Kültür Araştırmaları Derneği
Eylül-Ekim 2005

Bülten 21
İki ayda bir yayımlanır

İçindekiler...
editörden
Onur İNAL

............................... 2

Kültür Araştırmaları Derneği Genel Kurulu Yapıldı

............................... 3

Öztürkçe’ye İlişkin Olarak
Ulaş Başar GEZGİN

............................... 4

Nilüfer Narlı ile Uluslararası Terörizm ve Ulusal Güvenlik Üzerine Bir Söyleşi
Aslı KOTAMAN
............................... 7
Haberler

............................... 12

Bildiri Çağrıları

............................... 13

Makale Çağrıları

............................... 19

Açık Pozisyon

............................... 21

Burslar ve Ödüller

............................... 22

Yeni Yayınlar

............................... 24

Yeni İnternet Siteleri

............................... 35

Mesaj Panosu

............................... 36

Künye

............................... 37

1

Kültür Araştırmaları Derneği
Eylül-Ekim 2005

Bülten 21
İki ayda bir yayımlanır

editörden...

bültenin Eylül-Ekim 2005 sayısıyla yirmi birinci kez karşınızdayız. bültenin bu sayısına
Kültür Araştırmaları Derneği’nin geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul haberini
duyurmakla başladık. Yorumlar bölümünde bize doktora çalışmasını yürüttüğü
Avustralya’nın Sydney kentinden yazan Ulaş Başar Gezgin’in Öztürkçe’ye ilişkin
görüşlerini okuyacaksınız. Ardından, Kadir Has Üniversitesi’nden Aslı Kotaman’ın, aynı
üniversitede İletişim Fakültesi dekanlığı görevini yürüten Nilüfer Narlı ile son günlerde
yaşanan uluslararası terörizm ve Türkiye’ye etkileri üzerine yaptığı röportajı bulacaksınız.
Kültür Araştırmaları Derneği’nin Türkiye Kültür Araştırmaları Grubu olarak 2003 yılında
düzenlemiş olduğu “Türk(iye) Kültürleri” sempozyumuna sunulan bildirilerden bir
seçkinin gene Türk(iye) Kültürleri adı ile geçtiğimiz haziran ayında yayımlanmış
olduğunu daha önceki bültenlerimizde bildirmiştik. Gönül Pultar ve Tahire Erman
tarafından derlenen kitap piyasa çıkmış ve bellibaşlı kitapçılarda bulunmaktadır. Dağıtım
konusunda Birleşim dağıtım şirketi ile, ek bilgi için de Tetragon Yayınevi’nden Seval
Karabulut (s.karabulut@kablonet.com.tr) ile irtibata geçilebilir.
Yaz yavaş yavaş yerini sonbahara bırakıyor ve yeni akademik yıl başlıyorken
bültenseverlere son haberler, bildiri çağrıları, yeni yayınlar ve internet siteleri
bölümleriyle doyurucu bir bülten sunmaya çalıştık. Yeni akademik yılda tüm üyelerimize
iyi çalışmalar diliyoruz...
Onur İnal
Editör
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KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI GENEL KURULU YAPILDI
18 Mart 2005 günü kurulan Kültür Araştırmaları Derneği, dernekler kanununa göre
kuruluşundan itibaren altı ay içinde yapması gereken olağan genel kurulu
gerçekleştirdi. Cumartesi 10 Eylül 2005 günü derneğin Kabataş’taki ofisinde
yapılacağı üyelere ilan edilen genel kurul, o gün çoğunluğun sağlanamaması
sonucu bir hafta sonra 17 Eylül günü gerçekleşti.
Yönetim Kurulu’nun üyeleri, saymanlık görevini yürütmüş olan ve Başkent
Üniversitesi’nde görev yapmakta olduğu Ankara’dan toplantılara gelip gitmenin
zor geldiğini söyleyerek Yönetim Kurulu üyeliğinden affını isteyen Selim
Sünter’in dışında, aynı kaldı. Yönetim Kurulu’na beşinci üye olarak, derneğin
hazırlık çalışmalarından beri gönüllü olarak dernek çalışmalarına katılmış olan
Mustafa Pultar seçildi. Yönetim Kurulu, genel kurul toplantısından sonra yaptığı
ilk toplantıda aralarında görev dağılımının daha öncesi gibi kalmasına karar
verdi ve Mustafa Pultar’ı sayman seçti.
Danışma Kurulu’na Gönül Bakay, Suat Kolukırık, Semra Somersan, Şule Toktaş ve
Himmet Umunç seçildiler. Henüz toplanıp aralarında görev dağılımı yapmadılar.
Denetleme Kurulu’na ise Seval Karabulut, Selim Sünter ve Fazıl Şahin seçildiler.
Genel kuruldan sonra dernek başkanı Gönül Pultar, “Tüzük ve üyeliğe başvuru
dilekçesi internet sitemizde, çalışmalarımızla ilgilenen herkesi üye olarak aramıza
bekliyoruz” dedi.
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YORUMLAR...
ÖZTÜRKÇE’YE İLİŞKİN OLARAK *
Ulaş Başar Gezgin**
Dil üzerine konuşacaksak, hele bir de belli bir dil üzerine, Türkçe üzerine konuşacaksak
ve konuşmamızı kapsamlı kılmak gibi bir derdimiz varsa, Öztürkçe konusunu ele
almamak olanaksız. Konuya, bir ulus-devletin oluşum tasarılarından biri olarak da
bakılabilir, yeni bir seçkincilik çabası olarak da... Bu yazıya, Doğan Cüceloğlu ve ünlü
ruhsal dilbilimci Dan I. Slobin’in 1980’de yaptıkları çalışmayla giriş yapmak istiyorum:
Cüceloğlu, makalede aktardığına göre, 1973’te Hacettepe’de öğretim üyesiyken, dersine
bir konuda sunuş yapmak için bir konuşmacı çağırıyor. Konuşmacı, ellili yaşlarının
sonlarında. Konuşmadan sonra, öğrenciler, konuşmacının sık sık Osmanlıca sözcükler
kullanmasından, sağcı/gerici olduğunu çıkarıyorlar. Bu durum, Cüceloğlu’nu şaşkına
çeviriyor ve “Türk Dil Düzeltimi”nin kişi algısı üzerine etkisi konusunda bir çalışma
yapmaya karar veriyor. Ortaya Doğan Cüceloğlu ve Dan I. Slobin (1980) tarafından
kaleme alınmış “Effects of Turkish language reform on person perception (Kişi algısı
üzerine Türk Dil Düzeltiminin etkisi)” (1980) başlıklı makale çıkıyor. Yazarlar, yabancı
okurlara hitap ettiklerinden, biz Türkiyelilere olağan gelen birtakım gerçekleri ve
saptamaları sıralıyorlar: Öğrenciler üç “dil”in sözlüğüyle yetişiyorlar. Solcular, geçmişe
gönderme yapan her şeyi silme yoluna girerken, dili de –gayet normal olarak- bu
tasarılarına dahil ediyorlar. Sağcılarsa, dilin durumundan bir hayli hoşnutlar… Cüceloğlu
ve Slobin (1980) şunun altını çiziyorlar: Öztürkçecilik, İsrail ya da İrlanda’da olduğu gibi
eski dilin canlandırılması değildir. Norveç ya da Hindistan’da olduğu gibi, konuşulan
çeşitli dillerden ya da çeşitli ağızlardan birinin resmilik kazanması da değil.
Endonezya’daki gibi, yerel bir dilin ulusal bir niteliğe büründürülmesi hiç değil. Yaptıkları
çalışmayı anlatmadan önce, öztürkçeciliğin seçkinci yanına vurgu yapıyorlar: İnsanlar
birbirlerini anlayamıyor.
Cüceloğlu ve Slobin (1980), yaptıkları çalışmada, 1975’te, 18 ve 25 yaşları arasında olan
öğrencilerin dünya görüşleri, eğitim, bilim ve teknoloji, siyaset, kız-erkek ilişkileri,
“tutumbilimsel yapı (iktisat)”, emek, ve ahlaka ilişkin tutumları, geleneksel ve “düzeltilmiş
(reforme)” metinlere bakışları ve metin yazarlarının dünya görüşleri üzerine düşünceleri
arasındaki ilişkileri açımlıyorlar. Dilin, solcular için daha önemli bir konu olduğu
anlaşılmış. Kız olsun erkek olsun, sağcı olsun solcu olsun tüm öğrencilerin, dünya
görüşlerinin, metin yazarlarına dünya görüşü yüklemede etkili olduğu görülmüş. Bu, o
dönem için önemsiz bir bulgu olarak ve apaçık bir gerçeklik olarak görünüyor. Ancak bu
bulgu, şimdiki gençlere ilişkin olsaydı, o zaman –bilinç(sizlik) düzeyleri düşünüldüğündegerçekten ilginç olurdu.
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Bu çalışmayı andıktan sonra, çeşitli alt başlıklar altında değinilerde bulunmak istiyorum:
1.a) Hangi tarihle barışık olmak, hangi tarihe savaş açmak:
Dilde düzeltimcilik anlayışı, ulus-devletin olmazsa olmaz bir tasarısıdır. Cumhuriyet,
ümmetçilikten bir sapmadır ve diğer kurumları da dönüştürmesi şaşılacak bir şey değildir.
Asıl sorun, yeni devletin, hangi tarihle barışık olduğu ve hangisiyle savaş durumunda
olduğudur: Tarihi, 1923’ten başlatır, gerisini “milattan önce” sayıp reddedersek, bir aralar
çıkıveren, Helence kökenli tüm yer adlarının değiştirildiği yönlü genelgenin altına
hepimiz imza atmak durumundayız. Ancak, Türkler-öncesi Anadolu uygarlıklarına karşı
bir savaş vermiyorsak –ki bunun için, köklü paranoyalarımız dışında hiç bir gerekçemiz
olamaz, sözü edilen yer adlarının değiştirilmemesinden yana olmalıyız.
1.b) Dil, onunla yazan aydınların zenginliği ölçüsünde zengindir:
Eğitim düzenimizin Batı’ya dönük olmasından olacak, Avrupa dillerinin zenginliğiyle
büyülenen gençlerle sıklıkla karşılaşıyoruz. Onlar, Türkçe’yi çok yavan buluyor ve çoğu
zaman, birtakım kavramların Türkçe’sinin olmamasından yakınıyorlar. Bu, özellikle
toplum bilimlerinde, Türkçe’nin varsıllığı ya da yoksulluğundan değil, bu gençlerin
Türkçe’yi iyi bilmemelerinden ve Türkçe yazan aydınların –anlaşılmamak kaygısıylaTürkçe karşılıklar üretmemelerinden ve bunları kullanmamalarından kaynaklanıyor.
1.c) Dil, donmuş bir biçim değildir; her gün türlü türlü biçimlerde yeniden kurulur
Bir dilin ileriye dönük çizgisi için, ilkokullar çok belirleyicidir. Bugün, ellili yaşlardaki
Türkçe
konuşanları
için,
“ısıngaç”
sözcüğü
kendilerini
bilinçli
olarak
yenilememekteyseler, yapay gelebilir. Ama bir ilkokul çocuğu için, öyle görünmüyor.
Dilin düzgüleri (normları), yaşamın ilk dönemlerinde edinilir. İlkokul izlencelerini
hazırlayanlar, dilde arılaşma yanlısı oldukları sürece, dil açısından, kuşaklar arası çatışma
kaçınılmazdır ve bu zaten olmak zorundadır. Bir sonraki kuşak, birtakım konularda
önceki kuşaklardan ileri durumdaysa, çatışmanın kötü olduğu söylenemez.
1.d) Dili, tekparça (monolithic) bir yapı olarak almak doğru değildir
Dil, işlevine göre deri değiştirir. Örneğin konuşma diliyle yazı dili, gerek işlevleri
açısından, gerekse tarihle olan ilişkileri açısından farklıdırlar: Konuşma dili, içeridekini
anında dışavurma işlevini karşılar. Oysa yazı dili, bir düşünüp taşınma sürecinin
ürünüdür. Bir kez yazıldı mı donar. Bunun için, konuşma dilinde –sözgelimi- yabancı
sözcükler kullanan bir insanın, yazı dilinde bu sözcüklerden kaçınması bir çelişki değildir.
Tersi durumda ise, yazanın yazdıklarına güvendiğinden ve kullandığı yabancı sözcüklerle,
içinde canlı barındırmayan bir suyu bulandırmasından kuşku duymak gerekir. Aynı
biçimde, bilim ve felsefe diliyle yazın dili çok farklıdır. Bilim ve felsefenin amacı,
bildirmektir ve bu işi yaparken, görgül (ampirik) ya da başka tür dünyalara gönderme
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yapar. Bilim ve felsefe, gündelik olanla değil genelgeçer olanla uğraşır. İş, açıklamak
olunca; bilim ve felsefenin terimlerinin, gündelik kullanımlarla kirlenmemiş olması
gerekir. Örneğin, demokrasi sözcüğü kirlenmiş bir terimdir. Artık onunla bilim yapmak,
pek kolay görünmüyor. Çünkü, “demokrasi” sözcüğü, verili bir dünyada belli bir nesneyi –
yönetim biçimi- ya da durumu imlemiyor. Yok, ona kendi tanımımızı getirip onun
üzerinden bilim yapacaksak; o sözcük, o sözcük olmaktan çıkmış oluyor. Bunun yerine, o
tanıma bir ad koymak, bilim için daha yararlı olacak gibi görünüyor. Bilim ve felsefe için
madem ki kirlenmemiş terimler gerekiyor, bunlara karşılık gelen metinlerde Öztürkçe
kullanmalı.
Yazın dili ise, duydurmak1 ister. Bunun için bir ansiklopedi maddesiyle bir yazın insanının
betimlemesi arasında büyük farklar vardır. Amaç, duydurmak olduğu zaman, Öztürkçe
sözcükleri yeğlemenin bir mantığı yoktur. Metnin amaçladığı kavramları hissettirdiği
sürece, her dilden sözcük kullanılabilir. Bu yönüyle, bilim ve felsefe metinlerinde
Öztürkçe sözcükler yeğleyen bir insanın, yazınsal metinlerde bu yola gitmemesi, bir
çelişki değildir. Dil madem ki sonlu değildir, ona ilişkin sonsuz sayıda değinide
bulunulabilir. Şimdilik burada durmak da olanaklı…
Kaynak: Cüceloğlu, D., & Slobin, D. I. (1980). Effects of Turkish language reform on
person perception. Journal of Cross-Cultural Psychology, 11(3), 297-326.
* Bu yazı, Anafilya Dergisi’nin Ocak 2002 sayısında yayımlanmıştır.
** Yeni Zelanda-Canterbury Üniversitesi Sosyoloji-Antropoloji Bölümü doktora öğrencisi

