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Kızım ve oğlum…
İki güzel kardeş…
Elif Beyza’ya ve Ahmet Furkan’a…
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ÖNSÖZ
Damga bir isim vermedir. Anne-babanın değil de başkalarının verdiği
isimdir. Bazen, kişinin gerçek isminin bile önüne geçer. Anne-babalar
çocuklarının güzel bir isme sahip olması için uzun uzun düşünürler. Erkekler
soy isimlerinin devam etmesini isterler. Kadınlar soy isimlerini korumak için
mücadele ederler. Sokak isimleri, park isimleri, şehir isimleri…İsimler
siyasallaşır çünkü önemli sembollerdir. Mücadelenin amacı olurlar ya da
mücadelenin sonucu! Dolayısıyla isimler önemsiz değildir. Kimlikleri
belirlerler. Gerçek ya da takma, alaycı ya da övücü her türlü etiket, ad verme
ya da ad takma… Ciddiye alınmalıdır. Elinizdeki kitap da bu ciddiyetin bir
ürünüdür.

Dr. Hümeyra Türedi
2022-İstanbul
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GİRİŞ
“Siz hiç damgalandınız mı?” sorusuna pek çok kişi “hayır” cevabını
verebilir. Ancak bu birçok kişinin, hayatlarının çeşitli dönemlerinde
damgalandığını ve bunun farkında dahi olmadıklarını söylemek gerekir. Hatta
hayatlarının bazı bölümlerinde başkalarını da damgalamış olabilirler.
Komşularını ya da çocuklarını mesela… Çocuklarına tembel demişlerdir,
komşularına görgüsüz… Ve bu ifadelerin bir damgalama çeşidi olduğunu fark
etmemişlerdir. Çünkü günlük yaşamda basit düzeyde kalan, yaygınlaşmamış
damgalamalarla mücadele etmek kolaydır.
Peki, eğer bu damgalamalar organize bir şekilde yapılırsa? Hatta
damgalamayı bir iktidar yaparsa! Bu iktidar, tüm kurumları, basın ve yayın
organlarıyla bir damgalama politikası izlerse! Ne olur? Bu damgalama, kişilerin
karşılaşabileceği en sistematik ve ağır damgalamalardan biri olacaktır. Damga
siyaseti olarak adlandırılabilecek bu olguyu iyi tanımak gerekir. Aksi takdirde
hem bireysel hem de toplumsal açıdan damga siyasetinden korunmak mümkün
olamayacaktır.
İşte bu kitap, damga siyasetini incelemeyi hedefliyor. Damga siyaseti
tam olarak anlaşıldığında, nerede olursa olsun varlığını teşhis etmek
kolaylaşacaktır. Dolayısıyla damga siyasetinin adının konulması, sistematik
olarak incelenmesi, teorisinin oluşturulması ve örneklendirilmesi gerekir. Bu
açıdan bu kitabın bir ilke imza attığı söylenebilir. Korku siyaseti, savaş siyaseti,
barış siyaseti derken artık “Damga Siyaseti” de literatürde yerini almaktadır.
Bu noktada, kitapla ilgili bazı önemli noktalara değinmek faydalı
olacaktır. İlk olarak, damga siyaseti kavramını ele alırken, konunun iktidar ile
olan bağlantısına dikkat etmek gerekir. Damga siyasetini elbette ki sadece
iktidarlar uygulamaz. Her grup, damga siyaseti uygulayabilir. Ancak elindeki
güç nedeniyle, damga siyasetini en etkili kullanabilecek kesim iktidarlardır. Bu
yüzden, kitapta iktidar ve damga siyaseti ilintisi ön plana çıkarılmıştır.
İkinci olarak, bu çalışmada damga siyaseti, ulus-devlet inşa süreci
bağlamında incelenmiştir. Ulus-inşa süreçleri, ulusçuluk, ulus gibi kavramların
damga siyaseti ile olan ilintisine önem verilmiştir. Zira, kuruluş amaçları ve
doğası gereği, damga siyasetinin en çok ulus-devlet dönemlerinde
kullanılabileceği ön-görülmektedir. Ulus-devlet, kurucu iktidarının düşünce ve
inançlarına göre şekillendirilen bir devlettir. Ulus-devleti kuran iktidar, ülkede
kendisine rakip istemez. Toplumu tek ve homojen görmek ister. Bu amaçla da
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damga siyasetini kullanabilir. Dolayısıyla ulus-devletler ve kuruluş süreçleri,
damga siyaseti açısından özel bir öneme sahiptir. Ancak bu durum, damga
siyasetinin ulus-devlet öncesi dönemlerde kullanılmadığı anlamına da
gelmemektedir1.
Üçüncü olarak, bu çalışmada, ulus-devletlerin kuruluşu konusunda
Modernist ve Etno-sembolcü2 yaklaşıma daha yakın durulduğunu belirtmek
gerekir. Ulusun bir etnik kökeninin var olabileceği ihtimalini saklı tutan bu
araştırma, ulus-devlet inşası sırasında kurucu elitlerin uygulayabileceği
siyasalara ışık tutmaya çalışmaktadır. Ulus-devletin inşası sırasında, yeni
kurulan devletin meşruiyet kazanabilmesi için geçmiş siyasal sistem çeşitli
olumsuz damgalarla damgalanabilir. Toplumun bu damgalara inandırıldığı
noktada ise yeni siyasal sistem meşruiyetini sağlayacak, eski sistem de
istenmeyenler arasına girmiş olacaktır.
Dördüncü olarak, damga siyaseti, Damga Teorisi’nin kurucusu Erving
Goffman’ın yazılarına çok şey borçludur. Ayrıca damga siyaseti; Ernest
Gellner, Anthony Smith ve Eric Hobsbawn’ın ulus-devlet inşası hakkında
yazdıklarıyla da ilintilendirilmiştir. Bu açıdan damgalama olgusunun hem
Modernist hem de Etno-sembolcü görüşlerle ilgisi kurulabilir. Bu üç düşünürün
seçilme sebebi ise ulus ve ulusçuluk konusunda Modernist ve Etno-sembolcü
anlayışın en önde gelen isimleri olmalarıdır.

Tarih boyunca, işlenilen suça göre insanların vücutlarına çeşitli damgalar vurulmuştur. Bu
damgaların varlığı Persler, Çinliler, Moğollar, antik Yunan ve Roma’da görülmektedir. Örneğin
Heredot’un yazılarında o dönemde insanların vücutlarına çeşitli nedenlerle damgalar vurulduğu
yazmaktadır. Ya da Atinalıların, Sisam adasına ait esirlerin alnına “Sisamlı” damgasını vurduğu,
Sisamlıların da Atinalıların alnına baykuş damgasını kazıdığı görülmektedir. Köleler, savaş
esirleri ve suçlular da fiziksel anlamda damgalanabilmektedir. Antik Yunan’a Perslerden geçtiği
düşünülen bu adetin, Atina’dan Roma’ya ulaştığı düşünülür. Ayrıca Plato’nun eserlerinde de
“dövme” kelimesinin kullanıldığı ve bu kelimenin stigma yani damga anlamı taşıdığını söylemek
gerekir. İmparator Theophilus ve Caligula dönemlerinde de suçluların yüzüne ya da eline
damgalama yapıldığı bilinmektedir. Bu dönemde şöyle bir sorun da ortaya çıkmıştır. Eğer özgür
bir kişi düşmanları tarafından kaçırılarak, köle işaretiyle damgalanırsa bu sorun nasıl
çözülecektir. Bu yüzden, insanların “özgür adam” olduklarının belirtildiği bazı damga
çeşitlerinin de ortaya çıktığı görülür. Bundan başka, askerlerin de ellerine damga vurulmuş ve
böylece savaştan kaçmalarının engelleneceği düşünülmüştür (Jones, 1987).
2 Modernist yaklaşıma göre sanayileşmenin ve modernizmin ihtiyaçları ulus-devletin ortaya
çıkmasını sağlamıştır. Ulus-devlet mantığı çerçevesinde kurulan devletlerin ihtiyacı olan en
önemli şey, uluslardır. Nitekim İtalyan Massimo d’Azeglio’ya atfedilen “İtalya’yı kurduk, şimdi
sıra İtalyanları yaratmakta” cümlesi, bu anlayışın bir tezahürüdür (Hom, 2013).
1
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“Damga Siyaseti var mıdır? Örneklendirilebilir mi?” araştırma sorusuyla
başlayan bu çalışma, Damga Siyaseti hususunu mercek altına almaktadır.
Dolayısıyla kitapta, ulus-inşası ya da ulus-devlet inşası gibi çok yönlü
konuların damga siyaseti bağlamında tartışılması söz konusudur. Zaten ulus,
ulusçuluk ya da ulus-inşası gibi konuların 1918’e kadar ayrı bir konu olarak
değil, ulusal tarihin bir parçası olarak ele alınması, ulus-inşası hususunda
geliştirilebilecek farklı yaklaşımların gecikmesine neden olmuş
gözükmektedir3 (Gellner, 2006: 20). Her yeni çalışmanın ulus ve ulus-inşası
kavramlarına yeni katkılar sunduğu açıktır. Ancak şu da tekrar belirtilmelidir
ki damga siyaseti sadece ulus-devlet inşası sırasında kullanılabilen bir politik
araç değildir. Bugün de ulus-inşa sürecini tamamlamış ya da tamamlamamış,
“gelişmiş” ya da “gelişmemiş” her topluluk tarafından kullanılabilir.
Beşinci olarak, bu çalışmada damgalamanın birey ya da grup kimlikleri
üzerinde yaptığı tahribata ışık tutulmuştur. Yaşanan damga siyasetinin, birey
ve toplum üzerinde bazı sonuçlar doğuracağı muhakkaktır. Bu sonuçlar, kimlik
krizlerine neden olurken, toplumsal çatışmalar en sık görülen vakıalardır.
Dolayısıyla damga siyasetinin fark edilmesi, toplumsal sorunların çözülmesine
de yardımcı olacak niteliktedir.
Altıncı olarak, Türk ulus devletinin inşası sırasında damga siyasetinin
kullanılması sorunsalı, Türk siyaset literatüründe araştırılmamış bir konudur.
Bu nedenle, buradaki çalışma, Erken Cumhuriyet döneminde, yani 1931-1947
yılları arasında, iktidarın damga siyaseti kullanıp kullanmadığını ve eğer
kullandıysa hangi damgalar bağlamında bunu yaptığını sorgulayacaktır. Bu
sorgulama için dönemin ilk ve ortaokul kitapları üzerinde bir söylem analizi
yapılmasına karar verilmiştir. Okul kitaplarının, çocukların siyasal
toplumsallaştırılması üzerindeki etkileri, bu kararın alınmasında etkili
olmuştur.
Tüm bu düşünsel çerçeve içerisinde, kitabın birinci bölümünde “damga”
kavramının tanımı ve kavramsal gelişimi ele alınmıştır. Sonrasında, Damga

1931 yılında J.Hayes'in The Historical Evolution of Nationalism, Hans Kohn’un 1944’de Idea
of Nationalism, 1945 tarihli E.H. Carr’ın Nationalism and After adlı çalışmaları ulus ve ulusçuluk
hususunun tarihsel bir çerçeveye yerleştirilmesi açısından önemlidir. Sonraki yıllarda Ernest
Gellner'in 1983 yılında yayımlanan Uluslar ve Ulusçuluk kitabı, Anthony Smith'in 1991 yılına
ait Milli Kimlik, Elie Kedourie’nin 1993 yılındaki Nationalism adlı çalışmaları da konuya yeni
bakış açıları getirmiştir.
3

Dr. Hümeyra TÜREDİ |4
Siyaseti kavramının da tanımı yapılarak, damga siyasetinin en önemli
özellikleri ortaya konmuştur. İkinci bölümde, damga siyaseti ve ulus-inşa
süreçleri arasındaki ilinti irdelenmiş; bu bağlamda E. Gellner, E. Hobsbawm ve
A. Smith’in görüşlerine yer verilmiştir. Üçüncü ve son bölümde ise damga
siyaseti, Cumhuriyet’in erken dönemi bağlamında ele alınmış ve okul
kitaplarında elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Son bölümde okuyucunun
dikkat etmesi gereken bir husus vardır: Doğrudan alıntılarda yazım yanlışı gibi
görünen ifadeler, metnin orjinalinden kaynaklanmaktadır. Orjinale bağlı
kalmak adına, yazım yanlışları düzeltilmemiştir.
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Yer: St.Kilda Adası
Tarih: Temmuz, 1840
“Büyük bir fırtına, denize açılan balıkçıları ve teknelerini vurur.
Balıkçıların büyük bir kısmının boğulmasına yol açar. Birkaç gün
sonra adalılar, kıyıya vuran ölü bedenler arasında ıslak bir suretin
hala canlı olduğunu görürler. Bu, artık nesli tükenmiş olan Büyük
Auk kuşudur. Kıyılara sık uğrayan bir tür olmadığı için adalılara
tanıdık gelen bir kuş değildir. İki kişi bu kuşu yakalar ve küçük
kiliselerine götürür. Burada, adaya fırtınayı getirenin bu uğursuz
yaratık olduğuna karar verilir. (…) taşlanarak öldürülme cezasına
çarptırılır”
Charlie Campbell, Günah Keçisi (2020: 7-9)

BÖLÜM 1:
DAMGA SİYASETİ
Damga siyaseti, bugüne dek üzerinde çalışılmış bir kavram değildir.
Damga ve damgalama hakkında dolaylı çalışmalar yapılsa da bu çalışmaların
psikolojik ve sosyolojik temelli olduğu görülmektedir. Damga ve damgalama
hususunda psikolojik eksenli bir kitap yazarak, konuyu ilk defa öne çıkaran en
önemli isim ise Erving Goffman’dır. E. Goffman’dan (1922-1982) sonra
damgalamayı psikoloji ve sosyoloji ekseninden çıkararak, siyaset ile bir araya
getiren yeterli çalışmaların var olduğunu söylemek mümkün değildir.
Dolayısıyla bu bölüm, damga siyaseti kavramını ilk olarak ortaya koyarak,
kavramın tanımı ve özellikleri üzerinde durmaktadır.

1.1. Damga: Kavramın Tanımı ve Gelişimi
Erving Goffman'a göre damgalama, “damgalanan bireye daha az değer
verme davranışı”, damgalanan insanların “daha az istenebilir” olması ve
“neredeyse insan gibi algılanmaması” anlamına gelmektedir (Goffman, 2014:
33). Patrick Corrigan'a göre ise damgalama "bir kişiyi diğerlerinden ayıracak
şekilde o kişinin gözden düşürülmesi, diğer insanlardan aşağı görülmesi, genel
anlamda kötülenmesi"dir (Ersoy ve Varan, 2007: 164). Başka bir ifadeyle
damgalama, bir insanı diğerlerinden ayırmaktadır ve "o insanın istenmeyen
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veya hoş karşılanmayan” özelliklerini öne çıkarmaktadır (Özçürümez, 2013:
3).
Damga Teorisi, 1963 yılında Erving Goffman tarafından Stigma/Damga
adlı kitapta sosyolojik ve psikolojik yönleriyle ilk defa ortaya konmuştur4.
Ancak Damga Teorisi’nin siyasal alanla eklemlenmesi, 1990’lı yılları
beklemek zorunda kalır. Özellikle Uluslararası İlişkiler alanında ilgi gören
Damga Teorisi, kimlik siyaseti ve iç politika konuları açısından 2000’li yıllarda
popüler olmaya başlar. Son araştırmaların, damgalamanın hegemon devletler
tarafından araçsallaştırıldığını göstermesi, konuya olan ilgiyi artırmaktadır
(Adler-Nissen, 2014).
Erving Goffman’ın alana sunduğu en önemli katkı “normal” ve
“anormal” kavramlarıdır. Toplumdaki bazı gruplar, kendi oluşturdukları
kuralları, normları ve inançları "normal" kabul ederek, bu kurallara uyanları
"normal" olarak adlandırır. Bu kurallara uymayanlar, kendilerine dayatılan
inançları ve normları reddedenler ise "anormal" olarak vasıflandırılırlar. Bu
Erving Goffman’ın 1963 yılında ortaya attığı Damga Teorisi özellikle psikoloji ve sosyoloji
alanında kendisine yer bulsa da, konunun siyaset ile ilintisinin yabancı literatürde de bugüne
kadar fazla ilgi görmemiştir (Byrne, 2001: 281; Couture ve Penn, 2003: 294). Özellikle
1970’lerdeki Rasyonel Seçim Teorisi’ndeki popülerlik, siyasal davranışta değerlerin ve
duyguların öneminin yadsınmasına da yardım etmiş görünmektedir (Finnemore ve Shikkink,
1998: 890). Damgalanmanın siyasetle ilişkisini kısmen de olsa kurmaya çalışan Renee R.
Anspach’a ait 1979 yılında yayımlanan “From stigma to identity politics” adlı makaleden 2000’li
yıllara kadar damgalanma ve siyaset arasındaki ilişkinin uzun bir sessizliğe gömüldüğü
söylenebilir. 1990’lı yılların sonunda Damga Teorisi kısmen siyasete uyarlansa da bu
çalışmaların bazılarında Damga Teorisi ismen zikredilmemiştir. Örneğin Martha Finnemore ve
Kathryn Sikkink’in 1998 yılına ait “International Norm Dynamics and Political Change” adlı
makalesi, Goffman’dan bahsetmese de uluslararası normlara uygun davranış sergilemeyen
devletlerin uluslararası alanda damgalandığını söylemektedir. Aynı şekilde 2005 yılında Nina
Tannenwald tarafından yayımlanan “Stigmitizing the Bomb” adlı makale de yine uluslararası
alandaki değerlerin damgalayıcı etkisinden bahsetmekte ancak kuramla doğrudan ilinti
kurmamaktadır. Damgalama ve siyaset arasındaki etkileşimi anlamaya çalışan E. H. Carr (18921982), Ernst Haas (1924-2003), Hans Morgenthau (1904-1980), David Lumsdaine, Alexander
Wendt (d. 1958), Michael Barnett (d. 1960) gibi araştırmacılar da, Damga Teorisi’ni net şekilde
ifade etmeseler de normların, değerlerin ya da duyguların siyasetteki damgalayıcı etkisini
çalışmalarında vurgulamışlardır (Finnemore ve Shikkink, 1998: 892-895). Bundan başka, Jonh
Boli (d. 1948) ve George Thomas, James Lee Ray ve Neta Crawford, Margaret Keck, Richard
Price’un yaptığı çalışmalar, hangi normların bugün uluslararası alanda damgalayıcı bir biçimde
öne çıktığı ve gelecekte ne tür normların öne çıkabileceği konusundaki çıkarımlarla dikkate
değerdir (Finnemore ve Shikkink, 1998: 907). Damga Teorisi ile uluslararası siyaset arasındaki
ilintiyi doğrudan telaffuz eden çalışmalardan biri ise Ayşe Zarakol’un 2011 yılına ait After the
Defeat adlı eseridir. 2014 yılında ise Rebecca Adler-Nissen, ilk defa Damga Teorisi ve
uluslararası siyaseti hem damgalayan hem de damgalanan için inceleyerek, bu siyasetin
parametrelerini oluşturmaya çalışmıştır.
4
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şekilde "anormal"i yaratan ve tekrar üreten "normal"lerdir ya da kendini
"normal" olarak görenlerdir. "Normal"lerin bu uygulaması sonucu,
"anormaller" grup dışında kalabilir (Oran ve Şenuzun, 2008: 3). Bu noktada,
damgalama gerçekleştiğinde, kişinin birdenbire “normal” statüsünden,
"anormal" ya da "saygınlığını yitirmiş" statüsüne geçtiğine dikkat etmek
gerekir (Goffman, 2014: 33; Kleinman ve Clifford, 2006).
Damgalar, bireye ya da gruba ait sabit vasıflar değildir. Çünkü bugün
normali tanımlayan bir nitelik, yarın bir damgaya dönüşebilir. Nitekim
Goffman da herkesin gün gelip damgalanabilecek bir özelliğe sahip
olabileceğini söylemektedir. Bu yüzden normal-anormal oyununda çiftlerin rol
değiştirmesiyle karşılaşılabilir. Dolayısıyla normal ve damgalı (anormal) "aynı
bütünlüğün iki parçası" ya da "aynı örüntünün iki ucu" olarak da
tanımlanmaktadır (Goffman, 2014: arka kapak).
Birey ya da grup bu normlar tarafından kategorileştirilmekte veya
bulunduğu birçok toplumsal durumda, damgalı rolünü oynamaya
zorlanmaktadır. Goffman’ın "normaller" ve "anormaller" olarak adını koyduğu
bu ayrım, damgalama boyunca hem damgalayan hem de damgalanan ile
beraberdir. Damga Teorisi’nin merkezinde yer alan bu dikotomi, damga
siyasetinin de temel noktalarından birini teşkil edecektir.

1.2. Damga Siyaseti: Tanımı
Damgalama, normal ve anormaller arasında gerçekleşen olumsuz bir
iletişim türü olarak görülebilir. Damga siyaseti ise bir grubun diğer gruplarla
olan siyasal iletişim şekli olarak düşünülmelidir. Damgalayan grup, amacı ne
olursa olsun, damga siyasetini tercih ederek, diğer grupları itibarsızlaştırmaya
çalışmaktadır. Damga siyasetini uygulayan grubun sahip olduğu güç ise bu
siyasetin başarısıyla doğrudan ilgilidir. Herhangi bir güce sahip olmayan
grubun damga siyasetinin başarılı olması zayıf bir ihtimaldir çünkü damga
siyaseti, yaygınlaştırma ve devamlılık unsurları üzerinde yükselmektedir.
Damgaları yaygınlaştırmak ve bu propagandanın devamını sağlamak için
ekonomik güç gerekmektedir ki bu da her grubun sahip olabileceği bir imkân
değildir.
Bu noktada, damga siyasetinin A.Gramsci’ye (1891-1937) ait
“hegemon” kavramıyla yakın ilintisine değinmek gerekir. Hegemon grup,
güçlü olan grup demektir. Gramsci’ye göre güçlü olan bu hegemon grup,
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kendisini diğer gruplardan ayrı tutmak ister (Dural, 2012: 312). Hatta, kendisini
diğerlerinden ayırt etmeye mecbur olduğuna inanır. Bu durum, toplumda güçlü
olanın normları belirleyerek, “normal/anormal” ayrımını yapmak istemesinin
nedenini açıklayabilir. Güçlü olan grup, kendisini diğer gruplardan farklı
kılmak için bazı değerler belirler ve bu değerlerin karşı taraftaki varlığına ya da
yokluğuna göre kendini tanımlar.
Hegemonya kavramı, tahakküm ve zorlama olgularıyla da iç içe
geçmiştir. Hegemon grup, kendi normlarını toplumdaki tüm gruplara zorla
kabul ettirmek ister. Bu zorlamaları yaparken, kendinden farklı olanı
damgalayabilir. Damgalanmaktan korkan grupların ise görünüşte de olsa
hegemon grubun normlarını kabul etmesi büyük bir olasılıktır. Böylece bir çeşit
“toplumsal rıza” üretilmiş olacaktır (Öztekin ve Öztekin, 2020). Bu toplumsal
rıza ile bireyler, iktidarın varlığını kabullenmiş ve kendilerine emir verme
hakkını da tanımış olurlar (Duverger, 1982: 183). Toplumsal rızayı alarak,
meşruiyetini ilan eden iktidar da bu meşruiyetini devam ettirdiği sürece
yönetme gücünü elinde tutacaktır.
Dolayısıyla, damgalamayı yapan kişi ya da grubun, gücü elinde
bulundurması büyük önem arz etmektedir. Böylece kendini diğerlerine kabul
ettirebilmek için maddi imkânı da yüksek olacaktır. Çünkü damgalama bir güç
göstergesidir. Gücü olmayan grubun kullandığı damgalamaların, etkili olması
pek mümkün değildir. Nitekim Goffman da damgalamayı güçlü olanın
yapacağını söyler. Toplumda güçlü olanın propaganda yapmaya, çeşitli kurum
ve kuruluşları kullanmaya, damgayı yaymaya ve bilinir hale getirmeye imkânı
vardır. Bu imkân maddi olabildiği gibi aynı zamanda askeri ve hukuki de
olabilir.
Gazetelerde, sosyal medyada, TV’de, okulda, sokakta ve birçok farklı
ortamda kullanılan bir damga ifadesinin, yaygınlaşacağı ve akıllarda
kalacağına şüphe yoktur. Zaten bir etiket, yaygınlaşıp herkes tarafından
bilindiğinde ve herkesin bildiği bu gerçek de hedefteki aktör tarafından
öğrenildiğinde, damgalama ortaya çıkmakta ve döngü tamamlanmaktadır
(Goffman, 2014: 114; Türedi, 2019). Hiç kimse tarafından bilinmeyen,
damgaların hedefindeki grubun farkında dahi olmadığı bir etiketin, damga
özelliği taşıyabilecek değeri yoktur. Dolayısıyla bilinirlik ve yaygınlaşma
damgalamanın önemli göstergeleridir.
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Bir söylemin damgaya dönüşebilmesi için yoğun şekilde propaganda
faaliyeti içinde olunması gerekmektedir. Bu açıdan damga siyasetini
uygulamaya en uygun kesimin iktidar grupları olduğu açıktır. Ancak bu durum,
iktidar dışındaki grupların damga siyaseti uygulayamayacağı anlamına
gelmemektedir5.
Tüm bu düşüncelerden hareketle damga siyaseti kavramı için şöyle bir
tanımlamada bulunulabilir: Bir grubun diğer bir gruba yönelik itibarsızlaştırıcı
basmakalıp ifadeler üreterek, bu ifadeleri çeşitli araçlarla yaygınlaştırması ve
hedefteki grubun bu ifadelerden ayrı düşünülmemesini sağlamaya
çalışmasıdır.
Bir grubun diğer gruplar üzerinde üstünlük kurma çabalarında, damga
siyaseti ile karşılaşılabilir. Damga siyasetini uygulayan hegemon grup, iktidar
konumunda bulunabileceği gibi benzer bir siyasetin küçük gruplar arasında
görülmesi de muhtemeldir. Kısacası, damga siyasetinin iktidarlar tarafından
uygulanma ihtimali yüksek olsa da; her zaman, her grup ve her bölgede
uygulanabilecek yapıda olduğunu söylemek gerekir. Herhangi bir bölgeye ya
da gruba ait değildir.

1.3. Damga Siyasetinin Özellikleri
Damga siyasetini diğer siyasa çeşitlerinden ayıran ve teşhis edilmesini
sağlayan bazı özellikler vardır. Bu özellikler şöyledir:
(1) Damgalama olumsuz söz öbekleri üzerinden ilerlemektedir. Bu söz
öbekleri, insanların zihninde bazı olumsuz çağrışımlar yapmaktadır6
(Gofmann, 2014: 34). Nitekim damgalama, “herhangi bir kişiye veya gruba
belirli bir özelliğinden dolayı başkaları tarafından konulan takma isim”
Osmanlı Devleti döneminde Katolikler ve Ortodokslar arasında yaşanan rekabet, birinin
diğerini “kafir” olarak görmesi, yaşanan güç oyunları ve birbirlerini itibarsızlaştırmaya
çalışmaları; iktidar dışındaki grupların uygulayabileceği Damga Siyasetine örnek olarak
verilebilir. Örneğin, Bulgar Kilisesi’nin kuruluşunu tanımak istemeyen İstanbul Rum Ortodoks
Patrikhanesi, diğer Ortodoks kiliselerini de arkasına alarak Bulgarlara karşı yaptırım
uygulanmasını istemiştir. Kudüs Rum Patriği bu karara destek vermediğinden görevinden
azledilmiş, cemaat içerisinde de birçok problem yaşanmıştır Kudüs’te bulunan Katolik papazlar,
Protestanların “melun” ve “cehennemlik” olduklarını her fırsatta söyleyerek onları
damgalamışlardır. Özellikle 19.yüzyılın sonlarında Süryaniler, Kıptiler, Protestanlar,
Ortodokslar, Katolikler, Ermeniler, Nasturiler gibi cemaatlerin Kudüs’te yaşadıkları
gerginlikleri, iktidarda olan Osmanlı Devleti çözmek zorunda kalmıştır. Bu grupların iktidarda
olmadıkları halde, güç devşirebilmek için diğerlerini damgaladığını söylemek yanlış
olmayacaktır (Türkan, 2011).
6
Goffman, “sakat, piç, salak” gibi damga sözlerine örnek vermektedir (Goffman, 2014: 34).
5
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şeklinde de tanımlanabilir (Özdemir ve Erdem, 2006: 248). Damgalama, bir
çeşit olumsuz lakap ancak bir lakaptan çok daha fazlası olarak da ifade edilir.
Kişilerin özellikleri hakkında önyargı oluşturduğu tespit edilen bu olumsuz söz
grupları, damgalamanın öncüsüdür (Özdemir ve Erdem, 2006: 257).
Damgalamanın gerçekleşebilmesi için bu söz gruplarının yaygınlaşması
gerekmektedir. Dalga geçme, sataşma, dışlama ya da kavga etme gibi yollarla
bu söz öbekleri yaygınlaşabilir (Goffman, 2014: 67). Ayrıca küçük ya da
önemsiz gibi görünen ufak çaplı damgalamaların da etkili olduğunu söylemek
gerekir. Küçük de olsa her gün kullanılan damga ifadeleri, damgalanan grup
üzerinde önemli etkilerde bulunmaktadır. Bir kitleye, her gündelik temasta
sadece ufak sonuçlar doğuracak damgalama yapılırsa, hepsi bir araya
getirildiğinde "yekunu devasa" olabilmektedir (Goffman, 2014).
Bu olumsuz klişelerle ya da basmakalıp sözlerle özdeşleştirilen kişi ya
da grupların, ötekileştirilmesi, dışlanması ve hatta düşmanlaştırılması
mümkündür7. Damgaya dönüşen bu basmakalıp sözler, beslediği duygu ve
düşüncelerle yaygınlaşarak toplumu etkileyebilir (Goffman, 2014:34). Zira bir
kelimenin ya da söz grubunun taşıdığı anlam göründüğünden çok daha fazla
olabilir. Örneğin 19.yüzyılda Afro-Amerikalılar için kullanılan “negro”
kelimesi, köleliği hatırlatarak hedefteki grubun ikinci sınıf insan olduğu
imasında bulunurdu8. Bu durumda, “negro” sözü, bir kelimden çok daha
fazlasını ifade etmektedir.
Amerikan yerlilerine Indian olarak hitap edilmesi de bir damgalama olarak görülmelidir. Bu
kelime, Yeni Dünya’nın işgalini ve koloni dönemlerini anımsatır. Ayrıca bu kelime, Cristof
Colomb’un bir yanlışı sonucu ortaya çıkmıştır ki bu şekilde hitap edilmek Amerika yerlilerinin
tercihi değildir. Kelime, Amerikan yerlilerine yönelik katliamları da hatırlatmaktadır. Bu isim,
Beyaz Adam tarafından kendilerine verilir ve Beyaz Adamın hegemonyasını teslim eder.
Pejorative bir kelime olarak değerlendirilen Indian kelimesi, negatif bir anlama sahiptir.
Saygısızlık ve düşmanlık içermektedir. Dolayısıyla özellikle Kanada’da artık hakaret olarak
kabul edilmekte ve resmi olarak kullanılmamaktadır. Onun yerine First Nations (kıtanın ilk
yerleşicileri) ifadesi tercih edilir. ABD’de ise 1960’lardan sonra “Amerika yerlileri” ifadesi
kullanılmaya başlanmıştır. Bu noktada, Amerika yerlilerini aşağılamak için ten renklerine
gönderme yapan “Redskin” (Kızıl/kırmızı derili) ifadesinin hala kullanıldığını da hatırlamak
gerekir (Wachal, 2000; Gibson, 2009; Martin, 2007).
8 ABD’de 19.yüzyıl ortalarına kadar Afro-Amerikalılar için “coloured/renkli” ifadesinin
kullanıldığı görülmektedir. Beyazların sıkı kontrolünde yaşayan Afrika kökenli grupların daha
sonra sırasıyla “Negro” ve “Black” olarak çağrıldığı bilinmektedir. Negro kelimesi özellikle
hakaret içeriklidir. Bir ırkı aşağılamak ve köle olduklarını ima etmek için kullanılmıştır. Örneğin
Roland A.Barthop, 1928 yılında yazdığı mektupta Negro kelimesinin Beyazlar tarafından siyahi
insanları aşağılamak için icat edildiğini söylemektedir (Smith, 1992: 498). Hatta Negro
kelimesinin baş harfinin küçük yazılması, bu hakaretin bir diğer göstergesi olarak kabul edilir.
1960’lardan sonra Negro kelimesinin terk edilerek “Black” kelimesinin kullanılmaya başlandığı
7
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Kullanılan kelimelerle, aşağılanan aktörün yaptığı en ufak şeye bile
hayret edilmektedir. Öyle ki "bir insana benziyorsun" gibi bir tavır içine girilir
(Goffman, 2014: 45). Örneğin, “bir Negro ama...”, “bir Müslüman ama…”
şeklinde başlayan cümleler, bu hayret verici duygunun bir eseri olarak
görülmelidir.
Sözel şiddet kapsamına da girebilecek bu basmakalıp damgalama
ifadeleri, yetişkinlerin diğer yetişkinlere uyguladığı bir baskı aracı olarak ortaya
çıkmaktadır (Lök ve diğ, 2016: 157). Basit bir “isim takma”nın ötesine geçen
damgalama, damgalanan kişi üzerinde psikolojik açıdan olumsuz etkiler bırakır
(İlhan, 2010: 1778).
Damga ifadeleriyle anılan aktörün ya da grubun, herhangi bir şekilde
saygı duyulmayı hak etmeyeceği düşünülür. Hiç kimsenin özel yaşamına,
düşüncelerine, beğenilerine karışılmaması gerektiği; damgalı aktör söz konusu
olduğunda unutulur. Damgalı olan, "herkesin istediği zaman ve istediği şekilde
yaklaşabileceği" bir obje haline dönüşür9 (Goffman, 2014: 48). Goffman, belirli
görülür. “Black power” sloganıyla da özdeşleşen bu kelime, daha “ilerici”, “aktif”, “gelişmeye
açık” Afrika kökenli insanlar için kullanılmaya başlanır. 1988 yılında gazeteci Romano Edelin,
“Afrikalı Amerikalılar/African Americans” ifadesinin kullanılması önerisinde bulunur. Amaç,
Siyahi gruba kültürel bir köken vermektir. Fakat ırkçı Beyazlar, bu kelimeyi Siyahların Afrika
ile özdeşleştirilmesi ve Afrika’ya dönmeleri gerektiğinin vurgulanması için kullanırlar. Afrika
kökenine vurgu yapılan Siyahların, “maymun” veya “orman tavşanı” olduğu yönünde yeni takma
adlar da ortaya çıkmaya başlar. Buna rağmen “Afrikalı Amerikalılar” tanımı kabul görür ve
Benjamin Hook gibi siyahi liderler tarafından da kullanılır. Bu isimlendirme ile Siyahilerin kendi
kökenlerini Afrika olarak kabul etmelerinin oranında da bir artış görülür. Nitekim, 1970’lerin
başında Siyahların kendi kökenlerini Afrika olarak görme oranı %48 iken, 1990 yılına
gelindiğinde bu oran %59 olmuştur. Ancak tüm bunlara rağmen, Siyah/ Black kelimesinin hem
Siyahlar hem de Beyazlar arasında daha çok kabul gördüğünü söylemek gerekir (Smith, 1992).
9 Hapishanedeki mahkumların hem resmi hem de gayr-i resmi olarak “suçlu” etiketiyle
damgalanması bu noktada örnek olarak verilebilir (Goffman, 2014). Yapılan araştırmalar,
mahkumlara hem hapishanede hem de hapishane dışında saygı gösterilmediği ve özel hayatlarına
önem verilmediğini göstermektedir. Mahkumlar, insan olarak görülmemekte ve saygıyı hak
etmedikleri düşünülmektedir (Butler ve Drake, 2007: 121). Benzer bir durumun göçmenler
konusunda da yaşandığını söylemek gerekir. Avrupa ülkelerinde yaşayan göçmenlerin düşük
ücretlerde çalıştığı, sigortasız, iş güvenliğinin önemsenmediği iş yerlerinde hayatlarını kazanmak
zorunda bırakıldığı bilinmektedir (International Migration Report, 2001). Göçmelere istenildiği
gibi yaklaşılırken, özel hayatlarının önemsenmediği bir anlayışın hâkim olduğu görülür.
İstenildiği gibi kamera çekilen, evlerine girilen, üstleri aranan kişilere dönüşmüşlerdir.
Ayrıca yine Avrupa’da İslamafobi sonucunda Müslümanlar, özellikle “terörist” olarak
damgalanırlar. Nitekim “Bütün Müslümanların tek bir kefeye konulması ve onlar hakkında ciddi
negatiflik içeren tek bir algının oluşturulması”, damgalamanın özelliklerini karşılamaktadır
(Samur, 2016: 298). Batı’da; Müslümanları “kınamaya, kötülemeye yönelik” bu yaklaşım, onları
hayatlarına müdahale edilebilen bir pozisyona koymaktadır (Bleich, 2011: 1581). Nitekim
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insanlarla sıklıkla "kafa bulan" ve "dalga geçen" kesimlerin, kendilerinde
damgalama hakkı bulduklarından da bahsetmektedir (Goffman, 2014: 48). Zira
onlar “normal” olanlardır.
Damgalamanın olumsuz basmakalıp söz ve düşünceler üzerinden
ilerlemesi, damga siyasetinde “damga dili” olgusunu ortaya çıkarmaktadır.
Damgalamanın, akılda kolayca kalan ya da rahatça hatırlanabilen sözcükler
üzerinden yapılması, damgalamayı hızlı ve etkili kılar. Bu sözcüklerin hızlı bir
şekilde damga etkisi göstermesi, damgalanan bireylerin yine hızlıca
ötekileştirilmesine ve dışlanmasına neden olur.
Bahsedilen
bu
damga
dili,
“Damgalama
nedir?
Nasıl
gerçekleşmektedir?” sorularına da cevap olacak niteliktedir. Bir sözle başlayan
damgalama, kollektif yaygınlaştırma çabalarıyla, hedefteki grubun üzerine
yapışmaktadır. Böylece hegemon grubun istediği şekilde, hedefteki grup
toplumdan dışlanabilir ki hedefteki grubun hegemon gruba boyun eğmesi ve
normlarını kabul etmesi en nihai amaçtır.
(2) Damga siyaseti, "grup içindeki değerler sisteminin güçlenmesi için"
kullanılabilir. Damgalama, istenmeyenleri grup dışına atarak, grup içinde
güçlenmeye, "homojineteye" ve "birliğe" neden olmak gibi bir işleve sahiptir
(Shoham, 1970: 163). Toplumda egemen olan ve damgalama gücünü elinde
bulunduranlar, istenmeyen grupları damgalayarak bu grupların dışlanmasına
neden olabilirler. Dışlanan bu grupların dışarı atılmasıyla, toplumun daha çok
birbirine benzeyen bireylerden oluşması sağlanabilir ki bu benzeşim ulus-inşa
süreçlerinde iktidarların sağlamaya çalıştığı bir hedef olarak gösterilebilir.
İktidarın, kendi içerisinde mantıklı bir değerler kümesi oluşturması ve bazı
grupları bu küme dışında bırakması, damga siyasetinin bir örneği olabilir10.
Müslüman kadınların giyim tercihlerine yapılan müdahaleler, damgalı olan bu grubun
hayatlarına saygı gösterilmediğinin bir kanıtı gibidir. Gelişigüzel kimlik kontrolleri, polis
tarafından yapılan ev baskınları, İslami kimliklere yönelik küçümseme ve saldırının artması,
İslam peygamberine saygısızlık içeren karikatürlerin yayımlanması ve bu yayınların devletler
tarafından korunması; Müslümanlara, onların inanışlarına ve özel yaşamlarına yapılan
saygısızlıklardan bazılarıdır (Cesari, 2006: 261). Bu saygısızlıkların, damgalarla ya da uygulanan
damga siyaseti ile meşrulaştırıldığını söylemek gerekir.
10 Tilly’e göre neredeyse tüm Avrupalı devletler nüfuslarını homojenleştirici adımlar atmışlardır.
Belirli bir dini inanışın ya da mezhebin yüceltilmesi ve yaygınlaştırılması, tek bir dilin
kullanılması için resmi-dil uygulamasına gidilmesi, eğitimin merkezileşmesi ve zorunlu hale
getirilmesi, homojenleştirici politikalardan bazılarıdır (Tilly, 1975). Özellikle dil ve kültür
alanında, toplumların homojenleştirilmesi sürecinin hız kazandığı görülmektedir (Grotenhuis,
2016: 110). 1789 Fransız İhtilalinden sonra 1791 Anayasası ile tüm çocuklar için okulların
kurulması çalışmalarını başlatır. Çocukların Fransızcayı okuyup, yazması ve konuşması zorunlu
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Yeni oluşturulan ulus-kimlik, başka kimliklerin öncelikleri ile rekabet
etmekte isteksizdir. Başarıya ulaşabilmek için ulusun elitlerinin tek bir kimlik
etrafında toplanması gerekmektedir. Sadece kimlik değil, ulusun hedefleri ve
önceliklerinin tüm toplum tarafından paylaşılıyor olması da önemlidir.
Ülkedeki kurumların da yine aynı öncelikler ve hedefler etrafında birleşmesi
gerekir. Ülkedeki farklı bölgelerin, merkezin hedeflerini paylaşmaması, yeni
kurulan devletin otoritesi için büyük bir sorun teşkil edecektir. Toplumun
homojenleştirilmesi; homojen hedef ve önceliklerin oluşmasına, iktidarın kendi
gücünü korumasına ve rakipsiz olmasına da yardım edecektir 11.
Bundan başka, homojen kimliklerin tanımlanabilmesi için anormallerin
varlığı da gereklidir. Dolayısıyla, aslında anormal olarak tanımlanan grupların
varlığı, iktidarın işine yaramaktadır. Bu düşünceye göre damga süreci, kabul
edilebilir kimlik ve davranışları topluma göstererek, normalin ne olduğunu
topluma anlatır (Adler-Nissen, 2014: 5). Böylece toplumda, normallerin
normlarına uygun bir düzen sağlanmakta ve anormaller toplum dışına
itilmektedir. Bu toplum dışına itişin, toplumsal kimliğin oluşumunda etkili
olabileceği unutulmamalıdır. Özellikle yeni ulus-devletlerin, kendi kimliklerini
öteki üzerinden tanımlamaları sık karşılaşılan bir durumdur12. Bu açıdan
damgalı grup, yeni ulus-kimliğin tanımlanmasında araçsallaşabilmektedir.
hale getirilir. Öğretim dili tamamen Fransızca olacaktır. Fransızca dışında bir dilin kullanılması,
ülkenin birliğine tehdit olarak görülür. Tarihçi Eugen Weber’e göre bu uygulama toplumun
homojenleştirilmesi çalışmalarında bir adımdır. (Weber, 1979). İtalya’da da durum benzerdir.
Ülkede İtalyan olma bilincini yerleştirmek için İtalyanca öğretmekle işe başlanır. Nitekim 1871
yılında Nicola Marselli ve 1879’da Giuseppe Guerzoni de ordunun İtalyan olmayı öğretmede
önemli bir merkez olduğunu söylemektedir (Duggan, 2007: 274- 283). Sovyetler Birliği, Mao
dönemi Çin Halk Cumhuriyeti, Nazi Almanyası ve Franco’nun İspanyası da toplumlarını
homojenleştirmeye çalışan devletlere bazı örneklerdir. Nitekim Franco’nun “tek bir dil ve tek bir
İspanyol adamı” oluşturma isteğinde olduğu, kendisi tarafından da ifade edilmiştir (Gökşenli,
2013).
11
1940’ların sonlarında başlayarak 1950’lerin sonuna kadar süren, ABD’deki McCarthycilik;
birçok kişinin komünist olarak suçlanmasına, işten kovulmasına, işyerlerinin yok edilmesine,
haksız tutuklamalara ve kısacası bir cadı avının yaşanmasına neden olmuştur. Komünist olan ya
da olduğu düşünülen kişiler ötekileştirilmiş; hem toplumdan hem de devletten uzaklaştırılmıştır.
Oluşturulan korku ortamı ve toplumdan dışlanma endişesi, damga siyaseti ile uyumlu bir profil
çizmektedir (Günar, 2014).
12 Yunanistan’ın ulus tarihini yazan tarihçi K.Paparigopulos, Yunan tarihini Antik Yunan
dönemi, Bizans dönemi ve Yeni Yunan Devleti olarak üçe ayırmıştır. Bugün de büyük ölçüde
kabul gören bu görüşe göre Yunanlıları kendi geçmişlerinden koparan “Turkokratia”dır. Bu milli
tarih tezinde mücadele edilen düşman Türklerdir ve bu mücadele sonucunda Yunanistan devleti
kurulmuştur. Bu anlayışa göre “Yunan toplumunda her türlü kusurun sebebi karanlık güç”,
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(3) Damga, "toplumu kontrol etme aracı” olarak kullanılabilir.
Damgalanma korkusu, genel olarak bireyin “bilinçaltında kendine uyguladığı
bir müeyyide” şeklinde ortaya çıkmaktadır (Shoham, 1970: 100). Birey eğer
grubun değerler sistemini çiğnemişse, grup tarafından damgalanmaya layık
bulunacaktır. Dolayısıyla eğer grubun değerlerini çiğnemek istiyorsa, bu
durumda aktörün damgalanmayı göze alması gerekmektedir. Damgalanmayı
göze alamayanlar ise damgalama gücünü elinde bulunduranların değerlerine
uyum göstereceklerdir. İşte tam da bu yüzden damgalama, bir çeşit sosyal
kontrol mekanizması sağlamaktadır. Nitekim Goffman da damgalanmanın bir
toplumsal kontrol aracı olarak kullanılabileceği görüşünü paylaşarak, bu sayede
bazı grupların siyasal yarıştan uzaklaştırılabildiğini yazmaktadır (Goffman,
2014: 193). Çünkü damgalanmayı göze almak, oldukça zorlu bir yaşamın
habercisidir13.
Damgalama, insanlarda 'iyi adam' ve 'kötü adam' ön yargılarını
oluşturarak, kötü ve iyi karşıtlığının oluşmasına yardım eder14 (Shoham, 1970:
Türklerdir. Yunan okul kitaplarında Türk ve Yunan kültüründeki etkileşimlerden bahsedilmediği
gibi Osmanlı Devleti’nin gücü ya da o dönemdeki büyüklüğü hakkında da bilgi verilmez.
Kitaplara göre Osmanlı Türklerinin Yunanlılara tek etkisi negatif yöndedir (Demirözü, 2003:
190-192). Benzer bir durum Ermeni ulus kimliği için de geçerlidir. Ermenilerin Tarih ders
kitaplarında Türk/Osmanlı için “düşman, işgal eden, talan eden, kuşatan, boyunduruk altına alan,
istila eden, baskıcı, saldıran, katleden, abluka altına alan, diktatör, sayıca çok olmasına rağmen
başarısız, orantısız güce sahip, engeller koyan, göç ettiren, despot, tecavüz eden, zorba” gibi
ifadelerin kullanıldığı görülmektedir. Türklerin, Ermeni ders kitaplarında düşmanlaştırılması
sonucunda, 2013 tarihinde Ermeni öğrenciler arasında yapılan bir ankette sorulan “Sizce Osmanlı
Devleti yönetimi altındaki milletlere karşı katliam yapmış mıdır?” şeklindeki soruya çok büyük
bir çoğunluk evet seçeneğini işaretlemiştir. “Türkiye Cumhuriyeti denince aklınıza gelen tanım
aşağıdakilerden hangisidir?” şeklindeki soruya ise öğrencilerin büyük bir kısmının “düşman”
şıkkını işaretleyerek cevap verdikleri görülmektedir. Hatta Ermenilerin savaşarak kazandıklarını,
masa başında Türkler yüzünden kaybetmek zorunda kalan bir ülke imajına büründüğünü de
söylemek yanlış olmaz (Bozkuş, 2014:20- 29). Dolayısıyla kendi kimliklerini, damgaladıkları
Türkler üzerinden tanımlayan ve birliklerini sağlamaya çalışan milletlerin varlığı bu örneklerde
açıkça görülür.
13 Belarus Cumhurbaşkanı Lukhashenka ülkesinde Ruslaştırma faaliyetlerini devam ettirmekte,
Belarus dilini yerel dil olarak kabul edip, Rusçayı resmi dil olarak öne çıkarmaktadır. Bu
politikalara karşı çıkanlar ise devlet tarafından dışlanmakta, “kötü adam” ilan edilebilmektedir.
Rusçayı reddedip Belarus dilini konuşmayı tercih eden kişiler ise devlet tarafından
ötekileştirilmek ve dışlanmakla karşı karşıya kalmaktadır (Kuzio, 2001: 348).
14 Örneğin Ukrayna’nın ulusal kimliği inşa edilirken, Rusya ülkedeki sağ kesim için “öteki”
olarak ilan edilmiştir. Rusya ve onu savunanlar “kötü adam” olarak görülürken, Rus karşıtlığı
devletin kabul gördüğü “iyi adam” profiline denk düşmektedir. Ulusalcı kesim Ukrayna’yı, Rus
yayılmacılığına karşı Avrupa medeniyetinin koruyucusu olarak görür. Rus yanlısı olan kişilerin,
toplumun genelinden dışlanma tehlikesi söz konusudur (Kuzio, 2001). Dışlanma sıkıntısını en
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8). Birey, yapacağı davranış sonucunda toplum tarafından nasıl
damgalanacağını her zaman bilir ve "kötü adam" olarak anılmak istemez.
Damganın bu gücünü bilen iktidarlar da meşruiyetlerini sağlamak için
damgalama siyasasını kullanabilirler. Bu siyasayı kullanmak iktidarlar için hiç
de zor değildir.
Bu noktada, iktidarın uyulmasını istediği değerlerin önemi ile damganın
gücü arasındaki doğru orantıya dikkat etmek gerekir. İktidar, çiğnenen değere
ne kadar çok önem veriyorsa, damganın gücü ve ciddiyeti o oranda fazla
olacaktır (Shoham, 1970: 9). Böylece damgalayan grubun hangi norma daha
çok önem verdiği, bireylere uyguladığı damganın müeyyide gücünden
anlaşılabilir. Bu nedenle damgalanan aktörün yaşayacağı sosyo-ekonomik
sonuçlar, çiğnenen değerlere iktidar tarafından verilen öneme göre
değişmektedir. Bu bakımdan, bir normun ne kadar güçlü olduğu, ortaya
çıkardığı damganın gücüyle orantılı şekilde ölçülebilmektedir (Shoham, 1970:
15).
(4) Damgalama, "günah keçisi" oluşturma görevi de görmektedir.
Charlie Campbell (2013: 15-16), günah keçisi olgusunu, “olumsuz herhangi bir
duruma ait sorumluluğu üstlenmeme ve suçu başka birey, grup ya da nesneye
atma” olarak tanımlar (Man, 2016: 1149). Toplulukların başlarına gelen bir
felaket için mutlaka bir sorumlu aradığı, sorumlu olduğu iddia edilen kişi ya da
grupların günah keçisi ilan edildiği ve hatta bu günah keçilerinin kurban
edildiğine yönelik tarihsel örnekler de mevcuttur15 (Girard, 2005).
“Kötülüklerin, fenalıkların ve krizlerin sebeplerinin boyunlarına yüklendiği
özneler olarak günah keçileri”, toplumda bir güvenlik sübabı şeklinde işlev
görebilir (Man, 2016: 1155). İktidar, bazı başarısızlıklardan ya da
olumsuzluklardan bir “günah keçisi”ni sorumlu tuttuğu takdirde, kendine
yönelecek eleştirileri bertaraf etmiş olacaktır.

