
Tekst 1 

Almanya’da Türk azınlık yok! 

CEM ÖZDEMIR 

Birlik 90: Ye iller Partisi Federal Milletvekili 

1 çi göçü 35 yıl sonra Almanya’da kalıcı bir Türk toplulu u yarattı. Ama bu toplulu u
bence Türkiye’den daha heterojen bir TC asıllılar toplulu u olarak görmek lazım. Hem 
buradaki konumlarıyla, hem de Türkiye’ye bakı larıyla heterojen bir topluluk ile kar ı
kar ıyayız. Birlikte dü ünen ve davranan, Türkiye Cumhuriyeti’nden buraya gelmi  2 
milyonluk bir topluluk yok. Gözardı edilmemesi gereken bir nokta daha var. Almanya’ya 
i çi göçü bir çok ülkeden gerçekle ti. Özel olarak bir Türk yabancı yasası yok: olay Türk 
göçü, Yugoslav göçü de il, Almanya’nın bir göçmen ülkesi haline gelmesi. Mesele Türk 
yahut Yunan azınlı ı meselesi de il, Alman devletinin göç olayını bütün hukuki 
neticeleriyle birlikte kabul etmeye yana maması. 2 milyonluk bir Türk azınlık yok! 8 
milyona yakın bir göçmen kitlesi var, hepsinin ortak yönleri var. 

2  Nedir bunlar? Hepsi göçmen olduklarını kabul ettirme derdinde. Haydi, AB ülkelerinden 
gelenleri bırakalım bir yana, onlar bu kapsama girmiyorlar. Ama AB üyesi ülkelerden 
gelmeyen milyonlarca “yabancı” aynı politikalara maruz kalıyor. Çok sayıda ülkeden

gerçekle en i çi göçü burada milyonlarca insandan olu an bir göçmen kitlesi yaratmı tır ve 
Alman devleti bu kitleyi göçmen kabul etmeye yana mamaktadır.

 3  Yabancı dü manlı ı ve ırkçılık konusuna baktı ımızda da aynı eyi görüyoruz. Türk 
dü manlı ı radikal ırkçılı ın tam ve tek spesifik özelli i de il, yani bir Yahudi dü manlı ı
anlamında söylüyorum bunu. Dolayısıyla TC asıllıların bu noktada da di er göçmenlerden 
ayrılan, di er göçmenlerden ayrı bir örgütlenme politikası gerektiren bir konumu yok. 
Alman toplumundaki yaygın örtük ırkçılık da özel olarak Türkleri de il, daha çok sosyal 
bakımdan zayıf olan yabancı kesimleri hedef alıyor, örne in mültecileri. Bundan 20 yıl
önce bu örtük ırkçılı ın ba  hedefi Türklerdi. 35 yıl içinde vardı ımız noktayı ben her eye
ra men ba arı sayıyorum ve bu arada yeni ve daha zayıf konumda göçmen kitlelerinin 
gelmesi yaygın örtük ırkçılı ın gündemine yeni yeni insan kitlelerini soktu. Alman resmi 
yabancılar politikasının da özel ve ayırt edici bir Türk dü manlı ı yok: Alman politikasında 
hâkim e ilim genel olarak AB üyesi olmayan tüm yabancıları misafir görme rüyasını
sürdürmek eklinde. 

4  Bir konuyu daha tartı maya açmak isterim. Mültikültürel toplumdan ne anlıyoruz? 
Kültürlerin ortak ve ba layıcı bir anayasa olmadan bir co rafyada ya amasını mı? Çok uç 
bir örnek verece im. Afrika asıllılar kız çocuklarını sünnet adı altında sakat bırakıyorlar. 
Çokkültürlülük adına serbest mi olsun, yoksa kadın ve çocuklar hakları konusunda evrensel 
ve insanlı ın bugün ula tı ı ileri de erler mi geçerli olsun? Avrupalı tutucularda bu birinci 
e ilim hakim. 