1

Duydurmak kelimesi Türkmence « uyarmak » anlamındadır.
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SÖYLEŞİ...
ULUSLARARASI TERÖRİZM VE ULUSAL GÜVENLİK
*Aslı Kotaman

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Nilüfer Narlı ile Londra’da ve Mısır’da
meydana gelen terör olaylarının ardından yeni küresel tehditler, yeni savaş anlayışı ve
yeni paradigmalar üzerine bir söyleşi yaptık. Narlı, bu konular hakkındaki görüşlerini
bültene aktardı.
Sayın Narlı, yaşanan bu terör saldırılarının ardından yeni küresel tehditleri ve yeni
paradigmaların doğuşunu nasıl yorumluyorsunuz?
Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile Amerika Birleşik Devletleri, küresel çevreyi, onun stratejik
önceliklerini ve güvenlik çalışmaları ile ilgili kavramsal çerçeveyi yeniden gözden
geçirmeye başladı. Bu süreçte NATO’nun yeni rolü tartışıldı ve yeni tehditler (örneğin
organize suçlar, Ortadoğu kökenli “radikal” gruplar) belirlendi. Ayrıca, Avrupa’nın
güvenliği ile ilgili yeni değerlendirmeler yapıldı. Soğuk Savaş döneminde Sovyet
hegemonyası altında bulunan Balkan ve Orta Avrupa ülkelerinin Batı Avrupa ve genelde
Batı savunma sistemi ile bütünleşmeleri sonucu, güvenli bir Avrupa oluşacağı kanısı
oluştu. Bu nedenle NATO, genişleyerek Varşova Paktı’nın eski üyelerini (NATO sistemine
adapte olma süreçlerini tamamlayabildikleri tarihlerde) kabul ederek kendi savunma
sistemine dahil etmeye başladı. Büyük ölçüde Avrupa’ya odaklanan bu savunma yaklaşımı
Ortadoğu ve Afrika gibi Soğuk Savaş sonrası etnik ve mezhepsel çatışmaların “derinleştiği”
ve yeni çatışmalara “gebe” Ortadoğu ve Afrika ülkelerini göz ardı etti. Fakat Filistin –
İsrail çatışmasının uluslararası sistem için önemini bilen ABD, Ortadoğu barış sürecinin
başlaması ve çatışmanın çözümü için çaba göstererek kaynaklarını kullandı. Ancak,
izlediği İsrail yanlısı politika ve El-Aksa intifadası2 ile barış sürecinin tehlikeye girmesi bu
sorunun çözümünü geciktirdi. Bu arada Hamas gibi radikal gruplar tekrar sahneye çıkarak
meşru bir kimlik ile çatışmanın gidişatını etkilemeye ve çatışmayı derinleştirmeye
başladılar. Yeni güvenlik tartışmalarının üzerinde durdukları diğer bir konu ise
konvansiyonel silahların yerine nükleer, biyolojik ve kimyevi silahların, fakat yine iyi
tanımlanmış bir düşman(lar) tarafından kullanılması ihtimali ve bunu önlemek için
gereken uluslararası önlemlerdi.
Bu tartışmalar yapılırken Soğuk Savaş sonrası savunma ve savaş anlayışı iyi tanımlanmış
askeri tehditler çerçevesi içinde klasik bir anlayışla değerlendirildi. Halbuki, Soğuk Savaş
sonrası şekillenen yeni dünya artık eskisi gibi yalın çizgilerle bloklara ayrılmış, organize
2

