etkileyecektir. Tüm
bu faktörleri dikkate alıp bugün batma
riskini konuştuğumuz bankaya ya da ban-
kalara baktığımız zaman ise aslında tüm
bu basamakları sırası ile geçtiğimizi/geç-
mekte olduğumuzu fark edeceğiz.

Görsel Kaynakça:

1-) http://www.yoruknakliyat.com/adm-
in/multiupload/test/banka_tasima_7.jpg
2-)http://www.meridianpeakhypno-
sis.com/wp-content/uploads/2014/02/-
money-addiction.jpg

Bir Bankayı Ne Batırır?
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11 Aralık 2014, Perşembe
20.00: Tanışma Toplantısı

1. Gün (12 Aralık 2014, Cuma)
Salon: Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs,

Demir Demirgil Salonu 
09.15 – 09.35: Kayıt
09.35 – 09.45: Açılış

Özlem Tunçel
Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci
Forumu adına

09.45 – 10.00: Keynote Speech 
Prof. Dr. Binnaz Toprak (tbc)
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyo-
nu Başkan Vekili ve İstanbul CHP
Milletvekili

10.00 – 11.00: 1. Panel
“Birey, Toplum, ve Devlette Kadın”

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Nükhet Sirman
Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Ayşe Durakbaşa
Marmara Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi
Doç.Dr. Murat İri (tbc)
İstanbul Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Öğretim Üyesi

11.00 – 11.00: Soru & Cevap
11.30– 12.30: Birinci Çalıştaylar
12.30 – 13.45: Öğle Yemeği

14.00 – 15.00: 2. Panel
“Şiddet ve Kadın”

Oturum Başkanı:Yard.Doç.Dr. Nazan Üstündağ
Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi (tbc)
Av. Filiz Kerestecioğlu (tbc)
Avukat ve Kadın Hakları  
Savunucusu
Av. Vildan Yirmibeşoğlu
İstanbul Valiliği Kadın Erkek Hak 
Eşitliği ve Kadının İnsan Hakları 
İhlallerini Önleme Komisyonu 
Koordinatörü

15.00 – 15.30: Soru & Cevap
15.39 – 16.30: Kahve Arası
16.00 – 17.00: Film Gösterimi - Gündelikçiler
17.30 – 18.30: İkinci Çalıştaylar 
19.00 – 23.00: Açılış Kokteyli, Kennedy Lodge

2. Gün (13 Aralık 2014, Cumartesi)
Salon: Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs,

Demir Demirgil Salonu 

09.30 – 11.00: 3. Panel
“Hukukta Kadının Yeri”

Oturum Başkanı: Yard.Doç.Dr. Ayşe Parla
Sabancı Üniversitesi Sanat ve 
Sosyal Bilimler Öğretim Üyesi
Av. Hülya Gülbahar
KADER Eski Genel Başkanı
Gökçe Çiçek Ayata
İnsan Hakları Hukuku Uygulama
ve Araştırma Merkezi'nde Uzman

11.00 – 11.30: Soru & Cevap
11.30 – 11.45: Kahve Arası
11.45– 12.45: Üçüncü Çalıştaylar
12.45 – 14.00: Öğle Yemeği

14.00 – 15.30: 4. Panel 
“Kadın ve Aktivizm”

Oturum Başkanı:Yard.Doç.Dr.Zeynep Gambetti
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset 
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler   
Öğretim Üyesi (tbc)
Ayşe Düzkan (tbc)
Gazeteci ve Yazar
Filiz Karakuş (tbc)
Sosyalist Feminist Kollektif Üyesi 
ve Feminist Aktivist

15.30– 16.00: Soru & Cevap
16.00 – 16.15: Kahve Arası
16.15 – 17.30: Dördüncü Çalıştaylar
18:00 - 19.00: Kapanış Konuşmaları, Öğrenci
Sunumları ve Sertifika Töreni
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10 June, 2015, Wednesday

13.00-20.00: Check-in
20.00-23.00: Acquaintance Meeting and Garden Party

11 June, 2015, Thursday

Avenue: İbrahim Bodur Auditorium, Boğaziçi University, South Campus

09.00-09.30: Registration
09.30-10.30: Welcoming Remarks and Keynote Address

10.45-11.30: Parallel Sessions #1 (Student Workshops) “What Is Hate, What Is Not Hate?”

11.45-12.00: Coffee-break
12.00-13.30: Panel 1: “How Can We Define the Hate?” & Questions/Answers

13.45-14.45: Lunch
15.00-17.00: Panel 2: “History of the Hate in Europe” & Questions/Answers

17.15-18.00: Parallel Sessions #2 (Student Workshops)“History of the Hate in terms of Sexual Orientation, Race, and Religion”

18.00-20.00: Free Time
20.00-23.00: Cocktail Prolongé

12 June, 2015, Friday

Avenue: İbrahim Bodur Auditorium, Boğaziçi University, South Campus

09.30-09.45: Opening
09.45-11.45: Panel 3: “Recent Times: Hate in Media” & Questions/Answers

12.00-12.45: Parallel Sessions #3 (Student Workshops) “Examples of Hate Crimes and Speeches in Media”

13.00-14.00: Lunch
14.15-15.45: Panel 4: “Hate in Constitutions: What are the Positions of European Countries 

and Especially Turkey?” & Questions/Answers

15.45-16.00: Coffee-break
16.15-17.00: Parallel Sessions #4 (Student Workshops) “Proposals About Hate in Constitutions”

17.00-19.00: Free Time
19.00-23.00: Departure from Bebek for Ferry Party on the Bosphorus

13 June, 2015, Saturday

Avenue: İbrahim Bodur Auditorium, Boğaziçi University, South Campus

10.00-12.00: Presentations by Parallel Sessions’ Delegates and CESSF’ Students
12.00-12.30: Coffee-break

12.30-13.00: Closing Remarks & Questions/Answers
13.00-14.00: Certificate Ceremony







Adres: Fenerli Türbe Sok. No:6  Binn’s 
House Rumelihisarıüstü Bebek 34250 
İstanbul / Türkiye

Tel: +90 212 358 1591

Faks: +90 212 287 2455

E-posta: acmof@boun.edu.tr

Web: acmof.wordpress.com

Facebook:Facebook: /Boğaziçi Üniversitesi Avrupa 
Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu

Twitter: @ACMOF_CESSF