5  Onlar mültikültürellik adı altında göçmenleri toplum dı ında tutmayı sürdürmek 
istiyorlar, yani gettolarda ne olursa olsun, yeter ki göçmenler Avrupa ülkelerindeki 
anayasalardan yararlanmasınlar!!! Kültürel özgürlük adı altında bu e ilime itibar etmemek 
gerekir, çünkü bu ikinci sınıf insan olmayı kabul etmek anlamına gelir. Anayasal 
vatanda lık kavramı var mesela. Fransa’da cumhuriyetçi entegrasyon diye bir kavram 
tartı ılıyor. nterkültürel toplum kavramını tartı mak lazım. Yan yana aynı co rafyada 
birbirinden ba ımsız ya ayan insan toplulukları de il, birlikte, iç içe ya ayan kültürler. 
nterkültürel toplumda ortak anayasal hak ve görevler vardır.

6  Vatanda ın devletle ba ı, anayasa çerçevesindedir ve devlet hiçbir vatanda ın diline ve 
dinine karı amaz. nterkültürel toplumda birbirinden farklı çe itli hukuk sistemleri olmaz. 
Mültikültürel toplum deyimi çok popüler. Dolayısıyla bu dü ünceler ilk bakı ta ters 
gelebilir ama bakın, Almanya’da u anda mültikültürel toplum var gibi döner ve lahmacun 
da Almanya’yı fethetti ve Alman toplumu bu çokkültürlülükten hiç ikayetçi de il. Fakat 
mevcut mültikültürel toplumda göçmenler e it de il ki! Anayasal haklar ve görevler 
kapsamına alınmıyorlar ki! Göçmenleri bir ekilde toplumun dı ında tutmak, varlıkları
kabul edilse de ikinci sınıf insan, hatta vatanda  olarak görmek e ilimi e er mültikültürel 
toplum kavramına sı mıyorsa, orada kar ılarına interkültürel toplum kavramını çıkartmamız
lazım. 
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7  Örgütlenme konusuna yukarıda çizilen çerçevede bakılmalı. En acil olanı, göçmenlerin 
bu topluma politik katılımını sa lamak. Tek tek ba arılı göçmen politikacılardan de il,
kitlesel katılımdan söz ediyorum. Çevreye, demokrasiye, insan haklarına saygılı, hümanist 
ve sosyal e ilimlerdeki göçmenler - özellikle de gençler - için ImmiGrün derne ini 
önerece im. ImmiGrün göçmen kitlenin e it politik katılımında, politikaya atılmasında bir 
köprü görevi görmeye talip. 

8  Di er önemli bir konu ise kültürel örgütlenmeler. Altını çizerek söylüyorum, ço ul ifade 
kullanıyorum burada, zira Türkiye Cumhuriyeti’nden buraya gelen insanlar tek tip de il.
Bir ye ilci politikacının da ço ulcu demokrat olmasından ba ka bir ey  beklemesin kimse. 
Örne in Türkçenin ikinci yabancı dil olması konusu. Bunu kabul ettirmek kültürel 
örgütlenmeden ve bu konudaki ihtiyacı ispat etmekten geçiyor. Ama genellikle kültürel 
örgütlenme yerine Türkiye politikasına yönelik örgütlenmeyi tercih ediyoruz. Sonra da 
böyle bir örgütlenmenin niye da ları deviremedi ine üzülüyoruz. steyen burada istedi i
sava a adam toplamaya çalı abilir, ama bu ülkenin anayasasına uymaz ve ben kar ı çıkarım
asker toplayan herkese. Özellikle de böylesi i lerin bu ülkedeki göçmenlerin e it vatanda
olma iste i ile bir ili kisi olmadı ını belirtirim.

 Cumhuriyet Hafta, 8 Kasım 1996
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Tekst 2 Gezdi im dikenli a k yollarında…
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Tekst 3 

Sahaflarda Eskiye Özlem 

stanbul Haber Servisi – 

 Kapalıçar ı’nın Fesçiler Kapısı ile Beyazıt Meydanı arasında yer alan stanbul’un 
‘eski kitap alı veri  merkezi’ Sahaflar Çar ısı, eski hareketli günlerini özlüyor. 1970’lerden 
sonra dokusu hızla bozulan çar ı, belediyenin kiraları a ırı biçimde arttırması; eski kitaptan 
anlayan, bu i e gönül veren esnafın azalması ve i porta baskısının huzursuzluk yaratması
nedeniyle kimli ini yitirmeye ba ladı. Özellikle 1977’de belediyenin Beyazıt Meydanı’nı
i gal eden i portacıları geçici olarak Sahaflar Çar ısı’na yerle tirmesiyle çar ı   9  i levini 
kaybetmeye ba ladı. stanbul Sahaflar Çar ısı Derne i Ba kanı Adil Sarmusak, e itim 
sisteminin de i mesi, Beyazıt’taki fakültelerin sayısının azalmasıyla eski kitaplara olan 
ilginin azaldı ını belirtti. 