çok yaşayanların ise Ukrayna’da yaşayan Ruslar olduğunu belirtmek gerekir. Ukrayna ulusal
kimliğinin tanımlanma süreci hala devam etmektedir. Ancak ülkedeki radikal sol kesimin de Rus
yanlısı olduğu unutulmamalıdır. Sovyet geçmişin, ülkede karışık duygular oluşturduğu açıktır.
15 “Günah keçisi” olgusu, Nazilerin Yahudileri damgalaması hususunda görülebilir (Man, 2016).
Naziler, başlarına gelen olumsuzluklar için Yahudileri suçlamışlardır. Çünkü Yahudiler
"sömürücü"dürler. Hiçbir kültür oluşturmamış aksine yüzlercesini yok etmişlerdir (Shoham,
1970: 103). Nazi propagandasının Yahudileri hedef göstererek, Almanya'nın düşmanları ile iş
birliği yaptıkları, Alman halkının yalnızca kötülüğü için çalıştıkları, tehlike olarak görülen
Komünizm'i Almanya'ya getirmek istedikleri ve Alman ırkının saflığını bozdukları şeklinde
düşünceleri yaygınlaştırmaları bir damgalama örneği olarak görülebilir (Çakı, 2019: 203).
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Damgalar, bazen tüm yetersizliklerin ya da hataların asıldığı bir kanca
görevini de görebilir. Sorumluluklardan kaçmak için bazen bu damgalı gruplara
bağımlı hale de gelinebilir. Damgalayan aktör "eline yüzüne bulaştırdığı şeyleri
mazur göstermek için" damgaları kullanabilir (Goffman, 2014: 40) Bu noktada,
normallerin kendi var olma nedenlerini tanımlamak için anormallerin var
olmaya devam etmesi gereği akla gelmektedir. Damgalayanlar,
sorumluluklarını yükleyecek bir günah keçisine bağımlı olmuşlardır16.
Günah keçisi oluşturma, toplumsal damgayı hızlandırıcı bir görev de
görmektedir (Shoham, 1970: 101). Bu durum, belli bir kişiye ya da gruba karşı
toplumsal damgayı kristalleştirebilir. Günah keçisi oluşturma, normaller
tarafından kullanılan bir savunma mekanizması haline gelebilmektedir. Günah
keçisi bir kişi olabileceği gibi bir grup da olabilir. Toplumdaki tüm nefret,
içerlemeler ve başarısızlıklar, bu günah keçisine yönlendirilir. Sonunda bu
günah keçisi, sosyal damganın objesi haline gelebilmektedir (Shoham, 1970:
103). Böylece iktidar, damgalanmış bir günah keçisinin varlığıyla kendini
kötülüklerden arındırmakta ve dolayısıyla kendini rahatlatmaktadır. Sonuçta
iktidar, düzenin kötülüklerini ötekine yükleyerek, sosyal düzeni korumayı ister.
Sosyal düzeni tehdit eden davranışlar gösterdiği söylenen ötekiler ise başlarına
gelen kötülükleri “hak eder”ler (Karaduman, 2010: 2889). Öteki yani
damgalanan, her zaman "ait olunmayan, horlanan, korunulması gereken,
aşağılanan ve asla olunmak istenmeyen bir olgu" haline gelir (Erdem ve Şener,
2013: 344). Bundan böyle damgalanan, yaşanılan olumsuzluklardan ‘biz’
yerine sorumlu olandır, günah keçisidir. Neticede de damgalı olan kendine

Radikal Hinduizm, Hindistan siyasetinde 1980’lerde önemli bir faktör olarak ortaya çıkar.
Hindu milliyetçiler, Müslümanları “şeytan” olarak etiketlendirir. Müslümanlara karşı nefret ve
güvensizlik söylemi sıkça kullanılmaktadır ki bunun sonucunda şiddet eylemleri ortaya çıkar.
Hindu kimliğini kurgulamak için Müslümanların ötekileştirilerek günah keçisi haline
getirildiklerine yönelik yorumlar vardır. 1992 yılında radikal milliyetçi Hindular, 1528 yılında
inşa edilmiş bir camiyi yıkarlar. Bundan sonra iki kesim arasındaki çatışmalar şiddetlenmeye
başlar ve pek çok Müslüman yaşamını yitirir. Radikal milliyetçi Shiv Sena, Müslümanları “kötü”
olarak tanımlamaktadır. Ona göre bu “kötü” Müslümanlar, Pakistan’a sadık ve Hindistan’a ihanet
içindedirler. Müslümanların şiddet düşkünü olduğu, hırsız ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu
söylemektedir. Shiv Sena, Müslümanların Hindulara göre daha fazla çoğaldığını ve bu yüzden
Hinduların geleceğinin tehlikede olduğunu da sıklıkla vurgular. Ayrıca Müslümanların Hindu
kadınlara tecavüz ettiğini de iddia etmektedir. Ona göre Müslümanlar var olduğu sürece hiçbir
Hindu kadın güvende değildir (Roy, 2004). Kendi başarısızlıklarını Müslümanlara yükleyerek,
sorumluluktan kaçmaya çalışan Hindu liderlerin; bir günah keçisi metoforu kullandığı
söylenebilir.
16

17 | D a m g a S i y a s e t i
yakıştırılanı hiçbir zaman değiştiremez artık, çünkü "adı çıkandır" (Özçalık,
2008: 4).
(5) Damgalama, iktidarın "otorite ve kuvvet simgesi" haline de
gelebilmektedir. Normdan sapan bir grubun iktidar tarafından damgalanması,
iktidarın damgalayabilme gücünü göstermektedir. Başka bir ifadeyle
damgalama, iktidarın damgalama yapabilmedeki kuvvet ve otoritesinin bir
göstergesidir (Yücel, 1974: 664). Bu bağlamda, damgalama iktidarın bir çeşit
güç gösterisi şeklinde de görülebilir. Göz dağı verilen grupların, hâkim olan
grubun değerlerine uyması istenmektedir 17. Uyulmadığı takdirde karşılaşılacak
sonuç, damgalanmadır.
Aktörün yaşadığı bu sorunların, aktörün kimliğinde sıkıntılar
oluşturabileceği dikkate alındığında, yaşayabileceği “itibarsızlık”, “satatü
kaybı”, “gözden düşmüşlük” ya da adı her ne ise bu “saygınlığını yitirmişlik”
durumunun, aktörün bir çeşit damgalanmışlık algısını yaşadığını gösteren
önemli bir gösterge olduğu söylenebilir (Corrigan, 2004: 616).
Damgalama otoritesine sahip olanlar, bu damgalamayı resmi ya da gayrı resmi şekilde yapabilirler. Her iki türdeki damgalamanın, sonuçları ve etkileri
yönünden birbirine yakınlık içerisinde olduğu söylenebilir. Formal damgalama
ile aktör toplum içerisinde belirgin bir hale sokulmaktadır. Aktörün tehlikeli
olabileceği düşüncesi yaygınlaşmakta ve toplumdan dışlanmaktadır18 (Yücel,
1974: 665).

Kolomb günü, ABD’de her yıl Ekim ayının ikinci Pazartesi kutlanır. Kristof Kolomb’un kıtaya
gelişiyle başlayan katliamlar, yerlilerin kıtanın hakimiyetini kaybedişi ve verdikleri milyonlarca
ölü düşünüldüğünde, kutlanan günün Amerika yerlilerine gösterilen bir kuvvet ve otorite
gösterisi olduğu düşünülebilir. Örneğin 1500’lü yılların başında Florida bölgesinde yaşayan
yaklaşık 18 milyon yerli varken, nüfus 1600’lü yılların başında yüzbinlere düşmüştür. Eski
dünyadan, kıtaya gelen göçmen sayısı ise 40 milyon civarındadır (Çoruh, 2020: 616). 2020
yılında gerçekleşen Floyd gösterilerinde Columbus kentindeki Kolomb heykeli kaldırılmış olsa
da Kolomb günü kutlanmaya devam etmektedir.
18 Sürgün edilmenin, iktidarın önemli bir güç ve otorite gösterisi olduğu söylenebilir. Sürgün
edilen topluluklar hem resmi hem de gayr-i resmi olarak damgalanmaktadır. Örneğin, Sovyetler
Birliği’nin farklı toplumları Ruslaştırma politikası nedeniyle 1940’lı yıllarda sekiz etnik grup
(Kırım Tatarları, Volga Almanları ve Çeçenler de dahil) sürgün edilmiştir. Bu gruplar, Sibirya’ya
ve Orta Asya’ya sürülürler. Sürgün edilenlerin yerine daha “sadık” vatandaşlar yerleştirilir
(Conquest 1970). Franco döneminde de İspanyol birliğine tehdit olarak görülen Katalanlara karşı
sert önlemler alınmıştır. Örneğin eğitim alanında, “Purifying committees” adı altında oluşturulan
kurullar, Katalan öğretmenleri ülkenin uzak köşelerine sürgün eder. Onların yerine Katalanca
bilmeyen öğretmenler ülkenin farklı yerlerinden Katolonya’ya getirilir. Ayrıca büyük sayılarda
yapılan siyasal infazlar, iş verme ya da işten atma gücünün kullanılması, sadece İspanyolca
konuşan rahiplerin Barselona’daki kiliselerde görevlendirilmesi, Katalancanın kullanımının
17
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Formal damgalamaya, informal damgalama da eklendiğinde iktidar
kendi konumunu daha da güçlü hale getirebilir. Böylece iktidar, kendisinin
meşru olduğuna yönelik iddiaları yinelemekte, eleştirilere karşı kendisini
savunmaktadır.
(6) Damga siyasetinin bir diğer özelliği, iktidarın damgaladığı gruplar
için yeni damgalar üretmeyi sürdürmesidir. Başka bir ifadeyle, iktidar
damgalanmış grup için tek bir damgayla yetinmeyecektir. Zaman içerisinde
farklı damgalar kullanacaktır. Bunun nedeni ise Goffman’ın ifadesiyle “kimlik
karıştırıcılar”ın varlığıdır (Goffman, 2014: 82). Kimlik karıştırıcı, kendi içinde
tutarlı olan damgaları “parçalama eğilimi taşıyan işaretler"dir. Örneğin, iktidar
tarafından "negro" olarak damgalanan bireyin oldukça kültürlü, bilgili ve "ileri"
bir profil çizmesi, bu kişiye atfedilen damgalanmış kimliği karıştırmaktadır19.
Damgalar kullanılarak bir aktöre atfedilen kimlik, bu defa damgalananın lehine
dönebilir. Damgalı aktörün çevresindekilerin algısı karışabilir. Topluma bir
damga tehdidi olarak sunulan "şu kişiler aslında böyledir" gibi klişelerin
birdenbire yıkılması söz konusudur. Bu noktada, iktidar yeni bir söylem
geliştirmeli damgalamayı tekrar tutarlı hale getirmelidir aksi takdirde damga
siyasetiyle toplum üzerinde kurduğu otorite sarsılacaktır 20 (Goffman, 2014:
82).
yasaklanması, Katalanca kullananların cezalandırılıp dışlanması, iktidarın gücünü göstermesi ve
görselleştirmesi açısından değerlendirilebilir (Alesina ve Bryony, 2015).
19 Örneğin, ünlü Siyahi Matematikçi James J.Andrews (1930-1998), bugün dahi hala
çözülemeyen Andrew-Curtis varsayımlarını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca siyahi kimyager Alice
Augusto Ball, cüzzam için tedavi edici bir karışım bulmuştur. Bu karışım hakkında bir
makalesi, Journal of the American Chemical Society adlı dergide yayınlanır. Saygın bir bilimsel
dergide böyle bir makaleyi yayınlamak, özellikle bir siyahi kadın için alışılmadık bir başarıdır.
Bu türlü başarıların fazla öne çıkarılmaması, çeşitli kurumlar tarafından önlerinin kesilmesi,
iktidarın “kimlik karıştırıcı”ları görmek istememesinden kaynaklanabilir. Zira kimlik
karıştırıcılar arttığı zaman, iktidarın kurduğu toplumsal düzen bozulacaktır (Mendheim, 2007).
20 Cassius Clay olarak hayata başlayan Muhammed Ali, 1960 yılında Roma’da hafif sıklette altın
madalya alarak ünlü bir boksör olma yolunda ilk adımını atar. Ancak siyah olduğu için ırkçı
hareketlere maruz kalmaya devam eder. Örneğin, sadece beyazların girebildiği bir restorana
giden Clay, madalyasını göstermesine rağmen “Burada zencilere hizmet vermiyoruz!” uyarısını
işitir. 1964 yılında hacca giderek Müslüman olduğunu ilan eder ve adının Muhammed Ali
olduğunu söyler. Ona göre Cassius Clay bir köle ismidir ve artık kullanmayacaktır. Ancak
gazeteler, tercih ettiği ismi değil de Cassius Clay ismini kullanmaya devam ederler. Muhammed
Ali müzikle de ilgilenmektedir. Plakçısı Müslüman olmasına tepki gösterir ve tüm plakları
toplatılır. Muhammed Ali’nin başarılı Müslüman bir siyahi boksör olması, Müslümanlar ve
siyahlar üzerindeki damgaları sarsar niteliktedir. Muhammed Ali, kimlik karıştırıcılarından biri
olmuştur. İktidarın tanımlamaya çalıştığı Müslüman ve Siyah profilinden farklı bir görüntü çizer.
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(7) Damga siyasetinde iktidar, damgalı grupların normaller ile aynı
ortamda bulunmalarını istemeyecektir. Zira anormaller ve normallerin aynı
sosyal ortamda bulunmaları iktidar açısından rahatsız edici olabilir. Bu
ortamlarda, normallerin kafası karışabilir. Kimlik karıştırıcı özelliği bulunan
anormallerle, bu ortamlarda karşılaşma ihtimali yüksektir. Bu noktada, Fred
Davis’in "gedik açmak" adını verdiği bir süreçten de bahsetmek gerekir. “Gedik
açma”, normallerle damgalıların ilişkilerinin "kişisel bir seviye"ye çekilmesiyle
meydana gelen yakınlaşmadır. Zira sürekli temas halinde oldukları takdirde,
normal kişilerin zamanla damgalardan daha az rahatsız oldukları ve
normalleşme sürecinin gelişebildiği görülmüştür (Goffman, 2014: 91).
Bu durum, toplumda damgalılar ve normaller arasındaki uçurumun nasıl
kapanacağı konusunda da fikir vermektedir. Damgayı en aza indirebilmek için
kamusal alanda iki grubun da beraber olabileceği ortamlar hazırlanmalı, iki
grup da birbirini tanımalıdır. Ancak damga siyaseti uygulayan bir iktidar için
ortak sosyal alanlar tehlike arz eder. Bu yüzden iktidar, toplumsal yaşamı bu
temaslardan kaçınacak şekilde düzenleyebilir. Dolayısıyla özellikle kamusal
hayata yeni düzenlemeler getirebilir (Goffman, 2014: 42). İktidar, normallerin
bulunduğu ortamlara damgalı/anormalleri almamak için çeşitli kural,
yönetmelik ya da kanun çıkarabilir. Böylece normal olanın anormal olan ile
aynı ortamda bulunması önlenebilecektir21.
Goffman, karma ortamların "tekinsiz etkileşimler"e ortam
hazırlayabileceğini söylemektedir (Goffman, 2014: 49). Damgalılarla
22 yaşında dünya şampiyonu olur. Vietnam savaşına karşı çıkarak “benim onlarla sorunum yok”
der ve askere gitmeyi kabul etmez. Ve yeni damgalarla karşılaşır. Devlet ve medya, Muhammed
Ali’yi “halk düşmanı” olarak gösterirler (Farred, 1995: 38). Unvanları alınır ve bokstan
uzaklaştırılır (Townsend ve diğ., 2018). Uzun mücadeleler sonucunda boksa ve şampiyonluklara
geri dönse de “Beyaz ve Hristiyan güç odakları”, hem siyah hem de Müslüman birinin bir dünya
şampiyonu olmasını istememişlerdir (Harrison, 2001: 70). Ancak Muhammed Ali bir kimlik
karıştırıcı olmaya devam eder ve “Ben Amerikalı değilim. Ben siyah bir adamım” demeye devam
eder (Güven, 2019: 300).
21 1896 yılında Plessy v.Ferguson davasında, mahkeme trenlerdeki oturma şeklinin “beyazlar”
ve “renkliler” olarak ayrılmasına karar verir. Siyahlar, otobüslerde ise en arkada
oturabileceklerdir. Aynı dönemde siyahlar ve beyazlar ayrı okullarda okumakta, farklı
restoranlarda yemek yemektedirler. Kamusal alandaki tuvaletler bile farklıdır (Johnson, 2014;
Bowser, 2017). 1955 yılında Mrs.Parks otobüste oturduğu koltuğu bir beyaza vermeyi reddeder
ve mücadele sürecinin sembolü haline gelir (Bullard, 2003). Siyahlar ve Beyazların kamusal
alanda bu şekilde ayrılmasında, iki tarafın etkileşiminin azaltılmasının hedeflendiği
düşünülebilir. Böylece Beyazlar, Siyahlara vurulan damgaların geçersizliğini fark
edemeyeceklerdir. Irkçılığın sürmesi anlamına gelen bu yasaklar, Siyahlarla Beyazların yakın
ilişki kurmasını engellemektedir.
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normallerin etkileşimde olduğu "karma temas" olarak adlandırılan durumlarda,
damgalı birey bir "sahnedeymiş" gibi kendisini gözetim altında
hissedebilmektedir22 (Goffman, 2014: 45). Ancak temas arttıkça bu endişeler
sona erecektir. Dolayısıyla bu “tekinsizlik” iktidarın hedeflediği damga
siyasetinin başarısız olmasına neden olacaktır.
(8) Damga siyaseti, damgalı grubun kendi içerisinde dayanışma
sergilemesini sağlayabilir. Damgalı gruptakiler, damgalandıkları için ortak
bazı duygular hissederler ki zaten bu ortak duygular onları bir araya
getirmektedir. Damgalandıkları için kendilerini itibarsızlaştırılmış hissederler.
Normal olanlarla eşit olmayan bir konumda olduklarına inanarak, bu
adaletsizlikten dolayı kızgınlık ve bunalım sarmalına sürüklenirler. Normallere
güvenmezler, her zaman tetikte olma ihtiyacı duyarlar (Türedi, 2018: 62;
Türedi, 2019). Bu sarmal, grup içi dayanışmayı artırırken, grup dışına yönelik
öfkeyi de pekiştirir. Ayrıca bu duygular, aktörün düşüncelerini, kimliğini ve
davranışlarını etkileyen önemli birer kaynak haline gelirler (Zarakol, 2012:
136).
Bu duyguları taşıyan damgalı bireylerin bir araya gelerek çeşitli
organizasyonlar kurmaları ve örgütlenmeleri muhtemeldir. Hatta Goffman,
damgalı olanların bazı “aykırı” yayınları finanse ettiklerini söylemektedir. Bir
damgalı için bu yayınlar "dahil olduğu grubun gerçekliğini pekiştiren ve
sağlamlaştıran ortak hissiyatı ifade etmekte"dir. Bu yayınlarda, "bilindik
dostların ve düşmanların adları” anılır, “kıymetleri ya da alçaklıkları” teyit
edilir. Normallerin “aşırıya kaçan kötü muamelelerine ilişkin hem güncel hem
de tarihsel mezalim öyküleri” yazılır (Goffman, 2014: 57). Damgalı grubun
anlamlı bir hikayesi vardır ve bu hikâyeyi yaygınlaştırma ihtiyacı içindedir.

Türkiye’de 16 Temmuz 1982 yılında “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin
Kılık Kıyafetine Dair Yönetmelik” yürürlüğe girer (RG: 25.10.1982, 17849 sayılı). Yönetmelik,
kadın memurların başlarının açık olacağına ilişkin hükümleri içermekte, kamusal alanda
farklılıkların temasına engel olmaktadır. 30 Aralık 1982’de Yükseköğretim Kurulunun
yayınladığı genelgede başın açık olacağı hükmü getirilir (YÖK. N: 7327). 28 Şubat 1997 kararları
da benzer nitelikler taşımakta ve devletin “anormal” olarak tanımladığı kesim ile normallerin
karşılaşma alanları kısıtlanmaktadır. 2013 tarihinde kalkan bu yasak, orduevlerinde 16 Ağustos
2016’da kalkmıştır. Başörtülü kadınların orduevlerine girememesi yine iki kesim arasındaki
iletişimi engelleyici niteliktedir. Ordu tarafından “normal” olarak tanımlanan kesimin, “anormal”
olarak tanımlanan kesimle sık irtibatta olmasının önüne geçilerek, “kafa karıştırıcı”ların ortaya
çıkması önlenir.
22
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Dolayısıyla damgalılar arasındaki bu dayanışma, benzer yönelimli kitaplar için
önemli bir pazar olma görevi de görür (Goffman, 2014: 58)23.
Damgalı olanların temsilcisi olarak ortaya çıkan aktörlere de değinmek
gerekir. Kendisiyle aynı sıkıntıları paylaşan ancak diğerlerine göre sesi biraz
daha gür çıkan, biraz daha bilgili veya biraz daha iyi bağlantılara sahip damgalı
bir kişi, kendisini bir profesyonele dönüşmüş halde ve çalışmaların tüm
zamanını aldığı bir durumda bulabilir (Goffman, 2014: 58). Damgalı aktör,
dahil olduğu kategoriyi temsil etmek gibi yeni bir kariyerin kendisine
biçildiğini görebilir24 (Goffman, 2014: 59)
Damgalılar arasından çıkan grup lideri, başka kategorilerin
temsilcileriyle temas etmek zorunda kalacaktır. Bu temasın, kendilerini kapalı
çevrelerinden çıkmaya götüren şey olduğu düşünülür. Goffman, belki de tam
da bu temas yüzünden temsil ettikleri insanları artık temsil edemez hale
gelebilecekleri uyarısında da bulunmaktadır (Goffman, 2014: 60).
(9) Damga siyaseti, bireyi tek tipleştirir. İktidarın belirlediği normlar
çerçevesinde “normaller” ve “anormaller” belli bir imgeye sahip olurlar. İki
grubun da bir çeşit kamusal imgesi vardır. Buna, grubu tanımlayan bir "olgular

1909 yılında kurulan National Association for the Advancement of Colored People (Renkli
İnsanların Gelişmesi için Ulusal Birlik) adlı organizasyon, siyahlara karşı yapılan ırkçı
davranışlarla mücadele için yine siyahlar tarafından kurulmuştur. Universal Negro Improvement
Association (Evrensel Zenci İlerleme Birliği) da yine aynı dönemde aynı amaçlarla kurulur.
Martin Luther King’in başını çektiği Yurttaş Hakları Hareketi, 1960’larda eşit bir topluma
ulaşmayı hedeflemektedir. 1966'dan 1975'e kadar dünya çapında etkin olmuş Black
Power (Siyah Güç) hareketinin en önemli figürünün ise Malcom X olduğunu unutmamak
gerekir. Bu üç organizasyon ABD’de damgalı olarak yaşayan Siyahların kurduğu dayanışma
örnekleridir. Sadece Afro-Amerika kökenliler değil, Amerikan Yerlilerinin de damgalamalardan
nasibini alarak, kendi arasında dayanışma sergilediği görülür. Nitekim 1968 yılında kurulan
American Indian Movement (Kızılderili Hareketi) adlı organizasyonunun kurucuları Minneapolis
yerlileridir (Banks ve Erdoes, 2005). Indian Civil Rights Act (Kızılderili Sivil Haklar Kanunu)
da bir diğer benzer organizasyondur.
24 Malcom X (1925-1965), dahil olduğu kategoriyi temsil eden kişilere bir örnektir. 1960 yılında
New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca Afrikalı milletler hakkındaki resmi
toplantılara davet edilir. Fidel Castro ile de bir araya gelir. Yaptığı konuşmalar dinleyicileri
üzerinde güçlü etkiler bırakır. Amerika’daki Siyahların önemli bir kısmı tarafından sevilmekte
ve takip edilmektedir. İslam Ümmeti hareketinden ayrıldıktan sonra, Müslüman Camisi isimli
dini organizasyon ile Afro-Amerikan Birliği Örgütü'nü kurar. 1964 Kral Faysal ile görüşür,
Paris'teki Maison de la Mutualité gibi pek çok önemli mekânda ünlü konuşmalarını gerçekleştirir
(Haley, 2015). Martin Luther King de Malcom X gibi damgalı bir grup olan Afrika kökenli
Amerikalıların sözcüsü olarak öne çıkmıştır. Irk ayrımcılığına karşı görüşleriyle 1960’lı yıllarda
tanınmaya başlar. Siyahları aşağılayan uygulamaların yasal dayanağı olan Jim Crow yasalarına
karşı düzenlenen gösterilerin organizatörleri arasındadır. King, siyahların oy hakkı, ayrımcılığın
sona ermesi, çalışan hakları ve diğer temel haklar için gösteriler düzenler (Beshai, 2017).
23
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seçkisi" de denebilir (Goffman, 2014: 112). Bu seçki, o grup ile ilgili her şeyi
temsil ediyormuş gibi kullanılmaktadır. Sonuç olarak, bu olgular seçkisinden
belli bir damgalanma ortaya çıkmakta ve bütün grup aynı şekilde
damgalanmaktadır. Bireysel farklılıklar dikkate alınmayarak, grup için standart
bir damga kullanılır. Halbuki her birey, kendi başına biriciktir. Kendine
mahsus özellikleri ile dünyadaki herhangi bir kişiyle aynı değildir. Ancak
damgalanan grubun içerisinde yer aldığından, kişinin standartlaştırılmış bir rol
oynadığı düşünülerek, bireysel kimliği dikkate alınmaz25 (Goffman, 2014: 97).
Normaller, damgaladıkları bireye/gruba, bu damgaya uygun şekilde nasıl
davranacağı konusunda “kılavuz kodlar” bile sunarlar. Bu kodlara uymamak
“yolunu şaşırmak” olarak adlandırılır ki damgalı birey çoğu zaman kendinden
beklendiği gibi davranmak zorunda kalabilir (Goffman, 2014: 159).
(10) Damga siyaseti sonucunda, "toplumsal manada kılık
değiştirme"lerle karşılaşılabilir. Kişinin olduğundan farklı biri gibi görünmesi,
Goffman’ın deyimiyle “mış gibi” yapması; eğer damgası görünür değilse
mümkündür. Dolayısıyla bu noktada, damgalanan grubun görünür işaretlerinin
bulunması hususuna değinmek gerekir. Bir Afro-Amerikalının ten rengi, bir
Çinlinin örgü saçı26, takılan bir rozet, giyilen bir kıyafet, kişinin damgalı gruba
ait olduğunu göstermesi için yeterli olabilir. Ancak kıyafet ya da rozet gibi
çıkarılabilen işaretler, damgalı gruba ait olan kişinin kendisini gizlemesi için
fırsat tanırken; ten rengi, göz şekli gibi değişmesi neredeyse imkânsız özellikler
damganın gizlenmesini engeller.
Buna göre öncelikle damganın görünürlüğü, bilinirliğinden ayrılmalıdır.
Bir kişinin ya da grubun damgası görünüyorsa, başka grup ya da bireylerle basit
bir iletişim bile damganın bilinir hale gelmesini sağlayacaktır. Bu gibi
durumlarda, grup damgasını gizleyemez (Goffman, 2014: 87-88). Bu noktada,
damgası aşikâr olan kişilerle birlikte görünmeme isteğinden de bahsetmek

Çin’de yaşayan Tibetliler, Mançuryalılar, Uygurlar; Hindistan’daki Müslümanlar; Sri
Lanka’daki Tamil; Afganistan’daki Tajik’ler yaşadıkları ülkelerin asimile edici politikalarıyla
karşı karşıyadırlar. Bu asimilasyona karşı çıkarak kimliklerini korumak istediklerinde, grup
olarak aynı muameleye maruz kalmaktadırlar (Roy, 2004). İktidar, bireysel farklılıkları, bireysel
suçları görmezden gelerek, bireysel işlenen suçları da tüm gruba mal etmektedir.
26 “Çinli bir erkeğin saçının çift örgülü olmaması, bir raddede kültürel uyuma işaret ederdi. Ne
var ki bu durum, diğer Çinlilerin kafasında kişinin saygınlığıyla alakalı soru işaretleri oluştururdu
-özellikle de saç örgüsü kesme mecburiyetinin söz konusu olduğu cezaevinde yatıp yatmadığı
sorgulanırdı; devamında saç örgüsü kesme pratiği belli bir süre çok güçlü bir dirençle
karşılaşmıştır” (Goffman, 2014: 86)
25
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gerekir ki buna “damganın sıçraması” da denebilir (Goffman, 2014: 64).
Damgalı birey ile birlikte görünen kişilerin de aynı damgayla anılma olasılıkları
yükselmektedir. Örneğin Siyahlarla birlikte dolaşan bir Beyazın ten rengi
değişmeyecektir ancak zihinsel olarak siyahlaştığı ima edilerek ve “onlardan”
olduğu söylenerek dışlanabilir.
Goffman, damganın varlığını böyle açık bir biçimde gösteren işaretlere
"sembol" adını vermektedir. Bu semboller çoğunlukla görünürdür. İnsanı
itibarsızlaştıran bu göstergeler, “damga sembolleri”dir. Bu semboller
nedeniyle, sembolü taşıyan bireye ya da gruba biçilen değer düşecektir.
Goffman, "damga sembolleri"nin tam zıddı olan "statü sembolü" ya da "itbar
sembolü"nün de tanımını yapmaktadır. Bu sembollerin pozitif anlam yüklü
olduğunu ve görüldüğü birey ya da gruplara itibar veya statü kazandırdığını
vurgulamaktadır (Goffman, 2014: 82). Bu semboller elle tutulur olabilirken;
mevki, unvan gibi soyut da olabilmektedir.
Damgalı bir kişi ya da grup, kılık değiştirme yaşarken işte bu
görünür/görünmezlik hususu büyük önem arz eder. Zira görünür olmayan
damga işaretleriyle kılık değiştirmek çok daha kolaydır. Bu kılık değiştirmeler,
"olmadığı biri olduğunu” ya da "olduğu biri olmadığını” ispat etmeyi amaçlar27
(Goffman, 2014: 103-104). Damgalamaya maruz kalan grup, aslında bu
damgalamayı hak etmediğini gösterme gayreti içerisindedir28. Kılık değiştiren
damgalı aktör, “anlamlı bir hikâye” oluşturmaya çalışarak, kendisini