28 Eylül 2000 tarihinde, dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron’un, Kudüs’teki Mescid-i Aksa’yı ziyaretinin
ardından Filistinliler ile İsrail güvenlik güçleri yaşanan ve uzun süre devam eden şiddet olayları.
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olmuş ve iyi tanımlanmış düşman ve tehditlerden oluşmuyordu. Ekonomik
operasyonların, teknolojinin, bilginin ve insan hareketliliğinin küreselleşmesi sonucu
çokboyutlu, birbirine bağlı ve bağımlı karmaşık yapısı olan bir dünya oluşmuştu. Bu yeni
dünya, yeni bir savunma yaklaşımına, yeni tehdit tanımına ve savaş anlayışına gereksinim
duyuyordu.
Peki sizce, oluşturulması gereken yeni güvenlik paradigmasının unsurları nelerdir?
Yeni güvenlik paradigmasının önemli unsurlarından birini, Ortadoğu kaynaklı nüfus
patlaması oluşturuyor diyebiliriz. Küresel sistemde, siyasal İslamcı hareketler düşüşe
geçerken, yerini Batı’ya ulaşamamanın hüsranını yaşayan çok kalabalık kitleler alıyor.
Ortadoğu’da ortaya çıkan “demografik bomba” göz önüne alınması gereken en önemli
gelişmelerden birisi. Yani sayıları hızla artan ve sınırlı kaynakları tüketen, giderek işsizlik
sorununu daha çok hisseden genç bir nüfus. Zengin Körfez ülkeleri haricinde birçok Arap
ülkesinde son on beş yılda ekonomik gelişme, nüfus artışının arkasında kaldı. Diğer
taraftan, Ortadoğu’da sınır anlaşmazlıkları, etnik ve mezhepsel çatışmaların yaşanmaya
devam ediyor.
Yeni küresel savaş anlayışını tanımlayıp terörün müttefiklerini ve stratejilerini
açıklayabilir misiniz?
Bu savaş asimetrik bir savaştır. Bu savaşta teknolojik ve askeri gücü olan Batı ülkelerine
karşı insanlar inancını ve vücudunu bir silaha dönüştürmektedir.Örneğin, canlı
bombaların vücutlarına bağladıkları patlayıcılar bir kişiyi öldür, bin kişiyi korkut
düsturuyla hareket ederek düşman olarak algılanan ülkelerdeki büyük kitleler üzerinde
dramatik etkiler bırakmayı amaçlıyor. Yeni savaş, ne belirli ülkeler ve orduları arasında
bir sıcak çatışma, ne de iyi tanımlanmış askeri hedeflerin vurulduğu operasyonlar dizisi
olarak cereyan edecek. İlk aşamada Afganistan bombalandı ve Taliban yönetiminin
yıkılması hedeflendi. Fakat operasyonları genişleyebilir ve El Kaide örgütünüm kampları
olduğu iddia edilen diğer ülkelerdeki belli hedefler de bombalanabilir. Ne zaman, nerede
vuracağı belli olmayan görünmez bir düşman ittifakına karşı son derece dikkatli olmak
için bilgi alma ve yayma özgürlüğü sınırlandırılabilir. Bu savaş eski savaşlara kıyasla çok
daha fazla imaj kullanacak ve psikolojik tahribat üzerinden kazanımlar elde etmeye
çalışacak. Seçeceği silahlar son derece acımasız ve kuralsız olabilir. Bir gün metroda sinir
gazı kullanılırken, diğer bir gün bir nükleer santralde kaza süsü verilen bir sızıntı ve diğer
bir gün ise ekonomik ve askeri birimlerin vurulması gibi. Ne yazık ki bu terör sadece
askeri değil sivil hedefleri de seçecektir. Gerçek hedeflerin yanı sıra imajlara
saldıracaklarını söylemiştim, tıpkı 11 Eylül 2001 tarihinde Dünya Ticaret Merkezi ve
Pentagon’a yönelik saldırılarda sivillerin katledilmesi pahasına Amerika rüyasının ve
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süper güç imajını oluşturan sembollerin yok edilmesi gibi... Küresel kapitalizmin,
finansman gücünün sembolü İkiz Kuleler, masum insanlar katledilerek ortadan kaldırıldı.
Dünyanın askeri beyni Pentagon’a büyük zarar verildi.
“11 Eylül” terör saldırısı, hem güvenlik anlayışını hem de tehditleri belirleyen
konvansiyonel savaş anlayışını kökünden değiştirdi. 21. yüzyılın savaşları artık düzenli
ordular arasında geçmeyecek. Ortadoğu bölgesinde ve Asya ile Afrika kıtalarında, kıt
kaynakların paylaşım sürecinde doğan çatışmalar, tarihi kökleri olan etnik ve dini
gerilimler, Kuzey-Güney çatışmasının derinleşmesi, ülkelerdeki fakir-zengin uçurumunun
açılması ve dünyadan dışlanmış haydut devletlerin terör gruplarını desteklemeleri yeni
tehditleri belirleyecek. Bölgesel çatışmalar, küreselleşme ile dünyanın birçok bölgesini
tehdit edebilecek. Sadece askeri ve elektronik istihbarat, bu tür yeni tehditleri anlamaya
ve izlemeye yetmeyecek. İnsan-boyutlu istihbarat toplamak gerekecek. Çatışma
bölgelerindeki insanların ne istediklerini, ezilen insanların neler yapabilecekleri
muhakkak araştırılmalı. Tarihi travmaların ne tür çatışmalar ve şiddet eylemlerine
dönüşebileceği analiz edilmeli. Bu nedenle, 21. yüzyıldaki güvenlik paradigması, sosyoloji,
antropoloji, psikoloji gibi sosyal bilimleri kapsayan multi-disipliner bir anlayışa
dayanmalıdır.
Medya nasıl bir tavır almalı?
Öncelikle, “senin teröristin iyi, benimki kötüdür” anlayışından uzak durulması gereklidir.
Basının sansasyon yaratması ve kitleleri paniğe sürüklemesi, basın etik ilkelerine de
aykırıdır. Tarafsız habercilik yapmak durumunda olan basın hiçbir etnik-dini gruba “olası
düşman” olarak bakmamalıdır.
Peki sizce Avrupa’da yaşayan Müslüman diasporası ne yapmalı?
Onlar, etnik ve dini farklılıkları “çoklu” bir sistem oluşturma çabaları için kullanmalı ve
yaşadıkları ülkelerin vatandaşı olduklarını hatırlayarak o ülkelerin anayasa ve
teamüllerine uygun olarak sosyo-siyasal yaşamlarını düzenlemeli. Temmuz ayında terör
eylemlerini yaşayan Londra’da bulunan Müslümanların, 2004 yılında, İngiltere’nin hukuk
sistemine paralel olarak, İslam dinine dayalı bir hukuk sistemi oluşturma çabaları olmuş
olduğu ortaya çıktı. Nitekim, Alan Travis ve Madeleine Bunting’in yazdıkları ve 30 Kasım
2004’te The Guardian gazetesinde çıkan “British Muslims Want Islamic Law And Prayers
At Work (Britanyalı Müslümanlar İslami Yasalar ve İşyerinde Namaz Hakkı İstiyorlar)”
başlıklı makaleye göre, yapılan bir kamuoyu araştırması, İngiltere’de yaşayan
Müslümanların %60’ının İngiltere hukuk sisteminin yanı sıra İslam aile hukuku
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kurallarının da kaale alınması gerektiğini düşündüklerini; ve örneğin, çalışma saatlerinin
namaz saatlerine göre düzenlenmesini istediklerini ortaya koyuyor.
Eğer yeni paradigmanın göz önüne alması gereken diğer bir unsur “haydut devletler”
dersek, siz bu devletler için neler söyleyebilirsiniz?
“Haydut devletler” olarak tanımlanan ülkeler, Kuzey Kore, Irak, Libya, Sudan, Suriye ve
Taliban dönemindeki Afganistan’dır. Yani, uluslararası sistemden dışlanmış ve ekonomik
yaptırımlarla karşı karşıya kalmış ülkeler. Uluslararası sistemden dışlanmış oldukları için
bu sistemin normları dışında hareket edebiliyorlar. Bu devletlerden Kuzey Kore ve İran
nükleer silaha ve bunu üretecek kapasiteye sahipler. Irak ise kimyevi ve biyolojik silah
üretebiliyordu. Bu ülkeler iddialara göre birçok radikal ve terörist grupları ülkelerinde
barındırıyor ve bunlara lojistik destek sağlıyor. Terör örgütleriyle işbirliği içerisinde
uyuşturucu ticareti yapan bu ülkelerden bazılarında, uyuşturucudan gelen gelirle beslenen
kimi diktatörler ve yandaşları, halkın nefretine rağmen iktidarda kalabiliyor.
Irak gibi “haydut devletler”den bazıları, Irak gibi Soğuk Savaş öncesi ABD’nin müttefiki
birer ülke idiler. Irak’ın Kuveyt’i işgalini takip eden I. Körfez Savaşı sonrasında Irak
uluslararası sistemden dışlandı ve ambargo ile karşılaştı. Ambargo yüz binlerce çocuğun
ölümüne ve binlerce insanın yoksulluk içinde yaşamasına yol açtı. Bu da Ortadoğu
ülkelerinde ABD-karşıtı duyguları besledi ve nefrete dönüştürdü.
Yine eski bir ABD müttefiki olan Pakistan, Soğuk Savaş sonrasında eski önemini
kaybederken Sovyetlerin eski müttefiki Hindistan önem kazandı. Pakistan, Hindistan’a
misilleme olarak nükleer silah denemesi yapmasının ertesinde ekonomik yaptırımlar ile
karşılaştı ve yalnız bırakıldı. Bu duruma karşı Pakistan yeni güç alanları oluşturma ihtiyacı
duydu. Taliban’ı oluşturan medrese talebelerinin dini ve silahlı eğitimlerinde anahtar rol
oynadı. Orta Asya’ya açılan stratejik bir koridor olan Afganistan’ı kontrol etmek için
Taliban’ın güçlenmesine yardım etti. Dolayısıyla, güç dengelerindeki değişimler ve eski
müttefiklerin dışlanması yeni “haydut devletler”in ortaya çıkmasına yol açabiliyor.
Küresel terör ittifakının ortaya çıkışına bakarsak: demografik bombanın bir ideal ve dava
için ölmeye, öldürmeye hazır insanlara dönüştüğü; bu insanların bilgi ve beceri
donanımına sahip diğer yandaşlarının teknolojiyi kullanarak terör eylemini çok daha
etkin kılacak kapasiteye sahip olmaları; bu tür bir örgütlenme için finansman kaynakları
bulmak için organize suç çeteleri ile işbirliği yapmaları ve dünyadan dışlanmış Sudan ve
Kuzey Kore gibi “haydut devletler”in istihbarat, silah ve lojistik desteğiyle güçlenmesi, 21.
yüzyılın kabusu olsa gerek. İşte böyle çok-boyutlu bir küresel terör ittifakı gelişmesi
olasıydı. Bu ittifaka radikal İslamcı gruplar (El-Kaide, İslami Cihat3 gibi) dava
3