stanbul Büyük ehir Belediyesi’ne ba lı 23, Eminönü Belediyesi’ne ait 19 olmak 
üzere toplam 42 dükkândan olu an çar ıda bugün sadece 3-4 dükkân   10   . Di er 
dükkânlarda ise ‘ayakta kalabilme’ kaygısıyla ders kitapları, defter, kalem gibi kırtasiye
malzemeleri; yabancı dergiler, güncel kitaplar ve yüzük, kolye gibi hediyelik e yalar 
satılıyor. 
 Sahaflık, medrese ö rencilerinin 15. ve 16. yüzyıllarda Fatih ve Beyazıt gibi büyük 
camilerin etrafında kitap alımı satımı yapmaları ile birlikte   11   . Basralı Abdullah Yetimi 
de sahaflı ın piri olarak bilinen ilk ki iydi. 1894’teki stanbul depremine kadar Kapalıçar ı
içinde faaliyet gösteren sahaflar, depremden sonra bugünkü yerlerine ta ındılar. Bilim ve 
kültür adamlarına, üniversitelere ve kitaplıklara birçok basma ve yazma kitap sa layan 
  12   , 1950’de önemli bir yangın geçirdi. 
 Yangın sonrasında belediye, çar ıdaki arsaları alarak sahafları bugünkü görünümüne 
kavu turdu. Yapılan barakalar sembolik fiyatlarla hak sahiplerine satılırken geri kalan 
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dükkânlar ise yine sembolik fiyatlara   13   . Sarmusak, belediyenin, sahafların sadece eski 
kitap satması artıyla dükkânları sembolik fiyatlarla kiraya verdi ini belirterek, bu 
‘centilmenlik anla ması’nın Bedrettin Dalan’ın belediye ba kanlı ı yaptı ı dönemde   14   .
Sarmusak, Dalan döneminde belediyenin kira taleplerinde büyük miktarda artı  oldu unu ve 
buna ba lı olarak çar ıda kitapla ilgili di er malzemelerin de satılmaya ba ladı ını söyledi. 
Sahaflı ın ‘kitap doktorlu u’ oldu unu söyleyen Sarmusak, artık kendilerine eski kitap 
sa layan   15   kalmadı ını ifade etti. “Eskiden bohçacı-eskici denilen sahaflar vardı.   16  
dola ır, eski kitaplar toplayıp çar ıya getirirlerdi. O kitaplar da çar ıda açık arttırmayla 
satılırdı” diye konu an Sarmusak, di er bir eski kitap kaynaklarının da, ölen bilim adamları
ve üniversite hocalarına ait kitapların çar ıda müzayede ile satılması oldu unu belirtti. 
 Nihal Kitabevi, Elif Kitabevi gibi 2-3 dükkânın sadece sahaflık yaptı ını vurgulayan 
Sarmusak, sahaflık mesle inin yok olması halinde   17   arasındaki ba ın da kopaca ına
dikkat çekti. Sarmusak öyle devam etti: “Bizi sahaf yapan de erli kitapları depolarda, 
kasalarda saklıyoruz; raflarda sergilemeye kıyamıyoruz. Sadece meraklılarına, eski kitap 
erbaplarına bu kitapları veriyoruz. Artık ara tıran, tartı an bilim adamı, yazar ve üniversite 
hocaları da kalmadı”.   18   Kuran, yazma, kullanılmı , elden dü me ve di er dini kitapların
satıldı ı çar ıya Tanzimat döneminde basılı kitap da girmeye ba ladı. 1950’lerden sonra ise 
kitapların yanı sıra defter, kalem, turistik ve hediyelik e yalar satılmaya ba lıyor ve 
sahafların mü teri tipi de de i iyor. Sarmusak, çar ıya, okulların açılmasıyla birlikte 
ö rencilerin yo un olarak geldi ini, eski mü terilerin ise fazla u ramadı ını söyledi. 
Sahaflar Çar ı’sında kalan son birkaç sahaf da, uzun sure stanbul’a bir ‘kültür merkezi’ 
olarak hizmet veren çar ının önemli sarsıntılar geçirdi ini ifade ederek devletten, 
belediyeden, kültür adamlarından, stanbul’u ve kitabı seven herkesten   19  .