Nazi Almanyasında yaşayan Yahudilerin, kimliklerini gizleyerek, hatta bazılarının Nazi
üniforması giyerek toplumda var olmaya çalışmaları bir “çifte kimlik” ya da “kılık değiştirme”
örneği olarak gösterilebilir (Rubens, 2016). Başka bir örnek Japonya’dan verilebilir. Japonya’da
toplumun en alt seviyesinde olanlara “Burakumin” denilmektedir. Bu statü 1868 yılında kalkmış
olsa da, Burakuminler evlenebilmek ve işe girebilmek için geçmişte bir Burakumin olduklarını
gizleyerek, bir kılık değiştirme yaşarlar. 2001 yılında yaşanan Nonaka olayı da bu duruma bir
örnektir. Hirumi Nonaka, burakumin olduğunu gizleyen bir siyasetçidir. Burakumin olduğunun
anlaşılmasından sonra ülkenin önemli siyasal partilerinden LDP’nin başkanlık yarışından çekilir
ve Taro Aso partinin başkanı, geleceğin başbakanı olur (Yamaguchi, 2009).
28 Japonya’da yaşayan Koreliler bu duruma örnek olarak verilebilir. Kore’ye olan bağlılıklarını
öne sürerek Japon hükümeti ve Japon halkı tarafından ayrımcılıkla karşılaşan Koreli gençlerin
bir Japon gibi davranmaya çalıştığı görülmektedir. Kendi kimlikleriyle iş bulmalarının çok güç
olması nedeniyle Koreli gençler, Japon okullarına gitmekte ve sadece Japonca konuşmayı tercih
etmektedir. Japonya’daki en büyük ve en etkin Koreli sivil toplum kuruluşu Chongryon’un üye
sayısı son zamanlarda azalmıştır. Zira bu kuruluş, Kore ile bağlantıları nedeniyle Japon hükümeti
tarafından izlenmekte, toplumsal olarak hedef gösterilmektedir. Dolayısıyla tepki çekmemek
adına, Koreliler artık bu organizasyona üye olmayı bırakmıştır. Bu bağlamda, Koreli gençlerin,
kendi gerçek kimliklerini gizleyerek “kılık değiştirme” yaşadıkları söylenebilir (Tsutsu ve Shin,
2008).
27
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damgalayanların yanında “mış gibi” yapmaya çalışır (Goffman, 2014: 105).
Ürettiği hikâye ile içinde bulunduğu durumu meşrulaştırma gayretindedir.
Hikayesi kendi içinde tutarlı olmalıdır, aksi durumda inandırıcı olamayacak ve
damgalamalar artarak devam edecektir. Bu anlamlı hikâye, normallerin
gözünde damgasını hafifletecek ya da mazur gösterecek nitelikte olmalıdır.
Ancak bu noktada, damgalayan grup olan normallerin de damgalayabilmek için
“anlamlı bir hikaye”ye ihtiyaç duydukları unutulmamalıdır. Damgalanan
grubu, tüm kalıp yargı ve önyargılarla sarmalayan, damgaları meşrulaştıran
hikayeler lazımdır.
Goffman da bir yabancıyla karşılaşıldığında başlayan damgalama
sürecinden bahsederken, görünürlük hususuna büyük önem atfetmiştir.
"Görünürlük" kelimesi yerine "algılanabilirlik" ya da "aşikârlık" kelimelerinin
de kullanılabileceğini ancak anlamın değişmeyeceğini belirtir (Goffman, 2014:
30). Görünür olan işaret, bir grup ya da birey hakkında sahip olunan kalıp
yargıları ortaya çıkarabilir. Zira damgalama süreci, bu yabancının görüntüsü
üzerine yüklenen anlamlarla başlar. “Normal” olan biz ile “anormal” olan
yabancı arasında görünür olanlar üzerinden damgalama gerçekleşmektedir
(Goffman, 2014: 30). Görünür işaretlerin her zaman “gizlenebilir”
olamayacağına dikkat çeken Goffman, gizlenen işaretlerin de ortaya çıkma
ihtimalinden bahseder (Goffman, 2014: 33, 81).
Görünür işaretler sayesinde söz konusu birey ya da grup hakkındaki kalıp
yargıların doğru olduğuna inanılır (Goffman, 2014: 81). Aktörde var olan
görünürlük, karşı taraftaki kalıp yargıları harekete geçirebilir ki görünürlük
durumu ile damgalanma arasında doğrudan bir etkileşim vardır. Aktör, bu
görünür özelliklerini saklamaya ya da değiştirmeye çalışabilir. Bu çabalar ise
aktörün kimliğini olumsuz yönde etki edebileceği gibi, aktörün özgüvenini de
zedeleyebilmektedir.
Damgalar bireye, kendi rızası ve bilgisi dışında yüklenmiştir. Ancak
kimliği konusunda kafası karışan ise bizzat kendisidir (Goffman, 2014:37).
Bireyin kılık değiştirmesi ya da aldatıcı görünüm sergilemesi, onu “ikili bir
hayat”a yöneltmekte ve "farklı çifte yaşam biçimleri” oluşmaktadır (Goffman,
2014: 119). Goffman, bireyin kimliklerini idare etmeyi öğreneceği bilgisini
verir (Goffman, 2014: 122). Ancak birey, bazen maskesini çıkarıp rahatlamak
da isteyecektir (Goffman, 2014: 134). Bireyin bu şekilde sağlıksız bir kimlik

25 | D a m g a S i y a s e t i
geliştirmesine neden olan bu duruma “çifte kimlik bunalımı” adı verilebilir
(Türedi, 2021: 84).
Goffman, yaşanan bu kılık değiştirmeye “tasmayla yaşama pratiği” adını
da vermektedir (Goffman, 2014: 134). Bu durum, normallerin yanında aktörün
kendisini sürekli kontrol altında tutması anlamına gelmektedir (Goffman, 2014:
134). Buna göre damgalı aktör, normallerin yanında sürekli rol yapmak ve
tetikte olmak durumunda kalır. Ancak aktör, bu durumdan yorulabilir. Bu
yüzden, aktörün rahatlayabileceği alanlara ihtiyacı vardır. Aktörün
rahatlayabildiği bu alanları, "konaklama tesisi" olarak adlandıran Goffman,
siyasal alanda da kullanılabilecek bir kavram ortaya çıkarmıştır (Goffman,
2014: 134). Damgalanmış grupların “mış gibi” yapmaktan sıkılarak kendi
aksatıcı sosyalizasyon süreçlerini oluşturması, “dinlenme teisisleri”nin
niteliklerini farklılaştırmakta ve hatta iktidar için tehlikeli hale
getirebilmektedir.
Kılık değiştirmeyi seçen damgalı aktörün yaptığı şey, damgalarını kabul
etmektir. Kendisini damgalayanların önünde, gerçekte olmadığı bir kişi gibi rol
yapmaktadır. Ancak damgalı aktörün tercih edebileceği iki seçenek daha vardır:
Damgalarını reddetmek ve karşı-damgalamada bulunmak. Goffman,
damgalanmış grupların en fazla tercih edeceği seçeneğin damgalarını kabul
etmek ve düzeltmeye çalışmak olacağını söylemektedir.
Damga siyasetinin sayılan tüm bu özellikleri, geliştirilebilir niteliktedir.
Sayılan tüm bu özellikler, genel olarak, iktidarın meşruiyetini sağlamlaştırmaya
katkıda bulunurlar. Zira toplum nezdinde meşruiyetin kazanılması ve
sürdürülebilmesi, bir iktidarın karşılaşabileceği belki de en önemli
sorunsallardan biridir.
Damga siyasetinin özelliklerinden olan toplumda homojenite oluşturma,
toplumu kontrol etme, aykırı grupları dışlayıcı siyasaları uygulamaya koyma
(günah keçisi oluşturma, kimlik karıştırıcı icat etme, damga dili kullanma,
kamusal alandan dışlama, tek tipleştirme gibi), iktidarın toplumsal desteği
kazanma arzusunun bir ürünüdür. Bu siyasaların sonucu olarak, damgalara
maruz kalan grupta dayanışmanın oluşması ya da grupsal kılık değiştirme
yaşanması muhtemeldir. İktidarın uygulamaları ve bu uygulamalar sonucunda
dışlanan grupların verdiği tepkiler, bir bütün olarak damga siyasetini
oluşturmaktadır. Dolayısıyla damga siyasetini bütüncül olarak ele almak en
doğrusudur. Zira damga siyasetinin, damgalanan grup üzerinde doğurduğu
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sonuçların görmezden gelinmesi, damga siyasetinin eksik anlaşılmasına neden
olacaktır.
Kısacası, yeni kurulan bir devlet, meşruiyetinin sürekliliğini sağlama
çabasındadır. Bu amaç doğrultusunda pek çok araç kullanan iktidar, damga
siyasetini de bu araçlardan biri olarak kullanabilir. Damga siyaseti, bu
bağlamda, iktidar tarafından kullanılan bir yıldırma politikası olarak
düşünülebilir. Hatta dışlama, gayrı-meşrulaştırma ya da ötekileştirme
siyasalarını da kapsayan geniş bir yelpaze sunabilir. Dolayısıyla damga siyaseti
çok kapsamlıdır. Kullandığı basmakalıp ifadelerle, benzer siyaset çeşitlerinden
kendisini ayırmakta ve onları kuşatan bir konuma yükselmektedir.
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Damga Siyasetinin Özellikleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Damga siyasetinde, olumsuz klişe sözcük ya da söz öbekleri
kullanılarak bir damga dili oluşturulur.
Damga siyaseti, toplumda homojenite/tek seslilik oluşturmayı
hedefler.
Ötekileştirme, dışlama, düşmanlaştırma, damga siyasetinin
sonuçlarındandır.
Damga siyaseti, toplumu kontrol etme araçlarından biridir.
Damga siyaseti, bir otorite ve kuvvet simgesidir. Bir güç gösterisi
olarak da görülebilir.
Damga siyaseti, günah keçisi oluşturabilir. Zira günah keçisi, bir
savunma mekanizması işlevi görmektedir.
Kimlik karıştırıcılar nedeniyle, iktidar, damgalı grup hakkında yeni
damgalar üretmekte ve damgaları tazelemektedir.
Damgalı grupta, grup-içi dayanışma söz konusudur.
Bireyin biricikliği yok sayılır. Tüm grup, bireyler yok sayılarak aynı
şekilde damgalanır.
Damgalanan grup, toplumsal manada bir kılık değiştirme
yaşayabilir.
Kılık
değiştirirken
“anlamlı
bir
hikâye”
oluşturulmalıdır.
Damgalı birey/grup ile görünmek, normallerin kaçındığı bir
davranıştır. Zira damga, üzerlerine sıçrayabilir.
Damgalı birey; itibarsız, kızgın, güvensiz ve bunalımlı hisseder. Bu
duygular, grup-içi dayanışmayı artırır.
Her damga işareti görünür olmayabilir. Görünür damga
işaretlerini gizlemek daha zordur.
Birey/gruptaki ‘damga sembolleri’ itibarsızlaştırılmaya neden
olurken; ‘statü/itibar sembolleri’ ise pozitif anlam yüklüdür.
Damgalayanlar ve damgalananların aynı ortamda uzun süre
birlikte vakit geçirmeleri istenmez.
Damgalı grubun üç seçeneği vardır: Damgalarını kabul etme,
Damgalarını reddetme ve Karşı-damgalamada bulunma.
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Yıl: 1591
Yer: Rusya’nın Uglich şehri.
“Şehir çanlarının çalmasıyla, kent sakinleri genç prensin
cesedini bulurlar. Yapılan soruşturma, 200 vatandaşın
cezalandırılması, küçük prensin yakınlarının hapsedilmesi ve
Çariçe’nin bir manastıra gönderilmesiyle neticelenir. Ancak
cezalandırılan biri daha vardır, o da kente ölüm haberini veren
şehrin çanıdır. Çan, kuleden indirilir ve kent sakinlerinin
önünde kırbaçlanır, zili (dili) sökülür ve Sibirya Hanlığı’nın
eski merkezi olan Tobolsk’a, üzerinde “Uglich’ten sürgün
edilen kalpsiz şey” yazan bir evrakla sürgüne gönderilir. Çan,
sürgünde 300 yıl geçirdikten sonra müzeye konulmuştur”.
(Man, 2016: 1151)

BÖLÜM 2:
ULUS İNŞA SÜREÇLERİ ve DAMGA SİYASETİ
Ulus, ulus-devlet, ulus-inşası gibi hususların önemi, bugün ulusdevletlerin mücadele ettiği birçok sorunun varlığında kendisini göstermektedir.
Zira yaşanan sorunların en önemli kaynaklarından biri ulus-inşa süreçlerinde
tecrübe edilen olumsuzluklardır (Verba, 1965: 555). Ulus-inşa süreçlerinde
yaşanan acıların ve travmaların, bir toplumsal hafıza şeklinde nesilden nesile
aktarımıyla, sorunlar kronikleşebilir. Bu kronik sorunların çözümü için ise
sonradan gelen iktidarların yapabilecekleri sınırlıdır29.
Ulus-inşa süreçlerinde, iktidarlar toplumsal kontrolü sağlamak ve ulusal
kimliği oluşturmak isterler. Otorite ve kuvvetin kendisinde olduğunu
göstermesi, kendi normlarını hâkim kılmaya çalışması da yine ulus devletin
amaçları arasındadır. Bu amaçlara ulaşabilmek için damga siyasetinin

1651 Barcelona Kuşatması ile İspanyolların egemenliği altına giren Katalanların yüzyıllar
boyu yaşadığı olumsuz anıların, bugün dahi onarılamadığı görülmektedir. Örneğin Franco
döneminde Katalanların tüm siyasi ve kültürel kurumları kapatılmış, İspanya’dan Katalonya’ya
göç politikası uygulanmış, Katalancanın halka açık alanlarda konuşulması, Katalanca yayınların
okunması ve yazılması yasaklanmıştır. (Demir, 2018: 70-90). Yaşanan bu sorunların tamiri için
bazı politikalar uygulansa da bugün geçmişte yaşananlar hala unutulamamıştır.
29
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kullanılabilmesi mümkündür. Zira damga siyaseti ulus-devletin hedeflerine
ulaşabilmesine yardımcı olacak niteliklere sahiptir.
Dolayısıyla bu bölümde “Ulus-inşası ve damga siyasetinin kesişme
noktaları var mıdır? Varsa nelerdir?” sorusunun cevabı aranacaktır. Ulus-inşası
ve damga siyasetinin kesişim alanlarına ulaşabilmek için E. Hobsbawm,
E.Gellner ve A.Smith’in düşünceleri üzerine yoğunlaşılmıştır. Hobsbawm,
Gellner ve Smith, sırasıyla Modernist ve Etno-Sembolcü yaklaşımların
öncüleridir. Onların bu öncü rolü, ulus-devlet inşasının damga siyaseti ile ilgili
kesişim alanlarının belirlenmesinde isabetli tespitlerin yapılacağı kanısını
kuvvetlendirmektedir (Altunoğlu, 2010; Türedi, 2019). Ancak her zaman
hatırda tutulması gereken nokta, damga siyasetinin sadece ulus-inşa
süreçlerinde kullanılan bir siyasa olmadığıdır.

2.1. Damga Siyaseti ve Ulus-Devlet İnşası
Ulus kavramının tanımı hususunda çok çeşitli görüşler mevcutsa da bu
görüşler primordialist (ilkçi), modernist ve etno-sembolcü başlıkları altında
toplanabilmektedir. Ulusun eski çağlardan beri değişmeden bugüne kadar
geldiğini iddia eden İlkçi görüş, ulusun genetik ya da kültürel özellikleri
üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu görüşleri savunan düşünürler arasında
Pierrevon den Berghe, Frantisek Palacky, Eoin MacNeill, Nicolae Iorga ve
Clifford Geertz sayılabilir.
Tom Nairn, Michael Hechter, John Breuilly, Paul R. Brass, Eric
Hobsbawn, Ernest Gellner, Benedict Anderson, Miroslav Hroch gibi
düşünürlerin başını çektiği Modernist görüşe göre ise ulus, modern çağa ait bir
olgudur. Ulusun ya da ulusçuluğun kapitalizm, sanayileşme, kentleşme gibi
modern süreçlerden bağımsız düşünülemeyeceğini savunan Modernistler,
ulusçuluğu doğuran ortamın sadece modern çağda mevcut olduğunu ileri
sürmektedirler. Dengesiz kalkınma (Tom Nairn), iç sömürgecilik (Michael
Hechter), seçkinler (Paul Brass), icat edilen gelenekler (E. Hobsbawm), yüksek
kültür (E. Gellner), hayali cemaatler (B. Anderson) gibi farklı olgular üzerinde
yoğunlaşan Modernist düşünürler, ulusun ortaya çıkışının ardındaki nedenlerin
modernleşmeden kaynaklandığını vurgularlar.
John Armstrong, Anthony Smith ya da John Hutchinson gibi
düşünürlerin egemenliğindeki Etno-sembolcü yaklaşım ise bu iki görüşün
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ortasında bir yer edinmeyi tercih eder. Bugünkü milletlerin/ulusların modern
öncesi etnik toplulukların bir devamı olduğunu düşünen Etno-sembolcü
düşünürler, etnik toplulukların bir millete dönüşmesini ise modern çağların bir
ürünü olarak görür. Mitlerin ve sembollerin bu dönüşümdeki yerine dikkat
çeken düşünürler, mit ve semboller sayesinde siyasallaşan ya da
siyasallaştırılan bir etnieden bahsederler (Özkırımlı, 2008: 218-219).
Modernist, İlkçi ve Etno-sembolcü görüşlere göre ulus tanımı da farklılık
arz etmektedir. Kitabın odak noktasından uzaklaşmamak adına, ulusun tanımı
ve oluşumu konusunda Modernist yaklaşımı benimseyen Gellner ve
Hobsbawm ile Etno-Sembolcü Smith’in görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.
Modernist görüşe sahip E. Gellner, bir ulusun üyesi olmanın doğuştan
sahip olunan bir özellik olmadığını, ancak bugün öyle bir görünüme
kavuştuğunu söylemektedir (Gellner, 2006: 77). Gellner’e göre ulusun varlığı
modern dönemin bir ürünüdür. Endüstri Devrimi’yle, tüm nüfusun standart bir
dilde okuyup yazmasının gerekli hale geldiğini, bu dili çocuğa öğreten ve aynı
zamanda ona bir kimlik verenin okullar olduğunu savunur. Ona göre böyle
kitlesel bir eğitim sistemini ayakta tutacak olan ise modern ulus-devlettir
(Özkırımlı, 2008: 166). Gellner, bu mantık silsilesi içerisinde ulus-devlet
düşüncesinin, endüstriyel modern toplumun bir ürünü olarak ortaya çıktığını
iddia etmektedir. Endüstrileşmenin bir ihtiyacı olarak ortaya çıkan eğitim
sisteminin idamesi için ulus-devletin kurulması gereğini anlatmaya çalışır.
Uluslaşmayı; sanayileşme, modernleşme ve kapitalistleşme süreçleriyle
ilişkilendiren Gellner, ‘yüksek kültürler’ kavramını ortaya atar. Gellner’in
“yüksek kültür” olarak tanımladığı olgu, sanayileşmenin devam etmesine
ihtiyaç duyan elitlerin sahip olduğu kültürdür. Yüksek kültürün, elitler
tarafından alt kültüre empoze edilmesinden bahsetmektedir. Bu yüksek
kültürün alt kültürler tarafından paylaşılarak ortak bir değer haline gelmesiyle,
ulus-devletlerin ortaya çıktığını iddia eder. Bir topluluğu bir arada tutan da işte
bu yüksek kültürdür (Gellner, 2006). Gellner, ulusçuluk çağının sona ermesinin
beklenmemesi gerektiğini, zira siyasal birimle kültürün çakışmasının geçerli
olmaya devam edeceğini de söylemektedir (Gellner, 2006: 213). Kısacası
Gellner için ulus, endüstrileşmenin gereklerini sağlayabilmek için elitler
tarafından topluma dayatılan “yüksek kültür”ün, tüm topluluk tarafından
benimsenmesiyle ortaya çıkmaktadır.

31 | D a m g a S i y a s e t i
Gellner gibi ulusu çağın bir ürünü olarak gören bir diğer düşünür Eric
Hobsbawm’dır. Hobsbawm’a göre uluslar modernleşmenin oluşturduğu
atmosfer içerisinde hayat bulabilmişlerdir. Ona göre ulus düşüncesinin
yaygınlaşmasında, matbaanın ve kitle okur-yazarlığının yükselişe geçmesi
önemli rol oynamıştır. Bu noktada, matbaa ve okur-yazarlık gibi hususların
modern çağın ürünleri olduğu unutulmamalıdır. Ulus fikrinin ekonomiyle
yakından bağlantılı olduğunu düşünen Hobsbawm, Sanayi Devrimi’nden sonra
“icat edilen gelenekler”in grup aidiyetini, toplumsallaştırmayı ve otorite
ilişkilerini meşrulaştırmayı hedeflediğini iddia etmektedir (Hobsbawm ve
Ranger, 2006: 12; Hobsbawm, 1995: 24; Touraine, 1993: 116). “Eski gibi
görünen ya da eski olma iddiasındaki ‘gelenekler’in kökenleri”nin yakın
geçmişe dayandığını ve bu geleneklerin ulus-devletin meşruiyeti için icat
edildiğini belirtmektedir (Hobsbawm ve Ranger, 2006: 1). Ulusları “icat
edilmiş gelenekler”in bir ürünü olarak gören Hobsbawm şöyle demektedir:
“Analitik düzlemde milliyetçilik milletlerden önce gelir. Milletler devletleri ve
milliyetçilikleri yaratmaz, doğru olan bunun tam tersidir” (Hobsbawm, 1995:
24).
Etno-sembolcü görüşün öncüsü olan Anthony Smith ise ulusu "tarihi bir
toprağı, ortak mitleri, tarihi belleği, kitlesel bir kamu kültürünü, ortak bir
ekonomiyi, ortak yasal hak ve görevleri paylaşan bir insan topluluğunun adı"
olarak tanımlamaktadır (Smith, 1994: 32). Kültürel anlamda bir ethnienin var
olduğunu düşünen Smith, bu ethnienin modern çağlarla birlikte
siyasallaştırıldığını düşünmektedir. Ulus-devletin kuruluşu için böyle bir
siyasallaşmanın gerekli olduğunu da vurgular. Modern milliyetçiliklerde güçlü
bir aidiyetin söz konusu olduğunu da belirten Smith, bu nedenle bir ethnienin
ulus olmak amacıyla üyelerini vatandaşa dönüştürmesi gerektiğini söyler
(Smith, 2002: 55, 216).
Topluluk üyelerini harekete geçirmek için ortak bir siyasal amacın
gerekli olduğunu düşünen Smith, mitler veya seremoniler gibi unsurları bu
bağlamda önemli görmektedir (Smith, 2002: 217). Ona göre milli kimlik
kapsayıcıdır ve yurttaşlara temel bir siyasi bağlılık sağlamaktadır (Smith, 1994:
222). Milli kimliğin toplumsallaştırıcı özelliğine de değinen Smith’in
görüşlerinde ortak tarih, ortak mit, gibi kavramların öne çıktığı görülmektedir
(Smith, 2009: 35).
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Tüm bunlardan hareketle, bir etnie olsun ya da olmasın ulus-devlet inşası
için bir topluluğun siyasallaştırılması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu görevi
üstlenen kurucu elitler ise Hobsbawm’a göre gelenek icat ederek, Gellner’e
göre matbaayı ve okulları kullanarak, Smith’e göre ortak mitler ve ortak tarih
oluşturarak ulus-devlet inşasını başarmaya çalışmaktadır.
Peki, ulus devleti kurmaya çalışan elitler kendi meşruiyetlerinin
sağlanabilmesi, toplumsal kontrolün ele geçirilmesi, kendine yönelik bir
sadakat oluşturabilmesi için damga siyaseti kullanabilirler mi? Ulus ve ulusdevlet inşası süreçlerine A. Smith, E. Gellner ve E. Habsbawm’ın bakış
açısından bakıldığında, bu durum büyük bir olasılık olarak görünmektedir. Zira
bu üç öncü düşünürün görüşlerinde, damga siyasetinin işaretlerini bulmak
mümkündür. Bu bağlamda, ulus-inşa sürecinden bahseden A. Smith, E. Gellner
ve E. Habsbawm’ın fikirleri ile Damga Siyaseti’nin kesişme noktaları aşağıda
maddeler halinde ele alınmıştır.

2.1.1. E. Gellner ve “Toplumsal müeyyide” Düşüncesi
Ernest Gellner, ulus-inşası sürecinde bazı grupların sosyal müeyyidelerle
karşılaşabileceğinden bahsetmektedir. Bu müeyyidelerden birini "alay etmek"
olarak örneklendiren Gellner, alay etmenin bir çeşit damgalama olduğundan
söz etmez. Fakat alay etme hareketinin bir damgalama olduğunu E.Goffman
haber vermektedir (Goffman, 2014: 45, 48).
Alay etmek, basit bir müeyyide gibi görünse de aslında oldukça güçlü bir
yaptırımdır. Zira Goffman’ın da belirttiği gibi bu küçük alaylar birikmekte ve
büyük bir yekûn oluşturmaktadır. Bu “büyük yekûn” ise damgalamaya
dönüşerek, aktör üzerinde damgalanmışlığın her türlü özelliğinin ortaya
çıkmasına neden olur30.
Alay etme, söz öbekleri üzerinden yapıldığı için bir sözel şiddet olarak
da değerlendirilebilir (Sabuncuoğlu ve diğ., 2006: 31). Bu söz öbekleri sık
kullanıldığında, hedefteki grup üzerine yapışır ve grubun adı anıldığında bu söz
öbekleriyle birlikte hatırlanır.
Gellner’e göre eğer yönetici elit tek bir zihinsel yapıya sahipse, bu
zihinsel yapıya sahip olmayan toplum üyeleri, elitler için bir aykırılık teşkil
Damgalanan bireyde bazı duygusal değişimler meydana gelir. İlk olarak kendisini itibarsız
hisseder. Sonrasında diğerleriyle eşit olmadığını düşünür. Üçüncü olarak şüpheci ve güvensiz
olur. Ve son olarak da kızgın ve bunalımlı bir hal alır (Türedi, 2019).
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edecektir (Gellner, 2006: 191). Bu aykırılıkları ayıklayabilmek için sözel şiddet
iktidar elitleri için başvurulacak bir araç haline gelebilir. Alay edilerek sözel
şiddete maruz kalan bu grupların, bir çeşit damgalama siyasetine maruz
kaldıklarını söylemek yanlış olmayacaktır 31. Bu grupların damga siyasetine
maruz kaldıklarını söylemek için birkaç neden vardır. İlk olarak, “alay etme”
olarak ifade edilen söz öbekleri kullanılmaktadır. Bu söz öbekleri, bir çeşit
damga dili olarak da görülebilir. Dolayısıyla alaycı ifadeler grupla özdeş haline
gelerek, bir damga etkisi oluşturacaktır. İkinci olarak, alaya alınan kimse,
hakarete uğramaktan doğan üzüntü nedeniyle kendisinin küçük görüldüğünü
hissetmektedir (Tözlüyurt, 2016: 120). Bu duygu ise damgalanmış bir aktörün
hissettiği “itibarsızlık”, “aşağılanma”, “diğerleriyle eşit olmama” gibi
duygularla paraleldir (Goffman, 2014: 61).
Sözel şiddet kullanılarak iktidar tarafından damgalanmaya maruz kalan
her grup, siyasal açıdan bir müeyyideyle karşı karşıya kalmaktadır. Toplumun
geri kalan kısmı aynı damgalanmaya maruz kalmamak için bu gruptan
uzaklaşır. Zira bir damganın "damgalı bireyden, yakinen irtibatta bulunduğu
insanlara sıçrama eğilimi, genellikle böyle ilişkilerden ya kaçınma ya da söz
konusu oldukları yerde onları sonlandırma eğilimine sebebiyet vermekte"dir
(Goffman, 2014: 64). Toplumsal düşüncede, "ile" kelimesinin yaydığı bilgiyi
ya da algıyı unutmamak gerekir. Buna göre biri “ile” görülmek, onun
düşüncelerini paylaştığın anlamına gelmektedir. Goffman da biri "ile" olmanın,
onunla topluluk içerisinde görülmenin, bir yerde yemek yemenin "onun
grubuna mensup olmak" anlamına geldiğini vurgulamaktadır. Goffman,
"diğerleri neyse onun da o olduğu farz edilir" demektedir (Goffman, 2014: 87).
“Birlikte görülmeyelim” türü ifadeler bu bağlamda değerlendirilebilir.

Alay eden kişi, büyüklenir ve alay ettiği kişiyi küçümser. Kendi inanç, değer, düşünce ve
davranışlarını beğenir ancak karşısındakini beğenmez. Alay edileni küçük, hakir, değersiz,
önemsiz ve ikinci sınıf görür. Örneğin 2018 Ocak ayında ABD başkanı D.Trump; Haiti, ElSalvador ve tüm Afrika ülkelerini “shithole countries”, yani “iğrenç/berbat ülkeler” olarak
tanımlar (The Guardian, 12 Ocak 2018). Bu, Beyaz Adamın kendisini üstün görmesinden başka
bir şey değildir. Başka bir örnek olarak, ABD’deki kitle iletişim araçlarında, Amerikan yerlilerine
karşı takınılan aşağılayıcı tutumdan bahsedilebilir. Amerika yerlilerinin kültürü, gelenekleri,
tarihi dini ve değerleri alay konusu olmaktadır. Amerikan yerlileri tarafından törensel anlamı
olan ve para yerine de kullanılan wampum adlı boncuklar, alaya alınan adetlerden bir tanesidir.
Ayrıca ABD’de pek çok okul, kurum ve takımda Amerikan yerlilerini aşağılayıcı başlıklar,
maskotlar ve sloganlar kullanılmaya hala devam etmektedir (Locklear, 2011: 153). Amerikan
yerlileri alaya alınmakta, sözel şiddete maruz kalmaktadır.
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Dolayısıyla belirli kişiler "ile" görülmenin sonuçlarını göz önüne almak
gerekir32.
Bu yüzden, sözel şiddete maruz kalan grup, toplumdaki diğer üyeler
tarafından yalnız bırakılır. Çünkü toplumun diğer üyeleri, bu damgalanan
grupla özdeşleştirilerek aynı alaylara maruz kalmak istemez ve alay edilen grup
yalnızlaşır. İktidar, hedefteki grubu yalnızlaştırarak hedefine ulaşmış olacaktır.
Çünkü hedefteki grup ya iktidara boyun eğecek ya da ötekileştirilmeyi kabul
ederek dışlanacaktır.
Gellner’in ulus-devlet inşasında görüldüğünü iddia ettiği bu “alay etme”
olgusu, Goffman’ın detaylı çözümlemeleriyle derinleştirilebilir. Böylece, ulusdevlet inşası sırasında iktidar tarafından başlatılan ve yaygınlaştırılan “alay
etme” hareketinin, damga siyasetinin bir işareti olduğu söylenebilir.

2.1.2. E. Gellner ve “Damgalanmış azınlıklar” Düşüncesi
Ulus-inşa süreçlerini açıklarken, Gellner’in “damgalanmış azınlıklar”
kavramını kullanması dikkat çekicidir. Gellner’e göre tarım toplumlarında
bankacılık, denizcilik, madencilik gibi bazı konularda uzmanlaşmış olan
gruplar vardır. Bu grupların bazı mesleklerde uzmanlaşmaları toplum
tarafından kabul edilmiştir. Ancak ulus-devletin ortaya çıkışıyla, bu gruplar
damgalanmaya ve aşağılanmaya başlanmıştır. Ellerinde tuttukları ve
uzmanlaştıkları meslekler dolayısıyla, toplumun bu gruplara içten içe beslediği
içerleme duygusu, ulus-devlet tarafından öne çıkarılmıştır. Böylece toplumun
genelinin de katıldığı bir “aşağılanma piyesi"nin oynandığından söz
edilmektedir (Gellner, 2006: 196).
Toplumun geneli bahsi geçen azınlıklara neden içerlemektedir?
Gellner’e göre bu azınlık grupların ellerinde tuttukları meslekler, onları
imtiyazlı hale getirmiş, kazançlarını artırmıştır. Bu yüzden Gellner, toplumun
1933 yılında Nazi Almanya’sındaki baskılara dayanamayarak Türkiye’ye göç eden Alman
asıllı Yahudi bilim insanlarının Türkiye’de yaşadıkları, bu konuya örnek olarak verilebilir.
Alman asıllı Yahudi bilim insanları, Nazi Almanya’sına bağlı olan ve Türkiye’de yaşayan diğer
Almanlarla görüşemezler. Çünkü “ari ırka mensup” Almanların toplum içerisinde “ari olmayan
Yahudi Almanlarla” görülmeleri uygun bulunmaz. İstanbul Üniversitesi’nde İktisat profesörü
olan Fritz Neumark’a gelen Hans Grosskettler, Neumark gibi Yahudi olanların diğer Almanlarla
birlikte görülmemesi gerektiğine dair Alman Başkolonsluğu’nun emrini bildirir. Dışarıdaki
görüşmelere son verilmeli ve ev ziyaretleri de kısıtlanmalıdır. Zaten Nazilere sadık Almanlar da
bu mülteci Almanlarla görüşmeyi kesmişler ve birlikte görülmek istememişlerdir (Neumark,
2008: 94).
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genelinin, bu azınlıkların elindekilere “göz diktiği”ni belirtmektedir (Gellner,
2006: 196).
Peki; devlet, bahsi geçen azınlıklara bu damgalamayı neden
yapmaktadır? Bunun devlet açısından "siyasal bir hesap" olduğunu iddia eden
Gellner, damga siyaseti açısından oldukça kullanışlı teorik açılımlar
sağlamaktadır (Gellner, 2006: 196). Ona göre devlet, bu azınlıkları
damgalayarak azınlığın sahip olduğu servetten dolayı toplumdaki
hoşnutsuzluğu gidermeye çalışmaktadır. Bu grupları damgalayarak, ellerindeki
var olan imtiyazları geri alır. Böylece yeni ulus-devletin, bu grupları topluma
bir günah keçisi olarak sunduğu da söylenebilir. Bu günah keçilerini
olumsuzluklardan sorumlu tutarak, bir savunma mekanizması geliştiren yeni
ulus-devletin, kendi otorite ve kuvvetini hem bu gruplara hem de tüm topluma
ispatlamaya çalıştığı da düşünülebilir. Toplumun sempatisini kazanmaya
çalışan yeni iktidar, imtiyazlı gruplara yönelik kızgınlıkları gün yüzüne
çıkararak, bu çatışmadan fayda sağlamaya çalışmaktadır33.
Kısacası, Goffman’dan bahsetmese de “damga” ifadesiyle Gellner’in
kastettiği anlayışın, damga siyasetiyle örtüştüğü görülmektedir. Nitekim damga
siyaseti, toplumda bazı grupların damgalanmasıyla toplumsal birliğin
sağlanabileceğini iddia etmektedir. Bu imtiyazlı grupların damgalanmasıyla,
hem bu grupların elinde olan imtiyazlar alınacak hem de tüm olumsuzlukların
faturası bu grupların üzerine yıkılabilecektir. Damga siyaseti açısından bir
günah keçisi oluşturma olarak görülebilecek olan bu siyasa, Gellner’in
azınlıkların damgalanması anlayışıyla örtüşmektedir. Gellner’in özellikle
damga kelimesini kullanması, ulus-inşasındaki bazı grupların karşılaşacağı
toplumsal müeyyideler hakkında kendisinin düşündüğünü göstermektedir. Bu
müeyyidelerin, alay etme gibi hafif görünen bir hareketle başlaması ve

1300’lü yılından itibaren, Yahudiler Hristiyan Avrupa'da genellikle dışlanan bir grup olmuştur.
Bu dışlanmanın nedenlerinden biri faiz ile borç para vermesine izin verilen tek grup olmalarıdır.
Çünkü faizcilik Kilise tarafından Katoliklere yasaklanmış ve Yahudiler önde gelen tefeciler
hâline gelmiştir. Hristiyan kralların ise kendilerine sermaye sağlayabilen Yahudilerle finansal
alışverişe girdikleri görülür. Böylece Yahudiler, para işleriyle uğraşan ayrıcalıklı bir sınıf olarak
ortaya çıkmış ancak göreceli olarak sahip oldukları bu zenginlik zaten sıkıntılı olan imajlarını
olumsuz etkilemiştir. Krallar tarafından hem korunan hem de nefret edilen bir konumda
olmuşlardır. Sahip oldukları ayrıcalıklar ellerinden alınıp 1290’da İngiltere’den, 1394’te
Fransa’dan ve 1492’de İspanya’dan sürülmüşlerdir (Tekin, 2008).
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“aşağılanma piyesi”ne dönüşmesi, damgalanmanın ulus-inşa süreçlerinde
ulaşabileceği noktayı haber vermektedir.

2.1.3. E. Hobsbawm ve Yeni Statü Sistemleri
Eric Hobsbawm’a göre ulus-inşa sürecinde halkı denetim altına almanın
yöntemlerinden biri “yeni statü sistemleri” icat etmektir (Özkırımlı, 2008: 148).
Yeni siyasal sistemin gelmesiyle, eski düzene ait statü sistemi geçerli değildir
ki bunun anlamı, toplumda statü sahibi grupların artık değiştiğidir34 (Çaputlu,
2019: 73). Olumsuz yönde statüsü değişen gruplar, çeşitli duygusal sıkıntılar
yaşayabilirler. Goffman’ın terminolojisiyle konuya bakılırsa, kendilerini
itibarsız, aşağılanmış, korku ve şüphe içinde bulabilirler (Goffman, 2014: 33).
Eski sistemde saygı ve itibar gören bir kişi, yeni sistemde itibarsız olabilir.
Örneğin, Nazi döneminde itibarlı konumda olan devlet yöneticileri, savaş
bittikten sonra yeni dönemde gözden düşen, hatta cezalandırılan kişiler
olmuşlardır.
Ulus-devletin inşası sırasında bir önceki sistemin ayrıcalıklı sınıflarının
saf dışı bırakılması, yeni devletin meşruiyeti açısından önemli bir adımdır
(Wilson, 1963: 88). Bu amaçla, önceki sistemin adalet, siyaset ya da ekonomi
alanındaki kurumlarının yetersizliği gösterilmeye çalışılır. Başka bir ifadeyle,
eski sistemin itibarsızlaştırılması söz konusudur (Wilson, 1963: 90). Aynı
zamanda yeni devlet, eski devletin yerine geçmeye hazır olduğunu göstermeye
de çalışır. Alternatif ekonomik, sosyal ve siyasal ilişkiler üreterek, ulus devletin
yeni statü sitemini oluştururlar (Wilson, 1963: 92).
Bu noktada, Erving Goffman’ın damganın iki çeşidinden bahsettiğini
hatırlatmak gerekir. Biri, damganın varlığını gösteren sembollerdir ki bunlara
“damga sembolleri” adını verir (Goffman, 2014: 81). Bu semboller nedeniyle

Smith ulus-inşası sırasında imparatorluk dönemine ait olarak görülen "ruhani güçler”in
aşındırılacağından bahseder. Ona göre bu ruhani güçlerin yerine “yeni bilimsel söylemle birleşen
seküler entelijansiya geçer" (Smith, 2002: 273). Smith, aydınları "ulusun yeni din adamları"
olarak tanımlamaktadır. Etnik toplulukların millete geçişte sorunlar ortaya çıkardığını belirten
Smith’e göre en temel sorun din ve etnik kimlik arasındaki bağdır. Din pek çok etnik grup
tarafından paylaşıldığı için tam olarak etnik bir özellik yansıtmamaktadır. Dolayısıyla dini
kültürden, "hak ve ödevlere dayalı vatandaş" yaratmak zordur. Çözüm ise "inananlar
topluluğundan tarihsel kültür topluluğuna geçişi sağlamakta” yatmaktadır. Bu işi başarmak için
aydınlar öne çıkar (Özkırımlı, 2008: 225). Aydınlar, yeni statü sistemindeki itibar sembollerini
toplarken; eski ruhani liderler damga sembollerine maruz kalırlar.
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sembolü taşıyan bireye ya da gruba biçilen değer düşebilir. Diğeri ise olumlu
damgadır ki buna “statü sembolü” adını verir. Statü sembolü" ya da "itibar
sembolü", pozitif anlam yüklüdür. Görüldüğü birey ya da gruplara itibar veya
statü kazandırır (Goffman, 2014: 82). Dolayısıyla, bazı olumlu damgaların
bireyleri itibarlı hale getirmesi mümkündür. Örneğin, “alim” etiketi, bir statü
sembolünü ifade eder35. Geçmişte “alim” sıfatıyla olumlu statüye sahip olanlar,
yeni devlette bu statüyü kaybetmiş olabilir. Kaybedilen statü üzerinden de
çeşitli olumsuz duygular yaşayabilirler. Geçmişte “alim” sıfatı ile bir statü
sembolüne sahip kişi, sonrasında “softa” denerek olumsuz bir etiket ile
damgalanabilir. Bu durum, kişinin statü sembollerini kaybettiğini ve yeni statü
sisteminde yerinin olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla kişinin sahip olduğu
olumlu ya da olumsuz damgalar, onun yeni statü sistemindeki yerini belli
etmektedir.
Başka bir ifadeyle, iktidarın toplum içerisinde bazı grupları
damgalaması, eğer bu gruplar geçmişte statü sahibiyse, yeni statü sisteminin
oluşturulduğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla damgalamanın yeni statü
sistemlerinin oluşmasına yardımcı olduğu açıktır. Statü-sembollerini kaybeden
grupların, damga-sembollerine sahip olma ihtimalleri vardır. Statüsünü
kaybeden grupların içine düştüğü duygusal durum ise Goffman’ın üzerinde
durduğu önemli konulardandır. Goffman’a göre bu kişiler, öfke, bunalım,
şüphe, kızgınlık, itibarsızlık, eşitsizlik gibi duygular hissedeceklerdir ki bu
duyguların da siyasal alanda mutlaka bir karşılığı olacaktır.
Kısacası, Hobsbawm’ın bahsettiği yeni statü sistemleri, bir grubu
yükseltirken diğerini alçaltmaktadır. Bu çerçevede, Goffman’ın statü
sembolleriyle olan bağlantısı açıktır. Goffman’nın statü sembolleri, bazı
grupları statüde yukarı doğru iterken; damga sembolleri ise bazı grupları aşağı
çekmektedir. Yeni itibar kazanmış bu gruplar, yeni statülerini ve itibar
sembollerini kaybetmemek için iktidarın yanında var güçleriyle
savaşacaklardır. Tam tersi şekilde, itibar sembollerini kaybeden ve yeni statü

İstanbul Darülfünun’u 1933 yılında İstanbul Üniversitesi’ne dönüştürüldüğünde, “Ankara
ruhu”na uymayan öğretim üyelerinin işine son verilir. Artık “hoca/alim” sıfatına sahip
değillerdir. Bu imtiyazları ellerinden alınmıştır. Ernst Hirsch, Darülfünun’da yetiştirilen
hakimlerin o dönemde artık “değersiz” görüldüğüne dikkat çekmekte, bu kişilerin geleneksel
İslam hukuku düşünüşüne göre eğitilmiş olduklarını söylemektedir. Bu yolla, yani Osmanlı
İmparatorluğu’nun hakimlerinin eğitildiği yerler olan Darülfünun’un kapatılmasıyla, istenmeyen
“bu ruhtan” arındırılması mümkün olabilecektir (Hirsch, 2000: 225-231).
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sisteminde kendisine yer bulamayan grupların ise iktidara muhalif olmaları
olağandır.