Özellikle Mısır’da etkin olan terörist grup
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adına katılırlarken, Rus mafyası ile para ve uyuşturucu baronlarının, para için nükleer ve
biyolojik silahları temin edebileceğinden söz edilebilir.
* Kadir Has Üniversitesi
İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi
kotaman@khas.edu.tr
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HABERLER...
Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesi Tahire Erman 2005-2006
akademik yılında Harvard Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde “mekansal kümelenme ve
örselenmiş kimlik” konulu bir araştırma yapmak üzere Fullbright bursu kazanmıştır.
Tahire Erman’ı kutlar, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çalışmalarında başarılar dileriz.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) tarafından insan
hakları konulu uluslararası kısa film Yarışması düzenlenecektir. Birincilik ödülü 2500 YTL
olarak belirlenen yarışmaya eserlerin son teslim tarihi 31 Ekim 2005 olarak belirlenmiştir.
Amatör ve profesyonel herkese açık olan yarışma hakkında ayrıntılı bilgi için:
E-posta: info@mazlumder.org veya contact@mazlumder.org
http://www.mazlumder.org/turkce/filmyrs.html
Tel:(0212) 532 29 90 - 534 52 30 - 534 51 14
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BİLDİRİ ÇAĞRILARI...
“1877–78 Osmanlı-Rus Savaşı” başlıklı sempozyum
13- 14 Aralık 2005
Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara
Orta Doğu Teknik ve Meiji Üniversiteleri 1877–78 Osmanlı-Rus Savaşı başlıklı bir
konferans düzenleyecektir. Konferans, bu savaş hakkındaki arşivler, edebi yapıtlar, sanat
eserleri ve savaşın sonuçları konusundaki tüm çalışmalara açıktır. Özgeçmişiniz ile bildiri
özetlerinizi 31 Ağustos 2005 tarihine kadar aşağıdaki adrese iletebilirsiniz:
E-posta: omert@metu.edu.tr

Dördüncü ODTÜ Mimarlık Tarihi Doktora Araştırmaları Sempozyumu
“Mekânlar / Zamanlar / İnsanlar: Cinsiyet, Cinsellik ve Mimarlık Tarihi” başlıklı toplantı
1–2 Aralık 2005
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara
1-2 Aralık 2005 tarihlerinde ODTÜ’de yapılacak olan toplantı, cinsiyet ve cinsellik
konusuna odaklanacaktır. Toplantıda yetkin bir birikime sahip olan ve birbirinden
farklılıklar gösteren çeşitli feminist, post-feminist bakış açılarının ve kadın çalışmalarının,
ya da göreceli olarak daha yeni olan şaşırtıcılık kuramı ve erkek çalışmalarının
çerçevelerini kullanarak mimarlık tarihinin içerdiği tüm zaman ve mekânları irdeleyen
araştırmaların sunulması beklenmektedir. Bildiri özeti göndermek için son tarihin 10
Ekim 2005 olduğu sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için:
E - posta: harch@metu.edu.tr
http://www.archweb.metu.edu.tr/programs/graduate/archist/index.htm
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ABD Kültür Araştırmaları Derneği Dördüncü Yıllık Toplantı
19–22 Nisan 2006
Washington D. C., Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington D.C.’deki George Mason
Üniversitesi’nde 2006 yılının Nisan ayında düzenlenecek olan Kültürel Araştırmalar
Derneği Toplantısı’na bildirilerinizi özetlerini 15 Ekim 2005 tarihine kadar
yollayabilirsiniz. Detaylı bilgi için ilgili web sitesi:
http://www.csaus.pitt.edu/conf/submit.php?cf=3
“Gulag’ın Tarihi ve Mirası” başlıklı sempozyum
19–22 Ekim 2006
Davis Rusya ve Avrasya Çalışmaları Merkezi, Harvard Üniversitesi,
Boston, Amerika Birleşik Devletleri
19–22 Ekim 2006 tarihleri arasında Harvard Üniversitesi Davis Rusya ve Avrasya
Çalışmaları Merkezi ile Bradley Vakfı’nın düzenleyecekleri Gulag’ın Tarihi ve Mirası
başlıklı sempozyum için Gulag tarihi hakkındaki disiplinlerarası bildirilerinizin özetlerini
15 Kasım 2005 tarihine kadar aşağıdaki adrese iletebilirsiniz:
E-posta: sbarnes3@gmu.edu
İkinci Uluslararası Abakan (Rusya Federasyonu) Chatkhan Zither Sempozyumu
26–30 Eylül 2005
Abakan, Rusya Federasyonu
Kafkas Dil, Edebiyat ve Tarih Araştırma Enstitüsü, Kafkas Kültür Merkezi ve Halk
Sanatları Merkezi tarafından chatkhan (Hakas Zither) üzerine bir konferans
düzenlenecektir. Konferans süresince Kafkas müziği, besteleri, kanuna benzer bir çalgı
olan chatkhanın kullanımı, dini törenlerdeki ve epik öykülerdeki yeri ve tarihi konusunda
birçok sunum yapılacaktır. Detaylı bilgi için:
Liesbet Nyssen:
E-posta: lnyssen@fmg.uva.nl
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“Harezm’deki Al-Ma’mun Akademisi (X-XI yy.)” başlıklı sempozyum
Ekim 2005, Özbekistan
Özbekistan’daki Harezm Al-Ma’mun Akademisi’nin 1000. kuruluş yıldönümü için 2005
yılı Ekim ayının sonlarına doğru uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.
Sempozyum süresince Al-Ma’mun Akademisi’nin gelişimi, bilimsel etkinlikleri, tarihsel ve
uluslararası önemi, akademiye bağlı olarak çalışan bilim adamlarının çalışmaları ve
Harezm’in tarihi değeri konularında sunumlar yapılacaktır. Sempozyum hakkında detaylı
bilgi için:
E-posta: beruni@globalnet.uz
http://www.beruni.fan.uz
“Ermenistan ve Gürcistan Kültürleri” başlıklı panel
04–07 Mayıs 2006
Batı Michigan Üniversitesi,
Kalamazoo, Michigan, Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri’nin Michigan eyaletindeki Batı Michigan Üniversitesi
tarafından düzenlenecek olan Ortaçağ Çalışmaları Kongresi’nde Ermenistan ve Gürcistan
Kültürleri başlıklı bir panel olacaktır. İlgilenen araştırmacılar 10 Eylül 2005 tarihine kadar
özetlerini aşağıdaki e-posta adresine yollayabilirler:
Bert Beynen
E-posta: kesaphela@aol.com.
“Kültür Bilimi Açısından Küreselleşme” başlıklı sempozyum
18–20 Mayıs 2006
Mannheim Üniversitesi,
Mannheim, Almanya
Küreselleşmenin ortaya çıkışı ve gelişimini içeren çalışmalarınızın özetlerini kısa bir
akademik özgeçmişinizle birlikte 30 Eylül 2005 tarihine kadar aşağıdaki adrese
iletebilirsiniz:
E-posta: prkgorg@rumms.uni-mannheim.de
http://www.phil.uni-mannheim.de/pk_globalisierung/index.html
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“Halk Kültüründe Sağlık ve Hastalık” başlıklı sempozyum
12–16 Nisan 2006
Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri’nin Atlanta kentinde düzenlenecek olan sempozyum kitle
iletişiminde sağlık ve hastalık, uyuşturucu, alkol, tütün, halk kültüründe bulaşıcı, salgın ve
kronik hastalıklar ve akıl hastalıkları konularındaki disiplinlerarası çalışmalara açıktır. 10
Kasım 2005 tarihine kadar bildiri özetlerinizi aşağıdaki adrese gönderebilir ve bu adresten
bilgi edinebilirsiniz:
Jennifer Tebbe - Grossman
E-posta: Jennifer.Tebbe@bos.mcphs.edu
“Geçmişi Yeniden Düşünmek: Sanatta Deneysel Tarihler” başlıklı sempozyum
28–29 Temmuz 2006
Sydney Teknoloji Üniversitesi,
Sydney, Avustralya
Geçmişi Yeniden Düşünmek: Sanatta Deneysel Tarihler başlıklı sempozyuma film,
edebiyat, sanat, dans, video, fotoğrafçılık, müzik ve tiyatro tarihi konusundaki
bildirilerinizin özetlerini 20 Şubat 2006 tarihine kadar iletebileceğiniz adres:
Tara Forrest
E-posta: Tara.Forrest@uts.edu.au
http://www.hss.uts.edu.au/rethinking/
“Avrupa Birliği’nin Kadınların Sosyo-Ekonomik Gelişimine Etkileri” başlıklı sempozyum
22–24 Haziran 2006
İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi, ilk kez düzenleyeceği Kadın Çalışmaları Sempozyumu için
bildiri çağrısında bulunmaktadır. Avrupa Birliği’nin kadın–erkek eşitliğine katkısı
konusunda bildirilerinizin özetlerinizi 28 Ekim 2005 tarihine kadar aşağıdaki adrese
iletebilirsiniz:
E-posta: womenstudies@ieu.edu.tr
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“Karmaşık Fiillere Teoriler Arası Yaklaşımlar” başlıklı sempozyum
16- 18 Mart 2006
Rice Üniversitesi, Dilbilim Bölümü,
Teksas, Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletindeki Rice Üniversitesi tarafından
düzenlenen ve bütün dünya dillerindeki karmaşık yüklem yapılarına farklı teorilerle
bakmak amacını güden sempozyuma bildiri metinlerinizi 1 Ekim 2005 tarihine kadar
iletebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için:
Anne-Marie Hartenstein
E-posta: anneh@rice.edu
Claire Bowern
E-posta: bowern@rice.edu
http://www.ruf.rice.edu/~lingsymp/