Cumhuriyet, Kasım 1999 
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Tekst 4 

A ırı uyum hastalı ı

LEVENT METE1)

1  Zelig, kar ısındaki ki inin eklini alır. 
i man bir adamla konu urken i manlar, 

kar ısındaki uzun boyluysa boyu uzar. Bir 
psikiyatristle görü türülür, ancak kısa sürede, 
onun söylemiyle konu maya ba lar,
psikiyatriste dönü ür.  çindeki kendine özgü, 
onu kendisi yapan çekirde e ula mak 
olanaksız. Öz varlı ı bir aynayla kaplanmı
gibidir. 

2  Woody Allen’ın yarattı ı bu film 
kahramanı a ırı uyumlu ça da  “Kitle 
insanı”nın tipik bir temsilcisidir. Ionesco, bu 
insan tipini özgün bireyin kar ıtı olarak 
tanıtır. Davranı larına yön veren ilkeleri ve 
yaptıkları için kendine hesap verme 
gereksinimi yoktur. “Akıntıya kar ı yüzmez.” 
Ne yapması gerekti iyle de il, kendisinden 
ne beklendi iyle ilgilidir. Kabul edilmek, 
onaylanmak, yer edinmek, para kazanmak ya 
da olası bir cezadan korunmak için ne 
gerekiyorsa onu yapar. Her eyini toplumdaki 
geçerli ortalamaya göre ayarlamı tır. Bu 
ortalama de i tikçe kendi kendine çekidüzen 
verir. 

3  Kitle-insanı genellikle gösterdi i uyumun kar ılı ını alır, onaylanır, yükselir, kazanır. 
Ancak, bunun bir bedeli vardır. Hedefe ki ili i pahasına ula mı tır, geldi i noktada artık
kendisi de ildir. Truman Capote’un “Bay Kötülük” adlı öyküsünde dü lerini satan ta ralı
kız gibi, “sanki bir hırsız her eyini çalmı , yalnızca kemiklerini bırakmı tır”. Bay Kötülük, 
insanı edilginle tiren ve kendisi olmaktan çıkaran ça da  kent uygarlı ından ba kası
de ildir. 

Tehlikeli mi? 

4  Özgünlü ünü yitiren insan, her duruma kendili inden uyum sa layan bir robot kimli i
içine sürüklenir. Otoriteye kar ı çıkması, hatta ondan farklı dü ünmesi bile olanaksızdır. Bu 
nedenle tehlikelidir, birey olarak kalmayı ba arabilen insanda korku uyandırır. Çünkü, her 
tür fanatizmin kullanımına açık durumdadır.

A ırı uyum salgınları

5  A ırı uyum hastalı ı bazı dönemlerde ola anüstü bir hızla yayılarak salgınlara yol 
açabilmektedir. Don Siegel “Beden Kemiricilerin stilası”nda, bilim-kurgu tarzı içinde, 
böyle bir a ırı uyum salgınını konu alır. nsanların ki iliklerini silerek, onları zihinsel 
olarak birbirinin kopyası bitki-insanlar haline getiren bir tür bakteri hızla yayılmaktadır. 
Filmin kahramanı Dr. Bennell, olup bitenin farkına varır, insanları uyarmaya çalı ır, ancak 
ba aramaz, tümü birer bitki-insana dönü ürler. Bitki-insanların en önemli özellikleri her tür 
ko ula uyum gösterebilmeleridir. Bellekleri silinmi , herkesin aynı ekilde dü ündü ü, 
bireysel farkların ortadan kaldırıldı ı “dertsiz” bir toplum yaratılmı tır.