2.1.4. A.Smith ve “Biz ve Onlar” Dikotomisi
A.Smith, Ulusların Etnik Kökeni adlı kitabında ulus-inşası sürecinde
ortaya çıkan “biz” ve “onlar” ayrımına değinmektedir. “Biz” ulusu oluşturan
topluluk iken, “onlar” ulus topluluğunun dışında kalanlardır. Smith’in “biz ve
onlar” ayrımı ile Goffman’ın “normal ve anormal” ayrımı arasında kabaca iki
noktada benzerlik kurulabilir36.
Sınır muhafızları ve görünürlük hususu: Smith, biz ve onlar arasındaki
engelleri görünür kılan sembollere "sınır muhafızları" adını verir. “Sınır
muhafızları” sayesinde “biz” ve “onlar” ayrılabilmekte, “biz” olmanın tanımı
daha kolay yapılabilmektedir. Sınır muhafızları grup kimliklerini açık ederken,
“biz” ile “onlar” ayrımını haklı gösteren mitleri de vurgular (Smith, 2002: 37).
Smith’in düşüncesine göre sınır muhafızlarının görünür olmaları oldukça
önemlidir. Bu sınır muhafızları, kılık-kıyafet olabileceği gibi bir kurum ya da
kuruluş da olabilir37.

Berberi ve Arap milliyetçilikleri birbirlerini “biz ve onlar” olarak görmektedir. Berberi yazar
Kateb Yacine şunları söyler: “Onlar, bizi Arap çoğunluğun içinde izole olmuş azınlık olarak
tasvir etmek istiyorlar. Aslında onlar bizim içimizde bulunan azınlıklar, bu durum onların bizi
din ile domine etmelerinden kaynaklanmaktadır”. “Biz” ve “onlar” olarak kendilerini
konumlandıran çoğu Berberinin seküler kimlik inşa ettiklerini bu noktada söylemek gerekir
(Ocak, 2015: 81).
37 Japonya'da geleneksel sosyal hiyerarşinin en altında yer alan ve mezralarda yaşayan gruplara
“burakumin” denilmekteydi. Uzun yıllar kendi ayrı gettolarında ya da köylerinde yaşamışlardır.
Japon toplumundan dışlanmışlardır. Burakuminlerin normal insanların yapmadığı ve
yapmayacağı meslekleri vardı. Mezar kazmak, et kesmek, sokak temizleyiciliği, tuvalet
görevlisi, hapishane memuru veya cellatlık gibi işleri yaparlardı. Hem yaşadıkları yerler hem de
edindikleri mesleklerle toplumun geri kalanından ayrılarak, görünür hale gelmişlerdi. Sahip
oldukları meslekler ve yaşadıkları bölgeler için bir çeşit “sınır muhafızı” benzetmesi yapılabilir .
Burakumin statüsü 1868'deki Meiji Restorasyonu'ndan sonra resmen kaldırıldı. Ancak resmi
olmasa da özellikle Japonya’nın doğu kesiminde bir Burakumin ile evlenmek büyük sorun teşkil
etmektedir. İşe girme konusunda da sorun yaşayan burakuminler kendi geçmişlerini saklamaya
çalışırlar. Fiziksel olarak diğer Japonlardan ayırt edilemeyen burakuminleri bugün ele veren tek
şey eskiden yaşadıkları bölgelerin bilinmesidir. Bu yüzden, 1975 yılında "A Comprehensive List
of Buraku Area Names" adında eski Buraku bölgelerini adlarıyla gösteren bir kitap çıkarılır.
Kitap sonradan yasaklanmış dahi olsa hala gizli kopyaları satılmaktadır. Bir sınır muhafızı
görevini üstlenen kitap, bir Japon’un geçmişte ya da şu an yaşadığı yerin bir burakumin bölgesi
olup olmadığını gösterecektir. Evlilik ve işe alma konusunda bu bilgiler büyük önem taşır (Amos,
2015).
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Goffman’ın damgalama olgusuyla birlikte değerlendirildiğinde, ilk
olarak, “sınır muhafızları”nın görünür olması hususuna dikkat etmek gerekir.
Sınır muhafızları, görünür oldukları için bu muhafızlara sahip olan gruplar
kolayca damgalanabilir38. Örneğin, Avrupa sokaklarında yerel giysisi ile
dolaşan bir mülteci hemen teşhis edilebilir. Çünkü görünür olmuştur ve taşıdığı
kıyafet bir sınır muhafızı görevini görmektedir. Onu görünür kılan kıyafeti,
mültecinin diğer tarafa geçmesini engeller. Böylece Avrupalıların kültürel
sınırından geçemez ve “onlar” olarak kalmaya devam eder.
Her sınır muhafızı, saklanabilecek ölçülerde olmayabilir. Yukarıda örnek
gösterilen mülteci, kıyafetini değiştirebilir. Ancak konuştuğunda duyulan
aksanı ya da derisinin rengi, saklayamayacağı sınır muhafızları olarak ortaya
çıkar. Sınır muhafızları, mülteciyi görünür hale getirmiştir. Dolayısıyla “sınır
muhafızları”, biz ve onlar arasında yaşanabilecek kaynaşmaya engel olurlar.
Görüldüğü gibi, damgalama sürecinde yabancının “görüntüsü”nü öne
çıkaran Goffman ile “sınır muhafızları”nın görünür olması düşüncesini öne
çıkaran Smith birbirine yakın durmaktadır. İkisinde de karşı tarafı dışlamaya
neden olan görünür bir sınır muhafızı ya da görünür bir damga sembolü vardır.
Evrenselleştirme ve yaygınlaştırma: Kurucu elitlerin, "baskın topluluk"
olarak görülebileceğine değinen Smith, bu baskın topluluğun kendi değerlerini
kendi grubunda “evrenselleştirdiği”nden bahsetmektedir. Kurucu elitler, kendi
değerlerini "evrenselleştirerek" daha geniş bir siyasal bağlılık oluşturmaya
çalışırlar (Smith, 2002: 196). Bu noktada evrenselleştirmek, bir değerler
bütününün en mantıklı, en doğru ve en kabul edilebilir olduğunun
benimsetilmesi şeklinde düşünülebilir. Ulus-devlete ait değerlerin tüm
toplulukta evrenselleştirilmesi, aynı zamanda yaygınlaştırılması anlamına da
gelmektedir39.
Kılık-kıyafetin bir sınır muhafızı olarak değerlendirilebileceği başka bir örnek Osmanlı Devleti
döneminden verilebilir. 16.ve 17 yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde gayr-i Müslimler ile
Müslümanların giyeceği kıyafetler ferman veya yasaknâmelerle belirlenmiştir. Osmanlı
Devleti’nde zımmilerin süslü ve kıymetli giysiler giymemesi gerektiği belirlenmiştir. Örneğin,
Müslümanlar sarı ayakkabı giyerlerken, Hıristiyanlar, Yahudiler ve diğer gayrimüslimler kırmızı,
mor veya siyah ayakkabı giyebilirlerdi. Gayrı Müslimlerin, Müslümanlarınkine benzeyen
kıyafetlerle dolaşmaları birçok kereler yasaklanmıştır. Ayrıca kişinin giydiği kıyafetten hangi
dine mensup olduğunun anlaşılmak istendiği görülür. Bu yüzden, Türklerin en çok giydiği
renkler olan beyaz, sarı, kırmızı ve özellikle yeşil renkli elbiseleri, bazı istisnalar olsa da gayr-i
Müslümlerin giyemedikleri anlaşılmaktadır (Tekin, 2008).
39 Cezayir’de devlet söyleminde ön plana çıkan “Vatan, İslam ve Arap Kardeşliği” formülü,
ötekileştirici bir karaktere bürünerek, ülkedeki Berberileri grup dışına itmiştir. Araplaştırma
38
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Goffman da bir kelimenin damgaya dönüşebilmesi için
yaygınlaştırılması gerektiğinden bahsetmektedir. Aktör, nereye giderse gitsin
damgasından kurtulamaz çünkü yaygınlaşmıştır. Yaygınlaşmamış bir etiketin,
damga özelliğinden bahsetmek ise pek mümkün değildir (Goffman, 2014: 114).
Damgalayıcı ifade, tüm topluma yaygınlaştırılmalı ve toplum tarafından kabul
edilmesi sağlanmalıdır. Damganın, grup içinde birlik sağlayarak, aykırı olanları
grup dışına atması, damganın yaygınlaştırılması ile gelişecek bir durumdur. Bu
noktada, bir etiketin yaygınlaşarak damgaya dönüşmesi, toplumda
homojeniteyi sağlayabilecek niteliktedir.
Smith şöyle der: "Bir grubun mensupları, sadece grubun dışındakilerle
farklılıkları bakımından benzerlik arz etmektedir" (Smith, 1994: 122). Bu
sözler, damga siyasetinin amaçlarından grubun homojenleştirilmesi hususuyla
paralellik göstermektedir. Örneğin, baskın grubun mensuplarının benzer
şekilde giyinip, yemek yemesi, aynı dili konuşması, diğer gruplardan farklılık
gösterebilir. Smith, bu benzerlik-benzemezlik örüntüsünü, milli kimliğin
anlamlarından biri olarak düşünmektedir. Grup içinde evrenselleştirme ile
oluşturulan benzerlik, grubun homojenleştirilmesine yardımcı olur. Bu
bakımdan,
grubun
homojenleştirilmesi
ve
grup
değerlerinin
evrenselleştirilmesi yakınlık arz etmektedir.
İktidarın tüm farklılıkları ortadan kaldırmak istediğini düşünen Smith;
iktidarın toplumdaki tüm kültürlerin yerini alacak bir siyasi topluluk ve siyasi
kültürün yaratıcısı haline gelmek istediğini vurgular. Toplumsal olarak tek
biçimliliğe giden yolda, damga siyasetinin homojenleştirici etkisinin
kullanılmak isteneceği açıktır (Smith, 1994: 125).
Tüm bunlardan hareketle, “biz ve onlar” ile “normal-anormal”
dikotomilerinin benzerlikleri de ortaya çıkmaktadır. İkisi de kendinden
olmayanı, yani farklı olanı dışlamaktadır. Kendini tanımlamak için “anormal”
ya da “onlar” oluşturulmakta ve sonuç olarak grup homojenleştirilirken,
diğerleri dışlanmaktadır. Bu noktada, Damga Teorisi’ndeki "normaller" ve
"anormaller" ayrımının, Goffman’ın kuramının merkezinde yer aldığını
politikaları devam etmiş, örneğin, üniversitelerde okutulan Berberi dili kaldırılmıştır. 1980’de
Berberi Baharı adı verilen olaylara, sembolik bir anlam yüklenerek her yıl Berberiler tarafından
anılmaya başlamıştır. Bu anmalar, çoğunlukla devleti protesto etmeye yönelik amaç taşımış,
kitlesel gösterilere ve şiddet olaylarına sahne olmuştur. Cezayir’de Berberi kimliği reddedilerek,
Arap-Müslüman kimliği toplumda yaygınlaştırılmış, başka bir deyişle evrenselleştirilmiştir
(Ocak, 2015).
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hatırlatmak gerekir (Türedi, 2019: 65). Smith için ise “biz ve onlar” ayrımı
ulus-devlet inşasını sağlayan, ulusun tanımlanmasına yardım eden başlıca
etkenlerdendir40.

2.1.5. A.Smith ve “Ortak Tarih Miti”
Smith, bir ulusu tanımlarken ortak isim, ortak soy miti, ortak tarih, ortak
kültür, belli bir toprak parçası, dayanışma duygusu gibi unsurların gerekliliğini
vurgular (Smith, 2002: 47-55). Tüm bu unsurlar, ulusu bir arada tutmakta ve
topluluğa bir arada kalmaları için neden sunmaktadır.
Smith’e göre bir topluluğa ulusal karakter verilmesi, "geçmişte ortak
payda" ya da "kahramanlık çağı" icat edilerek yapılabileceği gibi “ortak
düşman” icat edilerek de sağlanabilir (Smith, 2002: 194). "Tarihsel drama"
olarak adlandırılan bu durum, ulus-devlete ait entelektüellerin icat ettikleri bir
durumdur ve toplum bu şekilde harekete geçirilmeye çalışılır (Smith, 2002:
234). Bu dramanın "yeniden doğuş mesajı” içermesi gerektiğini düşünen Smith,
yeni ulusun diğer uluslarla arasındaki farkının da belirtilmesi gerektiğine inanır.
Smith’e göre oluşturulan drama büyüme, gerileme ve yeniden doğuş
yörüngelerini açıklamalıdır. İlk iş olarak, topluluğun geçmişte olduğu gibi' 'saf'
ve 'karışmamış' devlete yerleştirilmesi gerekir. Smith şöyle demektedir:
“'Temellere' dönerek, şanlı geçmiş ve onun kahramanlıklarına bir dönüşle
günümüzün ilham vermeyen ve şüpheli tortularından kendimizi arındırarak,
ortalama halimizden kurtulur ve toplumumuzun 'gerçek' kaderine ulaşırız”
(Smith, 2002: 234).
Ulus-inşasına girişen elitlerin kullandığı tüm mit ve sembollerin "tarihsel
bir kimliği" açıkladığından bahseden Smith, bu kimliğin ise hem topluluğun
üyelerini hem de topluluğun dışında kalanları tanımladığını belirtir (Smith,
2002: 264). Bu noktada, oluşturulan mit ve sembollerin topluluğun dışındaki
grupları damgalayabileceğini belirtmek gerekir.

Berberi ve Arap milliyetçilikleri birbirlerini “biz ve onlar” olarak görmektedir. Berberi yazar
Kateb Yacine şunları söyler: “Onlar, bizi Arap çoğunluğun içinde izole olmuş azınlık olarak
tasvir etmek istiyorlar. Aslında onlar bizim içimizde bulunan azınlıklar, bu durum onların bizi
din ile domine etmelerinden kaynaklanmaktadır”. “Biz” ve “onlar” olarak kendilerini
konumlandıran çoğu Berberinin seküler kimlik inşa ettiklerini bu noktada söylemek gerekir
(Ocak, 2015: 81).
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Bu bağlamda, damga siyasetinin özelliklerinden biri olan “günah keçisi”
olgusunu hatırlamak gerekir. Günah keçisi, grubun tüm günahlarının,
başarısızlıklarının ve içerlemelerinin yüklendiği kişi ya da grup olarak ortaya
çıkar. Düşmanlaştırılan öteki, bazı ulus-devletlerin kurucu miti dahi olabilir
(Demirözü, 2003). Kendisini bu düşman üzerinden tanımlayan yeni ulusdevletin oluşturduğu bu günah keçisi bir ihtiyaç haline gelebilir. Zira “ortak
düşman” vurgusu, grup içerisinde dayanışmayı artırırken, grup dışındakileri
düşmanlaştırır.
İktidar, oluşturduğu günah keçisinin inandırıcılığını sağlamak için
Goffman’ın deyimiyle “anlamlı bir hikâye” bulmak zorundadır. Ancak bir
“anlamlı hikâye”ye ihtiyacı olan sadece iktidar değildir. İktidarın kendisini var
etmek için damgaladığı grup da eğer damgasından kurtulmak istiyorsa “tutarlı
ve hazır bir hikâyeye” sahip olmalıdır (Goffman, 2014: 105). Bu hikâyenin
oluşturulması ise grubun kimliğiyle yakından ilişkilidir. “Mış gibi” yapıp,
hikayeler anlatabilen damgalı grup, gerçek toplumsal kimliğine ilişkin bilgileri
gizlemek isteyebilir ki tüm bu yaptıkları kendisinin iktidar tarafından
damgalanmasından kurtaramayacaktır (Goffman, 2014: 80). Zira iktidarın
ihtiyaç duyduğu şey, damganın ta kendisidir.
Dolayısıyla Smith’in bahsettiği ulusal ortak aidiyetlik duygusunu, iktidar
tarafından damgalanmış gruplarla oluşturmak mümkün değildir. Zaten iktidar,
toplumda “biz” bilincini oluşturabilmek için “onlar”ı feda etmek ve bir “günah
keçisi” haline getirmek ister. İktidarın oluşturduğu ortak tarih miti; efsaneler,
kahramanlıklar, düşmanlar ve elbette günah keçileri ile dolar.
Goffman’ın deyimiyle “günah keçisi” ve Smith’in deyimiyle “ortak
düşman”; toplumdaki bazı gruplara yönelik öfkenin beslenmesini sağlayacak
niteliktedir. Bu öfke ile biz bilincinin ortaya çıkması ve bazı grupların
damgalanması söz konusudur (Smith, 2009: 245). Bazı grupların
damgalanması, toplumda homojenleştirici etkide de bulunacaktır. Dolayısıyla
damgaların kullanıldığı mitler ya da hikayeler üzerinde yükselen bir ulus-inşa
sürecinden bahsedilebilir.

2.2. Ulus-inşa Süreçleri ve Damga Siyasetine Genel Bakış
M. Weber, insanların, iktidara itaat etmelerinin temelinde onu meşru
görmelerinin yattığını söylemektedir. Bu nedenledir ki; "iktidarların sürekliliği,
ancak kendisine bağlı insan topluluğu tarafından benimsenmesine bağlı”dır
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(Özdemir, 2014: 71). Bir iktidar, eğer meşruluğu konusunda bir görüş birliği
varsa meşrudur. Duverger’in ifadesiyle "Meşru olmayan bir iktidar, iktidar
olmaktan çıkar; güçten başka bir şey değildir artık ve o da ancak kendisine
boyun eğilmesini sağlayabildiği sürece vardır" (Duverger, 1986:137). O halde
iktidar, güç kullanmanın dışında meşruiyetini bir şekilde topluma benimsetmek
ihtiyacındadır. Bu benimsetme sürecinde, iktidarın kendisini haklı ve doğru;
rakiplerini ise yanlış ve haksız olarak tanımlaması gerekir. Bu bağlamda,
insanlıktan çıkarma, toplumdan atma, olumsuz karakter özellikleriyle
nitelendirme gibi yöntemler iktidar tarafından en yaygın kullanılan kendini
meşrulaştırma biçimleri olarak gösterilebilir (Göregenli, 2012: 68). Bu
meşrulaştırma biçimlerinden biri de “Damga Siyaseti” olarak adlandırılabilir.
Damga siyaseti, toplumda iktidara tehlike oluşturan grupların
damgalanarak itibarsızlaştırılmasını amaçlayan bir siyaset tarzıdır. Söz öbekleri
kullanarak akılda kalıcı damgalar üretmesi, oluşturduğu günah keçisi algısıyla
hedef göstermesi, normal-anormal dikotomisi ile ayrımcılık fikirleri
yerleştirmesi, kendisini itaat ve otorite merkezi olarak sunması sayesinde
damga siyaseti, iktidarlar tarafından kullanılan bir araç olmuştur. İktidar,
rakiplerini damgalayarak bir çeşit gayr-ı meşrulaştırma işlemi yapmakta ve
kendisini meşrulaştırabilmektedir.
Bu noktada, iktidar tarafından damgalanan topluluğun, ait olunmak
istenmeyen bir grup olarak ortaya çıkarıldığını söylemek gerekir. İktidar,
damgaladığı bu grubun kendisine (iktidara) zarar vereceği ve başına gelecek
felaketlerden mutluluk duyacağı düşüncesini yaygınlaştırabilir (Erdem ve
Şener, 2013: 345). Damgaladığı grupların, toplumun temel değerlerine ve
düzenine yönelik bir tehdit olduklarını düşünen iktidar, damgalama siyaseti
kullanarak aslında ötekileştirmekten daha fazlasını yapar (Göregenli, 2012: 68).
Ötekileştirmek, damga siyasetinin sonuçlarından sadece biri olur. Damgalanan
grubun hissettiği adaletsizlik, bunalım, öfke ve eşitsizlik gibi duyguları da bu
noktada unutmamak gerekir. Bu nedenledir ki ‘ben ve öteki’, ‘biz ve onlar’,
‘normal ve anormal’ ya da ‘damgalayan ve damgalanan’ arasında bitmek
bilmeyen bir karşıtlık ortaya çıkar (Erdem ve Şener, 2013: 345).
Ulus-inşa süreçlerini çeşitli yönlerden inceleyen A. Smith, E.Gellner ve
E.Habsbawm’ın, bu süreçte toplumdaki bazı grupların dışlanabileceğinden ya
da ötekileştirilebileceğinden bahsettikleri görülmektedir. Gellner, iktidarın
uyguladığı toplumsal müeyyidelerden ve damgalanmış azınlıklardan bahseder.
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Sözel şiddet içeren toplumsal müeyyideler ile bazı grupları itibarsızlaştırmayı
amaçlayan politikalar, damga siyasetinin amaçları ile örtüşmektedir.
Hobsbawm’ın bahsettiği yeni statü sistemlerinin kurulmasına yardımcı olan
damga sembolleri ile itibar sembolleri de ulus-devlet inşasında kullanılan
damga siyasasının bir örneğidir. Smith’in “biz ve onlar” ayrımında da damga
siyasası yine kendisini göstermektedir. Bahsi geçen düşünürler, adını damga
siyaseti olarak koymasalar da sözünü ettikleri siyaset tarzının, damgalama
siyasetiyle örtüştüğü görülmektedir. Bu siyaset tarzının adı damga siyaseti
olarak konulduğu zaman, damgalanan ve damgalananlar arasındaki ilişki daha
kolay açıklanabilecek, var olan sorunlar daha kolay çözüme
kavuşturulabilecektir. Damga siyaseti konusu araştırıldıkça, konunun sadece
ulus-devlet inşasına hapsolamayacağı ancak en güzel örneklerinin merkeziyetçi
teşkilatlanmayı üst sınıra taşıyan ulus-devlet modellerinde var olduğu
görülebilir.
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“(…) Bir damgaya sahip olmanın hissettirdiği
adaletsizlik ve acı hiçbir zaman bir normal
tarafından deneyimlenemeyecektir. Normaller,
kendi anlayışlarının ve toleranslarının ne kadar
sınırlı olduğunu göremeyeceklerdir” (Goffman,
2014: 171)

BÖLÜM 3:
CUMHURİYET DÖNEMİNDE DAMGA SİYASETİ:
OKUL KİTAPLARI ÖRNEĞİ
(1931-1947)
Damga siyaseti, oluşturduğu damga dili ile öne çıkan bir siyaset yapma
şeklidir. İktidarların meşruiyetlerini sağlamada işe yarayabilen damga dilinin
özellikle ulus-inşa süreçlerinde, toplumsal birliği sağlamak adına başvurulan
bir siyasa olması mümkündür. Damga siyasetinin yukarıda çizilen çerçevesi
dahilinde, Türk ulus-devlet inşa sürecinde kullanılıp kullanılmadığı Türk
Siyaset Tarihi açısından araştırılması gereken bir husustur. Damga siyasetinin
bir örneklem üzerinde test edilmesi anlamına da gelebilecek bu incelemenin,
Siyaset Bilimi’ne yeni bir soluk getireceği düşünülmektedir. Bu bağlamda,
1931-1947 yılları arasındaki ilk ve orta okul kitapları söylem analizi yöntemiyle
incelenmiş ve bu kitaplarda damga dili kullanılıp kullanılmadığı hususu mercek
altına alınmıştır.

3.1. Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışmada, 1931-1947 yılları arasında devlet okullarında okutulan
ders kitaplarının incelenmesine karar verilmesinin nedeni ders kitaplarının,
herkes tarafından okunmak zorunda bırakılan metinler olmasıdır. İşte tam da
bu yüzden okul kitaplarının "siyasal iktidarın sık sık müdahale ettiği alanlar"
haline geldiği söylenebilir (Gürses, 2011: 13). Ders kitapları, çocuğun okumak
zorunda olduğu, her yıl yaklaşık on ay boyunca sorumlu tutulduğu bir
materyaldir. Okul kitaplarının, gençlerin üzerinde kalıcı bir etki bıraktığı, hatta
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tüm yaşamları boyunca onları biçimlendirebildiği yönündeki Georg Eckert'in
(1912-1974) sözleri dikkate alındığında, bu materyallere özel önem verilmesi
gerektiği anlaşılmaktadır (Copeaux, 1998: 2). Ders kitaplarındaki öğretilerin
okunmakla kalmaması, öğrenilmesi ve zaman zaman da ezberlenmesi bu
kitapların önemini artırmaktadır (Gürses, 2011: 178). Bu öğretilerin "ortak
bellekte kök saldığı” ve “reflex-düşüncelere kaynaklık” ettiği yönünde bazı
çıkarımların varlığı da bu noktada hatırlanmalıdır41 (Copeaux, 1998:115-117).
Okul, özellikle ulus-inşası süreçlerinde büyük öneme sahip bir
kurumdur. Nitekim Anthony Smith de ulus-inşa süreçlerinde bireylerin milli
değer, anı ve mitlerle eğitilmesi gereğini vurgulamaktadır (Smith, 2009: 107).
Gellner de eğitim gibi araçlar kullanılarak çocukların “kendilerinden önceki
kuşağa makul ölçülerde benzeyen yetişkinler haline" getirilmesi hususuna
değinirken, ulus-inşa sürecindeki toplumsallaştırmaya dikkat çekmektedir
(Gellner, 2006: 106). Ulus-inşa sürecinde, yeni devlete bağlılığı sağlayacak,
yeni siyasal kimliği sahiplenerek devletin meşruiyetini kabul edecek bir toplum
oluşturmanın en önemli koşullarından biri, bu düşünceye sahip bireylerin
yetiştirilmesidir. Bireylerin siyasal toplumsallaştırılmalarını gerekli kılan bu
durum için okulların “devletin ideolojik aygıtlarından” biri olduğu yönündeki
Louis Althusser’in (1918-1990) çıkarımları hatırlanmalıdır (Apple, 1995: 83).
Benedict Anderson’un “hayal edilmiş topluluk” fikriyle örtüşen bir ulus
tasavvurunun, okullarda yeni nesillere benimsetilme çabası da ulus-inşası
açısından önemlidir (Zajda, 2009: 4-5). Nitekim Michael Apple, Bowles ve
Gintis, Basil Berstein ya da Pierre Bourdieu gibi düşünürler, eğitimin ideojik
ve politik bir mesele olduğundan bahsederek, okulların kültürel ve ideolojik
açıdan elitlerin araçları olduklarını savunmuşlardır (Apple, 1990: 6). Antonio
Gramsci’nin de not ettiği gibi özellikle siyasal elitlerin toplum üzerinde
ideolojik hakimiyeti, bu sınıfın “bilgiyi kontrol etmesi, koruması ve bazı
araçlarla tekrar üretmesi”yle mümkün olmaktadır (Apple, 1990: 26). Bilginin
kontrol edilmesi ve tekrar üretilmesini sağlayan en bilindik araç ise okullardır
(Apple, 1990: 32).

Bu noktada, özellikle incelemenin yapılacağı 1931-1947 yılları arasında televizyon, internet
gibi bilgiye kolay ulaşmayı sağlayan ve etki gücü yüksek yayınların olmadığı belirtilmelidir.
Kitaba ulaşma gücünün ülkenin her köşesinde aynı olmaması da bahsi geçen dönemde okul
kitaplarının çocuklar üzerindeki etkisini artırıcı bir faktördür.
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Bireylerin siyasal eğilimlerinin biçimlenmesinde 6-15 yaş aralığının
kritik bir öneme sahip olması nedeniyle, bu çalışmanın inceleme alanı, ilk ve
orta dereceli okulların resmi kitapları şeklinde kararlaştırılmıştır. Özellikle
Hess ve Torney’in çalışmalarında siyasal toplumsallaşmanın lise öncesi
dönemde tamamlandığına dair tespitleri önemlidir (Hess ve Torney, 1967:
104). Nitekim Türker Alkan (d.1941) da 15 yaşından sonra çocuktaki siyasal
görüşlerin değişmeyeceğinden bahsetmektedir (Alkan, 1979:32).
Çalışmada ders kitaplarının inceleneceği zaman aralığının, 1931-1947
yılları arası olarak belirlenmesinin bazı nedenleri vardır. Bu nedenlerden ilki,
1930'lu yıllara kadar olan dönemdeki ders kitapları ile Meşrutiyet dönemi
arasındaki “süreklilik unsurları"dır (Üstel, 2005: 155). Cumhuriyet’in ilk on
yılının yeni devletin kendini kurması ve yerini sağlamlaştırması çabalarıyla
geçtiği düşünüldüğünde, yeni ders kitaplarının yayımlandığı 1931 yılına kadar
okutulan ders kitapları, farklı bir kategoride incelenmelidir. Bu yüzdendir ki
devletin kitaplar üzerinde tamamen kontrolünü sağladığı, hatta kitapların
basımı konusunda da hakimiyetini kurduğu ve kitapları tek tipleştirdiği dönemi
yani 1930'dan sonrasını incelemek, kurucu elitlerdeki damga dilinin
saptanabilmesi açısından daha faydalı olacaktır (Copeaux, 1998: 79). Aksi
takdirde farklı yazarların farklı yorumlarıyla karşılaşılacak, hangi yorumun
devleti temsil ettiğini anlamakta güçlük çekilebilecektir42.
İncelemenin 1947 yılında sonlandırılmasının gerekçelerinin başında ise
siyasal iktidarı çoğulcu siyasal düzene geçmeye zorlayan dış baskılar sayılabilir
(Zürcher, 2005: 60). 1945'te, Milli Kalkınma Partisi’nin kurulmasıyla başlayan
çok partili yaşama geçiş süreci, 1946’da her ne kadar şaibeli olarak anılsa da
ilk kez birden çok partinin katıldığı genel seçimin yapılması, 1946'da değişmez
genel başkanlık ilkesinden vazgeçilmesi, 1947'de yapılan 7. Kurultayı öncesi
Recep Peker'in (1889-1950) başbakanlıktan çekilmesi, merkezden atama
yönteminin terk edilerek tüm parti örgütlerinin seçimle iş başına gelmesi gibi
tek partili dönemin artık sona ermekte olduğuna dair önemli göstergeler söz
konusudur (Üstel, 2005). Aynı şekilde hükümetin 1948'de din derslerinin
okullarda seçmeli olarak okutulmasına izin vermesi, 1949'da Şemsettin
Hatta bu tespitin Birinci Türk Tarih Kongresi’nde de itiraf edildiği söylenebilir. Türk Tarihi
Tetkik Cemiyeti Başkanı ve İstanbul Mebusu Yusuf Akçura konuşmasında, "Osmanlı Devleti
tarihe karışıp da yeni ve millî Türk Devleti kurulunca, mekteplerimizde Osmanlı devrinden
kalma tarih kitaplarının derhal ve tamamen değiştirilmesi kabil olmadı" demektedir (Türk Tarih
Kongresi, 2010: 596).
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Günaltay'ın (1883-1961) başbakanlığa getirilmesi, imam-hatip kurslarının
faaliyete geçmesi, İlahiyat Fakültesi açılması hakkındaki yasanın kabul
edilmesi ve hükümetin Tekke ve Zaviyelerin Kapatılmasına dair Kanun'u
değiştirerek bazı türbeleri ziyarete açması, iktidar partisinin militan ya da başka
bir ifadeyle dışlayıcı laikliği terk etmeye de başladığının işaretleri olarak ele
alınabilir (Üstel, 2005: 242). Tüm bu bahsedilenler, tek parti dönemine has
ideolojik eğitim düzeninin, 1946 seçimlerinden sonra terk edilmeye başladığı
doğrultusundaki iddiaları kuvvetlendirmektedir (Özyurt, 2013: 16). Bu yüzden
incelemedeki dönem aralığı çok partili hayata geçilmeden önceki 1948 Yeni
Müfredat Programının açıklandığı tarihle sona erdirilmiştir. 1948 yılı Yeni
Müfredat Programında iktidarın ideolojisinden çok keskin dönüşler beklemek
mümkün olmasa da bu çalışma için elitlerin siyasalarının dış ya da iç etkilerden
bağımsız, tam olarak görülebileceği zaman dilimi olarak 1931-1947 yılları
arasının olduğu düşünülmektedir.
Çocukların iktidarın istediği gibi yetiştirilebilmesini sağlamak için
dönemin okul müfredatında bazı derslerin öne çıktığına da değinmek gerekir.
Bu bağlamda, özellikle Yurt Bilgisi (Vatandaşlık Bilgisi) ve Tarih dersleri ilk
sırada zikredilmelidir. Çünkü her iki dersin de hedefi, milli-kimliğe bağlı
vatandaşlar yetiştirmektir (Şirin, 2013: 1278). Dolayısıyla bu çalışmada Yurt
Bilgisi43, Tarih, Okuma Bilgisi kitapları ağırlıklı olmak koşuluyla, Beden
Terbiyesi kitapları ve bazı mektep temsilleri de incelenmiştir44. Bu incelemeye,
yardımcı kitaplar hariç toplam elli sekiz okul kitabı dâhil edilmiştir. Ayrıca

Erken Cumhuriyet döneminde 1924 tarihli İlk Mektep Müfredat Programında yer aldığına göre
Musahabat-ı Ahlakiye ve Malumat-ı Vataniyye dersi her sınıfta birer saattir. Malumat-ı
Vataniyye dersi, 1926 tarihli İlk Mektep Müfredat Programında Yurt Bilgisi adını alarak yerini
korumuştur (Şirin, 2013: 1279). İlk Müfredat Programının 78. sayfasında bu dersin önemi şöyle
anlatılmaktadır: "İlk tahsilin maksadı vatandaş yetiştirmek, gençleri mensub oldukları vatan ve
millete intibak ettirmektir. Yurt Bilgisi ise bu gayeyi doğrudan doğruya istihdaf eden derstir; bu
itibarla diğer dersleri bir merkez ve mihveri mahiyetindedir" (Üstel, 2005: 132).
44 1924 tarihli İlk mektep Programında görülen "Kuran-ı Kerim ve Din Dersleri" adlı ders, birinci
sınıf dışında diğer bütün sınıflarda haftada iki saat olarak okutulmaktadır. 1926 programında ise
bu ders kaldırılmıştır. Ancak ilkokulların 1930 programında, yalnız beşinci sınıfta öğrenci ve
velilerin isteğine bağlı olarak görülmüştür. Din dersi, bu tarihten sonra şehir ilkokullarında
tamamen kaldırılmıştır. Köy ilkokullarında ise Din Dersi 1939 yılına kadar devam etmiş, Birinci
Maarif şurasında, beş yıla çıkarılan bu okulların programlarından da kaldırılmıştır (Kafadar,
1997: 156). Bu bağlamda, 1931-1948 yılları arasında sistemli bir din eğitimi olmadığı için Din
dersi araştırmaya dâhil edilmemiştir.
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kitapların mutlaka Bakanlık45 eliyle ve Talim ve Terbiye Heyeti'nin 46 onayıyla
yayımlanmış olmasına dikkat edilmiştir.
Bundan başka, Yurt Bilgisi dersinde çeşitliliği korumak adına Akşam
Sanat Okulu ve Polis Okulu'nun orta kısmında okutulan kitaplar da incelemeye
dâhil edilmiştir. Ayrıca Yurt Bilgisi dersiyle ilgili olarak, Mustafa Kemal
Atatürk’ün manevi kızı Afet İnan'ın Vatandaş için Medeni Bilgiler kitabının da
incelemeye alındığını vurgulamak gerekir (Gürses, 2011: 150). Afet İnan
dışında ise Yurt Bilgisi kitabı yazarları olarak; Ali Kami, Tevfik Tarık
Danışman, Bedia Ermat, Kemal Ermat, Süleyman Kazmaz, Tarık Rona, Tezer
Taşkıran, Mithat Sadullah Sander ve Kazım Sevinç gibi isimlerin varlığı
gözlemlenmiş olup, bu isimlerce kaleme alınan Yurt Bilgisi kitapları da
incelenmiştir. Bahsedilen dönemde vatandaşların toplumsallaştırılmasında
önemli bir konumda olduğu görülen bu ders, 1931 yılında ortaokulların ders
programında, her üç sınıfta birer saattir. 1937'deki ders çizelgesinde Yurt
Bilgisi dersinin ortaokul birinci sınıftan kaldırıldığı ve ikinci ile üçüncü
sınıflarda haftada ikişer saat verildiği görülmektedir. 1936 tarihli İlk Mektep
Müfredat Programında ise Yurt Bilgisi dersinin dördüncü sınıfın ikinci
devresinde haftada iki saat, beşinci sınıfın ikinci devresinde ise haftada bir saat
verilmeye başlandığı anlaşılmaktadır (Üstel, 2005: 136-137)
Tarih dersi konusunda ise yine her öğretim yılı için en az bir kitap
incelenmiştir. Özellikle Türk Tarihi Tedkik Cemiyeti'nin 47 (TTTC) hazırladığı
ve Türk Tarih Tezi'nin belirgin şekilde yansıtıldığı Tarih kitaplarının liselerde
ve ortaokullarda 1931 yılında okutulmaya başlandığı görülmektedir. Bundan
yaklaşık üç yıl kadar sonra çocuklar için bu kitapların daha anlaşılır
versiyonlarının yazıldığı tespit edilmiştir. Ancak yine de TTTC, bu yeni
kitaplar için ana kaynak olma özelliğini korumuş ve Tarih kitapları bağlamında
okullarda fazla bir çeşitlilik gözlemlenememiştir. TTTC dışında Faik Reşit
Unat, Zuhuri Danışman, Kâmil Su ve Kazım Nami Duru, Tarih kitapları için
bu dönemin öne çıkan yazarları olarak sayılabilir. TTTC'nin adı geçen
Bakanlığın adı 1920’de Maarif Vekâleti, 1935’te Kültür Bakanlığı, 1941'de Maarif Vekilliği,
1946'da Milli Eğitim Bakanlığı, 1954’te Maarif Vekâleti, 1961’de Milli Eğitim Bakanlığı,
1983’te Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1991’de yeniden Milli Eğitim Bakanlığı olarak
değiştirilmiştir (Kafadar, 1997: 147).
46 1926'da çıkarılan bir yönetmelikle, Telif ve Tercüme Heyeti kaldırılıp, yerine Milli Talim ve
Terbiye Dairesi kurulur. Bu daire 1933 tarihli bir kanunla Talim ve Terbiye Kurulu adını alır
(Kafadar, 1997: 148).
47 Türk Tarih Kurumu.
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kitaplarından sonra, 1933 yılıyla beraber Ortamektep için Tarih adı altında üç
ciltlik kitabın ilki yayımlanmıştır. 1934'te ise Sadi Ertem ve Kazım Nami Duru
tarafından yazılan başka bir kitabın orta üçüncü sınıflar için hazırlandığı
görülmektedir (Çapa, 2002: 50). Ancak kitabın temeli yine TTTC'nin
yayınladığı Tarih kitaplarıdır. Yeni kurulan tüm ulus devletlerde olduğu gibi
Tarih derslerine büyük önem verildiği bu dönemde hazırlanan yeni
müfredatlarda görülebilir (Zajda, 2009). 1926 yılı öğretim programıyla
ilkokulların dördüncü ve beşinci sınıflarında Tarih dersleri ikişer saat olarak
okutulmaya başlanmıştır (Köken, 2002: 194). 1936'da ortaokul birinci ve ikinci
sınıflarda ikişer, üçüncü sınıfta üç saat olmak üzere okutulan Tarih dersinin,
ilkokuldaki ders saatinin ise aynı kaldığı görülmektedir (Çapa, 2002:43).
Okuma Bilgisi ya da Kıraat Bilgisi olarak adlandırılabilecek derste ise
yazarlar açısından fazla bir çeşitlilik gözlemlenmemektedir. İsmail Hikmet,
İbrahim Hilmi ve Pakize Nazım'ın hâkimiyetindeki bu alan için yine her bir
sınıf için en az bir tane kitap incelenerek, toplamda yirmi okuma kitabı
değerlendirilmiştir. Türkçe dersinin muhtevasını oluşturan Alfabe, Kıraat,
İmla, Tahrir, Gramer ve El yazısı arasından Kıraat'ın ders saati, 1926 yılındaki
programda ikinci ve üçüncü sınıflarda dörder saat, dördüncü ve beşinci
sınıflarda üçer saat olarak belirlenmiştir. 1929 Müfredat programında Kıraat,
Türkçe dersi içerisinde yer almış ve ortaokulda birinci sınıf için haftada altı
saat, ikinci sınıf için beş saat, üçüncü sınıf için dört saat Türkçe dersi
okutulması gereğine karar verilmiştir (Girgin, 2011: 16). 1936 yılındaki ilkokul
programında ise Kıraat ya da sonraki adıyla Okuma, toplamda yedi saatlik
Türkçe dersinin içerisinde yer almıştır. Ortaokulda ise Okuma Bilgisi'nin,
Türkçe dersi içerisinde ayrılmadan verilmeye devam ettiği görülmektedir.
Yukarıda bahsedilen derslerin kitapları dışında, dönemin önemli
kişiliklerinden olan Selim Sırrı Tarcan ve Fuat Pura'nın ilkokullar için yazdığı
Beden Terbiyesi kitapları da incelemeye dâhil edilmiştir. Ayrıca Nihat Sami
ve İffet Halim tarafından yazılan, Devlet Matbaası tarafından yayımlanan
mektep temsilleri incelenmiş ve bu mektep temsillerine yine okullara
sahnelenmek üzere gönderilen "Yurdumuzu Geziyoruz" piyesi de eklenmiştir.
Bununla beraber yine Yurt Bilgisi ve Tarih derslerine yönelik toplamda üç
yardımcı kitap da damgaların etkisi noktasında içerik analizine dahil edilmiştir.