“Merkez ve Doğu Avrupa’da Yahudiliğin Yeri” başlıklı uluslararası sempozyum
8–9 Mayıs 2006
Doğu Avrupa Yahudileri’nin Kültürü ve Tarihi Çalışmaları Merkezi
Vilnius, Litvanya
Doğu Avrupa Yahudilerinin Kültürü ve Tarihi Çalışmaları Merkezi, Litvanya Tarih
Enstitüsü ile ortaklaşa düzenleyeceği uluslararası sempozyum için Yahudilerin yaşadıkları
yerler, sokaklar, mahalleler, kasabalar ve köyler, halka açık Yahudi yerleri (kahal gibi)
kapsayan bildiri özetlerinizi 20 Aralık 2005 tarihine kadar bekliyor. Detaylı bilgi için:
Jurgita Verbickiene
E-posta: info@jewishstudies.lt
http://www.jewishstudies.lt
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“Maddesel Dünyalar” başlıklı sempozyum
28- 30 Ekim 2005
Glasgow Üniversitesi Sanat ve Beşeri Bilimler Enstitüsü,
Glasgow, İskoçya
İskoçya’daki Glasgow Üniversitesi tarafından düzenlenen sempozyumun amacı maddesel
kavramlar ve bunların sanat ve beşeri bilimlerde etkileri ya da uygulamaları olarak
belirlenmiştir. Belirlenen amaç dahilindeki çalışmalarınızın özetlerini 15 Eylül 2005
tarihine kadar aşağıdaki adrese iletebilirsiniz:
E-posta: materialworlds@arts.gla.ac.uk

“Film Çalışmalarında Gerçekçilik ve Doğasalcılık” başlıklı uluslararası sempozyum
5 –6 Mayıs 2006
New York Şehir Üniversitesi,
New York, Amerika Birleşik Devletleri
New York Şehir Üniversitesi’nde düzenlenecek olan Film Çalışmalarında Gerçekçilik ve
Doğasalcılık başlıklı uluslararası sempozyum için bildiri ve film denemesi özetleriniz
özgeçmişinizle birlikte 15 Ekim 2005 tarihine kadar aşağıdaki adrese iletebilirsiniz:
Robert Singer
E-posta: collegenowsinger@aol.com
http://www.ualberta.ca/~aizen/

“Kesişen Yollar” başlıklı uluslararası sempozyum
20–23 Temmuz 2006
Bilgi Üniversitesi, İstanbul
İstanbul Bilgi Üniversitesi, “Kesişen Yollar” başlıklı uluslararası bir sempozyum
düzenleyecektir. Kültür araştırmaları konusundaki tüm çalışmalara açık olan sempozyum
hakkındaki ayrıntılı bilgi için:
http://www.crossroads2006.org
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MAKALE ÇAĞRILARI...

Philament: Kültürel Çalışmalar ve Edebi Sanatlar Dergisi
Sydney Üniversitesi tarafından sanal ortamda yayımlanan Philament dergisi Eylül 2006
sayısı için akademik yazılarınızı, edebi ve sanatsal eserlerinizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için:
E-posta: philament@arts.usyd.edu.au
http://www.arts.usyd.edu.au/publications/philament
Eşcinsiyetlilik Dergisi
Amerika

Birleşik

Devletleri’ndeki Louisiana Üniversitesi tarafından yayımlanan
Eşcinsiyetlilik Dergisi, eşcinsiyetlilik ve medya konulu makale çağrısı yapmaktadır.
Medyada eşcinsellik, sansür, internette eşcinselliğe ilişkin yayınlar gibi konulardaki
yazılarınızı 31 Aralık 2005 tarihine kadar aşağıdaki adreslere iletebilirsiniz:
Keith Dorwick
E-posta: kdorwick@louisiana.edu

Women and Islamic Cultures (Kadın ve İslami Kültürler Ansiklopedisi)
Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanan Women and Islamic Cultures (Kadın ve İslami
Kültürler Ansiklopedisi), dördüncü ve beşinci ciltleri için çağdaş Türkiye’de kadının rolü
ile bilimsel ve sanatsal faaliyetleriyle üne kavuşmuş Türk kadınları hakkında yazılarınız
beklemektedir. İletişim ve ayrıntılı bilgi için:
Loretta Kim
E-posta: lekim@fas.harvard.edu
http://sjoseph.ucdavis.edu/ewic
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Kültürel Tarihte Yönler Dergisi
Los Angeles’teki Kaliforniya Üniversitesi’nin lisansüstü öğrencileri tarafından
yayımlanacak olan Kültürel Tarihte Yönler dergisi için genç araştırmacılar eski çağlardan
günümüze kültürel tarih konulu, kırk sayfayı aşmayan makale ve yirmi beş sayfayı
aşmayan kitap incelemelerini aşağıdaki adrese iletebilirler:
E-posta: mocroidh@gmail.com

KADIN / WOMAN 2000
Kadın Araştırmaları Dergisi
Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi tarafından yayımlanan
KADIN/WOMAN 2000 Dergisi
altıncı ve yedinci ciltleri için kadın konulu
disiplinlerarası makale, haber ve raporlarınızı bekliyor. Ayrıntılı bilgi için
Netice Yıldız
E-posta: woman2000@emu.edu.tr
netice.yildiz@emu.edu.tr
http://www.emu.edu.tr/kadin_woman2000

20

Kültür Araştırmaları Derneği
Eylül-Ekim 2005

Bülten 21
İki ayda bir yayımlanır

AÇIK POZİSYONLAR...

Ohio Devlet Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Kültürleri Bölümü açık pozisyon duyurusu
Ohio Devlet Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Türk Dili alanında
çalışan bir adet yardımcı doçent doktor istihdam edecektir. Başvuran aday(lar)ın Türk dili,
edebiyatı, Türkiye kültür çalışmaları veya Osmanlı çalışmaları (dil, edebiyat, kültürel
ve/veya entelektüel tarih) alanlarının birisi veya birkaçında uzman olması gerekmektedir.
Son başvuru tarihi 1 Kasım 2005 olan pozisyon hakkında ayrıntılı bilgi ve gerekli başvuru
belgeleri hakkında ayrıntılı bilgi için
Richard Davis
http://nelc.ohio-state.edu/

Clemson Üniversitesi Tarih Bölümü açık pozisyon duyurusu
Clemson Üniversitesi Tarih Bölümü Ortadoğu ve İslam medeniyetleri alanında uzman
öğretim üyesi istihdam edecektir. 15 Ağustos 2006 tarihinde göreve başlatılması
düşünülen akademisyen adayının belirtilen tarihe kadar doktora derecesini almış olması
şart koşulmaktadır. Son başvuru tarihi 1 Aralık 2005 olan pozisyon hakkında ayrıntılı bilgi
için:
http://www.clemson.edu/caah/history/
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BURSLAR VE ÖDÜLLER...

Türkiye’deki Amerikan Araştırma Enstitüsü (ARIT) Bursları
Türkiye’deki Amerikan Araştırma Enstitüsü (ARIT) her sene olduğu gibi 2006-2007
akademik yılı için de Türkiye’de insani bilimlerin tüm alanlarıyla dilbilimi üzerinde
araştırma yapmak isteyen öğrenci ve akademisyenlere çeşitli burslar verecektir. Tüm
burslar için son başvuru tarihi 1 Kasım 2005 olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için
ARIT ile irtibata geçebilirsiniz:
American Research Institute in Turkey
E-mail: leinwand@sas.upenn.edu
http://ccat.sas.upenn.edu/ARIT

Alman Akademik Değişim Servisi Bursları
Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) 2006-2007 eğitim yılında Türk üniversite
öğrencilerine ve bilim adamlarına bilimsel araştırma, öğrenim ve yaz kursu bursları
vermeyi öngörmektedir. Bursiyerlerin önseçimi bir uzmanlar komisyonu tarafından
muhtemelen 2005 yılı Aralık ayında Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde
yapılacaktır. Söz konusu burslar ile ilgili bilgilere ve başvuru formuna ulaşmak için:
www.daad.de/de/form
www.ankara.diplo.de
www.daad.de/extrainfo
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Alexander von Humboldt Vakfı’nın Sofja Kovalevskaja Bursu
Alexander von Humboldt Vakfı, doktora sonrası düzeyinde ve otuz beş yaşın altındaki
tüm disiplinlerden genç araştırmacılara, dört yıl süreyle Almanya'da bir üniversitede veya
araştırma kurumunda araştırmalarını yürütmeleri için toplam 1.2 milyon Avro tutarında
burs veriyor. Son başvuru tarihi 4 Ocak 2006 olan burs hakkında ayrıntılı bilgi için:
http://www.humboldt-foundation.de
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YENİ YAYINLAR...