Atatürk E itim Hastanesi Psikiyatri Klini i, Basın Sitesi - zmir. noot 1 
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6  Ionesco’nun “Gergedanları”nda benzeri bir öykü anlatılır. nsanlar insanlıktan çıkıp
gergedan olmaya ba larlar. Siegel’in filmindeki bitki-insana dönü menin yerini burada 
gergedanla ma almı tır. Yazar, söz konusu dönü ümden duydu u kaygıyı öyle dile getirir: 
“... birdenbire ortaya çıkan bir dü üncenin bula ıcı bir hastalık gibi yayılması. Yeni bir din, 
bir ö reti, bir fanatizm sürükleyiveriyor insanları ... Bilmem hiç dikkatinizi çekti mi, 
insanlar sizin dü üncelerinizi artık payla mıyorsa, sanki canavarlarla kar ı kar ıyaymı sınız
duygusu uyanıyor insanda, örne in gergedanlarla. Gergedanların saflı ı, aynı zamanda 
acımasızlı ı var onlarda. Onlar gibi dü ünmüyorsanız göz kırpmadan öldürebilirler sizi”. 

7  Siegel ve Ionesco öykülerini kurgularken yirminci yüzyılın iki büyük a ırı uyum 
salgınından esinlenmi ler. Siegel McCarthy  dönemini, Ionesco, Nazi Almanyası’nı
anlatıyor. Aynı öyküler kolaylıkla günümüzün salgınlarına uyarlanabilir. Solingen’de ya da 
Sivas’ta insanları yakan, Cezayir’de bo azları kesen, Bosna’da dürbünlü tüfekle avlayan 
ki i bir bitki-insan ya da bir gergedan olarak tanımlanabilir pekala.  

8  A ırı uyumlu insan tipinin olu umunda rol oynayan etkenlerden birisi olumsuz 
ekonomik ko ullardır. Yoksullu un, ki inin sahip olamadıklarını ona verme vaadinde 
bulunan otoriteye boyun e mesini kolayla tıraca ı açıktır. Ayrıca vaadler yalnızca kısa
süreli maddi çıkarla sınırlı de ildir. E er ya anan olumsuz ko ulların de i tirilebilece i
umudu yitirilmi se, bu dünyada ya da öteki dünyadaki bir cennete ula mak için bir inanç 
ordusuna yazılmaktan ba ka yol kalmamı  olabilir. Buna kar ın, olup biteni salt ekonomik 
ko ullarla açıklamak, bu karma ık olguyu fazlasıyla basitle tirmek olur. Aynı ekonomik 
konumdaki insanların bir bölümü dayatılan kitle-insanı kimli ine direnirken, bazıları ise 
bunu sessizce kabulleniyorlar. Bu durum, herkesin içinde farklı bir a ırı uyum tohumu 
oldu unu dü ündürüyor. Gün gelip uygun ko ullar olu tu unda, herkesin bitkisi farklı bir 
hızla büyüyüp, farklı çiçekler açıyor. A ırı uyum hastalı ının nedenlerini anlayabilmek için 
bu duruma e lik eden ruhsal düzeneklerin de gözden geçirilmesi gerekiyor. 

 Hastalı ın ilacı var mı?

9  Dolayısıyla, söz konusu ki ilik yapısının
de i mesinin pek kolay olmayaca ı
söylenebilir. Böylesine köklü bir de i im için 
öncelikle, ki inin içinde bulundu u durumun 
bireysel varolu u üzerindeki olumsuz 
etkilerinin farkına varması gerekir. kinci 
adım, a ırı uyumlu ki ili in sa lamakta 
oldu u avantajlardan vazgeçilmesidir. Söz 
konusu dönü ümün ne denli güç oldu unu 
açık bir ekilde kavramak isterseniz, yalnızca
bir gün için, sizden beklendi i gibi de il de 
olmak istedi iniz ve do ru buldu unuz gibi 
davranmayı deneyebilirsiniz. Bu küçük deney 
bile özgün bir ki ili in bedeli konusunda size 
epeyce ipucu sa layacaktır. Ama, ben zaten 
böyle ya ıyorum diyorsanız, o zaman çevrenizdekilere yardım etmenizi öneririm. Sizin gibi 
insanlara hepimizin öyle çok gereksinimi var ki ...