51 | D a m g a S i y a s e t i

3.2. 1931-1947
İncelenmesi

Okul

Kitaplarında

Damga

Siyasetinin

Damga siyasetinin göze çarpan en belirgin özelliği olarak damga dilinin
kullanılması hususuna Birinci Bölümde değinilmiştir. Kolayca akılda
kalabilen, rahat telaffuz edilen klişe söz öbeklerinin kullanıldığı damga dilinin
yaydığı olumsuz duygu ve düşünceler sayesinde damga siyasetinin teşhis
edilmesi kolaylaşacaktır. Bunun dışında, kullanılan dilin toplumu kontrol etme,
günah keçisi oluşturma, bireyin biricikliğini yok etme gibi sonuçlar doğurup
doğurmayacağı da dikkat edilmesi gereken hususlardandır.
İncelenen okul kitaplarında bazı konuların öne çıktığı görülmüştür. Bu
konular, ulema, medreseler, Osmanlı Devleti, 2.Abdülhamid, Vahdettin, kadın
ve kılık-kıyafet ile ilgilidir. Bu konularda damga siyaseti kullanılıp
kullanılmadığı hususundaki bilgiye aşağıda yer verilmiştir.

2.2.1.Ulema: Softa Damgası
Öncelikle, okul kitaplarında ulema sınıfına ait olan kişiler için sıklıkla
“softa” kelimesinin kullanıldığını söylemek gerekir. “Softa”nın kelime anlamı
TDK’ya göre “İlmiyeden olanlara aşağılamak amacıyla verilen ad”dır 48. Yan
anlamları ise “Yaşadığı çağın gerisinde kalmış, geri kafalı kimse” ve “Bir
görüşe, bir inanışa körü körüne bağlanan kimse” şeklindedir. Özellikle Tarih
ve Yurt Bilgisi kitaplarında softa kelimesinin sıklıkla kullanıldığını belirtmek
gerekir. Bu kitaplarda softaların vurgulanan özelliklerinden biri, (1)
"hoşgörü"den uzak olmaları ve din adına "baskı yapmaları”dır. Örneğin,
Osmanlı Devleti döneminde softaların, namaz kılmayanlara kızdığı; namaz
kılmayan çocukları dövdüğü dördüncü sınıf Yurt Bilgisi kitabında yer alan bir
bilgidir (Yurt Bilgisi, 1937: 46). Benzer cümleleri sıklıkla görmek mümkündür:
Açıkta oruç bozan birini gördüler mi, hemen yakalarlar, uluorta oruç
bozdu diye cezalandırırlardı. Mekteplerde talebeyi zorla camiye
sokarlardı; oruç tutacak hali var mı, yok mu, aptesli mi, değil mi diye
bakmazlardı. O vakit hoş görmek yoktu (Yurt Bilgisi, 1937: 45).

48
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Tarık Rona'nın ortaokul Yurt Bilgisi kitabında da benzer ifadeler yer
almaktadır:
(softa) ulusu rahata kavuşturacak yollara kulak asmadığı halde bütün
yurtdaşların dinine karışırdı. Namaz kılmıyan, oruç tutmıyan insanlara
olmayacak cezalar verilir, türlü türlü işkence yapılırdı. O zaman her iş,
hocayım diye kafasına bir sarık takıp ortaya çıkan softa imamların
emrile görülürdü (Rona, 1945: 48).

Cumhuriyet sayesinde kimsenin namazına, Ramazan’da orucuna
bakılmadığı vurgulanan bilgiler arasındadır. "Eskiden böyle değildi" ifadesinin
sıklıkla yer aldığı okul kitaplarında, "herkes, din kavgası yüzünden birbirini
yerdi" gibi cümlelere de rastlanır. “Bugün artık Türkiye’de din kavgaları
yoktur" diyen Yurt Bilgisi kitabı için ülke, bu durumdan “sayısız faydalar”
görmüş “dev adımlarile ilerleyerek dünyanın en medeni, en kuvvetli ve en
zengin ulusları arasına" girmiştir (Rona, 1945: 48).
Kitaplarda softalar için yazılmış diğer bir özellik, (2) akıl almayacak
şeylere inanmaları ve herkesin de bu akıldışılıklara inanmalarını istemeleridir.
1937 yılında yayımlanmış Yurt Bilgisi kitabında softalar için söylenen
"inanılmıyacak şeylere inanırlar, inanmıyanları dinsiz sayarlardı" ifadesi adı
geçen özelliğin en açık söylenişidir. Aynı kitap, bu “inanılamayacak şeyler”e
örnekler de vermektedir
Mektepte çalışan bir çocuk hastalanıverecek olsa 'nazara uğradı' derler;
üfürükçülere okutmağa, kurşun döktürmeğe kalkarlardı. Böyle köksüz,
yalan şeylere inananlar, çalışıp çabalayacaklarına, işleri olsun diye ne
idiği belirsiz bir ölünün türbesine adak adarlar, mumlar yakarlardı.
Şayet böyle bir türbeyi, halkın gelip geçeceği yolun üzerinden kaldırmak
lâzımgelse, onun evliyalığına inanan adamlar ayaklanırlar; yol açmak
istiyen belediyeyi korkutmağa kalkarlardı; çünkü bu adamlar taassuplu
idi (Yurt Bilgisi, 1937: 46).

Beşinci sınıf Okuma Bilgisi kitabında ise "hocalarla, hacılarla, el açarak,
diz çökerek, dağ başında yağmur yakarışına çıkanlar olduğu" bilgisi
verilmektedir. "Orada, tuzlu alınteri ile acı gözyaşından başka ne bulunur?"
sorusunu soran parçaya göre Anadolu’nun susuzluğunu yağmur duaları değil,
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"ancak kazma, beton ve teknik" giderebilecektir. Sonrasındaki şu cümleler
dikkat çekicidir: "Bütün insanların gözyaşı bir kuyu doldurup bir tarla
sulayamaz. Kaçıp giden bulutları henüz tutup sağamıyorsak da kazmamızın
demiri sert, betonumuz kuvvetli, su ayağımızın altında yahut dağlarımızın
eteğindedir". Kaderciliğe karşı çıkan ve pozitivizme inancı gösteren parça,
Anadolu’da “tabiatın az verdiğini”, devletin teknikle tamamlayacağı haberini
vermektedir. Kitaba göre teknik, “nehirleri çeviren, yeraltı sularından göller
kuran, dağlar arasında deniz biriktiren, çölü ormanlaştıran, yaratıcı teknik, bin
herkül kuvvetinde”dir. Her şeyin teknolojiyle başarılacağına inanan bu anlayış
"bulutları da bir gün, yalnız onun gücü ile kuşlar gibi avlayıp koyunlar gibi
sağacağız. Tarihin bile yollarını çeviren kurak, yalnız yirminci asır insanlığının
tekniği ile yenilebilir: Hacı, hoca yakarışı, buluta yalvarmak, havaya üfürmekle
değil!" diyerek ülkenin geleceğinde softaların dualarına yer olmadığını
göstermektedir (Okuma V, 1935: 50).
Softaların üçüncü bir özelliği ise (3) "geri kafalı" olmalarıdır. Aslında
softalar için kullanılan diğer bir damga olarak da düşünülebilecek olan bu sıfat,
kitaplarda "softa" etiketi kadar sık kullanılmaktadır. Geri kafalı yerine yer yer
"medrese kafası" kullanıldığının da görüldüğü bu damgalamada, geri
kafalıların yeni usul okullara girdiği ve bu okulların ilerlemesine engel olduğu
yazılmıştır (Su ve Duru, 1947: 228). Sadece Cumhuriyet döneminde değil II.
Mahmut döneminde dahi bu "cahil ve darkafalı kalan softalar"ın yine
yeniliklere düşman olduğu, o dönemde yeniçerileri ayaklandıranların da bu
"geri kafalılar"dan oluştuğu kitaplarda tekrar eden bilgiler arasındadır (Tarih V,
1944: 147). Eskiden arada sırada da olsa bazı kanunların çıkarıldığı ve bazı
ilerlemelerin elde edilmek istendiği, ancak padişahların "durumu anlamış, açık
düşünceli insanlar" olmadığı ve “geri kafalılar”ın da yenilikleri bir türlü kabul
edemediği beşinci sınıf Tarih kitabında yazmaktadır (Tarih V, 1944: 152). Yeni
fikirli insanların bu yüzden bir şey yapamadıkları, hatta “yobazlarla
çapulcuların ayaklanıp kendilerini alaşağı ettiği” de dördüncü sınıf Tarih
kitabında ifade edilmektedir (Tarih IV, 1944: 70).
Meşrutiyetin ilanından sonra dahi "geri fikirli, cahil softalar"ın
İstanbul'daki askerin bir kısmını kandırdığı, ayaklandırdığı, bazı mebuslarla
genç subayları öldürdüğü, ancak "bereket versin ki yine Mustafa Kemal başta
olmak üzere" Rumeli’den bir ordunun İstanbul’a yürüdüğü Meşrutiyet’i
kurtardığı anlatılmaktadır (Tarih IV, 1944: 28; Tarih IV. Yardımcı, 1940: 13).
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Softa kelimesiyle bağlantılı olarak “çapulcu”, “geri fikirli”, “geri kafalı” ya da
“eski kafalı” kelimelerinin kullanıldığını not etmek gerekir (Ermat ve Ermat,
1945: 8; Sevinç, 1931: 19).
Okul kitaplarında yazılanlardan anlaşıldığı kadarıyla "geri fikirli" olan
sadece küçük "hoca takımı" değildir, buna büyük ulema da dâhildir. "Geri
düşüncelere saplanmış olan bir kısım ulema"nın yeni hareketleri küfür saydığı,
"gerilik hareketinin saflarında" yer tuttuğu yazmaktadır (Ertem ve Duru, 1941:
97). Bazen “faydalı işler görmek isteyen” kişiler olsa da bu kişilere “eski kafalı
bilgisiz softalar"ın engel olduğu anlatılırken damga olabilecek nitelikteki
kelimelerin ard arda sıralandığı görülmektedir49 (Okuma V, 1935: 142).
Softaların dördüncü özelliği ise (4) "ülkeyi geri bırakmaları"dır. Okul
kitaplarına göre softalar yeniliklere, ilim ve fenne her zaman karşı çıkmışlardır.
Bu yüzden de ülke, ilerleyememiştir. Softalar her şeye, her yeniliğe karışır
olmuşlardır. Böyle "iyiliğe, kötülüğe aklı ermiyen bu taasuplu adamlar, askerin
talim görmesine, kitaplara resim konmasına, mekteplerde resim dersi
gösterilmesine kızarlar, her türlü yeniliğe karşı koyarlardı" cümlesine yer veren
Yurt Bilgisi kitabı, "taasup yüzünden yurdumuz bakımsız kaldı; başka milletler
ileri giderken biz çok geri kaldık" diyerek, din ve gerilik arasında ilişki kurmaya
çalışmaktadır. Aynı kitabın, "bugün taassub yoktur” ve “bugün ileri milletlere
yetişmek için her faydalı, iyi yeniliğe sarılıyoruz”, sözleriyle genç nesillere
Cumhuriyet’in sağladığı kazanımlar anlatılmaktadır50 (Yurt Bilgisi, 1937: 46).
"Softa" adı verilen kesimin "geri kafalı" veya "eski kafalı" olduğunu belirten bazı cümleler
şöyle sıralanabilir:
-Kurtuluş savası sırasında "İstanbul hükûmetinin ve gerikafalı cahillerin körükledikleri
ayaklanmalar bastırıldı" (Tarih IV, 1944: 41),
-"Padişah hükûmeti, geri fikirlileri alet ederek yer yer bazı cahil halkı fesada verip
ayaklandırıyordu" (Tarih IV. Yardımcı, 1940: 19),
-"İstanbul hükûmeti Anadolunun ötesinde berisinde, eski kafalı insanları Ankara aleyhine
kışkırtıyordu" (Sevinç, 1931: 30),
-"Padişah dalkavuğu birçok softalar; cahil yurtdaşları kandırarak, Anadoluda istiklâl için
çarpışanların üzerine yürütmüşlerdi" (Rona, 1945: 48),
-"bizde ne zaman bir yenilik hareketi başlasa, hemen eski kafalı, vahşi adamlar ortaya çıkalar, bu
yeniliğin kötü olduğunu söylerler, ahaliyi kandırırlardı" (Sander, 1938: 93),
-Atatürk "cahillerin ve gerikafalıların milleti zehirlemesine meydan vermemek için tasarladığı
devrim ve ilerleme hareketlerinin bir kısmından" önceleri söz açmamıştı (Tarih V, 1944: 186),
-"sonra softa bozuntularının, Cumhuriyet'ten memnun olmıyanların halkı ayaklandırmağa
kalkışmaları mümkündü" (Su ve Duru, 1947: 216).
50 Şevket Aziz Kansu’nun, Birinci Tarih Kongresi'nde softalar için başka bir damga kullandığı
görülür: "örümcekli fikir". Bugün daha çok "örümcek kafalı" şekline dönüşmüş olan bu damgayı
kullanırken Şevket Aziz Kansu, Kongre'nin kendilerine "yeni ufuklar" açtığını ve kafalardaki
"birçok örümcekli fikirleri dağıtacak mahiyette" olduğunu anlatmaktadır (Türk Tarih Kongresi,
49
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Türk milletinin softalardan çok çektiğini dile getiren beşinci sınıf Tarih
kitabı da softaların "dini silâh gibi kullanarak" memleket için hayırlı işleri
yüzüstü bıraktırdıklarından söz eder (Unat ve Su, 1947: 203). Şimdiki
devrimlerin, "eski, köhnemiş şeylere alışmış ve bağlı kalmış olanların" işine
gelmediği vurgulanır. Onların dediği olsa; "bugünkü şerefli, kudretli, ileri
düşünceli, yüksek ülkülü yeni Türkiye"nin hiç kurulamayacağı; Türklerin yine
“aynı yerde sayıyor” olacağı belirtilmektedir (Su ve Duru, 1947: 212). Ermat
ve Ermat'a göre işte bu yüzden Cumhuriyet, "devrimcilik" prensibini kabul
etmiştir. Bu prensiple "yurdun ilerlemesi için gerekli olan yenilikler" kabul
edilmiştir (Ermat ve Ermat, 1945: 25). "Buna hepimiz bütün varlığımızla
inanıyoruz" diyen Yurt Bilgisi kitabı, "gerici softalar"a karşı devrimcilik
ilkesinin ne derece önemli olduğunu anlatmaya çalışmaktadır (Rona, 1945: 48).
Eskiden ülkeyi bu "cahil hocalar"ın yönettiğini vurgulayan kitapların, bu
konuda özellikle Deli İbrahim örneğini verdikleri görülür. Okul kitaplarına göre
Osmanlı döneminde "padişahların ve devletin başına getirilen adamların çoğu
bilgisiz, devlet işinden anlamaz" kimselerdir. Padişahların arasında "çocuk
yaşta tahta çıkanlar” bulunduğu gibi, “deli olanlar"ın da var olduğunu anlatan
beşinci sınıf Tarih kitabı, "bunlardan deli İbrahim, sekiz yıl devletin başında
yüz kızartıcı halleriyle tarihimizi kirletmiştir" ifadesini kullanmaktadır. Çünkü
Padişah, "Hoca, üfürük, softa" olarak adlandırılabilecek kişilerin etkisi
altındadır. "İbrahim sinirleri bozuk, ruhu hasta bir insan"dır ve "hastalığını
üfürükçülerin geçireceğine" inanmaktadır. Üfürükçülerin içinde en fazla

2010: 163). Aynı Kongre’de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti azasından Yusuf Hikmet Bey,
Türklerin geri kalmasının sebebini “gerikafalı ulema”ya bağlamaktadır. Ona göre İslam
medeniyetinde "kendisine nefhedilmiş, muhafazakârlık ve tahaccur" vardır. Ancak her defasında
"taze bir Türk dalgası" gelmiş ve İslam medeniyetini yükseltmeyi başarmıştır. Bu "taze dalga"yı,
"İslâmiyete atfolunan devlet müesseselerini henüz tam bir surette benimsememiş Türkler” olarak
tanımlayan Yusuf Hikmet Bey, "taze dalga"ya mensup olan Türklerin "bir müddet eski ruh ve
zihniyetle" hareket ettiğini, "yani her yeni vaziyet karşısında yalnız onun icabı veçhile harekette"
kendini serbest gördüğünü izah eder. Fakat zaman geçtikçe "yavaş yavaş ulema devlet işlerine
karışmıya" başlamış, "bir defa ulema tahakkümü kuvvetlendikten sora, faal bir hükümdar da
çıksa", artık ulemayı "söküp atamaz" hale gelmiştir (Türk Tarih Kongresi, 2010: 505). Osmanlı
Devleti’nin başına gelenleri kısaca böyle özetleyen Yusuf Hikmet Bey, Osmanlı Devleti'nin
yükselişini o dönemde var olan “taze Türk dalgası”na, yani İslam ulemasının fetvalarına göre
değil, devletin kendi isteklerine göre hareket etmesine bağlamaktadır. Yeni Cumhuriyet ise bu
durumu bildiği için ulemayı kökünden yok ederek, Türkleri bu düştükleri durumdan kurtarmak
istemiştir.
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inandığı ise Cinci Hoca’dır. Kitaba göre Cinci Hoca denilen kişi, "bilgisiz bir
adam"dır. Bir gün Padişah İbrahim hastalanmıştır ve Cinci Hoca saraya
getirilmiştir. Hoca, okumuş, üflemiş ve "ruhça hasta olan padişah", o sırada
biraz ferahlamış ve bunu hocanın nefesinden bilince, ondan sonra da Cinci
Hoca'nın itibarı artmış ve Saray’ın en ileri gelen adamı olmuştur. Artık her şey
Cinci Hoca’dan sorulmakta, savaşlar bile onun onayı alınmadan
yapılmamaktadır. Bundan faydalanan hoca ise istediğini iş başına getirmekte,
istediğini astırıp kestirmektedir. Memurlukları para ile satmakta, saraylar,
köşkler yaptırmaktadır. Öyle ki, sekiz yıl sonra öldürüldüğü zaman Cinci
Hocanın evinden ordunun aylıklarını verecek kadar altın ve gümüş para
çıkmıştır (Unat ve Su, 1947: 104). Bu örnekteki gibi tüm “hoca takımı”nın hem
geri kafalı hem de kendi menfaatinden başka bir şey düşünmeyen insanlardan
oluştuğu düşüncesinin vurgulandığı görülmektedir.
Ali Rıdvan'ın yazdığı Kara Kuvvet başlıklı metinde ise softa kelimesi
yerine “kara kuvvet” etiketi öne çıkarılmaktadır. Metine göre Cumhuriyet
idaresinin Türkiye’ye yaptığı büyük iyiliklerden biri de "memleketi Kara
kuvvetin elinden kurtarmasıdır". Çünkü bu kuvvet, "Türk Milletinin başında
korkunç bir tehlike"dir ve "Türklerin başka milletlerden bu kadar geri kalması
o meş'um Kara kuvvetin yüzündendir". Kara kuvvet, “taassubun, cahilliğin adı”
olarak tarif edilmekte, Türk milletini tüm yeniliklerden mahrum bırakmak için
dini vasıta olarak kullandığı belirtilmektedir. Kara kuvvet için “İşte yüzlerce
seneden beri Türk milletinin başındaki büyük belâ" şeklinde bir ifadenin de
kullanıldığı görülür (Kıraat Dersleri IV, 1933: 29).
Kara kuvveti en ziyade medreseler yaşatıyordu. Birkaç sene evvel çatal
yok diye elleri ile yemek yerler, çalgı çalmayı, resim yapmayı günah
sayarlardı. Uzun müddet "gâvur icadıdır!" diyerek vapurlara, trenlere
binmediler. Güneş tutulsa "Allahın gazabına uğradık!" derler, biraz
fazla yağmur yağsa: günahlarımızın cezasını çektiğimize hükmederlerdi.
Onlar için her şey günahtı. Taş basma vaiz kitapları ne yazıyorsa onu
dinlemek lâzımdı. Yalnız onlar yapılacak, o kitaplarda bulunmıyan her
şey günah sayılacaktı (Kıraat Dersleri IV, 1933: 29).

Bir sonraki cümlede ise kara kuvvetin yani softaların sorumlu tutulduğu
diğer hususlardan bahsedilmektedir:
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Fazla çalışmak bile onların kafalarınca günahtı. Yarınki ihtiyaçlarını
bugünden düşünerek çok kazanmayı istemek onlarca tamahkârlıktı.
Kadınlarımız da erkekler gibi okuyup yazmağa büyük mekteplere
girmeğe başladıkları zaman: 'Kıyamet yaklaştı!' dediler. Tiyatrolara,
sinemalara gidenlerin kâfir olduklarına inanırlardı. Hulâsa:
kafalarındaki bin yıllık fikirlere uymıyan herşeyin fena olduğunu
söylerler ve bu gibi sözlerle iyi düşünmiyen kimselerin fikirlerini
zehirlerlerdi (Kıraat Dersleri IV, 1933: 29).

Türkiye Cumhuriyeti’nin, “memlekette kök salmış olan bu muzır
kuvveti” yıktığı, medreseleri kapadığı, “güzel mektepler” açtığı belirtilmekte,
bundan sonra Kara kuvvetin, “belini doğrultamıyacak” hale getirildiği
yazmaktadır (Kıraat Dersleri IV, 1933: 29).
Yine başka bir okuma kitabında softaların zararları, bir "softa" ile
"uyanık Türk" konuşturularak anlatılmak istenir. Parçada, ordunun yeni
silahlarla donatılmasını, yeni okullar ve hastaneler yapılmasını isteyen “Uyanık
Türk”e karşı “Softa”nın verdiği cevaplar; “Olmaz günahtır”, “Dedemizden ne
gördüysek onu yapacağız”, “Yarın öldükten sonra Tanrı bize gökyüzünde
saraylar verecek!”, “Doktor ilâcile hastalık geçmez. Hastalarımızı hocalara
okutmak daha iyi olur!” şeklinde yenilikleri engelleyici ve kaderci bir
niteliktedir51 (Okuma V, 1935: 142). Kitaba göre softa “her vakit dünya işine
Uyanık Türk: İkide bir de yabancı uluslarla savaşa giriyoruz. Bizim askerimiz onlarınkinden
daha yiğit. Fakat onların orduları yeni savaş bilgilerine göre kurulmuş. Askerleri bilgili
komutanların yönetimi altında makine gibi vuruşuyorlar. Ellerinde yeni silâhlar, arkalarında
savaş şartlarına daha uygun giyimler var. Bunun için onlar daha az kan dökerek daha çok iş
görüyorlar. Biz de onlar gibi ordumuzu yenileştirelim, askerin silâhını, kılığını değiştirelim.
Bilgili komutanlar, subaylar yetiştirecek güzel okullar kuralım.
Softa: Olmaz, günahtır. Dedemizden ne gördükse onu yapacağız!
U. T: Avrupada, Amerikada ilim çok ilerledi. Okuyup yazmamış tek insan kalmaması için
kanunlar yapıldı. Bizde okuma bilen parmakla gösterilecek kadar az. Çocuklarımızı okutacak
yüksek bilgili öğretmenimiz yok; yurdumuzun köyünü, şehrini şenlendirecek, yolunu köprüsünü
yapacak mühendisimiz yok, sağlığı koruyacak doktorumuz yok. Bunları yetiştirmek için yeni
okullar kurmak lüzumu var.
S: Olmaz, günahtır. Kâfir oluruz. Medreselerimiz bizim neyimize yetmez? Hem köyümüzü,
şehrimizi şenlendireceğiz de ne olacak? Yarın öldükten sonra Tanrı bize gökyüzünde saraylar
verecek!
U. T: Birkaç hastane yapalım.
S: Olmaz, kâfir işidir. Doktor ilâcile hastalık geçmez. Hastalarımızı hocalara okutmak daha iyi
olur!
U. T: Çocuklarımıza yabancı dil öğretelim de ileri ulusların kitaplarını okuyarak faydalı şeyler
öğrensinler.
S: Olmaz, günahtır.
51
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karışır, yurda getirilecek bütün yeniliklere engel olur”du. Ayrıca
“yarımyamalak arapça bilmekten başka bir değeri” olmayan softaların, din
adına halkı aldattığı, öz kardeşlerini birbirine düşürdüğü yazmaktadır.
Dolayısıyla Cumhuriyet hükümetinin en büyük iyiliklerinden birinin softalığı
ortadan kaldırmak ve din işini dünya işinden ayırmak olduğu vurgulanır
(Okuma V, 1935: 142).
Kitaplarda "softa" olarak damgalanan kişiler, sadece "hoca takımı" ya da
ulemadan da ibaret değildir. Medreseden yetişmiş herkesin, hatta kadılar ve
muallimlerin de bu "softa" sınıfına girdiği görülmektedir. Okul kitaplarına göre
kadılar da "medreseden çıkan" kişilerdir ve "çoğu okumağı, yazmağı bile"
bilmemektedir (Tarih, 1933: 257). Mahkemelerde kadıların uyguladığı
kanunlardan biri Mecelle, diğeri ise Şeriat'tır. Bu ikisinin mahkemelerde tatbik
edildiğini söyleyen kitap, Mecelleyi tatbik eden mahkemelerin mektep mezunu
olmayan hâkimlerden mürekkep olduğunu, şer'i hükümleri icra edenler
mahkemelerin de "medrese tahsili görmüş asrın icaplarından ve fikrî
terakkilerinden tamamen gafil kadı efendiler"den ibaret olduğunu yazmaktadır.
Özellikle şer'i hükümleri uygulayan kadılar "asırlarca evvel yaşamış birtakım
imamların hiçbir zaman kanun şeklini almamış köhne ve iptdaî içtihatlarına ve
sözlerine istinat" eden "birçok garip hükümler" vererek, sadece ülkenin itibarını
değil ülkedeki tüm insanların günlük yaşamını da etkilemektedirler (TTTCTarih IV, 1934: 208).
Tüm bunlardan hareketle, “softa” ve benzeri etiketler aracılığıyla, tüm
din ulemasına yönelik kesin bir savaşın açılmış olduğu söylenebilir. Bu savaş,
tekkeler, şeyhler, kadılar gibi din ile ilgili tüm sınıflara doğru genişletilerek,
softa damgasının dolaylı olarak desteklenmesi de sağlanır. Örneğin "din
ulemasının ekserisi, umumî ahvali âlemden habersiz idiler; asrın ihtiyaçlarını
eyice anlayamıyorlardı" diyen TTTC Tarih kitabı, bu kişilerin "mahdut fikirli
ve mutaasıp" insanlar olduğunu kaydetmektedir. Bu ulema heyetinin elinde
"dehşetli bir silâh" bulunduğu, bu silahın ise fetva olduğu dile getirilir. Ulema,
U. T: O zaman ana dilimiz olan Türkçeyi iyi okutalım.
S: Türkçe diye bir dil yoktur. Osmanlıca vardır. Bunun çoğu arapça, farsça sözlerdir. Bunları
öğrenirlerse yeter.
U. T: Yurtdaşlarımızın yarıdan çoğu kadındır. Onlar kafes arkasında, peçe denilen karanlık örtü
altında yaşıyorlar; gün görmiyen çiçekler gibi sararıp soluyorlar; bunun için onların yetiştirdikleri
çocuklar da günden güne alıklaşıyorlar. Bırakalım onlar da bizim gibi yüzlerini açıp güneş altında
dolaşsınlar; okullara gidip yükselsinler.
S: Olmaz. Kadın evde kapalı kalmalı. Dünyayı bilmemeli. (Okuma V, 1935: 142).
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fetva ile "her şeye mâni" olabilme; vezirleri, sadrazamları, hatta padişahları
azlettirme ve katlettirebilme gücüne sahiptir (TTTC-Tarih III, 1933: 207)52.
Ulemanın itibarsızlaştırılmasına yönelik uygulamalara, halktan bazı
tepkilerin gelmiş olabileceği düşünülebilir. Ancak bu tepkileri verenlerin de
cahil, yobaz, geri kafalı, softa bozuntusu şeklinde damgalanma ihtimalinin var
olması, Goffman’ın damgalı grup “ile” anılmanın meydana getireceği
tehlikeleri hatırlatmaktadır. Nitekim Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve
Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın, "geri kafalıların merkezi” haline gelmeye
başladığı için kapatıldığı unutulmamalıdır. Orta son Tarih kitabına göre "softa
bozuntuları, Cumhuriyet idaresinden hoşlanmıyan eski kafalı kimseler,
memlekette bir karışıklık çıkararak kendi bezlerini dokumak istiyenler, bu
partiye girmeğe" başlamış, çok geçmeden, tekkeleri kapanan şeyhler ve
dervişler “kıpırdanmağa" kalkışmışlardır. Kubilay'ın öldürülmesi ise partinin
"kendi kendini dağıtmasının ne kadar doğru olduğunu" gösteren bir işaret
olarak kabul edilmiştir (Su ve Duru, 1947: 213). Serbest Cumhuriyet
Fırkası’ndan önce kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası da yine "softa
bozuntularının" toplandığı bir mekân olduğu için kapatılmıştır53(Tarih, 1933:
250). Şeyh Sait İsyanı’nda da ordu, asilerin üstüne atılmış ve "sâf halkın ruhunu
zehirliyen engereklerin kafalarını" şiddetle ezmiştir. Ayrıca çıkarılan Takrir-i
Sükûn Kanunu ile Hıyaneti Vatan Kanunu’nda "dini alet ederek ahali arasında
nifak sokmağa kalkışacakların vatan haini sayılacakları" ilan edilmiştir (TTTCTarih IV, 1934: 192-193). Böylece softalık ve vatan hainliğinin eşdeğer hale
getirildiği de söylenebilir. Yeni nesillerin içinde de eğer böyle “gerifikirliler”
olursa, onların da “vatan haini” olarak damgalanabileceklerini bilmeleri
önemlidir. Bu noktada, kurucu kadroların, damgalamanın caydırıcı etkisini
önemli bir politik silah olarak kullandığı düşünülebilir. Kullanılan damga dili,
toplumu kontrol ederek, iktidarın gücünü pekiştirmeyi sağlayacak niteliktedir.

Türk Tarih Kongresi’nde de benzer düşünceler paylaşılmakta ve şöyle denmektedir: "İslâm
âleminde asıl olan muhafazakârlıktır ve terakki ancak bir kaza ve tali eseri olarak husule
gelmektedir” (Türk Tarih Kongresi, 2010: 501-502)
53 Tarih kitabının konuyla ilgili diğer söyledikleri şöyledir: Parti, "yalnız mecliste muhaliflik
etmekle kalmadı, memleket içinde de din perdesi altında, fikirleri karıştırmağa başladı. Çok
geçmeden bu ekilen kötü tohumlar zararlı filizlerini verdi. Saltanat idaresi sayesinde istedikleri
gibi yaşıyan, halkı ezenler, medreselerin, tekkelerin kapanmasile menfaatlerini kaybedenler,
softa bozuntusu mutaasıp kimseler, cahil halkı kandırarak devlete karşı isyan çıkarttılar. Şark
vilâyetlerinin birisinde Şeyh Sait adında çok bilgisiz bir adam, bazı şeyhlerle beraber, bu isyanın
başına geçti" (Tarih, 1933: 250)
52
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Okul kitaplarında, softaların içinden yetiştiği tekkeler ve medreseler de
“şer ocağı” ilan edilerek, softaların kökleriyle beraber ortadan kaldırılma isteği
göze çarpar. Örneğin, kitaplarda, "taasup ve irticanın asırlardan beri içinde
çöreklendiği ne kadar yuva varsa", hepsinin birden yıkıldığına dikkat
çekilmektedir (TTTC-Tarih IV, 1934: 238). Kitaplara göre en çetin görev,
"asırlardanberi yalnız merkezî bir şekil halinde değil, kadıları, şer'î
mahkemeleri, müderrisleri ve medreselerile köylere kadar bile kök vermiş bir
teşkilât halinde bulunan 'teokrasi'yi kaldırmak" ve "mürteci unsurlarla,
menfaati bozulacakların milleti zehirlemelerine fırsat ve vesile vermemek"tir
(TTTC Tarih IV, 1934: 207). Nitekim kurucu kadroların lideri Mustafa Kemal,
İnebolu’dan Kastamonu'ya dönüşünde "ölülerden medet ummak medenî bir
cemiyet için şindir" diyerek konuşmasına şöyle devam etmektedir:
Bugün ilmin, fennin, bütün şumulilde medeniyetin parlak ışıkları
karşısında filân veya falan şeyhin irşadile maddî manevî saadet arayacak
kadar iptidaî insanların Türkiye medenî camiasında mevcudiyetini asla
kabul etmiyorum. (...) Efendiler ve ey millet, biliniz ki, Türkiye
Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz!
En doğru, en hakikî tarikat medeniyet tarikatidir. Medeniyetin emir ve
talep ettiğini yapmak insan olmak için kâfidir (TTTC-Tarih IV, 1934:
239).

TTTC'nin Tarih kitabına göre bu hitabeyle "asırlık hortlaklar halinde
dünyada tutunmağa çabalayan tarikatlerin, şeyhlik ve dervişliklerin artık
tekkeleri, zaviyeleri ve türbelerile birlikte son günlerini yaşadıklarından” şüphe
edilmemektedir (TTTC-Tarih IV, 1934: 239). Kastamonu'dan Ankara'ya
dönüşte ise Çankırı ve İskilip halk heyetleri ile konuşurken Mustafa Kemal,
tekkelerin hemen kapatılması gerektiğini söyler 54. Ona göre "tekkelerin gayesi
halkı meczup ve aptal yapmaktır. Hâlbuki halk aptal ve meczup olmamağa
Mustafa Kemal'in bahsi geçen sözleri şöyledir: "Tekkeler behemehâl kapanmalıdır. Türkiye
Cumhuriyeti her şubede irşatlarda bulunacak kudrete haizdir. Hiçbirimiz tekkelerin irşadına
muhtaç değiliz. Biz medeniyetten ilim ve fenden kuvvet alıyoruz ve ona göre yürüyoruz. Başka
bir şey tanımayız. Tekkelerin gayesi halkı meczup ve aptal yapmaktır. Hâlbuki halk aptal ve
meczup olmamağa karar vermiştir. (..) tekkeler basit bir keyfiyet görünür, fakat ehemmiyeti
vardır. Biz cihan ailesi içinde medeniyiz. Her noktadan medeniyetin icaplarını tatbik edeceğiz"
(TTTC-Tarih IV, 1934: 241).
54

61 | D a m g a S i y a s e t i
karar vermiştir". Tekkelerde, "cihan ailesi içinde medeni" olma gayretindeki bir
topluma yakışmayacak görüntülerin olduğu açıktır (TTTC-Tarih IV, 1934:
241). Su ve Duru yazdıkları Tarih kitabında bunu öğrencilere şöyle izah
etmektedirler:
Sarık altında gizlenen adamlar, halkı soyup soğana çevirmek için bin
türlü oyunlar oynuyorlardı. Aklın almıyacağı şeyleri, 'Kitapta yeri
vardır' diye yayıp dururlar, cahilleri kandırırlardı. (...) bunlar
hastalıklara okurlar, gelecekten haber verirler. 'Efsunlarımız, fakiri
birdenbire zengin eder, istemediğimiz adamı çatlatır' diye öğünürlerdi.
Ne idiği belirsiz bir ölünün üstüne bir türbe yaparlar, buna 'evliya'
derlerdi. Zavallı cahil halk, bir işi olsun diye, evliyaya adak adar,
türbeden zengin ederdi. Şeyhler, dervişler, türbedarlar çalışmadan
yerlerinde tembel tembel otururken, halkın verdikleriyle geçinir, rahat
bir ömür sürerlerdi (Su ve Duru, 1947: 225).

Kitapta, Mustafa Kemal'in şeyhliğin, dervişliğin kaldırılmasını ulusa
anlattığı, ulusun da kendi kurtarıcısının bu sözlerini doğru bulup, alkışladığı
yazar (Su ve Duru, 1947: 225). Yurt Bilgisi kitabında da Cumhuriyet'in, "birer
tembellik yuvası haline gelmiş olan tekke ve medreseleri" kapattığı, onların
yerine, "Türklüğü ve uygarlığı öğretip kafaya ışık veren, bugünkü okulları
kurdu"ğu anlatılır (Ermat ve Ermat, 1945: 18). Tekkelerin birer "tembellik
yuvası" haline geldiği sloganı sıklıkla kullanılırken, devletin tembellikle
mücadelesine de dikkat çekilmektedir.
Softaların üretildiği mekân olarak görülen medreseler de okul kitaplarına
göre zararlı kuruluşlar olarak anlatılmaktadır. Hatta medreseler o kadar
bozulmuştur ki, "tembel yeri olmaktan başka bir değeri yoktur". Orta son Tarih
kitabında "medreseler, küflü kafalar, bilgisizler yetiştiriyor, tembellere yemlik
oluyordu", "medreselerin bir zamanı geldi ki bilgi sevenlerle değil, asker
kaçaklariyle doldu"55 ifadeleriyle, kurumdaki "bozukluk" anlatılmaya
çalışılmıştır (Su ve Duru, 1947: 227). TTTC Tarih kitabı ise "medreselerde
Adı geçen kitapta, medreselerin “milli ahlakı” bozduğunu anlatan cümleler şu şekildedir:
"Osmanlı Saltanatında mecburî askerlik hizmeti kabul edildikten sora medreselere,
müdavimlerinin askerliğe alınmaması gibi bir imtiyaz verilmişti. Son devre kadar riayet edilmiş
olan bu imtiyaz birçok asker kaçaklarını medreselere doldurmak suretile hem millî ordu
kuvvetinin eksilmesine hem de en mukaddes vatandaşlık vazifesinden kaçmağa yol açarak millî
ahlâkın bozulmasına çok müessir olmuştu" (TTTC-Tarih IV, 1934: 251).
55

D r . H ü m e y r a T Ü R E D İ | 62
yirmi otuz yıl okuduğu halde düzgün bir cümle yazmaktan âciz hocalar"ın
çoğunluğu teşkil ettiği, “medrese mezunlarından okuması var, yazması yok
muallimler"in varlığından haber verilmektedir (TTTC-Tarih IV, 1934: 251).
Orta son Tarih kitabı da türbelerin kapatılmasını istemeyenlerin
karışıklık çıkartmaya çalıştığı; fakat yakalanarak ve cezalarını gördüklerini
söylemektedir (Su ve Duru, 1947: 226). Türkiye'de artık "şeyhlik, dervişlik,
çelebilik, halifelik, falcılık, büyücülük, türbedarlık memnudur. Çünkü bunlar
irtica membaları ve cehalet damgalarıdır” cümleleri ise damga siyasetinin
varlığını bir anlamda itiraf etmiştir. Afet İnan, “Türk milleti böyle müesseselere
ve onların mensuplarına tahammül edemezdi ve etmedi" 56 demektedir. İnan,
"cahalet damgaları" ifadesiyle "halifelik, şeyhlik, dervişlik" gibi unvanların
toplum üzerinde birer cehalet göstergesi olarak bulunduğunu anlatmaktadır
(İnan, 1931: 71). Eğer Afet İnan, Yurt Bilgisi kitabında halifelik, şeyhlik ve
dervişlik hakkında "cehalet damgası" nitelemesinde bulunuyorsa, bu
nitelemenin kurucu kadroların görüş açısını gösterdiğine şüphe yoktur. Nitekim
bu kurumların, "bir takım bilgisiz halkın aldatılmasına, ara sıra siyasi işlerin
bulandırılmasına alet" olduğu, "geri düşünceli, bilgisiz kimseler"in odağı haline
geldiği tüm kitaplarda da sıklıkla vurgulanmaktadır (Unat ve Su, 1947: 2004).
Tüm bu sayılan bulgulardan hareketle elde edilen sonuçları maddeler
halinde sıralamak yerinde olacaktır.
1. Damga dili kullanılmıştır: Okul kitaplarında yer alan softa
kelimesinin, bir grubu nitelemek adına alaycı ve aşağılayıcı şekilde kullanıldığı
tespit edilmiştir. Böylece, damga siyasetinin ilk koşulu olan damga dilinin
varlığı şartı sağlanmış olmaktadır. Ayrıca softa kelimesini destekleyici başka
ifadeler de kullanılmıştır. “Yobaz, örümcek kafalı, kara kuvvet, geri kafalı"
olarak da anılan ulema sınıfının, akılda kalıcı, rahat ifade edilebilen, olumsuz
duygu ve düşünce yayan bu söz öbeklerine maruz kaldığı görülmektedir.