On the Road to Baghdad, or TravelingBiculturalism: Theorizing a Bicultural Approach to
Contemporary World Fiction (Bağdat Yollarında ya da Seyahat Eden İkikültürlülük:
Günümüz Dünya Edebiyatına İkikültürlü bir Yaklaşım Kuramı)
Gönül Pultar (der.)
New Academia Publishing, Washington 2005
Kültür Araştırmaları Derneği Başkanı Gönül Pultar’ın derlediği On the Road to Baghdad,

or Traveling Biculturalism: Theorizing a Bicultural Approach to Contemporary World
Fiction (Bağdat Yollarında ya da Seyahat Eden İkikültürlülük: Günümüz Dünya
Edebiyatına İkikültürlü bir Yaklaşım Kuramı) son yıllarda İngilizce ve İspanyolca ile
Bengalce’de yazılmış olan edebiyat yapıtlarını ikikültürlülük açısından inceleyen
makalelerden oluşuyor. Bu yapıtların, her ikisi de kendi açısından “hegemon” olan, iki
değişik kültürün karışımı bir ikikültürlülüğü yansıttıkları görülmektedir. Bu yeni
yaklaşım, Avrupa kökenli olmayan, “öteki” gibi görünen kültürün öğelerini ortaya
çıkararak yapıtların anlaşılmasını kolaylaştırırken, aynı zamanda her iki kültürü aynı
düzeye çıkarmaktadır.
Kitapta, Britanyalı siyahi Caryl Philips, Çinli-Amerikalı Maxine Hong Kingston,
Danimarkalı Izak Dinesen, Kenyalı Ngugi wa Thiongo, Kübalı-Amerikalı Doloroes Prida,
Japon-Amerikalı John Okada, Meksikalı-Amerikalı Sandra Cisneros, Perulu Jose Maria
Arguedas, Türk-Amerikalı Güneli Gün, Yeni Zelandalı Patricia Grace, Yunanlı-Amerikalı
Nikos Papandreou ileCatherine Temma Davidson, ve çagdaş Hint yazarlarından Vikram
Chandra, Attia Hosain, Manju Kapur, Salman Rushdie ile 1913 Nobel Ödülü sahibi
Rabindranath Tagore’nin yazmış olduğu edebiyat yapıtlarındaki
ikikültürlülük
inceleniyor.
“Belki de sadece on yıl önce, böylesine iddialı, tüm dünyayı kapsayan bir proje, bir
antropologlar ya da bankacılar kongresi dışında saçma görünürdü. Bugün ise,
mesleklerindeki en son gelişmelerden haberdar, birbirinden değişik coğrafya ve
kültürlerden gelen bir bilim insanları grubunun gayretlerini yansıtan duyarlığı temsil
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etmekte. Bu kitapla sadece ilgilenecek değil, aynı zamanda makaleleri anlayacak ehliyete
sahip olacak, böylesine değişik coğrafyalardan gelecek okuyucuların bulunacağını
varsaymak da aynı derecede hayret verici.” William Boelhower, Padova Üniversitesi

Etnik ve Toplumsal Kimlikler Nasıl Oluşur?
Hasan B. Paksoy
Çeviri: Osman Karatay
KaraM Araştırma ve Yayıncılık, Çorum, 2005
Yorum: Mehmet Seyfettin Erol*
Tarihi, kişiler değil, topluluklar yapar. Kişiler, topluluklar üzerinde belirleyici ve
sürükleyici olarak tarih yapmada öncü rol oynarlar. Tarihin oluşumunda bir öğe olarak
topluluğu düşündüğümüzde aklımıza doğrudan etnik yapılar gelir. Tarihin işleyiş
temelinde iktisadi yapıların, inanç sistemlerinin, fikir akımlarının bulunduğu şeklindeki
savlar ortalıkta dolaşa dursun, aslında hepimiz farkında olarak veya olmayarak etnik
toplulukların, Türklerin, Almanların, Isaurialıların, Paphlagonialıların ve diğer halkların
tarihini okuyor, öğreniyor veya araştırıyoruz. Bu durum, etnik oluşumların insanlık
hayatında en belirleyici ve üzerinde durulması gereken yapılar olduğunu gösteriyor. Eğer
tarihi etnoslar yaptı ise, tarihi anlamak için de öncelikle etnoslardan işe başlamamız
gerekiyor. O zaman, etnik kimliklere nüfuz ederek veya denetim altına alarak tarihin
işleyişini de denetlemek mümkün olur mu? Peki bunu yapmak için evrensel kurallar ve
formüller var mıdır? Sosyal bilimlerin formülü sevmediği ve her toplumsal olgunun
kendine has şartları ve bu şartlarda gelişen kendine özel sonuçları olduğu belirtilir. Ancak,
birer organizma gibi doğup büyüyen, davranan, tepki gösteren ve nihayet vakti gelince
ölen etnik kimliklerin bu hayat safhaları formüllere indirgenerek incelenemez mi? Bu
formüllerden bazıları etnik kimliklerin yönetilmesi konularını içerebilir mi? Bu soruların
cevaplarını Hasan B. Paksoy’un Etnik ve Toplumsal Kimlikler Nasıl Oluşur? adlı kitabında
bulmak mümkündür.
Paksoy, kitabın sunuşunda da belirtildiği gibi, milletlerin, daha doğru anlatımla değişik
seviyelerdeki etnik ve toplumsal toplulukların davranışları üzerine kafa yoran, uluslararası
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çapta saygınlığa sahip olan çok değerli bir Türk bilim adamıdır. Amerika Birleşik
Devletleri’nde yaşamını devam ettiren ve yine başta ABD olmak üzere dünyanın bir çok
ülkesinde saygın üniversitelerde çalışmış ve dersler vermiş olan Paksoy, yıllardır özellikle
kültürel etkileşimler konusunda verdiği derslerin notlarının ve tüm dünyayı içeren
araştırma ve karşılaştırmalarının sonuçlarının belli başlıklar altında formülleşebileceğini
görmüş, ilginç ve cesaret isteyen bir yönteme başvurarak, daha önceki tüm araştırma
notlarını ve sonuçlarını yakarak, sadece her biri birkaç cümle ile akılda kalan ürünleri
yazıya geçirmiştir.
Paksoy’un kendi ifadesiyle, dört farklı üniversitede “Dünya Tarihi ve Kültürlerarası
Araştırmalar” dersleri verirken karşılaştığı arifane öğrenci soruları bu sürece bir canlılık
kazandırmıştır. Yine, kendi ifadesiyle, “her bir paragraf o özel önermenin tartışmasında
bir başlangıç noktası anlamına gelmektedir”. Yani yazar özü almış, posayı yok etmiştir.
Hatta münferit araştırma sonuçları bu formüllere müdahale etmesin diye, bir iki istisna
dışında, hiçbirinde örneklemeye başvurmamıştır. Yazar, “bu çalışma en uygun tarifle
okuyucunun kendi seçeceği örneklerle ayrıntılarını geliştirebileceği bir iskelettir” demek
suretiyle, bu tespitlerin örneklerinin bulunmasını okuyucuya bırakmaktadır. Bu ifadesiyle
yazarı, her biri için çok sayıda örnek bulunabileceğinden gayet emin bir tavır içinde
bulmaktayız. Böylece, yazar aynı zamanda, küçük bir hacme büyük bir işi sığdırmış
olmanın rahatlığını yaşıyor. “Kimliğin Kullanımı”, “Resmi Kimlik”, “Kimliğin
Mayalanması”, “Yönetim Kimliği”, “Ticari Kimlik”, “Kimliklerin Etkileşimi”, “Şirket
Kimliği”, “İnanç Sistemleri Kimliği”, “Mozaik Kimlik”, “Teknolojik ve Geleceğe Ait
Kimlikler” ve “Gizli Kimlikler” gibi ilginç başlıklar altında uçsuz bucaksız görünen
konuları harmanlayıp, aslında ne olup bittiğini birkaç cümle ile bize anlatıyor. Bu
formüllerin, özellikle Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlar açısından, etrafımızda olup
bitenleri anlamada yol gösterici olacağı söylenebilir. Dünyanın ve çağın getirdiği
sorunların tam ortasında bulunan, uzaklardan kopup gelen olumsuz dalgaların sahillerine
en fazla çarptığı ülke konumunda bulunan ve etnik siyasetlerin 19. yüzyılı aratmayacak
derecede yeniden sahneye konduğu şu günlerde, Türkiye’nin durumu kavraması
önemlidir. Bu, tarihin sosyolojik yorumlarına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız
olduğu anlamına gelmektedir ki, işte bu noktada KaraM Araştırmacılık ve Yayıncılık
tarafından, değerli araştırmacı Osman Karatay’ın nefis tercümesiyle Türkçe’ye ve Türk
okuruna kazandırılan bu değerli eser, çok daha büyük bir anlam kazanmakta ve
entelektüel alanda ve yayın piyasasında önemli bir boşluğu doldurmaktadır.
* Türk Dış Politikası Uzmanı
Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM)
mserol@avsam.org
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Orhon Yazıtlarının Bugünkü Durumu
Cengiz Alyılmaz
Kurmay Yayınları, Ankara 2005
Yorum: Mustafa Öner*