Kısaltılarak alınmı tır

 Cumhuriyet Hafta, 25 Nisan 1997
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Tekst 5 

ODAK NOKTASI

AHMET CEMAL

Beytepe’de Bir Gün ...  

1  12 Aralık Salı gününü, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanatsal ve 
Kültürel Etkinlikler Komisyonu’nun daveti üzerine, “Sanat ve Dü ünce” ba lıklı bir söyle i
yapmak üzere üniversitenin Beytepe Kampusu’nda ve Ankara’da geçirdim.  

2  Bir süre önce, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nün nazik 
daveti üzerine gerçekle tirdi imiz söyle i gibi, bu son birliktelik de, sadece karanlık
bulutlarla ve bunalımlarla sınırlı olmayan “öteki Türkiye” yi ya amak ve umutlanmak için 
çok güzel bir neden oldu.  

3  Saat 13.30’daki söyle iden önce, Ankara’da geçirdi im birkaç saat içerisinde, Dı i leri
Bakanlı ı Kültür leri Müdürü Sayın Varol Özkoçak ‘la tanı ma fırsatını bulmam, o günün 
gündeminde önceden bulunmayan, çok ho  bir sürprizdi. Varol Özkoçak’ın ekim ayında
Ankara’da açmı  oldu u heykel ve resim sergisi için özenle hazırlanmı  katalo unun 
sayfalarını çevirdikçe, özümsenmi , çok geni  bir bilgi da arcı ıyla beslenen bir dü ünce 
dünyasının heykellerde ve resimlerde somutla masını ya adım. Bu tanı ma sanki bir-iki saat 
sonraki söyle inin içeri inin önceden onaylanması yerine geçti.  

4  Hacettepe Üniversitesi’ne daha önce hiç gitmemi tim. Ama bunun ba langıçta yol açtı ı
ürkeklik, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Zafer Geçaydın ‘la tanı mamla birlikte 
tümüyle uçup gitti. Prof. Geçaydın’ın ahsında kar ıma, geni  bilgi da arcı ı nedeniyle 
kendine haklı olarak güvenen, fakat bu güvenini dı arıya hep sıcak bir alçakgönüllülü ün 
sınırları içerisinde yansıtan bir aydın kimli i çıktı. Sohbetimizin akı ı sırasında kendisinin 
kökeniyle ve ilk çabalarıyla Köy Enstitülerinin atmosferinden geldi ini ö renince, bu bilge 
kimli ini de do al kar ıladım. 

5  Söyle i saati geldi inde, Mehmet Akif Ersoy Salonu ö rencilerle ve ö retim üyeleriyle 
tamamen dolmu tu. Saat 13.30’da ba layan söyle i, yo un sorularla birlikte saat 16.00’da 
ancak bitti. Beni sevindiren nokta, bu konunun, yani sanat ile dü ünce arasındaki ili ki 
üzerine tartı maların bugüne kadar gitti im her yerde yo un bir ilgiyle kar ılanması.
Ortaö retim sistemi hâlâ geni  ölçüde ezbere dayanan, çe itli düzeylerdeki “otoriteler” 
aracılı ıyla çokseslilik görüntüsü altında hâlâ tekseslili ini sürdürmesi istenen bir toplumun 
özellikle genç kesimlerin odak noktasında dü ünme eyleminin yer aldı ı konulara bunca ilgi 
göstermesi, kanımca gelece e yönelik en olumlu belirtilerden biri.  