Aynı cümle Mustafa Kemal tarafından da söylenmiştir. Burada Afet İnan imzalı kitabın aslında
Mustafa Kemal tarafından yazılmış olduğuna dair iddialar hatırlanmalıdır. Mustafa Kemal'in
1930 tarihli bahsi geçen konuşması şöyledir: "Türkiye Cumhuriyeti dahilinde, bilumum tekkeler
ve zaviyeler ve türbeler kanunla set edilmiştir. Tarikatlar lağvolunmuştur. Şeyhlik, dervişlik,
çelebilik, halifelik, falcılık, büyücülük, türbedarlık vesaire memnudur. Çünkü bunlar irtica
membaları ve cehalet damgalarıdır. Türk milleti, böyle müesseselere ve onların mensuplarına
tahammül edemezdi ve etmedi" (Atatürkçülük, 1984: 110).
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2. Eski statü sistemi yok edilmek istenmiştir: Buna göre ulus-devlet
kurulduktan sonra ulemanın yaşaması mümkün değildir. Zira ulema,
Hobsbawm’ın deyimiyle, eski statü siteminin bir temsilcisidir. Ulema, Osmanlı
dönemine ait statü sisteminde önemli bir yere sahiptir. Ulema sınıfının
içerisinde Şeyhülislamdan bir köy kadısına kadar birçok değişik dereceden din
âlimin varlığını görmek mümkündür (Demirpolat ve Akça, 2008). Bu geniş
yelpazenin her unsuru, eski sisteme bağlılığı hatırlatır. Dolayısıyla ulemanın
yeni statü sisteminden dışlanması ve gülünç duruma düşürülmesi, yeni devlet
mantığı çerçevesinde yapılır. Yeni devlet, eski sistemi hatırlatacak ve eski
sistemin meşruiyetini yineleyecek unsurların varlığını istemez. Dolayısıyla,
"softa, geri kafalı, yobaz, medrese kafalı, gerici, cahil, çapulcu, kara kuvvet"
gibi damgalarla ulema, saygı görülen konumdan zamanla itibarını kaybeden
durumuna düşmüştür.57.
3. Ulema itibarsızlaştırılarak, sahip olduğu destek azaltılmak
istenmiştir: İmparatorluk zamanında önemli bir konuma sahip ulema sınıfının
elinden alınan statüsüne itibarsızlık da eklenmektedir. Bu itibarsızlık nedeniyle,
toplumdaki diğer gruplar, damgalı bu grup ile birlikte görülmek istemeyecekler
ve bu durum da grubun yalnızlaşmasına yol açacaktır. Zira toplum,
damgalandığında karşılaşacağı müeyyideleri çok iyi bilmektedir ve böylece
damga siyasetinin toplumu kontrol ürettiğine yönelik iddia gerçek olmaktadır.
4. Biz ve onlar dikotomisi oluşturulmuştur: Ülkenin iyiliğini düşünen,
ilerici ve yenilikçi olanlar “biz”; ülkeyi geriye götürmek isteyen geri fikirliler
ise “onlar”dır. Bu ayrımın toplumu kontrol etmeye yaradığını söylemek yanlış
Ulus-devlet mantığı, “ruhani güçler” ile barışık değildir: Ulemanın taşıdığı dini özellik,
Smith’in “ruhani güçler” söylemleriyle bağdaştırılabilir. Osmanlı Devleti döneminde ulemanın
verdiği fetvaların halk üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu ve kendilerine hürmet edildiği
görülmektedir (Tekin, 2004: 228-229). Anthony Smith’e göre ulus-devletin yeni statü sistemleri
kurması, devletin “ruhani güçler”den arındırılması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla “yeni
bilimsel söylemle birleşen seküler entelijansiya”nın yeni statü sahipleri olarak görülmesi, eski
statü sistemindeki ruhani güçleri elimine etmesini gerektirmektedir (Smith, 2002: 273). Smith,
ulus-devletin yeni entellektüellerini "ulusun yeni din adamları" olarak görmektedir. Bu noktada,
Cumhuriyet’in milletvekili aydınlarından Afet İnan, Mahmut Esat Bozkurt, Falih Rıfkı Atay,
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Memduh Şevket Esendal, Mehmet Emin Yurdakul, Hüseyin
Rahmi Gürpınar gibi isimleri “ulusun yeni din adamları” olarak görmek yanlış olmayacaktır
(Smith, 2002: 273; Altınkaş, 2011). Nitekim bu isimlerden oluşan edebiyat kanonunun, kutsal
kitap gibi işlev görebileceğini sıklıkla dile getirilen bir gerçektir (Jusdanis, 1998: 94). Bu
dönemde, Osmanlı aliminin/ulemasının yerini Cumhuriyet’in aydını alırken, Osmanlı alimi
hakkında Cumhuriyet’in ne türlü bir söylem geliştirdiğini görmek ulus-devlet inşa süreçlerini
anlamak açısından faydalıdır.
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olmayacaktır. Toplumdan dışlanmak istemeyen ve itibarını kaybetmeyi göze
alamayan kişiler, iktidarın tarafında “biz” olarak kendilerini tanımlamayı tercih
eder. Böylece iktidar, aykırı düşünceleri dizginleyebilir.
5. Ulema, günah keçisi ilan edilmiştir: Ulema sınıfı ülkedeki tüm
kötülüklerin en önemli sorumlularından biri olarak günah keçisi ilan edilmiştir.
Günah keçisi ilanı da damga siyasetinin önemli unsurlarındandır. Ülkenin
geldiği durumdan ve yeniliklere engel olduklarından dem vurularak,
olumsuzlukların tümünün suçu ulemaya atılmaktadır. Ülke, geri kalmıştır ve
alınan tüm yenilgiler bu geri kalmışlığın sonucudur. Geri kalmışlığın nedeni ise
fetvalarla gelişmeyi engellemeye çalışan ulemadır. Tembellik yuvası
medreseler de bu gelişmeleri engelleyen ulemanın yetiştiği mekanlardır.
Dolayısıyla, Cumhuriyet ile bu şer odaklarının kapatıldığına ve ülkenin
kurtuluşa erdiğine halk inandırılmıştır.
Kısacası, damgalayıcı dil kullanılması, yeni statü sistemlerinin
kurulması, biz ve onlar dikotomisinin oluşturulması, günah keçisinin varlığı
iktidarın damga siyaseti kullandığının göstergeleridir. Ulus-devlet mantığı
çerçevesinde düşünülecek olursa, tüm bunlar yeni devletin meşruiyeti ve
devamlılığı için önemli unsurlardır. Tüm bu unsurların, damga siyasetinin
kapsayıcı başlığı altına girmesi; iktidar tarafından damga siyaseti
uygulandığının bir kanıtı gibidir. Peki, itibarsızlaştırılan, damgalanan, statüsü
elinden alınan ulema ne yapmıştır? Kılık değiştirme, karşı-damgalamada
bulunma, grup içi dayanışmayı kuvvetlendirme, damgaları reddetme ya da
toplumsal bir patlama yaşama gibi davranış seçenekleri itibarsızlaştırılan ulema
için geçerli olabilir. Damga siyaseti sonucunda ulemanın yaşadığı psikolojik
travma ve verdiği tepkilerin, detaylı bir incelemeye ihtiyacı vardır. Böylece
damga siyasetinin ortaya çıkardığı sonuçlar daha iyi kavranabilir.

2.2.2. Medrese: Falaka Yuvası
Osmanlı dönemindeki eğitim sisteminin Cumhuriyet dönemi okul
kitaplarında iki şekilde anlatıldığı görülmektedir. İlk olarak, eski sistemin
ezbere dayalı olduğu vurgulanır. İkinci olarak da eski sistemde dayak, korku ve
şiddetin egemen olduğu hususu falaka cezası ekseninde anlatılır.
İlk olarak medreselerin ezbere dayalı olduğuna dair söylemlere bakılacak
olursa, orta son sınıf Tarih kitabında şu sözlerle karşılaşılmaktadır:
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Muallime, derslerini çocuklara yaş, zekâ ve fikir kabiliyetlerine göre
idare etmek serbestisi verilmez, çocuk muhakemeleri işlettirilmezdi.
İmtihan muvaffakıyetleri ezbercilik melekesine göre tayin edilirdi.
"Bülbül gibi ezber okuyor" tabiri en yüksek takdir ve aferin hükmünü
ifade ederdi (TTTC-Tarih IV, 1934: 266).

Aynı kitapta bu usulün nedeni, dinin eğitime etkisi olarak
gösterilmektedir. Zira bu yöntem, "medreselerin Kuran hafızlığından intikal
etmekte”dir (TTTC-Tarih IV, 1934: 266). Buna göre medreselerdeki "tedrisat,
bundan sekiz on asır evvelki Orta zaman safsatalarına istinat eden ve arapça
metinlerle okutulan birkaç mantık, hadis ve tefsir kitaplarına munhasır"
kalmıştır (TTTC-Tarih IV, 1934: 245). Bu ders işleniş yöntemine göre muallim
dersi anlatmakta, çocuk da dinlemektedir. Ya dinlediğini ya da kitapta
okuduğunu ezberlemektedir. Kim ezbercilikte becerikli ise en çok o kazanır.
Ezberlediğini “kör hafızın aşir okuması gibi serbestçe, bir kelimeyi kaçırmadan
okuyan” ise aferin alır. O vakit çocukların, "Dersimi su gibi ezberledim"
dediğini aktaran kitap, bu okumada, anlamanın aranmadığını, düşünmenin,
karşılaştırmanın ve öğrenilen şeyleri hayatta uygulamanın mümkün olmadığını
yazmaktadır (Tarih, 1933: 279). Kitaba göre “kumaş şöyle dokunur" denir,
fakat bir tezgâha götürüp kumaşın nasıl dokunduğunu göstermek söz konusu
olmaz. Bu örnekle kitap, “tedriste tecrübe”nin yerinin bulunmadığını anlatmaya
çalışır (Tarih, 1933: 280).
TTTC Tarih kitabına göre medreselerde öğrenciler "gramafon
plâğı"ndan farksızdır. Ancak Cumhuriyet ile “bu sakim usul artık kalmamış ve
muallim, basmakalıp cümleleri tekrar eden basit bir ders makinesi olmaktan
çıkmıştır". Cumhuriyet döneminde ders programlarının artık "cansız metotların
tatbik aleti halinde" olmadığı kitaplarda tekrar edilmektedir (TTTC-Tarih IV,
1934: 266).
Osmanlı dönemindeki eğitim sisteminin, Cumhuriyet dönemi okul
kitaplarındaki temsilinde ikinci olarak medreselerde muallimlerin uyguladığı
şiddetten bahsedildiği görülür. Bu şiddetle özdeşleştirilen falaka cezası ise okul
kitaplarında sıkça rastlanan bir söylem haline gelmiştir. TTTC'nin Tarih
kitabına göre eski mekteplerde talebe yerde oturur. “Mektebin terbiye vasıtası”
ise “hocanın yanında duran uzun bir deynek veya başucunda asılı bir falaka”dır

D r . H ü m e y r a T Ü R E D İ | 66
(TTTC-Tarih IV, 1934: 245). İlkokul üçüncü sınıf Kıraat Dersi kitabında falaka
şöyle anlatılır:
Siz hiç falakanın ne olduğunu işittiniz mi? Çocuklar gürültü ederlerse
hoca yanı başındaki uzun çubuklardan biriyle ona vururdu. Hocaya bu
değnekleri çocuklar getirirlerdi. Kim getirirse hocanın evvelâ ona
vurması âdetti. Çocuklara birçok cezalar verilirdi: Kulağı çekilir.
Suratına şamar indirilir. Tek ayak üzerinde durdurulur. Avucuna cetvelle
vurulur. Aç bırakılır. Akşam eve bir iki saat sonra gönderilir. Cuma günü
mektebe getirtilir. Falakaya yatırılırdı (Kıraat Dersleri III, 1933: 120).

Benzer şekilde “Eski Mektep” başlıklı yazıda da yine falaka ve okul
korkusundan söz edilir. Yazıda konu birinci tekil şahıs kullanılarak şöyle
anlatılır:
Okul, hele öğretmen gözümün önüne geldikçe keyfim kaçardı. Pek
korkardım. Nasıl korkmıyayım? Önünde, ileriye doğru uzatılmış, iki üç
arşın uzunluğunda sopalar, başı ucunda asılı falakalar yıldırıcı idi. Bu
falakaların bir de zincirlisi vardı. Öğretmen, beni aşağı yukarı üç yıl
içinde iki defa falakaya yıktı. Ayaklarıma üçer değnek vurdu. Vurduğu
yerde gül bittiğini görmedim. Fakat hiç şüphe etmem ki, utançtan ve
acıdan yüzüm gül pembe olmuştur (Okuma V, 1935: 26-27)

Aynı parçada, "Falakaya koşulan büyücek çocukların tabanlarına sert
deynekler indikçe bizim gibiler için titrememek imkânı yoktu" cümlesi dışında,
parçada "bizim vaktimizde (okul) korkunçtu" cümlesinin birkaç kez tekrar
edildiği görülmektedir (Okuma V, 1935: 26-27). "Cumhuriyeti niçin
seviyorum" adlı parçada da büyükbaba "okula gittiği zamanları" torununa şöyle
anlatmaktadır:
Koca kavuklu, uzun sakallı bir öğretmenimiz vardı. Bu hocanın yüzünün
güldüğünü gören yoktu. Arasıra bizi yanına çağırır ve bir türlü manasını
kavrıyamadığımız şeyler okuturdu. Korku aklımızı büsbütün karıştırdığı
için biz bunları kolay anlıyamazdık. Hoca kızar, kulağımızı, saçımızı
çeker, yanağımız şamarlar, sırtımıza yumruklar indirir, daha olmazsa
bizi falakaya yatırarak çıplak ayaklarımıza sopa ile vururdu (Okuma
kitabı, 1941: 7).
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Yine başka bir yazıda da eski mekteplerde muallimin "katı yürekli, sert
davranışlı" olduğu, böyle olunca da talebenin korktuğu, derslerini sadece
ezberlediği tekrar edilir. Zaten babaların çocuğu mektebe başlatırken, muallime
ettiği "eti senin, kemiği benim" cümlesinin, "muallimin çocuğu istediği kadar
dövebilmek hakkının kabul edilmiş" anlamına geldiği belirtilir (Tarih, 1933:
279; TTTC-Tarih IV, 1934: 266). Okul kitaplarına göre meşhur "dayak
cennetten çıkmadır" sözünün de yine eğitime kötü etkisi olmuştur. O dönemde,
talebeyi sevmek, ona karşı baba gibi, ağabey gibi tatlılıkla davranmak, yufka
yüreklilik sayılmış, öyle muallimlerin çocukları terbiye edemeyeceği
söylenmiştir (Tarih, 1933: 279). Eski usulde, "muallimin nüfuzu ve
okutmaktaki muvaffakıyeti, talebeye muamelesindeki sertliğe ve telkin
edebileceği korku derecesine istinat" ettirildiği ve en çok ceza veren ve en çok
korkulan muallimlerin dersine çalışıldığı yine aynı kitapta dile getirilir (TTTCTarih IV, 1934: 266). Hatta okullarda öğrencilere, din konularında düşünme,
muhakeme etme hak ve fırsatının verilmediği, “zorla ve çok defa dayakla
namaz kıldırılırdığı” da yazmaktadır (TTTC-Tarih IV, 1934: 267). Hâlbuki
Cumhuriyetle beraber muallim, "kürsüyü taht edinmiş mutlak bir hükümdar
vaziyetinde değildir; talebe için, öğrenmede kendilerine yardım eden daha
tecrübeli, daha bilgili bir yardımcı, daha yaşlı bir arkadaştır" (TTTC-Tarih IV,
1934: 266).
Bu bağlamda, Ömer Seyfettin'in yazdığı Ant isimli hikâyeye de okul
kitaplarında yer verildiği görülür. Hikâyede, Osmanlı döneminden bir mektep
hayatı anlatılmaktadır. Buna göre hikâyede, Büyük Hoca denilen "kınalı ve az
saçlı, kambur, uzun boylu, ihtiyar, bunak bir kadın" vardır. Sınıf, "kalın
duvarların tavana yakın dar pencerelerinden giren donuk aydınlık" ile
durmadan "bağıran, haykıran, okuyan çocukların keskin çığlıklarıyla" dolu bir
mekândır. Mektepte yalnız bir ceza vardır: dayak! Büyük kabahatliler, hatta
kızlar bile falakaya yatırılır. Falakadan korkmayan titremeyen öğrenci yoktur.
"Büyük hocanın ağır sopası" ise “rastgeldiği kafayı mutlak şişirmekte”dir
(İsmail Hikmet, 1933: 131-133).
Cumhuriyet idaresiyle birlikte okulların değiştiği, "Sınıfımız" adlı
parçada dile getirilir. Bu değişim, "hocalarımızı çok seviyoruz onlar da bizi çok
seviyorlar. O kadar eyi, o kadar tatlı ders veriyorlar ki, hep ağızlarının içine
bakıyoruz" gibi cümlelerden kolaylıkla anlaşılmaktadır (İsmail Hikmet, 1934:
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24). "Eski Mahalle Mektepleri" adlı anonim yazıda da yazar, çocukluğundaki
"ilk mekteplerin nasıl olduğunu" anlatacağını söyleyerek söze başlar:
Bu mektepler basık tavanlı birer taş odadan ibaretti. Hiç aydınlık değildi.
Üç sınıf bir odada dururdu. Sıralarımız yoktu. Zengin çocukları evden
minder getirirler, ötekiler hasırlara otururlardı. Yemekler de bu odada
yenirdi. Kışın ısınmak için mektebe odun taşırdık, yoksa soğuktan
donardık. Çok ihtiyar bir hocamız, bir de hadememiz vardı. Hademeye
"kalfa efendi" derdik. Kalfa, bazan dersimizi müzakere de ederdi.
Dersleri hep bir ağızdan okurduk. Falaka korkunç bir şeydi. Çocuk yere
yatırılır, kalın bir sopanın iki tarafına geçirilmiş olan bir ip çocuğun
ayaklarına sarılırdı. Sonra iki çocuk sopanın iki tarafından tutarlar; ya
muallim yahut talebeden biri yerdeki çocuğu tabanlarına değneği
yapıştırırdı. Bugün bu cezalardan hiçbiri kalmamıştır (Kıraat Dersleri
III, 1933: 120).

Ayrıca öğretmenin zenginlerin çocuklarına farklı davrandığı da eski okul
ile ilgili verilen bilgiler arasındadır. Torununa kendi zamanındaki okulları
anlatan büyükbaba "yoksulluğumuzdan enikunu utanırdık" demekte, torunu ise
"bizim öğretmenimiz hep güler yüzlü", "dersleri anlamakta hiç güçlük
çekmiyoruz", "çalışmak bizim için eğlenceli", "dövmek şöyle dursun, aramızda
hayvanlara eziyet eden olursa onlara bile darılıyorlar", "yoksulluğun utanılacak
bir şey olduğunu aklımıza bile getirmiyoruz", “bazı çocukları çok sevseler bile,
zengin, güzel giyinmiş oldukları için değil, çalışkan, iyi ve temiz oldukları için
seviyorlar" diyerek yeni sistemin güzelliklerini anlatmaktadır (Okuma kitabı,
1941: 8-9).
Bilgisiz bir ulusun hiç ileri gidemeyeceği, bu yüzden devletin her tarafta
okullar açtığı yine Yurt Bilgisi kitaplarında sıklıkla rastlanabilecek
temalardandır (Sander, 1938: 67). Kitaplarda vurgulandığına göre açılan yeni
okullar sayesinde ülkedeki çocuklar düşünmeye başlamakta ve ülke
ilerlemektedir. Öğretmenlerin artık falaka kullanmadığı, öğrenciyi
korkutmadığı, çocukları “eski ve yanlış düşünceler”den kurtardığı belirtilir
(Sander, 1938: 31).
Osmanlı döneminde falaka yuvası olan medreselerin, "cahil imamlar ve
kadılar yetiştiren kara kaynaklar” haline geldiği dile getirilirken, kitaplarda
Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu cehaleti anlatan hikayeler de
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görülür58(TTTC-Tarih IV, 1934: 237). Medreselerin, “miskinlik yuvası” ve
“cehalet pazarı” olduğu, buralarda “ömür çürüten vatandaşların kurtarılması”
gerektiğinin defalarca tekrarlandığı okul kitaplarında, özellikle medresenin
falaka ile özdeşleştirildiği görülmektedir (TTTC-Tarih IV, 1934: 251).
Gelinen noktada, her türlü “geri”liğin nedeni Osmanlı Devleti’ne ve
eğitim sistemine yüklenmektedir. Eğitim sisteminin, hocalar ya da softalarla
doğrudan ilintili olduğunu da belirtmek gerekir. Osmanlı Devleti bir günah
keçisi olarak ortaya çıkmakta, medreseler de damga dili kullanılarak “falaka
yuvası”, “miskinlik yuvası”, “cehalet yuvası” gibi sözlerle damgalanmaktadır.
Akılda kolay kalabilen, rahatlıkla telaffuz edilebilen bu sözlerin, çocukların
zihinlerinde kolayca yer edeceği muhakkaktır. Dolayısıyla damga siyasetinin
en önemli özelliklerinden, akılda kolay kalan bir klişe söz oluşturulması şartı
karşılanmış olur.
Bundan başka, medreselerde hoca olanların imtiyazlarının yok olması
anlamına gelen bu damgalamanın, Gellner’in “damgalanmış azınlık”
düşüncesiyle uyumlu olduğu görülmektedir. Medreselilerin, ellerinde tuttukları
bazı imtiyazların bu şekilde alınışıyla, medresenin ve medreselilerin itibarı yok
olmakta, yeni okullar itibar kazanmaya başlamaktadır. Bu noktada,
Hobsbawm’ın “yeni statü sembolleri” düşüncesini de hatırlamak gerekir. Yeni
devlet, kendi kurduğu okulları statü sisteminde yukarı doğru taşırken,
medresenin itibarını yerle bir etmektedir. Dolayısıyla eski “köhnemiş” sistemin
bir tezahürü olan medreselerden Cumhuriyet sayesinde halkın kurtulduğu
düşüncesi yaygınlaşmaktadır. Geçmişteki eğitim sistemi günah keçisi ilan
edilirken, yeni sistemin en iyisi olduğuna toplum inandırılmaya çalışılır.

"Sivrisineklerle Mücadele" adlı hikâyede baş kahraman, bir dostu tarafından köşküne davet
edilir. Baş kahraman, bir "fen adamıdır" ve sivrisineklerden kurtulma yollarını iyi bilmektedir.
Arkadaşı ise köşkün içinde ve etrafındaki sivrisineklerden şikâyetçidir. Kendisinden yardım ister.
Köşkü bir fen adamı olarak gezerken, hizmetçiler ona hep gülerler ve sözlerine itibar etmezler.
Hizmetçilerden bir patiska takke ister ve köşkün yakınındaki büyükçe su birikintisinden su alıp,
takkeden süzer. Takkede sivrisinek yumurtalarının kaldığını görünce, şoförden petrol getirmesini
ister ve su birikintisinin üzerine dökerek, sivrisineklerin ve yumurtalarının havayla irtibatını
keser. Altı gün sonra sivrisineklerden kurtulacaklarını söyledikten sonra dediği olur. Fakat
çevreden işittiği kadarıyla hizmetçiler onun bir takkeye su koyup bir şeyler söylediğini ve böylece
sivrisineklerden kurtulduklarına dair bir söylenti yaymışlardır. Hatta bir gün köşkün
hizmetçileriyle karşılaştığında büyük itibar görür. Bunun üzerine "fen adamına gülmüşler"di;
"lâkin sihirbaza hürmet ediyorlar" şeklinde bir serzenişte bulunur ve hizmetçilerin bu cahilliğine
güler (Kıraat Dersleri IV, 1933: 119-121).
58
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Böylece toplumda bir rıza üretiminin söz konusu olduğunu da söylemek
gerekir.
Bundan başka, medreselerdeki hocaların biricikliğinin yok sayıldığı ve
tek tip kimlik üzerinden damgalama yapıldığını da söylemek gerekir.
Medreselerde çalışmak, bu yerlerin bir üyesi olmak, bir çeşit sınır muhafızı
görünümüne bürünmekte ve medreseyi savunan ya da buralarla ilintili herkes
damgalanmaktadır. Medrese ve medreseye ait olanlar “onlar”; Cumhuriyet’e
ait olanlar ise “biz” muamelesi görür. Bu sayede, geçmiş sisteme ait eğitim
kurumlarının damgalanarak, statü sisteminden dışlanması da kolaylaşır. Yeni
eğitim kurumlarında eğitim görenlere statü vaad eden yeni sistem, kendisini
meşrulaştırmaya çalışır.

2.2.3.Osmanlı Devleti: İstibdat
Okul kitaplarında, Osmanlı dönemi için “istibdat” kelimesinin sıklıkla
kullanıldığı görülür. Örneğin İbrahim Hilmi'nin Okuma kitabında "kendi başına
hiçbir nizam ve kanun tanımayarak istediği ve dilediği gibi hükmetmeye
istibdat derler. İşte böyle kanunsuz, keyfî idare olunan hükûmete (istibdat
hükûmeti) böyle bir hükûmetin hükümdarına da müstebit hükümdar derler"
şeklinde bir tanım yapılmaktadır. Kitaba göre "istibdat gayet kötü bir idaredir".
Bu "kötü idare"nin özellikleri ise şöyle sıralanmaktadır: "Böyle bir idare altında
kimse hakkına, hürriyetine malik değildir", "Her kuvvet padişahın ve etrafına
toplananların elindedir", "Bunların keyifleri nasıl isterse milleti öyle idare
ederler", "Birçok fenalıklar, haksızlıklar yaparlar", "Hiçbir şikâyet dinlenmez,
adaletle hiç bir iş görülmez", "Böyle idare altında yaşayanların her vakit için
can ve malları tehlikededir", "müstebit hükümdarların (astığı astık, kestiği
kestik) olunca herkes dilini tutar, gözünü yumar kulağını tıkar", "milletin
başına belâ kesilirler", "Milletin bütün hürriyetini gasp ederler", "Herkesin
hatta evlerine, vicdanlarına bile karışırlar" (İbrahim Hilmi, 1931: 22-23).
İlginç olan istibdat rejiminin sadece Osmanlı padişahları örneğinde
tanımlanması, Batı’dan ya da Doğu’dan konuyla ilgili başka örnekler
verilmemesidir. Kitaba göre "Türk milleti yıllarca böyle bir istibdat idaresinin
zulümleri alında inlemiş, müstebit padişahların çılgınca hareketleri ile
hayatlarını işkence ve korku içinde geçirmişlerdir" (İbrahim Hilmi, 1931: 2223). Aslında Türk geleneğinde despotizmin olmadığı, bu durumun Osmanlı
Devleti zamanında ortaya çıktığı, Osmanlılardan evvel gelen eski Türk
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Hakanlarının işlerini "daima meşveretle ve 'Kurultay'ların reyi ile" gördüğü,
hatta tebaaları için kendi rahatlarını feda ettikleri anlatılır (Ali Kami, 1931: 8;
TTTC-Tarih I, 1932: 48). Osmanlı padişahları içinde birkaçının da böyle
çalıştığı fakat sonraları devletin idaresinin bozulduğu ve padişahların da kendi
zevk ve sefasından başka bir şey düşünmez oldukları vurgulananlar arasındadır
(Ali Kami, 1931: 8).
Bu dönemde, Türklerin kendi padişahlarının zulmünü gördüğü ve bu
zulmün altında inlediği dile getirilir (Ali Kami, 1931: 17). Rona’nın Yurt
Bilgisi kitabı da "bu zulüm zamanlarında" yaşanılanlar hakkında benzer şeyler
söylemektedir:
Hiç kimse dilediği şeyi açıkça söyliyemez, yazamazdı. Birkaç kişi bir
araya gelipte bir şey konuşamazdı. Padişah dilediğini hapishanelerde
çürütür, dilediğinin kellesini kestirirdi. O zaman herkes padişahın bir
uşağı sayıldığından kimse bağımsız değildi (Rona, 1945: 28).

Başka bir Yurt Bilgisi kitabında da "kanun ve milletin hâkimiyeti yerine
sultanların arzu ve menfaatleri"nin hâkim olduğu dile getirilmektedir (Taşkıran,
1947:3). Buna göre padişahların "astığı astık, kestiği kestik"tir ve "hoşlarına
gitmeyen bir vezirin boynunu uçurmak için cellâda bir işaret vermeleri kâfi"dir.
Ali Kami'ye ait Yurt Bilgisi kitabına göre padişahların "içlerinde en akıllıları
bile bu istibdada kapılmaktan kendilerini kurtaramamışlar"dır (Ali Kami, 1931:
18). Bu istibdat rejiminde milletin sözünün dinlenmediği; Padişahın milleti hiçe
saydığı; devlet işlerini kendi düşündüğü, bildiği, istediği gibi gördüğü; iş başına
getirdiği adamların içinde okuma yazma bilmeyenlerin olduğu; halkın da
bunlardan şikâyetine kulak asılmadığı; memurların doğru iş görmediği;
milletten vergi diye toplanan paraların, milletin iyiliğinden ziyade padişahın
keyfine sarf olunduğu kitaplarda sıklıkla tekrar edilir. Yine bu istibdat
döneminde orduya bakılmadığı; askerin giyeceğinin ve yiyeceğinin
düşünülmediği; mahkemelere işi düşenlerin aylarca, yıllarca haklarını elde
edemediği; kuvvetlilerin, zenginlerin zayıfları, zavallıları ezdiği de
vurgulanmıştır (Yurt Bilgisi, 1937: 15). İnsanların mahkemeye uğramadan
hapse atılması; kimsenin malından, mülkünden istediği faydayı alamaması;
padişahın istediği adamı, sürgüne gönderip, malını, mülkünü alması, kimsenin
gördüğü haksızlıktan şikâyet edememesi, yarının ne olacağının bilinmemesi en
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belirgin despotluk özellikleri olarak sayılabilmektedir. Bundan başka, "o vakit
hürriyet yoktu”, “halk hür değildi" gibi cümleler de istibdatın yol açtığı kölelik
düzenine işaret etmektedir (Yurt Bilgisi, 1937: 31).
Despotluğun en önemli özelliklerinden biri (1) olan bu kanun
tanımazlığın kitaplarda önemle vurgulandığı görülür. Örneğin ilkokul beşinci
sınıf Yurt Bilgisi kitabında "yargıç kararı olmadan hapse atılanlar çoktu. Kimse
malına sahib olamazdı" denmektedir (Ermat ve Ermat, 1945: 27). Padişahın
adamlarının gelip, zorla bir adamın evine girmesi, adamcağızın sesini
çıkaramaması, bir yere şikâyet edememesi ise yine ülkedeki hukuksuzluğa
dikkat çeken örneklerdendir (Yurt Bilgisi, 1937: 32). Ülkede kanunun değil de
padişahın isteklerinin hâkim olduğu şu cümlelerde de vurgulanmaktadır:
Padişah, memleketin tek hâkimiydi. İstediği devlete savaş açar, istediğiyle barış
yapar ve devletin gelirini dilediği gibi harcardı. İstediği kimseyi iş başına
getirir, dilediğini işten çıkarırdı. Dilerse bir kimseyi yargılamadan
öldürtebilirdi (Unat ve Su, 1947: 119).

Bu kanun tanımazlığın, padişah ile Mimar Sinan arasında yaşanan bir
olay üzerinden ilkokul beşinci sınıf kitabında anlatıldığı görülmektedir (Unat
ve Su, 1947: 156). Anlatıya göre Süleymaniye'nin yapımı sırasında Padişah,
Sinan'a gelmiş ve "bana bu bina ne zaman tamam olur, tez haber ver, yoksa sen
bilirsin" demiştir. Padişahın bu sözleri azarlar gibi söylediğini not eden kitap,
"Mimar Sinan'a böyle davranan zaten halka ne yapmaz" sözleriyle de anlatıyı
sonlandırmaktadır (Unat ve Su, 1947: 136).
TTTC Tarih kitabına göre bu zalimlik sadece padişaha ait değildir, tüm
üst düzey yöneticilere de ait bir özelliktir. Örneğin Köprülü Mehmet Paşa,
"İstanbul’da ve taşrada 30 bin kadar memleket evlâdı idam ettirmişti ki
sadaretinin her ayına 500 nüfus isabet etmektedir". Bu öldürülenler arasında,
"Anadolu halkından günahsız adamlar"ın da az olmadığını belirten kitap,
istibdatın tüm devlet kadrolarına sızdığını anlatmaya çalışır (TTTC-Tarih III,
1933: 122).
Başka bir örnek ise I. İbrahim'den gelmektedir. Örneğe göre Deli
İbrahim'in arabasının karşısına, bir gün sadrazamın arabası çıkmıştır. Oysaki
Deli İbrahim, kendisininkinden başka tüm arabaları yasak etmiştir. Sadrazam
diz çökmüş, canına kıymaması için padişaha yalvarmıştır. Fakat padişah,
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sadrazamı dinlememiş, "yakındaki bir kuyunun ipi çıkarılarak zavallı
adamcağız orada" boğdurulmuştur (Unat ve Su, 1947: 106-107).
Despot/müstebit kavramın diğer bir özelliği padişahların akılsız, cahil
kişiler olmalarıdır (2). Beşinci sınıf Okuma Kitabında "İstim sonradan gelsin"
adlı hikâyeye göre eski şahlardan biri Bağdat'a misafir gelir. Dicle nehrinde
gezinti yapmak için bir gemiye biner. Ama gemi bir türlü hareket etmez.
Beklemekten sıkılan şah bunun nedenini sorar "Henüz istim gelmemiş te onun
için!" cevabını alır. "Geminin, istimin ne demek olduğunu bilmiyen şah, bunu
bir adam" sanır ve "Biz gidelim, istim arkadan gelsin!" der. Bu hikâye uzun
uzadıya anlatıldıktan sonra çocuklara şöyle bir ders verildiği gözlemlenir:
İşte yavrularım, şark memleketleri böyle hiçbir şey bilmiyen şahların,
sultanların, padişahların elinde kaldıkları için bu kadar yoksul ve
bakımsızdılar. Padişahlar yalnız kendi keyiflerini düşünürlerdi.
Yanlarındaki, etraflarındaki insanları, ulusu köle sayarlardı.
Dalkavukların sözlerine kapılırlar, memleketlerini yıkıya çevirirlerdi
(Okuma kitabı, 1941: 29).

Bunlara ilaveten, despotluğun üçüncü bir özelliği olarak (3), Osmanlı
İmparatorluğu’nda padişahların ve hükûmet adamlarının halkla asla temas
etmediği hususu da önemle dile getirilmektedir. Nitekim padişahlar kendi
keyiflerini düşündüklerinden vatanlarını ancak haritadan görebilmişlerdir
(Taşkıran, 1947: 33). Gazi ise her yıl memleketi dolaşmaktadır. "Hâlbuki
saltanat idaresinde Padişah, halkla görüşmek değil, sarayından bile çıkmak"
istememiştir (Su ve Duru, 1947: 213; TTTC-Tarih IV, 1934: 200).
Padişah saraydan çıkmadığı için, kendisini saraydaki adamlarından
başka görenin olmadığı belirtilirken, "sanki bu padişahlar insan değildi. Onlar,
kendilerine Allahın gölgesi dedirtirlerdi; fakat yapmadıkları fenalıklar da
kalmazdı" ifadeleri de kullanılmaktadır (Tarih IV, 1944: 17-18) Hatta bir
padişahın, memleketi haritalarda görmüş olmakla beraber “bir kere de gözile
görme istedi”ğini ve Edirne’ye kadar gittiğini yazan okul kitabı, bu olayı “bir
filin uçması, denizde bir adamın gemi gibi yürümesi kabilinden emsalsiz bir
harika" olarak anlatmakta ve padişahların halka yönelik vurdumduymazlığının
altı çizilmektedir (TTTC-Tarih IV, 1934: 200).
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İstibdat, Türklerin karakterinde olmadığı halde; bunca yıl bu yönetim
şekline nasıl olup da katlandıkları ise ilkokul 5.sınıf Okuma kitabında şöyle
açıklanır: "Bu devirde her türlü hürriyet ve vatana muhabbet hisleri uyutularak
halk koyun sürüsü gibi idare edilmek istenmişti. Bu yüzden Türkler ağızlarını
açamaz olmuşlar ve siyasî felâketler karşısında kayıtsız kalmışlardı" (İbrahim
Hilmi, 1931: 26). Ancak bu kayıtsızlığın, çekilen sıkıntıları örtmediğini
söyleyen Okuma Kitabı, "Padişahlık zamanı denen karagünlerde bizim
çektiğimiz sıkıntıları hiçbir ulus çekmemiştir. Böyle olduğu halde gene sesimizi
çıkarmıyor, bağrımıza taş basıyorduk" demektedir (Okuma V, 1935: 139).
Geçmişteki "karagünleri" kısaca özetleyen şu paragraf padişahların ülkeye olan
zararını genç nesillere şöyle anlatır:
Devletin adı milletin adına göre Türk Devleti değil Osmanlı Devleti idi.
Devletin başında şimdi olduğu gibi milletçe seçilen bir Cumhur Başkanı
değil bir Osmanlı padişahı vardı. Padişahlığı babadan miras olarak alan
bu adamlar, çok defa memleket yararlığı dokunacak kimseler değildi.
Aralarında zırdeli, cahil, hain olanlar çok görülmüştür. Hele son
padişahlar yalnız kendi tahtlarını, keyiflerini düşünür olmuşlardı.
Kendilerine bütün müslümanların başkanı süsünü vermişler, halife adını
takmışlardı (Tarih IV, 1944: 27)

Aynı kitap, Türklerin dedelerinin ele geçirdiği yerleri, padişahların artık
bakımsız bıraktığını ve koruyamadığını da yazmaktadır. Padişahlar, yanlarına
yalnız kendilerine “yaltaklanan kimseleri toplamışlar, yurda, millete faydası
dokunacak kimseleri uzaklaştırmışlar, yaptırdıkları saraylarda baykuşlar gibi
halktan uzakta yaşamışlar”dır. Hatta “halktan kimse sokulmasın diye
saraylarını yabancı milletlerden topladıkları askerlerle kuşatan padişahlar,
ordunun silahını, cephanesi eksik bırakmış, savaş gemilerini çürütmüşler”dir
(Tarih IV, 1944: 27). Bunca sıkıntı arasında, kimsenin 'hürüm'
diyemeyeceğinden; hürriyet sözünün ağıza alınamayacağından da bahsedilir
(Yurt Bilgisi, 1937: 37). Yurt Bilgisi kitabına göre şimdi artık istibdat rejimi
yoktur. Aşağıda "Biz 'hür' insanlarız" şeklinde başlayan paragrafta şöyle
denilmektedir:
Köylü tarlasında çalışır, demirci demir döver, çocuk mektebinde okur,
kadın evinde uğraşır, memur dairesinde çalışır; çünkü hepsi hürdür. Her
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Türkün hürriyeti vardır eskiden padişahlık zamanında böyle değildi;
Bugün Türk milleti hürdür. Padişah denilen adamın esiri, kölesi değildir.
Bugün kimse mahkemede kabahatli görülmedikçe hapse tıkılamaz.
Hapiste kanunun gösterdiğinden ziyade tutulamaz. İstediğimiz işi tutarız;
memleketin bir ucundan kalkar, sorguya, engele uğramadan öteki ucuna
gideriz; çünkü hürüz (Yurt Bilgisi, 1937: 31).

Artık "despotlukla yönetilme" devrinin sona erdiğini anlatmaya çalışan
Mehmet Emin, dördüncü sınıf Kıraat Bilgisi kitabında yer alan “Cümhuriyet”
adlı parçada "Doğu Despotluğu" retoriğini yine yeniden üreterek şunları
söylemektedir:
Kardeş artık padişah yok, millet var; saray yok, kanun var. Zulüm, esaret
yok, hak ve hürriyet var. Artık bu memlekette zayıfın vücudu, kuvvetlinin
ayağı altında ezilmiyecek. Boş unvanlar kardeşleri birbirinden
ayırmıyacak. Bu memlekette hiç kimse hıçkırıklarla, gözyaşları ile ticaret
etmiyecek. Kanlarla, kemiklerle ziyafet vermiyecek. Bir günlük zevk için
millet ağlamıyacak (Kıraat Dersleri IV, 1933: 16).