Fundamenta’ya Eski Türkçe anıtlar hakkında bir yazı yazan L. Bazin, Rus Türkolojisi’nin
kurucusu olarak bilinen W. Radloff ile mutlaka Türk Türkolojisi’nin kurucularından
sayılması gereken Vilhelm Thomsen’in, Göktürk yazısını çözümleme konusundaki
yarışını tatlı tatlı hikaye etmişti. Yüzyıl sonra biraz da onlara benzer bir bilim adamı olma
arzusuyla öğrenciyken okuduğumuz o bilim magazinini şimdiki öğrencilere de
anlatıyoruz. Eski Türk yurdunda kalmış milli anıtlarımızın yanına “soğuk savaş” boyunca,
elli yıl yanaşamamış Türkiye Türkolojisi, ilk fırsatı bulduğu 1990’lı yıllar başından beri el
uzatmaya başlamıştı. T.C. Kültür Bakanlığı’nın ve Türkiye İktisadi Kalkınma Ajansı’nın
onarım ve kurtarma projeleri bu güzel gelişmenin örnekleridir.
Atatürk’ün vurguladığı gibi dünya arsasında tarih yapma şerefini taşımanın yanı sıra tarih
yazma noktasına da varılmalıydı. Çünkü bugüne kadar okutulan tarihleri yazanlar,
karşıtlarını, ötekilerini, yani bizi hep göçebe ve barbar terimleriyle anlatmışlardı.
Kalemden uzak bir medeniyeti 1893’e kadar göçebelere yakıştıra gelen tarih yazıcılarının
haksız olduğu, Asya türü kültürün de dünyada çok önemli bir yeri olduğu artık ortadaydı.
Avrupa-merkezci bir bakışla yetişmiş Türk aydınının başını vurduğu kompleks duvarları,
tam da Thomsen’in çözümlediği eski taşlarla yıkılmaktaydı. Bunu gören Atatürk ile kültür
kadrosunun çok yücelttiği Eski Türk Çağı, elbette Yeni Türk Çağı’nı, Türkiye
Cumhuriyeti kültürünü, Türklüğü besliyordu ve beslemeye devam etmeliydi.
Dünya tarihinin değiştiği 1946’dan beri Eski Türk Çağı’nın ocağından uzak düşen Türkiye
Türklüğü, bilimi ve kültürü yorumlamasıyla şimdi son 15 yıldır madenine kavuşmuştur.
Elde tutulan kitap Göktürk yazıtlarının dibine kadar ulaşan, koruma ve onarım projelerine
katılan ülkemizin genç Türkologlar kuşağından Cengiz Alyılmaz’ın Orhun Yazıtlarının
Bugünkü Durumu’nu gösteriyor.
Türklüğün bu unutulmuş anıtlarını tesadüfle bulan ve kayıtlar yapan Nicolaie Spathary,
Strahlenberg ve D.G. Messerschmidt gibilerin izinde, ama bu kez son bir asırlık bilgi
birikimi ve Türk olma bilinciyle yürüyen Alyılmaz, ülkemizin bilim ve kültür dünyasına
“son durumu” göstermektedir.
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Çalışma, esasta Köl Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk yazıtları için üç bölümde
hazırlanmıştır. Anıtların fiziki durumunu uydu destekli GPS kullanarak titizlikle veren
araştırmacı, Türk biliminin son düzeyini de çalışmasına yansıtmaktadır. Yazıtlarda sağlam
durumda olan harfleri, tamamen dökülmüş harfleri, yok olmak üzere olan harfleri,
okunabilen ancak aşınıp dökülmeye yüz tutmuş olan harfleri, bir kısmı kırılmış olan
harfleri ve Radloff atlasında bile dökülmüş haldeki harfleri, tek tek renklerle ve ayrı
biçimlerde gösteren bu kitapla, Göktürk Yazıtlarının yepyeni bir katalogunu elde etmiş
oluyoruz. Alyılmaz’ın bu çalışması sadece Türk yazıt bilimi bakımından kullanılacak bir
teknik kaynak olmakla kalmamış, aynı zamanda nefis renkli resimlerle doyumsuz bir
Göktürk albümüne dönüşmüştür. Bu bakımdan ülkemizin baskı düzeyindeki kalite
bakımından neleri başarabileceğini bu düzeyde bir kitapla ispatlamış olan Kurmay
Yayınlarına da Türkiye Türkolojisi olarak teşekkür etme gereği vardır. Merhum Prof. Dr.
Muharrem Ergin’in Orhun Abideleri gibi güzel ders kitabını yıllarca bulanık gazete
kağıdında okumuş ve okutmuş olan bizim kuşağımız için bu yayın başka bir anlam da
taşımaktadır.
Son yıllarda üst üste Ötüken’de araştırma yapma fırsatı bulan değerli çalışma arkadaşımız
Cengiz Alyılmaz’ı bu yayını dolayısıyla kutlarken, Eski Türk Yurdu’ndan, ocaktan
getireceği yeni birikimlere çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde kendisini alkışlamak
isterim.
*Ege Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Turkey’s Engagement with Global Women’s Human Rights (Kadınların Küresel İnsan
Hakları konusunda Türkiye’nin Taahhüdü)
Nüket Kardam
Ashgate Publishers, ABD, Temmuz 2005
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Kadın haklarının Türkiye’deki yorumu ve uygulamasıyla ilgili bu kitap, kadının gücü
ve kadına karşı olan şiddet üzerine olup, cinsiyet eşitliğinde Türkiye’nin yerini
belirlemeye çalışmakta, kadın haklarında İslam dininin rolü, Batı düşünceleri ile
geleneksel düşünceler arasında kadın ile ilgili çatışma üzerine bilgi vermektedir.
Ses getirecek bu çalışma, aynı zamanda Türkiye’deki kadın çalışmaları, 1980-sonrası
devletle olan ilişkileri ve söylemleri içeren çalışmaları da kapsamaktadır. İnsan hakları,
cinsiyet ve demokrasi ile İslam arasındaki ilişkiyi de inceleyen araştırmacıların ilgisini
çekecektir. Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden Yakın Ertürk, kitabı kadınların
uluslararası eşitlik bağlamında son derece güçlü ataerkil değerleri olan bir ülkede nasıl bir
söylem çizebildiklerini göstermesi açısından dikkate şayan bulmuştur .

Ortodoks Türkler Urumlar
Erdoğan Altınkaynak
Üniversite Kitabevi Yayınları, Ankara 2005
Yorum: Mehmet Aça*
Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü öğretim üyelerinden Erdoğan Altınkaynak’ın 2002’den bu yana Kırım ve
Kazakistan’da gerçekleştirdiği alan araştırmalarına dayanan çalışması Ortodoks Türkler
Urumlar yayımlandı.
Altınkaynak’ın kendilerini “Irken Türk olmasak bile ruhen Türk’üz” diye tanımlayan ve
kendilerini ziyaret eden Türklere “Bizimcez ayt” (Bizim dilde, yani, Türkçe konuş)
diyen Urumlar’ı ele alan çalışması, giriş, Urum folkloru, ekler, fotoğraflar, haritalar,
belgelerin orijinalleri ve faydalanılan kaynaklar bölümlerinden oluşuyor.
Altınkaynak, çalışmasının giriş bölümünde (s.11-32) Urum adı, Urumlar’ın kökeni,
Urumlar’ın ekonomisi ve coğrafyaları, Urum ve Rumeyler’in farklılıkları, Urumlar’ın dili,
kültür, Urumlar üzerine çalışanlar, Urum göçlerinin nedenleri gibi konular üzerinde
durmuş. Araştırıcı, çalışmasının ikinci bölümünü oluşturan Urum folklorunda (s.33183) Urumlar’ın gelenekleri (düğün, dans, müzik, cenaze törenleri, tarımla ilgili
pratikleri), yer adları, soy adları, bilmeceleri (tapmacaları), atasözleri, deyimleri, alkış,
kargış ve kalıp ifadeleri, manileri (çınları), türküleri, masalları ve halk hikayeleri hakkında
zengin malzemeye yer vermiş.
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Araştırıcı, çalışmasının üçüncü bölümünü oluşturan eklerde (s.184-220) Urumlar’ın
tarihine ışık tutacak yazışma, ferman ve kanun örneklerine ve nüfusları ile yerleşim
birimleri hakkında tarihi bilgiler içeren istatistiklere yer vermiş. Altınkaynak, ekler
bölümünden sonra, Urumlara ait fotoğrafları, haritaları, belgelerin orijinalleriyle
yararlandığı kaynakları sıralayarak çalışmasını tamamlamış.
Erdoğan Altınkaynak’ın Ortodoks Türkler Urumlar adlı çalışması, Doğu Karadeniz
Bölgesi’nde yeni bir Pontus devleti kurma hayalleri peşinde koşan Yunanistan’ın yoğun
bir şekilde ilgi alanına dahil ettiği Urumlar hakkında Türkiye’de yapılan en kapsamlı
çalışma olması ve bizleri bugüne haklarında yok denecek kadar az bilgiye sahip
olduğumuz Urumlar hakkında doyurucu bir şekilde bilgilendirmesi bakımından son
derece önemli bir çalışma. Urumlar’ın dili, halk edebiyatı ve halk bilimi hakkında bizzat
alandan derlenen çok değerli materyaller içeren Ortodosk Türkler Urumlar’ın mutlaka
okunması, ayrıca sayın Altınkaynak’ın çalışmalarına yenilerinin eklenmesi gerektiğini
düşünüyorum.
Değerli dostum Erdoğan Altınkaynak’ı Ortodoks Türkler Urumlar adlı çalışmasından
dolayı kutluyor, yakında yayımlanacak olan Karaylar ile ilgili çalışmasını da sabırsızlıkla
beklediğimi ifade etmek istiyorum.
* Balıkesir Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Öğretim Üyesi
mehmetaca@yahoo.com

İtil Ural Türkleri
Raim Gümeroviç Kuzeyev; Çeviri: Arif Acaloğlu
Selenge Yayınları, Temmuz 2005
Rusların Volga dedikleri İtil Nehri’nin eski adı Atil’dir. Atilla (nehirli)
adı da oradan gelir. Ali Şir Nevai’nin “'Benim bin bir kabilem, bin bir oymağım var” dediği
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Türklerin İtil-Ural boylarında bugün Başkurtlar ve (yazara göre) yanlış (yıllardır tartışma
yaratmış ve halen de yaratmakta olan, ama halkın kendisi için benimsemiş olduğu)
Tatarlar (Bulgarlar ve Kıpçaklar) denilen kolları yaşamaktadır.
Ömrünü İtil-Ural bölgesindeki Türk halklarının tarihine adayan Raim
Gümeroviç Kuzeyev’in uzun soluklu bu araştırmasından hiç duymadığınız ve
bilmediğiniz şeyler öğreneceksiniz.
Acaba bizim başlarına kızıl sarık bağladıkları için Kızılbaş dediklerimize
İtil-Ural civarında yaşayan Kızılbaş kabilesi arasında etnik bir bağ var mıdır?