6  Gerçek u ki, bugünün üniversite gençli i -neyse ki!- artık istense de istenmese de 
dü ünüyor. Bu dü ünme eylemi henüz yeterince bilgi temeline kavu mamı  olabilir. 
Türkiye’nin gençleri, “bilgi olmadan fikrin olamayaca ı” gerçe ini hâlâ tam olarak 
algılamamı  olabilirler. Ama “dü ünmeme” kar ısında “dü ünme” nin artık ye lendi i de 
bir gerçek. imdi tüm sorumlu yeti kinlerin yapmaları gereken, bu gençli e -horlayıcı,
a a ılayıcı, azarlayıcı tutumlara asla sapmadan, onlara alı ılagelmi  anlamda “söz 
dinletme” yi ö reticili in temel niteli i saymaya da kalkı madan!- fikrin olu masında 
bilginin mutlak gereklili ini her fırsattan yararlanarak göstermek. 
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7  Son örne ini Hacettepe’de ya adım; ama girdi im her üniversite ortamında aynı eyi
gözlemliyorum: Gençlerimiz tartı maya hazır, salt hazır olmanın ötesinde, hep çok daha 
fazla tartı ma istemekteler. Bu durumda yapılması gereken, onlara her fırsattan yararlanarak 
tartı ma ortamları hazırlamak ve tartı maların ancak bilgi temeline dayandı ı ölçüde 
verimli olabilece ini de onlara yine tartı ma yoluyla göstermek; bu arada onları “yanlı
yaparım” korkusuyla konu mamanın, yanlı ı kökle tirmekten ba ka bir sonuç veremeyece i
yolunda da uyarmak! Sözünü etti im anlamda tartı ma ortamlarının sa lanması ba lamında,
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin ba kanlı ını ressam dostum Ferhat 
Özgür ‘ün yaptı ı Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu’nun gelecekte çok de erli
katkılarda bulunaca ına inanıyorum.  

8  Beytepe’deki bir günüm, oranın ö retim kadrosundaki bazı de erli sanatçılarla, Heykel 
Bölümü’nden Remzi Sava  ve M. Bora Türkkan , Grafik Sanatlar Bölümü’nden Namık
Kemal Sarıkavak , Seramik Bölümü’nden de Do an Özgündo du ile yaptı ımız ça
sohbetleriyle son buldu.  

9  Dedi im gibi, “bir ba ka Türkiye”nin de varlı ını kanıtlayan, bundan ötürü de çok güzel 
bir gündü... 

 e-posta: ahmetcemal@superonline.com
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Tekst 6 

‘Yazarın sesi alçakgönüllüdür’ 

1  Kültür Servisi - Orhan Pamuk ‘un leti im Yayınları’ndan çıkan yeni kitabı ‘Öteki 
Renkler’, düzyazılar, gazete yazıları, kendisiyle yapılan röportajlar, bir hikâye ve 
denemelerden olu uyor. Kitap, yazarı hem edebiyatçı hem de insan yönüyle daha yakından 
tanıtıyor. Kendini, ya amını, ülkemizin siyasi ve ekonomik durumunu, güncel olayları,
yazarları, edebiyatı ve romancılı ı alçakgönüllü ancak içten bir dille anlatıyor. Ama yine 
yazdıklarının arkasına ba ka anlamları, belki de sırları gizleyerek ... Sanki okuyucuya bazı
ipuçları veriyor ve çekiliyor...  

2 çedönük bir yazar olarak tanınıyorsunuz.... Ama bu kitaptaki düzyazılarınızla kendinizi 
biraz daha açmaya çalı ıyorsunuz, yine de kendinizi ele vermekten kaçınıyorsunuz. 
Yazılarda görünenlerin ardında sanki çok ba ka anlamlar var gibi... Hatta pek net 
olmadı ınız da söylenebilir...  

3  ORHAN PAMUK - Her zaman en açık, en berrak dü ünceyi bile hep aklımdaki asıl
dü ünce gibi de il, ba ka eylerle birlikte - u arada bahsetmek istedi im ey gibi- 
yazıyorum. Bu beni kuvvetle inandı ım büyük dü üncelere sahip olup, bunu ba kalarına
ö reten bir yazar tutumundan çıkarır. Sorunları tanıyan, onların çözümsüzlü ünden 
dertlenen, fakat yazıyla bu sorunların öbekle ti i noktalarda gezinerek, onları açarak, 
sorunları irdeleyerek ve onların açmazlarını birbiriyle çeli ti i noktaların üzerinde durarak 
bir çe it özgürlük alanı açan biri gibi görüyorum kendimi.  