Bu mutluluk, İbrahim Sadi'nin yazdığı “İstiklâl Şenliği” adındaki
hikâyede de bulunabilir. Hikâyede Nihat Bey, dışarıdan sevinç çığlıklarını
duymaktadır ancak yataktan kalkamamaktadır. Çünkü "zalim padişah"
Abdülhamit, onu yataktan kalkamayacak hale getirmiştir. Yirmi sene evvel onu
götürdükleri Zaptiye Nezaretinin “havasız, karanlık bodrumlarından birine
attıkları günü" takip eden aylar boyunca, yemeğini veren gardiyan dışında bir
tek insan bile o "rutubetli, karanlık odaya gelmemiş" ve "orada yata yata bu
meflûç hale gelmiş sonra da bir paçavra yığını gibi dışarı atılmış"tır. Torunu
Necdet, "büyükbabasını genç ve tunç göğsüne bastırarak" pencerenin önüne
oturtur. Cumhuriyet'in ilan ediliş sevincine şahit olan Nihat Bey şöyle bağırır:
Yaşasın! Siz de benimle beraber bağırın... Yüzlerce sene deli sultanların,
zalim sultanların keyfine kurban olan gençler, siz de benimle bağırın:
Yaşasın Cümhuriyet! Daha dün Vahdettin, sizi Avrupalılara köle gibi
satmak istemiyor muydu? Ey tarihin her devrinde Efendi olarak yaşamış
olan milletin çocukları! Bağırın: Yaşasın Cümhuriyet (Kıraat Dersleri
IV, 1933: 24).
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Aynı düşüncelerin okullara oynanmak üzere dağıtılan piyeslerin
metinlerinde de var olduğu görülmektedir. Örneğin Nihat Sami imzalı bir
piyeste, Padişahlar zorba oldukları kadar bir de ülkeye ihanet içindedirler.
Piyeste konu, İstiklâl Harbi yıllarındaki İstanbul'da geçmektedir (Nihat Sami
1933: 3). Başroldeki Ayhan adlı kızın babası uzaktadır. Ayhan babasının
durumunu "sürdüler, hapsettiler, kırdılar, incittiler" şeklinde tarif etmektedir.
Bunu kimin yaptığı konusunda ise "insan değil, sultanlar" demektedir. Ayhan'ın
sözlerine göre Sultanların "narına bu engin toprak, kül olmuş"tur. Piyeste
Sultanlar, "Allah kadar kudretli, Peygamber kadar yüce sandığımız bu cılız,
çelimsiz cüce mâhluklar" (Nihat Sami 1933: 9), "başkasına kul, Türke Hakan
sayılan", "Sultan adlı, bir sürü zehirleyici yılan!.." (Nihat Sami, 1933; 19),
"çürümüş yığın" (Nihat Sami 1933: 11), "yaşayan esirler" (Nihat Sami, 1933;
46) olarak tanımlanmaktadır. Ayhan, Sultan’ın aslında "yalnız bir tek şehirde
Hakan adı" taşıyor olduğunu, onun da "binbir düşmanın elinde inliyerek"
sağlandığını söyler. Sultan "o kopası başını bin devlete" eğmektedir (Nihat
Sami 1933: 9). "Bu Hakan, Türk değildir" çünkü Türkün Hakanı baş eğmeyen,
baş eğilten bir kişi olmalıdır. Padişahlar halka ve vatana zarar vermektedir. Asıl
hançer asırlardır onların eliyle yurda batmaktadır (Nihat Sami 1933: 9).
Sultanları kastederek, elbette ki “Bu yaşayan esirlerin ölmek vazifesidir!" diyen
başkahraman Ayhan, padişahlar hakkındaki dileğini söylemiş olmaktadır
(Nihat Sami, 1933; 46).
Sonuç olarak, “müstebit”,” “despot”, “astığım astık kestiğim kestik” gibi
klişe ifadeler kullanılarak bir damga dilinin oluşturulduğu görülmektedir. Bu
damga dili sayesinde, Osmanlı Devleti bir günah keçisi olarak ilan edilir.
Osmanlı Devleti hakkında “istibdat” damgası o kadar fazla kullanılır ki yeni
devlet ile ilgili toplumsal rızanın ortaya çıkması muhtemeldir.
Önceki sistemin meşruiyeti yok edilerek, yeni sisteme sadakat
sağlanmaya çalışılır. Kullanılan damga dili, yeni otorite ve kuvvet sahibinin
Cumhuriyet olduğunu topluma ilan eder. Dolayısıyla eski sistemi savunmanın
anlamı “istibdat” rejimini savunmak demek olacaktır ki bu da “onlar”
kategorisinde yer almak için yeterli bir sebep olarak görünür. Eski sistem ve
savunucular “onlar” iken, Cumhuriyet “biz” olarak görülür. Tüm sistem ve
kişiler mahkûm edilerek, yine bireyin biricikliği görmezden gelinir.
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Damga dilinin önceki siyasal sistemin itibarsızlaştırılması için
kullanılması, yeni devletin meşruiyetinin sağlanabilmesi adına gerekli
görünmektedir. Damga dili sayesinde, istibdat olduğu iddia edilen önceki
yönetim günah keçisi ilan edilmiştir. Tüm sorunlardan önceki sistemi sorumlu
tutan Cumhuriyet, “anlamlı bir hikâye” oluşturarak “ortak düşman”ı inşa
etmektedir.

2.2.4. Osmanlı Devleti 2: Hasta Adam
Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda, Batı’da "Hasta Adam" ya da "Boğazın
Hasta adamı" adıyla etiketlendirildiği bilinmektedir. Araştırmalara göre “Hasta
Adam” tabirini Osmanlı Devleti için ilk kullanan Rus Çarı I. Nikola'dır. Çar, 9
Ocak 1853’te bir konserden çıkarken sohbet etmekte olduğu İngiltere'nin Rusya
elçisi Seymour'a, Osmanlı İmparatorluğu için "Hasta Adam" tabirini kullanmış,
Seymour da Çar'la yaptığı bu sohbeti Londra'ya rapor edince Çar'ın hasta adam
benzetmesi her yana yayılmıştır. Deyimin geçtiğinin düşünüldüğü söz şöyledir:
"Kollarımız arasında hasta, ağır hasta bir adam var" (Öztürk, 2004: 4). Ayrıca
bu deyimin, ilk kez 12 Mayıs 1860 tarihinde The New York Times tarafından
gazetede yayımlandığı da bilinmektedir. Bu deyim, zamanla Avrupalıların
genel bilincine yerleşmiş ve "Osmanlı İmparatorluğunun hep yeteneksiz, zalim,
muhteris ve beceriksiz sultanlar yönetiminde ezildiği" çağrışımının
oluşturulmasına katkıda bulunmuştur (Karlsson, 2007: 25).
İlginç olan nokta, Batılı bu damganın erken Cumhuriyet dönemi okul
kitaplarında kullanılıyor olmasıdır. Ayrıca okul kitaplarında sadece "Hasta
Adam" damgasının değil, aynı zamanda ölmek üzere olan ya da ölmüş
şeklindeki etiketlerin de kullanıldığı görülmektedir. Örneğin Taşkıran’a ait
Yurt Bilgisi kitabında, "ölmüş olan Osmanlı imparatorluğu yerine millî
egemenliğe dayanan büsbütün yeni bir Türk devleti kurulmadıkça kurtuluş
imkânı olmadığı anlaşılmıştı" derken, Osmanlının "ölmüş" kelimesinin
kullanıldığı görülür (Taşkıran, 1947: 5).
Ali Kami ise Yurt Bilgisi kitabındaki uzun bir paragrafta "hasta adam"
tabirinin ne anlama geldiğini açıklamaya çalışır. Ona göre padişahlar "zevk ve
safaya" dalınca, alınan yerler elden çıkmaya başlamış ve Osmanlı devleti “öyle
zaif” düşmüştür ki Avrupalılar ona "hasta adam" lâkabını takmışlardır.
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Avrupa devletleri, bu hastanın er geç öleceğini biliyorlardı. Mirasını
paylaşmak için kendiliğinden ölmesini bekliyorlardı. Son padişahlardan
Abdülhamid (de) devletin akıbetini biliyordu. Ne askere ne donanmaya
ne de şimendifere önem veriyordu. Hasta adamın can çekiştiğini görünce
Avrupa devletleri Türk memleketlerini aralarında paylaşmak için
konuşmaya başladılar. Vatan elden gidiyordu. Bununla beraber hastalık
Türk milletinde değil, devlette, devleti idare eden Osmanlı hanedanında
idi. Milletin hiç ölmiyen, ezildikçe kabından taşan yüksek bir ruhu vardı
(Ali Kami, 1931: 113-114).

Temmuz 1908 inkılabıyla Abdülhamid’in istibdadı yıkılarak, yerine
meşrutiyet geldiğinde, Avrupa devletlerinin bu hamleden şaşırdığını yazan Ali
Kami; "hasta adam canlanıvermişti. O, artık ölmeyecek gibi görünüyordu"
demektedir. Ali Kami devamında şöyle söyler:
Onun canlanmasına vakit kalmadan birçok yerlerini aldılar. Bosna
Hersek, Trablus, Rumeli elden gitti. Balkan harbinde Bulgarlar az kaldı
İstanbul’a giriyorlardı. Vatan büyük bir tehlike daha geçirdi. Fakat bu
tehlikelerden hiçbiri cihan harbinden sonra mütareke zamanında
uğradığımız felâketler kadar büyük olmadı. 1914 Cihan harbini
kaybedince bizim için ölmek muhakkaktı. Hakikaten ölmüşüz gibi
düşmanlarımız bizi parçalamaya başladılar. Sonra Büyük Gazi öne
geçti. Millet nasıl ayaklandı, sonunda nasıl düşmanları denize döktük
(Ali Kami, 1931: 113-114).

Unat ve Su ise kitaplarında "Hasta Adam" sıfatının Rusya tarafından
Osmanlı Devleti'ne verildiğini yazarlar (Unat ve Su, 1947: 157). Etiketin
kaynağı belirtilse de pek çok yerde Osmanlının öldüğü, ölüm döşeğinde olduğu
düşüncesi sıklıkla tekrarlanır. "Osmanlı İmparatorluğunun öldüğü" (Su ve
Duru, 1947: 248), Kanuni devrinde bile "bazı hastalık alâmetleri"nin belirdiği
(Tarih V, 1944: 97), pek çok yöneticisinin Osmanlı Devleti’nin hastalıklarını,
Avrupa’nın da gittikçe artan üstünlüğünü iyice anladığı kitaplarda yazmaktadır
(Tarih V, 1944: 102). Ayrıca 19.yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun "ne
ölüyor ve ne de canlanabiliyor" olduğu, "on dokuzuncu yüzyılda çok kullanılan
bir söz ile hep Hasta Adam halinde” yaşadığı (Tarih V, 1944: 143), "ölmüş olan
Osmanlı İmparatorluğu"nun canlanabileceğinin düşünülmediği, İmparatorluk
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ölse de Türk milletinin ölmeyeceği şeklinde Hasta Adam ile ilgili bahisler
kitaplarda görülmektedir (Taşkıran, 1947:6).
"Milletlerin de gürbüz ve gelişmiş veya cılız düşmüş çağları, dost veya
düşmanı ağlatan veya güldüren günleri"nin olduğunu anlatan dördüncü sınıf
Tarih kitabı da bir vücut bakımsızlıktan nasıl hasta oluyorsa devletlerin de
bakımsızlıktan hasta olabileceğini anlatmaktadır.
Bir adam çok defa dikkatsizlik ve bakımsızlıktan hasta olur, bir millet te
çok defa başında bulunanların hainlik ve bilgisizliğinden yanlış yola
gidebilir. Aldatmasından ve uyutmasından dolayı zayıf düşebilir. Fakat
dinç ve doğruyu görebilen milletler, böylece sarsıntılara uğrasalar bile
günün birinde silkinirler, suçluları araştırarak onlara cezalarını verirler
(Tarih IV, 1944: 69)

Böylece Osmanlı Devleti ve Türkler için Batılıların zihninde yer etmiş
olan Hasta Adam imgesinin kurucu kadrolar tarafından genç nesillere
unutturulmak istenmediği yargısına varılabilir. Bu noktada okul kitaplarının
benimsediği bu "hasta adam" retoriğinin, aynı zamanda normallerin değerlerini
içselleştirmek anlamına geldiği de unutulmamalıdır.
Kurucu kadroların "Hasta Adam" damgası konusunda iki şey yapmaya
çalıştığı düşünülebilir. Birincisi, yeni nesillerin zihinlerinde Osmanlı
Devleti’nin "Hasta Adam" olduğu damgasının yerleştirilmek istendiği
düşünülebilir ki böylece Osmanlı Devleti'nin eski, hasta ve köhnemiş olanı
temsil etmesi sağlanabilecektir. İkinci olarak ise yeni Türk Devleti’nin genç ve
çevik olduğu imajının yerleştirilmek istendiği söylenebilir. Buna göre Osmanlı
hasta ve eskidir ancak yeni Türkiye Devleti yeni, canlı, gürbüz ve çalışkandır.
Osmanlının “hasta adam” retoriğini koruyarak, Cumhuriyet’in genç ve çevik
olduğu düşüncesinin yaygınlaştırılmak istenmesi, Türk Tarihi Tetkik
Cemiyeti'nin 1934 basım tarihli Tarih kitabındaki şu cümlelerden
anlaşılabilmektedir:
Londra Konferansını (1921) anlatan bir muharrir diyor ki; Osmanlı
murahhasları titrek ve zayıf ihtiyar adamlardı. Murahhasların reisi olan
beyaz sakallı bir zat üşütmemek için bacakları üstüne bir yün battaniye
örtmüştü. Anadolu murahhasları sağlam, dinç, top ağzından çıkan
mermiler gibi hızla ve şiddetle salona girdiler; Padişahın murahhasları
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klasik "Hasta Adam"ın, millî murahhaslar Anadolu yaylâsının sâf ve
sağlam havasında büyümüş genç ve gürbüz Türk Devletinin hakikaten
mümessilleri idiler59 (TTTC-Tarih IV, 1934: 79).

Benzer şekilde Ali Kami de Yurt Bilgisi kitabında, "Anadoluda yeni ve
canlı bir devletin temelleri"nin atıldığından bahsetmekte ve "asırlardan beri
kokmaya yüz tutan ve nihayet Vahdettin ve Damat Ferit gibi adamların eline
düşen OsmanlıDevletini temsil etmekte" mana olmadığını belirtmektedir. Yine
yeniliği ve canlılığı vurguladığı başka bir cümlesinde de şöyle demektedir: "Bu
yeni ve canlı hükûmete 'Büyük Millet Meclisi Hükûmeti' unvanı verildi" (Ali
Kami, 1931: 45-46).
Bu gürbüz evlatlar sayesindedir ki ülkenin çehresinin değişeceği ve hasta
damgasının ise sadece Osmanlıya ait bir etiket olarak kalacağı ümit edilir.
Nitekim bu dönemde gürbüz çocuk yetiştirmek için pek çok faaliyete girildiği
de bilinmektedir60. Bu amaca yönelik tüm faaliyetlerin devlet tarafından

Fransız La Matin gazetesinin özel muhabiri Jules Sauerwein'ın, 24 Şubat 1921'de yayımlanan
haberinde de benzer bir bilginin verildiği görülmektedir. Habere göre Londra Konferansı'nda
“aşırı saygılı ve titreyerek konferans salonuna girip Mösyö Lloyd George'un karşısına oturan ve
romatizmalı organları üzerine bir yün örten Tevfik Paşa”, bir hasta adam sembolüdür. Haber,
Mösyö Lloyd George'un acıyarak onun sağlığını sormasını ise hüzün verici bulmaktadır (Akyüz,
1988: 248). Hâlbuki Konferans'ta Ankara'yı temsil eden Bekir Sami Bey için "Herkül'e
benzeyen" şeklinde bir ifade kullanan muhabir, "İstanbul delegelerinin yanında yer alan beş
Kemalist ise hasta görünmüyorlar. Anadolu’nun bu güçlü ırkı, yöneticilerinin Avrupa ile temas
yüzünden gevşedikleri İstanbul'dan ayrılalı beri canlanmışa benziyor" demektedir (Akyüz, 1988:
248). La Petit Journal gazetesinin özel muhabiri Marcel Ray da, La Matin muhabirine benzer bir
düşünce paylaşmaktadır: “İki şef arasında, en yaşlı ve en genç Türkiye arasında ne tezat! 83 yılın
ağırlığı altında iki büklüm Tevfik Paşa, yorgunluk ve hastalıktan yanakları oyulmuş, asabî bir
titreme ile vücudu sallanıyor, bastonuna dayanmış, küçük adımlarla konferansa sarayının
koridorunda ilerliyor... Öte yandan dev gibi, geniş omuzlu, yüzü renkli, sesi gür, bir köylü kadar
sağlıklı ve kendinden emin, güçlü bir adam görünümü veren Bekir Sami... (Akyüz, 1988: 249)”.
La Temps'de 9 Nisan 1921'de çıkan "Eskişehir dersi" başlıklı yazıda, Londra Konferansı
sırasında Fransız Mösyö Briand'ın Mösyö Kalegeropoulos'a Bekir Sami'yi ve Ankara'nın diğer
delegelerini göstererek "bu adamlar bana çok sağlıklı görünüyorlar, kendilerini süpürtmezler"
dediği aktarılmaktadır (Akyüz, 1988: 262).
601930'da çıkarılan Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 1938 tarihli Beden Terbiyesi Kanunu, İstanbul
Üniversitesi’nde kurulan 'çocuk bakımı' kürsüsü, kız okullarında konulan çocuk yetiştirme bilimi
dersleri, çocuk bakım evleri, Çocuk Esirgeme Kurumu, düzenlenen gürbüz çocuk yarışmaları,
Halkevlerinde verilen konferanslar gibi faaliyetler gürbüz nesil yetiştirme yolundaki çabalar
olarak görülebilir (Alemdaroğlu, 2002: 415). O dönemde bu doğrultuda çıkan yönetmelikler,
yapılan zorunlu spor çalışmaları, kurulan kuruluşlar ve düzenlenen etkinlikler ayrı bir çalışmanın
konusu olabilecek kadar geniştir.
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desteklendiği de görülür61. Hatta 1935 CHP Programı'nın da bunu teyit eder
nitelikte olduğu söylenebilir62.
Burada dikkat çekici nokta, Osmanlıların üzerindeki "hasta, miskin,
eskimiş" damgasının korunarak, yerine "genç, çalışkan, canlı ve gürbüz"
imgesini yerleştirme çabasının varlığıdır 63. Osmanlı Devleti’nin “hasta adam”
olduğuna yönelik damga, bir klişe söz olarak korunmuştur. Bu bağlamda,

Mustafa Kemal'in 1926 yılında Türk Sporcuları ile yaptığı konuşmanın bu hedef ve istekleri
çok iyi ortaya koyduğu söylenebilir. Bu konuşmada Mustafa Kemal, sporun bir "ırk meselesi"
olduğunu hatta "biraz da medeniyet meselesi" olduğunu söylemektedir. Mustafa Kemal Türk
ırkında geçmişin olumsuz izlerinin kaldığına inanmaktadır. Konuşmasında "bu koca milleti biraz
zayıf, biraz hasta, biraz cılız" bulmuş olduğunu dile getirir. Bahsi geçen konuşma metni: “mühim
olan spor hayatı bizim için daha mühimdir. Çünkü ırk meselesidir. Irkın ıslah ve küşayişi
meselesidir. İstifası meselesidir ve hattâ biraz da medeniyet meselesidir... Vatanda köylülerimiz,
köy çocukları denilebilir ki, bütün hayatlarını tarlalarda, meralarda, ormanlarda harekât ve mesaii
bedeniye içinde geçirirler. Fakat usulü dairesinde ilim ve fen dairesinde olmadığı için gayenin
talep ettiği neticeye intizar olunamaz. Efendiler, Türk ırkında mazinin meş'um, menfi, bîmâna
izleri kalmıştır. Tarihlerde cihanlar hâkimi olmuş koskoca Türk milletine, bugünkü neslimiz vais
olduğu zamanda, bu koca milleti biraz zayıf, biraz hasta, biraz cılız bulmuştuk. Efendiler; gürbüz,
yavuz evlâtlar isterim...bu neticeyi görmezsem hakkınızdaki muhabbetim, itimadım ancak o
zaman zail olur " (Parla, 1992: 193).
62 Programın Beşinci kısım c fıkrasında “Fikrî olduğu gibi bedenî inkişafa da ehemmiyet vermek
ve bilhassa seciyeyi millî derin tarihimizin ilham ettiği yüksek derecelere çıkarmak büyük
emeldir" denerek bedeni gelişmeye verilen önem gösterilmek istenmiştir (Parla, 1992: 71).
Program gürbüz evlat yetiştirme emelini biraz abartarak, 50. fıkrasında "okullarda, devlet
kurumlarında ve özel kurum ve fabrikalarda bulunanlar, yaşlarına göre, beden eğitimi ile
uğraşmak yükümü altına alınacaktır" cümlesine yer vermektedir. 1935 CHP Programı Beşinci
kısım 50. fıkrasının geniş açılımı şöyledir: "Türk gençliği, onu temiz bir ahlâk, yüksek bir yurd
ve devrim aşkı içinde toplayacak ulusal bir örgüte bağlanacaktır. Bütün Türk gençliğine şevk ve
sıhhatlarını, nefse ve ulusa inanlarını besleyecek beden eğitimi verilecek ve gençlik, devrimi ve
bütün erginlik şarları ile yurdu korumayı en üstün ödev tanıyan ve onları, bu ödev uğrunda bütün
varlıklarını vermeğe hazır tutan bir düşünüşle, yetiştirilecektir. (..) Yurdda beden ve devrim
eğitimi ile spor işlerinde biteviyelik göz önünde tutulacaktır. Okullarda, devlet kurumlarında ve
özel kurum ve fabrikalarda bulunanlar, yaşlarına göre, beden eğitimi ile uğraşmak yükümü altına
alınacaktır. Spor ve beden eğitimi için lüzumlu olan alan ve kurumlar meydana getirilecektir.
Spor alanları için özel yönergeler ilgilendirilecektir" (Parla, 1992: 78).
63 Cumhuriyet'i kuran kadrolarda var olduğu düşünülen bu gençlik takıntısının Jön Türklerden
miras kaldığı da düşünülebilir. Zürcher'in tespitlerine göre Jön Türkler olarak adlandırılan grup,
Meşrutiyetin ilanı (1908) sırasında gerçekten de gençtirler. Aralarından pek azı 40 yaşın
üzerindedir. Yine Zürcher'e göre Gençlik, Jön Türkler tarafından dinamizm, etkinlik ve ilericilik
gibi olumlu özelliklerle özdeşleştirilmekte ve eylemlerine bir çeşit meşruluk kazandırmaktadır.
Gençlik onlara göre aynı zamanda modernliğin sesi olmaktadır (Zürcher: 2005: 146). Tarık Zafer
Tunaya da Jön Türklerin, gençliğe her şeyden daha fazla değer verdiğini söylemektedir. Ona göre
bu yaklaşım, otoritenin yaşa ve deneye bağlı kılındığı geleneksel Osmanlı değerleriyle çelişki
içindedir (Zürcher: 2005: 146). Ali Suavi ise "Genç İspanya, Genç Fransa, Genç İtalya" gibi
örgütlerin 1865'teki Genç Osmanlıların şekillenişinden sonra kurulduklarını ifade etmektedir.
Ona göre, cemiyetteki genç kelimesi, "Avrupanın Osmanlı İmparatorluğunun ölüm sancıları
içinde olduğu şeklindeki inancına karşı, kurucuların imparatorluğun bekasını vurgulamak
isteklerinden" kaynaklanmaktadır (Mardin, 1996: 31).
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önceden Batılılar tarafından oluşturulmuş damga dilinin tekrar üretildiği
söylenebilir.
Kullanılan bu damga dili ile Osmanlı Devleti tekrar “günah keçisi”
olarak ilan edilmiş ve böylece yeni devlet için toplumsal rıza üretilmesi
kolaylaşmıştır. Sonuç olarak, yeni nesiller hasta olan bir ülkede değil, genç ve
çevik bir ülkede yaşamak isteyeceklerdir. Osmanlı Devleti, gurur duyulacak bir
geçmiş olarak sunulmaz. Fakat, yeni Cumhuriyet gurur duyulacak bir devlet
olmuştur. Osmanlı Devleti damgalanmış, Smith’in vurguladığı “biz ve onlar”
dikotomisi ortaya çıkmıştır. Sağlıklı ve genç olan “biz”e karşı, yaşlı ve hasta
olan “onlar” imgesi okul kitaplarında yerini almıştır. Yaşlı ve hastalıklı
devletin, yine yaşlı ve hastalıklı görevlileri de itibarlarını kaybetmişlerdir.
Tevfik Paşa’nın Türkleri “rezil” edercesine Batılı gazeteler tarafından
tasvirinin, Cumhuriyet tarafından alkışlanması ise geçmişin yeni devlet
tarafından reddedildiğinin bir göstergesidir. Yeni devlet, Osmanlının
meşruiyetini yok edecek her türlü damgalamaya başvururken, Batılıların
zihinlerinden üretilen damgaları tekrar ürettiğinin farkında değildir. Kendi
gücünü ve gençliğini, otorite ve kuvvet merkezi olarak sunmakta, geçmişi yine
tek tipleştirmektedir.
Güçsüzlüğüne vurgu yapılan Osmanlı Devleti’nin bu güçsüzlük ile
günah keçisi olacağı açıktır. Osmanlı Devleti’nin gülünç duruma düşmesinden
meşruiyet devşirmeye çalışarak “anlamlı bir hikaye” oluşturmak isteyen
Cumhuriyet’in kurucu kadrolarının yaptığı şey aslında gelecek nesillerin
elinden gurur duyulacak bir tarihi almaktır.

2.2.5. II.Abdülhamid: Müstebit
Okul kitaplarına göre Osmanlı Devleti bir istibdat yönetimi; Osmanlı
padişahları ise müstebittir. Osmanlı padişahlarının despot/müstebit olarak
damgalanması sırasında bir isim dikkat çekmektedir. Bu isim II.
Abdülhamid'dir. Okul kitaplarındaki despotizmin, bir anlamda II. Abdülhamid
özelinde hayat bulduğu söylenebilir. II.Abdülhamid ve despotizmin özdeş
olduğunu anlatan uzun paragrafları okul kitaplarında sıklıkla görmek
mümkündür. Abdülhamid'in "müstebit" olarak damgalanması, diğer
padişahların damgalanmasından farklı değildir. Ancak sadece daha yoğun,
sürekli ve uzun bir anlatıya maruz kalmaktadır. Adı bu damganın etrafında
anıldığı için “müstebit” denildiğinde zihinlere II. Abdülhamid’in gelmesi
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kolaylaşır. Okul kitaplarının, II. Abdülhamid’i neden hedef aldığı ise kurucu
kadroların İttihat Terakki zamanından kalma anılarında aranabilir 64.
Abdülhamid, diğer padişahlar gibi keyfine düşkün, zalim, adaletsiz,
halkını düşünmeyen, korkak biri olarak tasvir edilmektedir. Diğerlerinden tek
farkı "hafiyelerin haberleriyle" yaşamasıdır. Abdülhamit için rutin şekilde tüm
okul kitaplarında yaklaşık olarak benzer ifadelerin kullanıldığı görülür. Başka
bir ifadeyle, Abdülhamid konusunda resmi anlatımda tam bir birlik vardır.
Örneğin Abdülhamid'in "isibdatla değil meşrutiyetle idare edeceğine" söz
verdiği için "evvela vadini tutarak" Meclis Meb'usan'ı topladığı, "fakat çok
geçmeden Mithat Paşa gibi kıymetli vezirlerini sürdürerek ve zindanlarda
boğdurarak otuz üç yıl milleti kendi keyfine göre, istibdadı altında ezerek idare
etti"ği, ilgili tüm kitaplarda yazmaktadır (Ali Kami, 1931: 20). Abdülhamid'in
yaptığı uygulamalar şu cümlelerde aktarılır: "Söz ve yazı özgenliğini kaldırdı",
"Toplantıları yasak etti", "Kendi şahsına ve kurduğu rejime karşı tehlikeli
gördüğü bazı aydın kimseleri Yemene, Fizana sürdü", "Namık Kemal, Magosa
zindanında şifa bulmaz hastalıklara tutuldu", "Memlekete müthiş bir korku
hüküm sürüyordu", "Herkes Padişaha kin beslemekteydi", "Abdülhamit,
memleketin zararına bir barış siyaseti tuttu", "Memlekette Avrupalılara ait her
türlü imtiyazları kabul etti", "Türk şehirleri âdeta Avrupanın açık pazar yerleri
oldu", "toprak bütünlüğümüzü sarsan olaylar karşısında âciz ve miskindi" 65 (Su
ve Duru, 1947: 131-132). "Donanmamız Haliçte yosun bağladı, çürüdü"66,
Abdülhamid'e karşı ne yapılması gerektiğini anlayanların arasında Mustafa Kemal'in de
bulunduğunu söyleyen Tarih kitabına göre Sultan’ın "pençe"leri Mustafa Kemal’e bile
uzanmıştır. 1904 senesinde Mustafa Kemal "daha mektepteyken Abdülhamidin dikkat ve
husumetini celbetmiş"tir. Mektepten çıktığı gün tutuklanıp, “Yıldızda Abdülhamidin
işitebileceği bir vaziyette isticvap olunduktan ve aylarca mevkuf kaldıktan sora Suriye ordusuna
sürülmüş"tür. (Tarih IV, 1944: 28; Tarih, 1933: 156).
65 Abdülhamid'in sadece müstebit değil, aynı zamanda başarısız bir yönetici olduğu da okul
kitaplarında dile getirilmiştir. Örneğin, beşinci sınıf Tarih kitabına göre Ayastefanos
anlaşmasıyla sonuçlanan 1876'daki Rusya ile olan savaş, Abdülhamid’in harbi saraydan idareye
kalkışması nedeniyle yenilgiyle sonuçlanmıştır (Tarih V, 1944: 153). Bu savaş sonrasında
Abdülhamid, yeni bir harp yapmamağa çalışmış, bir kollama siyaseti gütmüş, “ayaklanma
oldukça ve devletler sıkıştırdıkça bol keseden imtiyazlar” vermiş, devletin itibarını her gün biraz
daha sarsmıştır. Kitaba göre "bir aralık Yunanlıların Giritte karışıklık çıkarmaları ve asker
göndermeleri üzerinde bir harp" çıkmış, savaşın sonunda Yunanlılar yenildiği halde Abdülhamid
Girit’e özgürlük vermiştir (Tarih V, 1944: 154).
66 Mikusch'un Mustafa Kemal'i konu alan biyografisi ile okul kitaplarındaki ifadelerin benzerliği
dikkat çekici boyuttadır. Örneğin Mikusch, padişahın "olağandışı hayallere dalan ruhu"yla
giderek ölçüyü kaçıran, sonunda "Tanrıya benzemek kuruntusu içinde dengesini yitirmiş" biri
olduğuna inanmaktadır (Mikusch, 1929: 17). Okul kitaplarında olduğu gibi Mikusch da
Abdülhamit zamanındaki donanma için şunları söylemektedir: "bir donanma meydana getirilmiş,
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"Hürriyet, müsavat, millet, Meclisi Meb'usan sözleri yasaktı. Bunları ağızdan
kaçıran yahut kitaplarda, gazetelerde bunlara dair yazı yazan hapsedilir,
sürülürdü" (Ali Kami, 1931: 20-21), "Mekteplerde böyle kitaplar
okutturulmazdı", "o zaman nice uyanık mektepliler, hele tıbbiyeliler ve tahsil
görmüş gençler bu uğurda mahvoldular" "onların habersizce tevkif olunarak
uzak yerlere sürüldüklerini duyanlar korkularından titrerlerdi. Bunların bir
kısmı da hususi vapurla götürülürken denize atılırdı" (Ali Kami, 1931: 20-21),
Özellikle Abdülhamid’in hafiyelik sistemi üzerinde sıklıkla durulduğu
ve yine her kitapta benzer ifadelerin kullanıldığı görülür. Padişah’ın birçok
hafiye kullandığı, en ufak bir kuşku üzerine birçok kimselerin hapsedildiği veya
sürgüne gönderildiği, okullardaki kitapların çok sıkı kontrol altında olduğu ve
gazetelerin yalnız padişahı övecek yazılar yazdığı anlatılır (Tarih V, 1944:
155).
Abdülhamid'in kurduğu hafiyelik sistemi nedeniyle hiç kimsenin bir
arkadaşına, hatta evladına emniyet edemediğini vurgulayan Yurt Bilgisi beşinci
sınıf kitabı, hafiye ismi altında birtakım insanların işittikleri her şeyi padişaha
ve adamlarına "Jurnal" ettiğini yazmaktadır. Kitaba göre "böylelikle birçok iyi
ve kıymetli insanlar tutulmuş, hapsedilmiş, öldürülmüş yahut uzak ve havası
fena memleketlere sürülmüş"tür (Sevinç, 1931: 15-17). Dördüncü sınıf Tarih
kitabına göre o dönemde "saraya yaklaşmak bile suç" sayılmaktadır:
Yalnız sarayın dört yanında değil, memleketin her köşesinde hafiye
dedikleri padişaha hoş görünmek ve ondan para koparmak için hiçbir
şeyden haberi olmıyan insanları, size fenalık etmeği düşünüyorlar diye
padişaha haber verirler, yakalattıkları bu adamları ya hapse attırırlar
veya uzak yerlere sürdürürlerdi. Sürgüne gönderilenlerin hiç geri
dönmedikleri de olurdu. Hiç kimse memleket işlerini konuşmağı göze
aldıramazdı. Padişahın fenalık yapabilecek adamları mıdır diye herkes
birbirinden kuşkulanır, çekinirdi. Bu güzel yurt zindana dönmüş, kardeş
kardeşe yabancı kesilmişti (Tarih IV, 1944: 17-18),
sonra bu donanma limanlarda paslanmaya bırakılmıştı; gemilerin denize açılması, Avrupayla
yakın ilişkiye geçilmesine yol açabilirdi. Oysa Batılı düşüncelerin ülkeye girebileceği bütün
kapılar sımsıkı kapatılmalı, bütün delikler tıkanmalıydı" (Mikusch, 1929: 50). Mikusch için
Abdülhamid'in "her şeyden ve herkesten" kuşkulanan (Mikusch, 1929: 52) ve "Tarihte kana
susamış tiran tipini kişiliğinde devam ettirmiş olan" bir Sultan olduğu söylenebilir (Mikusch,
1929: 102). Okul kitapları ve Mikusch ikilisinde hangisinin diğerinden etkilendiğini
keşfedebilmek imkânsız gibi görünmektedir.
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Dördüncü sınıf Tarih kitabında yer alan, "ne oluyoruz diye sormak bile
suçtu. Böyle soranlar, hafiyeler haber verir, hapse attırırlar, sürgüne
gönderirlerdi" cümleleri de despotizmin etrafa yaydığı korkuyu
örneklendirmektedir (Tarih IV, 1944: 27).
Bundan başka, Abdülhamid'in zevk ve safaya düşkün olduğunun
anlatıldığı da görülür. Örneğin; beşinci sınıf Yurt Bilgisi kitabı, Abdülhamid'in
"kendi keyfine göre padişahlık yapmağa" başladığını, "zevk ve sefasına
düşkün" olmasından dolayı milletten toplanan vergileri eğlencelerde sarf
ettiğini, dalkavuklarına dağıttığını, ancak memurların aylıklarını bile
verdiremediğini yazar. Ayrıca sabahtan akşama kadar çalışan fakirlerin
yiyeceklerinden artırdıkları paraların, bu gibi zalimlerin işlerine yaradığı;
devletin gelirinin, varının yoğunun hep padişahlarla saray adamlarının keyfine
harcandığı; milletin faydasının, memleketin ihtiyaçlarının hiç düşünülmediği;
padişahın keyfinin kanun demek olduğu bir despotluk örneği olarak da anlatılır
(Sevinç, 1931: 15-17; Tarih IV, 1944: 27; Tarih IV. Yardımcı, 1940: 11).
Yine despotizmin bir özelliği olarak kimsenin malının ve hayatının
emniyette olmadığı, halkın, olan biten şeyleri anlamaması için mekteplerde
onlara faydalı ve doğru hiçbir şey öğretilmediği de kitaplarda vurgulanmaktadır
(Sevinç, 1931: 15-17). İstibdat idaresinin, "Türk yurdunun istiklâlini uçuruma
doğru götürdüğü"nü anlatan Tarih kitapları gibi (Tarih IV. Yardımcı, 1940: 12),
Afet İnan'ın da Abdülhamid'e yönelik sözleri "doğu despotu" kavramının içini
doldurur niteliktedir:
Otuz sene padişahlığında zalim pençeleri milleti daha kuvvetli olarak
sarmıştır. Bu koyu istibdat ve işkence devrinde, millet, kasten, etrafını ve
kendini görmiyecek kadar kesif bir karanlık içinde tutulmuştur. Bu
devrin, memlekete yaptığı fenalıklar sayılmakla bitmez. Padişah, yalnız
taç ve tahtını ve şahsını muhafaza vasıtalarını kuvvetlendirmekten başka
birşey yapamamıştır (İnan, 1931: 35).

Padişah "yurtsever Türkleri dinlemek şöyle dursun", onları hapse,
sürgüne göndermektedir. Dördüncü sınıf Tarih kitabına göre "memleketin
yoksulluğu, idarenin kötülüğü o kadar ilerledi, memleketi parçalamak
istiyenlerin ayaklanmaları, yabancı devletlerin yurdumuzun işlerine karışması
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o kadar korkunç dereceyi” bulmuştu ki nihayet tehlikeyi görenler çoğalarak
padişaha karşı birleşmiş (Tarih IV, 1944: 28) ve Abdülhamid’in istibdadı da 33
sene yaşadıktan sonra yıkılmıştır (Ali Kami, 1931: 21).
Abdülhamid'in okul kitaplarında tam bir despot örneği olarak bu şekilde
anlatılması, Batılılara ait olan Doğu Despotu kavramını destekleyerek tekrar
üretebilmiştir67. Despot/müstebit kelimelerinin kullanılarak bir damga dilinin
oluşturulması, kitaplarda padişahlar ile ilgili diğer anlatılarla da
desteklenmiştir. Bu damga dili, geçmişin itibarını yerle bir etmekte, yeni
devletin itibarını artırarak bir çeşit rıza kültürü oluşturmaya çalışmaktadır. Yeni
devletin meşruiyetinin, Hobsbawm’ın üzerinde durduğu gibi eski statü
sistemlerinin yok edilerek sağlanması mümkündür. Bu bağlamda, eski statü
sisteminin en tepesindeki isim olan padişahların neden bu şekilde
itibarsızlaştırıldığı anlaşılır olmaktadır. Eski siyasal sistemin en tepe noktası,
Gellner’in ifadesiyle, bir damgalanmış azınlığa dönüştürülmüştür. Ülkeyi
yöneten bu azınlık artık istenmeyen olmuş, günah keçisi olarak ilan edilmiştir.
Osmanlı padişahları ve sarayı damgalanırken, Osmanlı dönemi de karalanmış;
damga siyaseti yeni devletin meşruiyetine yardım etmiştir.
Günah keçisi olgusunun kolaylıkla teşhis edilebileceği bu damga dilinde,
bu günah keçisinin “ortak düşman” oluşturulmasına yardımcı olduğu
görülmektedir. Osmanlı Devleti’nin ve özellikle de padişahların “ortak
düşman” olarak sunulduğu okul kitaplarında, Osmanlıların bir “kurucu öteki”
konumunda olduğu söylenebilir.
Osmanlı sarayı ve sarayı destekleyenler, “onlar” olurken; Cumhuriyet’i
savunanlar “biz”e dönüşmüştür. Eski sistemi, monarşiyi ya da padişahı
savunmak ayıplanmış, bu ayıbı yapanlar da eski sistemle birlikte
Chicago Tribune’de Abdülhamid’in devlet işleriyle ilgilenmediğini, onun yerine evcil
papağanıyla vakit geçirmeyi tercih ettiğinı yazmakta, en sevdiği şeyin ise sarayın damına çıkıp
oradan şehirdeki yangınları seyremek olduğunu ve zehirlenmekten korktuğu için yiyeceklerini
önce çeşnicibaşısı olan sütannesine tattırdığı anlatılmaktadır. New York World’un 30 Haziran
1895 taihli tam sayfa yayımladığı karikatürde “Uygar Dünyanın Yüzkarası” başlığı kullanılarak
yüzyıllar öncesine ait kıyafetlerle iki Türk askerinin çığlık çığlığa bağıran iki kadını tutarak,
Abdülhamid’in önüne getiridiği görülmektedir. Padişah kahkahalarla gülmekte ve yanında Kuran
ve şampanya durmaktadır. Odanın bir köşesinde ise üst üste yığılmış kesik başlar görülmektedir.
Karikatürün altndaki yazıda ise "artık Türk padişahının bu barbarlığına bir son vermenin zamanı
gelmedi mi?" sorusu dikkat çekmektedir. San Francisco Chronicle’ın 26 Kasım 1895'teki
karikatüründe Abdülhamid üzerinde Errmenistan yazan bir kadın kafasını elinde sallarken tasvir
edilmiştir. Padişahın diğer elinde ise kılıç bulunmaktadır (McCarthy, 2015: 209-210).
67
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damgalanmışlardır. Böylece eski sisteme bağlı olanların sayısı gittikçe
azaltılmıştır ki bu öğretilerle yetişen yeni nesillerin damgalı tarafta olmak
istemeyeceği açıktır. Otorite ve kuvvetin yanında olmayı tercih edecek olan
genç nesiller, damgalanmış azınlık olmak istemeyeceklerdir.