Sovyet Rusya’da İslam Tarihi İncelemeleri
N.A. Simirnov; Çeviri: Arif Berberoğlu
Evrensel Basım Yayın, Temmuz 2005
Son çeyrek yüzyılda dünya ve Ortadoğu’daki gelişmeler sonucunda İslamiyet’in
daha bir popülerlik kazandığı, buna paralel olarak İslam üzerine yeni
araştırmaların, incelemelerin yayımlandığı gözleniyor. Bu durumda dine farklı
açılardan bakan çalışmalar da özel bir önem kazanıyor. Elimizdeki kitap
İslamiyet’i, çoğu çalışmadan farklı olarak eleştirel bir gözle, bilimsel bir
bakışla inceliyor. Kitapta, Çarlık Rusya’sı ve Sovyetler Birliği’nde İslam tarihi
üzerine yapılmış incelemelerin dökümü çıkarılıyor, bu çalışmalar geniş bir
şekilde özetleniyor. Öncelikle bilimsel sosyalizmin din karşısındaki tutumu
Marx, Engels, Lenin ve Stalin gibi teorisyenlerin eserlerine başvurularak
özetleniyor. Ardından İslamiyet’in hangi sebeplerle Çarlık Rusya’sının gündemine
girdiği sorgulanıyor ve dönem boyunca yapılmış çalışmalar eleştirel bir gözle
değerlendiriliyor. Devamında Sovyetler Birliği’nin dine karşı tutumu, Müslüman
Asya halklarına karşı yaklaşımı, bu alandaki uygulamaları etraflıca ortaya
konuyor. Özel bir ağırlık verilen İslam tarihi araştırmaları alanında yapılmış çalışmaların
incelendiği bölüm, kitabın en dikkat çekici kısmını oluşturuyor.
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Tabii, şunu unutmamak gerekiyor: Bilindiği gibi, henüz Moskova Prensliği iken, Kazan
Hanlığı’nı (yukarıda sözü edilen “İtil-Ural Türkleri”nin yurdunu) 1552’de işgal ederek
büyüyen ve “çarlık” ünvanını almaya doğru adım atan devlet, arkasından zamanla
Türkistan’ı ve Kafkasya’daki Türk(i) ve diğer Müslüman ile kimi gayri-Müslim
toplulukların topraklarını da işgal eder. Ve böylece çok önemli bir Müslüman nüfusa sahip
olur. O kadar ki, “Sovyetler Birliği” olarak işgal etmeye devam ettiği Türkistan, Birlik
yıkılınca (Türkistan’ı bölerek kurmuş olduğu Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan,
Tacikistan ve Türkmenistan cumhuriyetleri olarak) elinden çıksa da ve bu gelişime
Kafkaslarda Azerbeycan, Ermenistan ve Gürcistan da katılsalar da, sadece “Rusya
Federasyonu” olarak dahi hâlen o kadar büyük bir Müslüman kitlesini işgal altında
tutmaktadır ki, İslam Konferansı Örgütü’ne “gözlemci üye” olarak katılma hakkını elde
etmiştir.

“Türk” İllerinde Esaret Anlatıları - Avrupalı Esireler Ve Müslüman Efendileri
İrvin Cemil Schick (Derleyen), Çeviren: Zülal Kılıç
Kitap Yayınevi, Ağustos 2005
Gerek Avrupa edebiyatlarında, gerekse Amerikan edebiyatında, esaret anlatıları çok
önemli yer tutar. O kadar ki, Afrikalı-Amerikalı romanının öncüleri oldukları bile öne
sürülmüştür. Zaten Don Quijote'den Robinson Crusoe'ya, Batı’daki erken dönem
romanlarının birçoğunda yabancı bir ülkede tutsaklık motifine rastlanır. Yayımlandıkları
dönemlerde çok popüler olan esaret anlatılarının bazısı gerçek anlamıyla bestseller
düzeyine ulaşabilmiştir. Sadece Amerika'da Mağrip konulu 20 kadar esaret anlatısı
yayımlanmış, bunlar neredeyse toplam 150 baskı yapmıştır. Bu başarının başlıca nedeni,
anlatıların, üretildikleri toplumlarda birçok işlev birden görebilmesiydi: Din propagandası,
savaş çığırtkanlığı, toplumsal eleştiri, toplumsal cinsiyetin inşası, erotizm ve dahası…
Bu derlemede, Avrupalı kadınların “Türk” olarak nitelendirdikleri düşmanları tarafından
tutsak edilip, kurtulduktan sonra kaleme aldıkları ve 1683-1875 yılları arasında
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yayımlanmış olan 10 ayrı birinci şahıs esaret anlatısı yer almaktadır. Gerçi, bu anlatıların
çoğunun kurgusal olduğunu artık biliyoruz, ama yayımlandıkları devirde gerçeği
yansıttıkları varsayılmış, Batı'nın Türkiye'ye ve daha genelde İslam dünyasına bakışını
önemli şekilde etkilemişlerdir. Ve etkilemeye devam etmektedirler. İkinci Körfez
Savaşı'nda, 3 Mart 2003 tarihinde birliğiyle beraber pusuya düşürülen, yaralı olarak bir
Irak hastahanesine kaldırılan ve orada dokuz gün bakım gördükten sonra büyük bir
medya olayı haline getirilen bir askeri harekât sonucunda esaretten kurtarılan er Jessica
Lynch, kamuoyunun gözünde aynen bu kitaptaki esaret anlatılarından birini yaşamış; sarı
saçlı, soluk tenli bir kadının, esmer adamlar tarafından esir alındığı, ancak Tanrı'nın
inayeti (ve de Amerikan ordusunun üstün becerisi!) sayesinde özgürlüğüne kavuştuğu
birkaç yüzyıllık bir senaryoya yerleştirilmiştir.
İstanbul doğumlu olan İrvin Cemil Schickhâlen Massachusetts Institute of Technology’de
araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Türkçeye kazandırılmış Batı'nın Cinsel Kıyısı:
Başkalıkçı Söylemde Cinsellik ve Mekânsallık (Tarih Vakfı, 2002) ve Çerkes Güzeli: Bir
Şarkiyatçı İmgenin Serüveni (Oğlak Yayınları, 2004) başlıklı kitapları vardır. Başlıca ilgi
alanları, İslam'da kadın ve Müslüman kadının temsili, İslami kitap sanatları, kimlik ve
çağdaşlaşmadır.

Central Asia on Display (Sergilenen Orta Asya)
Julia Katschnig ve Gabriele Rasuly-Paleczek (editörler)
LIT Verlag, Viyana 2005
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Orta Asya dünya gündeminde önemli bir yer
tutmuştur. Orta Asya üzerine nerede? Eylül 2000’de sunulan bildirileri () bir araya getiren
kitap, tarih ve siyaset ile kültürel ve sosyo-ekonomik alanlara ışık tutmayı hedefliyor. İki
ciltte toplanan bildiriler devlet yapısı, edebi gelenekler, müzik, sanat, spor, kimlik
oluşumu, dini inançlar, sosyo-ekonomik yapı, insan hakları, yerel politikalar ve dünya
politikaları gibi çeşitli alanlarda kaleme alınmış. Editörlüğünü Viyana Üniversitesi Sosyal
Antropoloji ve Gazetecilik bölümleri öğretim üyesi Julia Katschnig ile Türkolog ve siyaset
bilimci Gabriele Rasuly-Paleczek yapmış.
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Bir Yaşamdan Fotoğraflar
Feyyaz Erpi
Paragraf Yayınevi, Ankara 2005
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin emekli öğretim üyelerinden Feyyaz
Erpi Bir Yaşamdan Fotoğraflar adlı kitabında kendi yaşamından kesitleri okura aktarıyor.
Seksen yılı geride bırakan yazar, İzmir’deki çocukluğundan İstanbul Güzel Sanatlar
Akademisi’ndeki okul günlerine, Ankara, Kanada ve Avustralya’da geçirdiği akademik
yaşamına kadar birçok hatırayı kaleme alıyor.
Erpi, kitabını kendi sözleriyle şöyle anlatıyor: “Bu kitabı eline alanlar, kitabın başlığına

bakıp içinde, bildiğimiz anlamda fotoğraflar arayacaklardır. Oysa burada sözü edilen
fotoğraflar farklı türden. Bunlar, benim uzun yaşamım boyunca yer küresinin değişik
köşelerinde bulunduğum farklı yerlerin, bazıları benim yaşadığım, bazıları benim dışımda,
fakat benden başka pek az kişinin bildiği, gerçeklere dayalı anekdotlarından oluşan, görsel
değil, fakat sözsel fotoğraflar.
Bunları kullanarak sizlerin de buraları benim gözümden görmenizi sağlamaya çalıştım. Bu
fotoğraflardan yansıyan olayların ilginç ve okunmaya değer bulunacağını umuyorum.
Birbirinden kopuk olayların bir roman akılıcı içinde değil de, bir sohbet havasında
aktarılmasını yadırgayanlar olabilecektir.
Bazı bölümler, belki sizin gülümsemenize sebep olacak, belki de size ters gelip sizi
kızdıracak, ama herhalde sizi düşünmeye zorlayacaktır. Bazı konularda fazlaca ayrıntıya
inilmiştir. Konuya aşina olanların bunları ilgiyle okuyacaklarını sanıyorum. İlgi
duymayanlar ise bu sayfaları atlayabilirler.”
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İNTERNET SİTELERİ

http://www.centralasien.dk
Orta Asya için kurulan Danimarka Topluluğu (DSCA) internet sitesi, haber bülteni, tartışma
ortamları, bağlantıları, canlı Orta Asya haber bülteni ile yayına geçti. Site konu ile ilgilenen
araştırmacıların katkılarını ve “ziyaret”lerini bekliyor.

TÜRK İKTİSAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI PLATFORMU

http://www.titap.org
Türk İktisat Tarihi Araştırmaları Platformu (TİTAP) internet sitesi www.titap.org
Türkiye’de iktisat tarihi araştırmalarına katkıda bulunmak için bir platform olmayı ve
Türkiye’deki iktisat tarihçilerini buluşturmayı hedefliyor. TİTAP iktisat tarihine ilgi
duyan herkese çalışmalarını internet sitesi aracılığıyla yayımlayabilme ve paylaşma
olanağını sunuyor.
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MESAJ PANOSU...
Türk Dili Öğrencileri Elmek Grubu
Değerli grup üyeleri,
Türk dili alanında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencileri bir araya getirmek için
“Türk Dili Öğrencileri” adlı bir elmek grubu oluşturduk. Grubumuzun ana sayfası
http://groups.yahoo.com/group/turkdiliogrencileri/
Türk dili öğrencilerini aramıza katılmaya davet ediyoruz.
Saygılar sunarız.
Sedat Balyemez
balyemezsedat@yahoo.com
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