4  Örne in, kültürel politika... Bizim ebedi Do u-Batı sorunu... Toplumumuzun geleneksel 
tutumları bu konularda çok kesin fikirli, önyargılı, taraflar birbirine kar ı anlayı sızdırlar. 
Benim buradaki tutumum ikisi arasındaki duvarı yıkmaktır diyebilirim. Ya da bu ikisi 
arasında bir insani alan açmaktır. Ama bunu yaparken parma ımı sallayarak ‘sen de 
haksızsın’ demem. Bıyık altından gülümseyerek ‘herhalde ben haksızım’ derim. Ama kendi 
tutumumu irdelemek için ba ırmadan öyle bir çaba harcarım ki, buralardan yeni bir dü ünce
do ar.  

5  - ‘Öteki Renkler’ deki yazılarınızın birinde-ki ‘Yeni Hayat’ ın ba ında yer alıyor- ‘Yazı
yazmak ya amadıklarımızdan bir tür intikam almaktır’ diyorsunuz. Bu kitabın varolma 
nedenlerinden biri de bu mu? 

6  PAMUK - ‘Öteki Renkler’ bir sanat eseridir. Burada unu kast ediyorum: Dergilerde, 
gazetelerde yayımlanmı  yazılarımın yan yana getirilmesi de ildir bu kitap. Üzerinde çok 
kafa yordu um bir kurguyla, bir ilhamla pek çok yazı parçasını dı arıda bırakarak, bazı
bo lukları doldurmak için yazarak yapılmı  bir kurgu var burada... Bu bakımdan buradaki 
yazılar gazete yazıları mantı ıyla yan yana gelmedi. çlerinde özya am öyküleri, benim 
hayat hikâyeme ili kin unsurlar, entelektüel sorunlar, roman yazmak, de i en bir ülkede 
kimli e sahip olmak gibi dertlerimle alttan alta birbiriyle ili kili pek çok çizgiyle ba landı.
Bu yüzden kitabın ruhu, içindeki otobiyografik parçalar ve yarı hikâye roman parçacıkları
ile bir gazete yazısının ruhundan ba ka bir ey. Bunun altını çizmek istiyorum. Siyasi bir 
yazı yazarken romandaki çabayı göstermiyorum. Burada ya amadı ım hayattan de il, siyasi 
arenada kötü oldu unu dü ündü üm insanlardan bir anlamda intikam almak için yazıyorum. 
Ama Türkiye’nin ta rala masını konu alan yazının arkasında bir öfke var. Ama bu öfkeyi 
hep tuttum. Siyasi ve kültürel öfkeyi, kızgınlıklarımı hep çalı mak için tuttum bir tarafta. 
Bir eye kızdıysam, ben de daha çok çalı ırım dedim o zaman. Kısacası, bu kitap da di er 
romanlarımda oldu u gibi pek çok eyi tatmin etmek için yapılmı tır. Dünyayla, kendi 
ki isel hayat hikâyemden Türkiye’nin, dünyanın hikâyesine... En duygusal ekilde 
hissettiklerimden en toplumsal ve mantıklı yanıyla dü ündüklerime uzanan bir yelpaze bu...  
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7  -‘Öteki Renkler’ in okur üzerinde nasıl bir etki bırakaca ını dü ünüyorsunuz? 

8  PAMUK - Bu kitabın toplam etkisi bir yazarın dünyaya bakı ının bir kısmını görmek 
olacaktır. Bu kitap pek çok konuyu ele alıyor. Çok iddialı yanları da olabilir. Ama yazarın
sesi alçakgönüllüdür. Sanki yazarın kendi kendine mırıldandıklarıdır. Ancak tutarlı olarak 
sabırla ve neredeyse bir çe it vakarla...  

9  Ayrıca, bu kitabın etkisi, bir insanla 10 saat birlikte dü ünme etkisidir. Bir de yazıların
teker teker etkileri var... Örne in kızımla ilgili, ak amları yorgun argın eve dönen adamla 
ilgili yazılarda iirsel bir gözlem var. Paranoyalarımız, saatlerle olan ki isel ili kim... 
Bunları cesaretle itiraf ediyorum. Ama bunu mizahla yapıyorum. Aslında bu kitabın vaat 
etti i dünya yeni bir dünya de il, aramızda gezinen bir yazarın sessiz dünyası... 

 Cumhuriyet, Aralık 1999 
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