2.2.6. Vahdettin: Vatan Haini
Okul kitapları, eski sistemin en büyük temsilcisi olan padişahları,
“geçirilen bütün millî felâketlerin doğrudan doğruya sebebi ve başlıca
hazırlayıcısı" olarak görmüştür (İnan, 1931: 35). Okul kitaplarında padişahlar
için şöyle söylenmektedir: "Memlekete hizmet etmiş, yararlığı dokunmuş
adamlar değildi. Çoğu cahildi. Hele son padişahlar yalnız kendi keyiflerini
düşünmüşlerdi. İçlerinde yurduna hainlik edenler bile çıkmıştı" (Tarih IV.
Yardımcı, 1940: 11).
Okul kitaplarına göre Vahdettin de aslında diğer padişahlar gibidir.
Hovarda, zevkine düşkün, vatanını düşünmeyen, devlet işlerinden anlamayan,
despot bir kişidir. Ancak diğer padişahlardan ayrıldığı nokta, 'vatan haini'
olmasıdır. Tüm okul kitaplarında, Vahdettin'in vatan hainliği, düşmanla iş
birliği içinde olması sıklıkla vurgulanır. 'Hain', 'vatan haini', 'alçak', 'şerefsiz'
gibi sözler, Vahdettin için kullanılan rutin damgalardandır. Ancak en çok
kullanılan damga, "vatan haini" etiketidir. Öyle ki "Son Osmanlı Padişahı
Vahdettin yalnız bizim için değil, bütün dünya milletleri için bir hainlik
örneğidir" denmektedir (Taşkıran, 1947: 11).
Vahdettin'in neden vatan haini olarak damgalandığına dair okul
kitaplarında birden fazla neden sayılır. Bu nedenlerden ilki (1) Sevr
Anlaşması'dır. Vahdettin ve çevresindekiler birer vatan hainidir çünkü Sevr
Anlaşmasını imzalamışlardır. "Düşmanlarla Padişah elbirliği ederek, kükriyen
Türk ulusunu adamakıllı ezmeğe" kalkışmışlardır (Su ve Duru, 1947: 162;
Ertem ve Duru, 1941: 192). Bu anlaşmayla padişah, “vatanını düşmana teslim
etmiş ve işitilmedik fenalıklar yapmış" bir despota dönüşmektedir (Sevinç,
1931: 33). Birinci Dünya Savaşı sona erdiğinde, Padişah ve hükümetin "gaflet
uykusuna" yattığından söz edilir (İnan, 1931: 36). Böyle bir zamanda
hükûmetin gaflet uykusuna yatması ise "yurda ve millete ihanet demektir"
(Tarih IV, 1940: 16). Bu şekilde "gaflet ve delalet içinde" olan Vahdettin ve
hükümeti, Sevr muahedesini imzalamış böylece "millete ve yurda hainlik
etmiş”tir (Tarih IV, 1940: 19). Birinci Dünya Savaşı sonunda millet "başsız,
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zulmet ve müphemiyet içinde" kalmış ve "padişahın hıyanetinden haberdar
olmaksızın tecelliyata muntazar bir vaziyette"dir (İnan, 1931: 37). Vahdettin ve
Damat Ferit hükûmeti, Sevr Anlaşmasını tasdik etmişler ve ayrıca “Türkiyenin
bu ölüm fermanını zorla Anadoluya kabul ettirmek" istemişlerdir. Başka bir
okul kitabında da "bütün ulusun kan ağladığı bu sırada" padişahın, "elbirliği
ettiği düşmanları büsbütün doyurmak için onlara Sevr barışı denilen ve Türk
ulusu için ölüm getiren muahedeyi imzaladı"ğından bahs olunur (Rona, 1945:
17). Ali Kami’nin Yurt Bilgisi kitabına göre de Vahdettin; "böylece
düşmanların gözüne girecek, aklınca tacını tahtını muhafaza edecekti" (Ali
Kami, 1931: 39).
Sevr Anlaşması’nın muhteviyatından da örnekler verilerek, son Halife ve
Padişah Vahdettin’in, “Türk ulusunu düşmanlara esir edecek her fenalığı yaptı”
anlatılır (Su ve Duru, 1947: 203). Okul kitaplarında, Padişahın düşmanlarla iş
birliği yaptığı sık sık şu cümlelerle tekrarlanır:
-"Padişah, düşmanlara alet oldu. Bu milli kalkınmayı aldatmağa, pusuya
düşürüp boğmağa kalktı" (Tarih IV, 1940: 17),
- “Vahdettin, mütareke devrinde ecnebi ve düşman devletlerin her
dediğini kabul ederek esir bir devletin şerefsiz bir padişahı olmaya razı
olmuştu" (Ali Kami, 1931: 15),
-"Sevr Muahedesi, Osmanlı İmparatorluğunu baştanbaşa parçalıyor,
kalan küçücük Osmanlı Devleti’nin de istiklâlini elinden alıyordu. Bu
muahedeyi Osmanlı padişahı kabul ettiği gibi, iş bilir, tecrübe görmüş sanılan
devlet adamlarına da kabul ettirdi" (Ertem ve Duru, 1941: 201).
-Vahdettin, "Sevr muahedesini imza ettirmiş”tir ama "bu çirkin hareketi
de kendisinin İstanbuldan kaçmasına ve 650 senelik hanedanın sönmesine
sebep" olmuştur (İbrahim Hilmi, 1931: 37).
Vahdettin'in vatan haini olarak anılmasına neden olan Sevr Anlaşması,
okul kitaplarında en üst mertebeden damgalanır. Bu damga, Vahdettin'in vatan
haini damgasını almasına yardım eden ya da kolaylaştıran en önemli özelliktir.
Çünkü okul kitaplarına göre böyle kötü bir antlaşma ancak bir "vatan haini"
tarafından kabul edilebilir. Sevr Anlaşması'nın damgalanmasında kullanılan ve
yine okul kitaplarında yer alan bazı ifadeler şu şekilde sıralanabilir:
-"Türk milletinin idam hükmü", "bağımsızlık fikri ile hiçbir zaman
uyuşamayan" (Ermat ve Ermat, 1945: 1),
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-"bir sulh paçavrası" (Sevinç, 1931: 32), "memleket için ölüm demek"
olan (Taşkıran, 1947: 22),
-"Osmanlı Padişahının, kölelerine imzalattığı" (Su ve Duru, 1947: 196),
-"her maddesi ile milleti öldürmek için yapılan bu andlaşma" (Taşkıran,
1947: 23),
-"öldürücü kâğıd" (Taşkıran, 1947: 23),
-"düşmanlarımız tarafından tertip edilen ve Türkiyenin taksim ve
mahvına sebep olacak olan bir muahede" (İbrahim Hilmi, 1931: 37),
-"acı bir tarih belgesi" (Taşkıran, 1947: 23),
-"Türk ulusu için ölüm getiren muahede" (Rona, 1945: 17),
-"Türk ulusunu büsbütün ortadan kaldırmak istiyen düşmanların
hazırladıkları bir kara gömlek" (Rona, 1945: 17), -"çok ağır esirlik zincirini
Türk ulusuna takan” (Su ve Duru, 1947: 171),
-"erginlik ve ulusal varlıktan hiçbir şey bırakmayan” (Tarih V, 1944:
170),
-Türkleri "Avrupa müstemlekesi" yapan (Tarih, 1933: 163),
-"Osmanlı Hükümeti için yeryüzünde görülmemiş bir leke olan" (Su ve
Duru, 1947: 166).
Diğer okul kitaplarında da benzer cümlelerin varlığı görülür. Örneğin,
"bütün ulusun kan ağladığı bu sırada padişah, elbirliği ettiği düşmanları
büsbütün doyurmak için onlar Sevr barışı denilen ve Türk ulusu için ölüm
getiren muahedeyi imzaladı" cümlesi tekrarlanan bir ifadedir (Rona, 1945: 17;
Tarih IV, 1944: 39). Başka bir okul kitabına göre de "İşte çocuklar! Son
Osmanlı padişahı, yurdunu bile esirliğe sokacak kadar hain bir ulus düşmanı"
olduğunu göstermiştir (Rona, 1945: 17). Bu anlaşmaya göre "Osmanlı
İmparatorluğu en güzel topraklarını düşmanlarına bırakıyor, ordularını
dağıtıyor, her bakımdan onların boyunduruğu altına girmeğe katlanıyordu"
(Rona, 1945: 17). Osmanlı ülkesi "akıl etmiyecek bir biçimde parçalandı.
Türklerin oturduğu yerler bile ona buna peşkeş çekildi" (Su ve Duru, 1947:
138). "Sevr barışına göre" İtalyanlar, Fransızlar ve Yunanlar yurda asker
çıkararak, "yurtdaşları insafsızca parçaladılar", "köylerimizi yakıp yıkmağa
başladılar". Aynı Yurt Bilgisi kitabına göre “Artık Türk ulusu için kurtuluş
kalmamıştı” ve “bir avuç toprak üzerinde bir esir sürüsü gibi yaşamağa boyun
eğecekti" (Rona, 1945: 19). Anlatıldığına göre Sevr barışı gereğince
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Türkiye’nin bir ordusu olmayacak, devletin gelir kaynakları yabancıların
isteklerine uygun şekilde kullanılacaktı. Böylece “Türk milletinin varlığı
tamamiyle yok edilmek isteniyordu" (Unat ve Su, 147: 186). Maksatın
“Türkiyeyi bir kaç sene sonra bütün bütün ortadan kaldırmak" olduğu belirtilir
(Ali Kami, 1931: 39). Bu anlaşma uygulansaydı orta son Traih kitabına göre
“Türk Milletinin erkinliği de ulusal varlığı da sona ermiş bulunacaktı" (Tarih
IV, 1944: 39).
Ancak Türk milleti, bu anlaşmanın uygulanmasına "asla imkân
vermemiş ve başındaki kahramanla milletin kararı, bu öldürücü kâğıdı ancak
acı bir tarih belgesi olarak saklatmıştır" (Taşkıran, 1947:23). Bu başarının
sebebi olarak Atatürk gösterilir ve şöyle denir: “Türk Milletinin şimdiye kadar
yetiştirdiği büyük adamların ve komutanların en büyüğü olan Atatürk,
milletinin başına geçti ve milletler tarihindeki en büyük vak'alardan biri
yaratılarak Türk Milleti yeniden dirilmiş oldu" (Tarih V, 1944: 182).
Serv’i kabul eden Vahdettin ile ülkeyi kurtaran Atatürk dikotomisi
kurularak şöyle denir: “Sevr’i kabul eden Sultan hükûmeti, Türk yurdunu
parçalatmış, Türk erkinliğini yok ettirmişti. Lozan Barışı ve bu barışı hazırlıyan
ve yaratan Atatürk ve arkadaşları ise Türk yurdunun birliğini ve Türk
Devletinin erkinliğini kurtarmıştı" (Tarih V, 1944: 182). Ali Kami’nin Yurt
Bilgisi kitabı ise "Eğer, Sevr muahedesi kalsaydı biz kendi memleketimizde
ecnebilerin uşağı gibi muamele görecektik. Bu nimetin kadri hiç ödenebilir
mi?" sözlerini söylemektedir (Ali Kami, 1931: 120-121). Böylece Sevr gibi bir
anlaşmayı imzaladığı için son padişah "vatan haini" olarak damgalanmış olur.
İkinci olarak, Vahdettin bir vatan hainidir çünkü Anadolu hareketini yok
etmeye çalışmıştır (2). Anadolu hareketi yurdu kurtarmak için uğraşırken, başta
padişah ve diğer düşmanlar, "memleketin her tarafında isyan çıkarmış”lardır.
Afet İnan’ın Yurt Bilgisi kitabına göre "Mustafa Kemalin sevk ve idaresinde
millet, mücadelede ilerledikçe onlar da hıyanetlerini artırmışlar”dır. Hatta
"Padişah ve halife, Türkleri Türklerle esaret altına almağa teşebbüs etmiş” ve
Anadoluya asker göndermiştir (İnan, 1931: 38). Hatta Vahdettin’in, topladığı
bir orduyu, Anadolu’da “yurt için çarpışan” Türk askerlerinin üzerine
yürütecek kadar “alçaklık” gösterdiği de söylenir (Rona, 1945: 21). Kitaplarda
Anadolu’ya gönderilen padişah yanlısı askerler "soysuz, baldırıçıplak, sütü
bozuk, para düşkünü, vatansız, boş gezen sürüleri" gibi sıfatlarla damgalanırlar.
Vahdettin ve yanındakilerin "bazı soysuzları asker kılığına sokarak Anadoluya
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göndermeğe ve ulusal varlığı yok etmeğe kalktı”ğı da vurgulanır (Tarih IV,
1944: 38). Benzer ifadeler sıklıkla tekrarlanır ve Vahdettin’in “soysuzları”nın
nasıl mahvolduğu anlatılır (Tarih IV, 1940: 18). Bu kişilerin, gerçek Türk askeri
olamayacağından yola çıkılarak, "asker kılığına girmiş" soysuzlar olarak
adlandırıldıkları görülür. Ali Kami de kitabında bu kişileri, "vatan fedailerile
harbetmek için gelen bir takım sütü bozuk kimseler" ve “para düşkünü vatansız
kimseler” olarak nitelendirir (Ali Kami, 1931: 37). Bu kişilerin, millî kuvvetler
tarafından “tepelendi”ği ve “perişan halde” kaçtığı anlatılır.
Sander ise ilkokul 3.sınıf kitabında, "İstanbulda 'Vahdettin' isminde
alçak bir padişah"ın, "para ile tutulmuş boş gezen sürülerini" Anadoluya
göndermeğe kalkıştığını yazar (Sander, 1938: 95). İstanbul'daki Padişah ve
yandaşları Anadolu hareketine öyle düşmandır ki Falih Rıfkı Atay, 19 Mayıs
1919 başlıklı yazısında Vahdettin ve nazırlarının "Mustafa Kemal'i Anadolu
dağlarına atmalı ve orada çürütmeli" düşüncesinde olduğunu dile getirir
(Okuma Kitabı II, 1938: 3). Böyle “vatanseverleri öldürmeye çalışan” ve
“düşmanlara kollarını açan bir padişah daha tarihe geçmemişti" demektedir. Bu
yüzden, bütün hamiyetli vatandaşların boynunun büküldüğü ancak bu
durumdan Rumlar, Ermeniler bir de saray muhitinin çok memnun olduğu
belirtilir (Ali Kami, 1931: 33). Rumlar, Ermeniler ve Osmanlı sarayının aynı
kefede değerlendirilmesinin, bu iki gruba olan ülkedeki olumsuz bakış açısının,
saraya da yansıtılması isteğinden kaynaklandığı düşünülebilir.
Peki, "Nasıl olur da bazı Türkler, Anadolu hareketine katılmayarak ona
karşı olan Kuvayı İnzibatiye ordusunda yer almıştır?". Yeni iktidar, bu soruya
da tatmin edici bir cevap bulmuştur: Padişah, Halifelik yetkilerini ve makamını
kullanmakta ve yalan fetvalarla halkı kandırmaktadır.
"İstanbuldaki padişah ve Halife düşmanlarla beraber çalışıyordu.
Padişah kendisini Peygamberin vekili ve yer yüzünde Allahın gölgesi
olarak tanıyor ve tanıttırıyordu. Din ve Allah namına yapmadığı
fenalıklar kalmıyordu. Anadoludaki milletin büyüklerini idama (ölüme)
mahkûm ettirmişti. Bundan başka ayrıca asker toplatarak Yunanlılara
yardım etmeğe gönderdi. Fakat bunların bir kısmı yenildi bir kısmı da
milli kuvvetler tarafına geçti" (Sevinç, 1931: 29).
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Vahdettin’in dinî esaslara dayanan saltanatının, “bir gün milletin bağrını
delmeye kalkıştı”ğını söyleyen Yurt Bilgisi kitabı, padişahın “vatandaşları
birbirine kırdırarak”, memleketi düşmanlara teslim edeceğini yazar. Kendisine
itaat edilmesini isteyen Vahdettin’in, "tarihin lânetle kaydedeceği", bir "hain
tasavvur" içine girdiği vurgulanır (Ali Kami, 1931: 35-36). Gelmiş geçmiş tüm
halifelerin en “alçağı” olduğu iddia edilen Vahdettin için şöyle söylenmektedir:
"…akan vatandaş kanı ile sarfolunan milyonlarca liranın hesabı
sorulmaya değerdi. Fakat bunun daha vakti gelmemişti. İslâm ve
Osmanlı tarihleri çok fenalıklar yapmış halifelerden bahsetmiştir. Fakat
bir padişahın düşmanlarla el birliği ederek milletine karşı muharebeye
kalkışması gibi alçakça bir hareket ilk defa görülüyordu" (Ali Kami,
1931: 37).

Kitaba göre Padişah, "Anadoluda başlıyan bu milli harekete yardım
edecek yerde düşmanlarla el birliği ederek onu boğmağa çalışıyordu"
(Taşkıran, 1947: 5). Vahdettin’in Büyük Millet Meclisi hükûmetini asi
gösteren bir fetva çıkarttığı, bu fetvaların düşman uçaklarıyla memlekette
dağıtıldığı, Türk olmayan padişahçı çetelerin de “türlü fenalığa” başladığı
bilgisi verilir. 1941 yılına ait orta son Tarih kitabında da Kuvayı İnzibatiye
yerine Halife Ordusu ifadesinin kullanılması dikkat çekicidir (Ertem ve Duru,
1941: 201).
Vahdettin'in "vatan haini" olmasının bir üçüncü nedeni daha vardır:
Vahdettin bir 'vatan haini'dir çünkü sadece kendi tahtını, makamını ve keyfini
düşünmektedir (3). Okul kitaplarına göre bu tutum tam bir vatan hainliği
örneğidir. Vahdettin'in tahtını kurtarma peşinde olduğu okul kitaplarında sık
sık şu cümlelerle tekrar edilir:
-Vahdettin, "ne olursa olsun tahtını kurtarmak istediği için her şeye razı
olacak görünüyordu" (Tarih V, 1944: 166),
-"yalnız kendisini düşünüyordu” (Tarih V, 1944: 169),
-"kendini ve tahtını korumak kaygısına düşerek alçakça tedbirler
araştırmaktaydı",
-"hayat ve rahatını düşünüyor"du,
-"Memlekete giren düşmanlarla birleşmiş, kendi rahatından, faydasından
başka hiçbir şey düşünmemiş olan bir padişah"tı (Taşkıran,1947: 18-21),
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-"Bu saltanatın son ve hain adamı" (Taşkıran,1947: 18-21),
-"hain ve korkak padişah Vahdettin" (Ermat ve Ermat, 1946: 29)
-"kendini ve hanedanını düşünmekten başka bir şey yapmıyor" (Tarih,
1933: 177),
-"yalnız kendisini ve tahtını" düşünüyordu (Tarih IV, 1944: 32).
Son Padişah için kullanılan diğer etiketler ise şöyledir:
-"Keyif ve eğlencesine dalan padişah",
-"zulmü, kötülüğü son derece artıran son padişah",
-"Padişahın keyfi uğrunda",
-"padişahın zulmü" (Rona, 1945: 15)
-"yalnız kendi kurtuluşunu düşünen padişah",
-"hain bir ulus düşmanı", (Rona, 1945: 17),
-"yurdu düşmanlara çiğneten padişah" (Rona, 1945: 19),
-"hain padişah Vahdettin"
-"Başta bulunan padişah ve adamlarının, memleketi düşündükleri
yoktu",
-"Padişah tahtın korumaktan başka birşey aklına getirmiyor", -"düşman
ne derse onu yapıyorlar, her emre boyun eğiyorlardı" (Unat ve Su, 1947: 181),
-"Yalnız kendi kurtuluşunu düşünen hain padişah, rahatını bozmamak
için düşmanların her dediğine boyun eğdi, yurdun düşman çizmeleri altında
çiğnenmesine razı oldu" (Rona, 1945: 17).
-"son Osmanlı Padişahı olan Vahdettin, düşmanlara yaranmaya
bakıyordu. Milletin hukukunu ve aziz Türk Yurdunu muhafazayı
düşünmüyordu" (Ali Kami, 1931: 30-31)
-"O padişah ki biz babalarını nice yüzyıllar başımızın üstünde taşımış,
yüreklerimizin kanile beslemiştik" (Okuma V, 1935: 149).
-"İstanbulda oturan padişah memleketin düştüğü bu acı hale karşı hiçbir
tedbir almayı istemiyor, yalnız kendi taht ve saltanatını kurtarmayı
düşünüyordu" (Taşkıran, 1947: 4).
-"Halife sayılan Padişahın, büyük tanınan vezirlerinin, hükümet
adamlarının hainlikleri, korkaklıkları, rahatlarını sevmeleri yüzünden Osmanlı
İmparatorluğu parça parça olmuş, sönüp gitmişti" (Su ve Duru, 1947: 194),
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-"Vahdettin harp sonunda yalnız tahtını kurtarabilmek telâşile
çırpınıyordu. Bunun için herşeye hazır görünüyor, düşmanlara yaltaklanıyordu"
(Tarih IV, 1944: 34),
-"Vahdettin âciz, korkak ve millet haini bir insandı",
-"Kendini ve sarayını kurtarmaktan başka bir şey düşünmüyordu"
şeklinde cümlelerle aynı düşüncelerin ve aynı ifadelerle yoğun bir biçimde okul
kitaplarında işlendiği gözlemlenmektedir.
Padişahın çevresindekiler de etiketlenmekten nasibini alır. Kitaplara
göre Osmanlı Hükûmetinin adamları içinde “namuslu, vatansever adamlar” da
vardır ancak çalışmak için cesaretleri yoktur. Bu yüzden “bir sürü akılsız ve
vatan duygusundan mahrum adamlar” iş başına gelmişti. Bu kişiler “düşmanın
her dediğini yaparak merhamet dileniyorlardı" (Tarih, 1933: 177).
Benzer cümlelerin her kitapta yer aldığı görülmektedir. Örneğin
dördüncü sınıf Tarih kitabında hükûmetin başında bulunanların “anlayışlarını
kaybetmiş birtakım ihtiyarlar, korkaklar veya soysuzlar" olduğu söylenir (Tarih
IV, 1944: 32). İktidardakilerin "ihtiyar, korkak ve soysuz" olmaları şu
cümlelerde daha detaylı anlatılır:
"Padişah Vahdettin, çok bayağı, hain bir adam çıktı. Hükûmet başka bir
takım ihtiyar, bunak, korkak adamları topladı. Bunlar, Türk istiklâlini,
düşmanlara boyun eğerek, onların insaf ve merhametini kazanarak
kurtaracaklarını sanıyorlardı, aldanıyorlardı" (Tarih IV. Yardımcı,
1940: 16).

Padişah "düşmanların bütün arzularına boyun eğen" ve "nefsinin ve
hanedanının hususî menfaatlerini düşünmekten başka birşey yapmayan” bir
kişidir ve çevresindekiler de "şerefsiz hayatlarını biraz daha sürüklüyebilme"
derdine düşmüşlerdi. Hatta "memleket düşmanları"ndan "lûtuf ve merhamet
dileniyorlardı". Tarih kitabı şöyle devam eder: "Böyle hamiyet ve gayretten
mahrum bir padişah ile kâh haysiyetsiz ve alçak, kâh âcuz ve korkak adamlarla
idare edilen bir hükûmetin memleket ahvalinde müspet ve faydalı bir bakışı
bittabi olamazdı" (TTTC-Tarih IV, 1934: 14).
Damga dilinin yer yer nefret diline dönüştüğü kitaplarda Vahdettin ile
birlikte özellikle Damat Ferit’in nefret oklarının ucunda olduğu görülmektedir.
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Vahdettin'in sadrazamlığına getirdiği, “Damat Ferit adındaki millet haini"nin
vatan evlatlarını "anlamak bile istemedi"ği yazmaktadır (Tarih IV, 1944: 38;
Tarih IV. Yardımcı, 1940: 18). Aynı ifadeler, 1931 yılına ait kitaplarda da
mevcutur: "Son Osmanlı padişahı olan Vahdettin ile sadrazamı Damat Ferit
Paşa hainlikte düşmandan aşağı kalmıyorlardı. Vatanı kurtarmak için uğraşan
millî kuvvetleri mahvetmek onların en büyük emeli idi. Bu hain ve ahmak
adamlar milli kuvvetleri, devlete asi gelmiş, eşkıya gibi göstererek, bunların
katli vacip olduğuna dair fetva çıkarttılar". Ayrıca "eski saltanatta halkı
uyutmak ve kandırmak için böyle işlerde fetva çıkarmak adetti" ifadesine de
yer verilmektedir (Ali Kami, 1931: 36).
Beşinci sınıf Yurt Bilgisi kitabına göre "İstanbul hükûmetini teşkil eden
adamlar, başta padişah olmak üzere, hep zaif yürekli, şerefsiz kimseler olduğu
için milletin kalbinde kaynıyan istiklâl aşkını sezemediler. Fazla olarak bu aşkı
bu ateşi söndürmeye kalkıştılar" (Ali Kami, 1931: 41).
TTTC'nin Tarih kitabında, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki durum beş
sayfa şeklinde Nutuk’tan alıntılanarak verilir. Osmanlı İmparatorluğu’nun
içindeki durumun Nutuk’ta “çok mükemmel” tasvir edildiği belirtilir. Burada
Mustafa Kemal Vahdettin’in, "mütereddi şahsını ve yalnız tahtını temin
edebileceğini tahayyül ettiği deni tedbirler araştırmakta" olduğunu
anlatmaktadır. Ayrıca "Damat Ferit Paşanın riyasetindeki kabile; âciz,
haysiyetsiz, bedbin, yalnız padişahın iradesine tâbi ve onunla beraber
şahıslarını vikaye edebilecek herhangi bir vaziyete razı"dır (TTTC-Tarih IV,
1934: 8). Hem Mustafa Kemal hem de kitaplar nezdinde, Osmanlı yönetiminde
milletin iyiliğini düşünen tek bir kişi yoktur ve hepsi "vatan haini"dir.
Dördüncü olarak Vahdettin “vatan haini”dir (4) çünkü vatanından
kaçmıştır. Okul kitapları Vahdettin'i ülkesinden kaçan bir vatan haini olarak
damgalamıştır. Böylece Vahdettin'in, 'alçak', 'şerefsiz', 'vatan haini'
damgalarına bir de "kaçtı" damgası eklenir. Bu klasik damga şu ifadelerle okul
kitaplarının her yerine nüfuz etmiştir:
-"Büyük Millet Meclisi ordusunun İstanbula yaklaştığını gören hain
padişah bir İngiliz zırhlısına binerek memleketten kaçtı" (Yurt Bilgisi, 1937:
24),
-"Milletin bu başarılarını gören ve ürken, korkak ve alçak Padişah
Vahdettin, can kaygısına düşerek düşman gemilerinden biriyle yabancı
memleketlere kaçtı" (Ermat ve Ermat, 1945: 14),
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-"Padişah ve sadrazamın melunlukları" bitmiyordu (Su ve Duru, 1947:
160),
-Türk Ordusu "İstanbula girmeden önce, hain ve korkak padişah
Vahdettin bir düşman gemisine sığınarak kaçmıştı" (Ermat ve Ermat, 1946: 29),
-"Halife Hain Vahdettin de İngilizlerle kaçmıştı" (Sevinç, 1931: 34),
-"son Osmanlı Padişahı düşmanlarla birleşti ve millet üst gelince
düşmanlara kaçtı" (Tarih I, 1933: 31),
-"Vahdettin bir İngiliz savaş gemisiyle İstanbuldan gizlice kaçtı. Bu
suretle hainliğinin ve korkaklığının son bir örneğini verdi" (Unat ve Su, 1947:
193),
-Vahdettin "son bir soysuzluk ve hainlik daha yaptı. Ordumuz, İstanbula
girmeden önce gizlice düşman askerlerinin komutanına başvurdu ve bir İngiliz
gemisine binere kaçtı, gitti" (Tarih IV, 1944: 56),
-"gizlice düşman kuvvetleri kumandanına başvurdu ve bir İngiliz harp
gemisile İstanbuldan kaçma suretile yüz kızartacak bir soysuzluk daha yaptı"
(Tarih V, 1944: 179)",
-“millete hıyanet eden padişah ve halife Mehmet Vahdettin, İstanbuldan
kaçmıştı" (Safa, 1934: 44),
-"Türk topraklarından bütün düşmanlar temizlendikten sonra ulusun
hesap soracağını biliyordu. Canını kurtarmak için İngilizlerin bir zırhlısın
sığınarak daha büyük bir alçaklık yaptı; memleketinden kaçtı" (Rona, 1945:
21),
-"Millet ve memleketi, Harbi Umumiyet sevkedenler, hayatları
endişesine düşerek memleketten kaçtılar" (İnan, 1931: 36),
-“Son Osmanlı padişahı Vahdettin de bir düşman harp gemisi ile kaçtı"
artık "Vatan iç ve dışındaki bütün düşmanlarından temizlenmişti" (Taşkıran,
1947: 8; Taşkıran, 1947: 7).
Kitaplara göre Vahdettin'in kaçış nedeni oldukça basitti: Çünkü
yaptıklarının hesabını verme zamanı geliyordu. Ali Kami şöyle yazar: “Yalnız
Vahdettinin telâşı büyüktü. Şimdi ne yapacaktı? Hiyanetinin cezasını çekeceği
günler yaklaşıyordu”. Vahdettin’in İngiltere’den kendisini kaçırmalarını
istediğini yazan Ali Kami, padişahın bir gece sarayın arka kapısından Avrupaya
kaçtığını söyler. Sözlerine şöyle devam eder: “Aleme karşı, tarihe karşı rezil
oldu ve bu rezaletle bir zaman sonra gene oralarda öldü kaldı. Kuvayi Milliyeyi
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eşkıya diye tanıtarak mahına fetva çıkaran bu adam cezasını böylece bulmuş
oldu" (Ali Kami, 1931: 58).
Orta son Tarih kitabına göre "son padişah Vahdettin'in yaptığı şimdiye
kadar Türk tarihinde görülmüş değildi”. Vahdettin’in tahtı uğruna “düşmanlarla
anlaşmağa, kendi milletine karşı silâh çekmeğe kalkıştı”ğı vurgulanır. Kitaba
göre memleketi kurtarmak isteyenleri “kötülemek ve ortadan kaldırmak”
hevesinde olan Vahdettin, “bunu beceremeyince de bir düşman gemisine
binerek yabancı illere kaçmak gibi bir hainlik ve soysuzluk yaptı" (Tarih IV,
1944: 27).
Okul kitaplarında sıklıkla dile getirilen "vatan haini" damgasının
iktidarın resmi söylemi olduğu yine iktidarın en üst mertebesi yani Mustafa
Kemal tarafından da ifade edilmiştir. Yine bir okul kitabında, Mustafa Kemal'in
1920 yılına ait bir nutkunda şöyle dediği nakledilir "...eğer maksat, bugünkü
Halife ve Padişaha muhafazai merbutiyet ve sadakat edildiğini ifade ve teyit
emekse, bu zat haindir. Düşmanların, vatan ve millet aleyhinde vasıtasıdır"
(TTTC-Tarih IV, 1934: 84). Hatta Mustafa Kemal’in sözlerini yine bir ortaokul
kitabı şöyle nakleder: "Maddî ve bilhassa manevî sukut, aciz ile başlar. Âciz ve
korkak insanlar, herhangi bir felâket karşısında (..) acz ve tereddütte o kadar
ileri giderler ki, adeta kendi kendilerini tahkir ederler; derler ki, biz adam
değiliz ve olmayız! kendi kendimize adam olmamıza imkân yoktur. Biz,
kayıtsız ve şartsız mevcudiyetimizi bir ecnebiye tevdi edelim". İşte Vahdettin
de bu "korkak"lığı yaparak vatana ihanet etmiştir. Bu yüzden Mustafa Kemal
için "asıl olan dahilî cephedir" ve "mühim olan, memleketi temelinden yıkan,
milleti esir ettiren dahilî cephenin sukutudur" (TTTC-Tarih IV, 1934: 115-116).
Afet İnan’ın yazdığı okul kitabına göre Osmanlı Hanedanı’nın saltanatını
ve halifeliğini korumaya çalışması, Türk milletine karşı yapılan “en büyük
fenalık”tı (İnan, 1931: 38). Türk milletinin artık “böyle alçakları vatanın
başında bırakması”na imkân olmadığı ve bu yüzden 1922'de Osmanlı saltanat
ve padişahı tarihe gömüldüğü ifade edilir (Taşkıran,1947: 18-21). Padişah da
hükûmeti de “millete ve yurda hainlik etmişlerdi", bu yüzden Meclis "millete
ve yurda hainlik eden padişahlığı kaldırmıştı" (Tarih IV. Yardımcı, 1940: 24).
Türk milleti, "padişahlığı kaldırarak padişahın kulu, uşağı olmaktan
kurtulmuştu" denmektedir (Tarih IV. Yardımcı, 1940: 28). Hatta
Cumhuriyet’in Osmanlı hanedanına karşı “çok lûtufkâr davrandı”ğını yazan Ali
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Kami, “onlar memlekette kalsa idi zaten bir fesat çıkaracaklardı” diyerek niyet
okumacılığı da yapmaktadır (Ali Kami, 1931: 59).
Okul kitaplarına göre Osmanlı Devleti’nin sona erişiyle "Türklerin en
son gerileme çağı” son bulmuştur (Tarih IV, 1944: 69). Kurtuluş Savaşı’ndan
önceki günlerin, “acıklı halleri”nden bahseden orta son Tarih kitabı, “savaştan
önceki karanlık ve uğursuz günlerin de korkunç bir gerileme çağının son
günleri olduğunu hatırlıyoruz" demektedir (Tarih IV, 1944: 69; Tarih IV, 1944:
70).
İlkokul dördüncü sınıf Tarih kitabı da şöyle söyler: “Türk Milleti ne
sıkıntılar çekti ne karagünler gördü ne kadar kan ağladı bilseniz. Millet ve yurt
ne kadar bakımsızdı, dosta düşmana karşı ne ağlanacak ve gülecek hallerimiz
vardı; yaşları küçük olanlar, tabiî o kara günleri bilmezler. Fakat yaşlı kimseler
o zamanların bu acıklı hallerini pek iyi hatırlarlar" (Tarih IV, 1944:14). İşte o
günlerde padişahın düşmanlarla birleşerek yaptığı bu “ihanetler” yüzünden,
“Türk milletinin her türlü yükselme ve ilerleme hareketlerine” engel olunduğu
yazmaktadır (Taşkıran, 1947: 5).
Ülkenin düşmanlar tarafından işgal edilip, parçalanmaya çalışılmasının
en büyük nedeni olarak Vahdettin gösterilirken, adeta bir "günah keçisi" haline
gelir68. Yurt Bilgisi kitabına göre halk, "artık padişahlardan millete bir iyilik

Bu düşünce sadece okul kitaplarında yer almaz. İktidardakilerin söylemleri de bunu destekler
niteliktedir. Örneğin Mustafa Kemal bir konuşmasında şöyle demektedir: Vahdettin'in
"saltanatında Türk milleti, en derin hufre-i esaretin önüne getiriliyor. Binlerce seneden beri
istiklâl mefhumunun timsal-i aslîsi olan Türk milleti bir tekme ile bu hufrenin içine yuvarlanmak
isteniyor"du. Mustafa Kemal, konuşmasına şöyle devam eder: "Fakat bu tekmeyi vurdurmak için
bir hain, bir şuur, bir idrak bir hain lâzımdı. Nasıl ki, kanunen idamı lâzım gelenlerin bile ipini
çekmek için kalb ve vicdan-ı ulviyet-i insaniyeden mücerret bir mahlûk aranır. İdam hükmünü
verenlerin böyle âdi bir vasıtaya ihtiyaçları vardır. O kim olabilir? Türkiye devletinin istiklâline
hatime veren, Türkiye halkının hayatını, namusunu, şerefini imha eden, Türkiyenin idam kararını
ayağa kalkarak ve bütün endamiyle kabul etmek istidadında kim olabilir? (Vahdettin, Vahdettin!
Sadaları, gürültüler). Mateesüf bu milletin hükümdar diye, sultan diye, halife diye başında
bulundurduğu Vahdettin.. (Allah kahretsin! Sadaları). Vahdettin, bu hareket-i denaatkâranesiyle
yalnız kendinin lâyık olduğu bir muameleyi kabul etmiş olmaktan başka hiçbir şey yapmış
olmadı" (Parla, 1992: 264-265). Bu bağlamda geçmişte padişahlar yüzünden yaşanan kederleri
Mustafa Kemal şöyle hatırlatır: "..onlar (padişahlar) yüzünden Türk vatanının ve Türk milletinin
geçirdiği kederleri, elemleri hissetmemiş bir ferdimiz yoktur". Sonrasında ise şunları söyler:
"Asırlardan beri inleyerek feryad eden, fakat müstebitlerin, muğfillerin, cahillerin vücuda
getirdikleri manialarla cânhırâş sedâsını milletin kulağına ismâ edemeyen zavallı vatan, bugün
diyor ki can kulağımızı harab olmuş, sinesinde en derin ıstıraplar duymuş validenizin samimî
hitabına daima açık bulundurunuz. Efendiler, Asya’da, Avrupa’da, Afrika’da hükümran olmak
kudret ve kabiliyetini göstermiş olan ecdâdımız vaktinde bu sedâyı işitmekten men edilmemiş
olsalardı, Türk camiasının, Türk mefkûresinin, türk menâgiinin mehfûz ve feyizdâr olacağı ana
68
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gelmiyeceğine" inanmıştır (Taşkıran, 1947: 5). İlkokul beşinci sınıf Tarih
kitabına göre Türk ulusu padişahlığın “kendisi için ne derece zararlı olduğunu
görüp anlamış, bunun üzerine padişahlığı yıkıp atıvermişti" (Tarih V, 1944:
184). Taşkıran yazdığı okul kitabında şöyle der: “İstanbulda bulunan ve
düşmanlarla birleşerek millet aleyhine çalışan padişahların şimdiye kadar Türk
milletinin her türlü yükselme ve ilerleme hareketlerine engel olduğuna herkes
kanaat getirmişti" (Taşkıran, 1947: 8).
30 Ağustos 1924 tarihinde, Mustafa Kemal Dumlupınar’da Meçhul
Asker'in mezarı başındaki nutkunda da padişahların dış düşmandan daha
tehlikeli olduğunu ifade eder. Orta son Tarih kitabında da yazan Mustafa
Kemal’in bu sözleri şöyledir: "Arkadaşlar! sarayların içinde Türkten gayrı
unsurlara istinat ederek, düşmanlarla ittifak ederek Anadolunun, Türklüğün
aleyhine yürüyen çürümüş gölge adamlarının Türk vatanından tardı
düşmanların denize dökülmesinden daha rehakâr bir harekettir" (TTTC-Tarih
IV, 1934: 162). Bu cümlelerde Mustafa Kemal, Osmanlı’dan ve
padişahlarından kurtulmayı, düşmanın denize dökülmesinden daha önemli ve
yararlı gördüğünü söylemektedir. Vahdettin ve Osmanlı Devleti’ni günah
keçisi ilan eden Cumhuriyet, ülkede var olan tüm olumsuzluklardan bu günah
keçilerini sorumlu tutmakta, yeni siyasal sistemin neden desteklenmesi
gerektiği konusunda da toplumu uyarmaktadır.
Okul kitaplarına göre Vahdettin, nasıl "vatan haini" ise, onu
destekleyenler ya da geçmiş siyasal sistemi meşru görenler de aynı şekilde
"vatan haini"dir. Eskinin gayr-ı meşruluğunu ve yeninin meşruluğunu topluma
benimsetebilmek için muhalif sesler "vatan haini" olarak adlandırılmış; bu
kavram, resmi olarak da kanunlarda kullanılmış ve okul kitaplarında
öğrencilere anlatılmıştır. Bunun en güzel örneği, 1931'de yayınlanan ve uzun
yıllar tıpkı basımları öğrencilere okutulan Afet İnan imzalı Medeni Bilgiler
kitabında görülebilir. Bu kitabının bir bölümünde Örfî idarenin hangi hallerde
ve hangi kurallara göre vukuu bulacağı açıklanırken, askerî idareye de değinilir.
Ayrıca, Hıyaneti Vataniye Kanunu ve İstiklâl Mahkemeleri Kanunu da şöyle
açıklanır:

vatana bugünkü şekl-i harâbîsinde mi tevârüs ederdik?" (Atatürk'ün Kültür ve Medeniyet
Konusundaki Sözleri, 1990:76).
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"Hıyaneti Vataniye Kanununa göre, Büyük Millet Meclisinin
meşruiyetine isyanı mutazammın, kavlen veya tahriren veya filen kast ile
muhalefette bulunanlar veya ifsatlar yapan veya neşriyatta bulunan
kimseler vatan hain addolunur. Dini ve dinî mukaddesatı alet ittihaz
ederek cümhuriyeti bizzat veya ahali arasında fesat ve nifak çıkarmağa
her ne suretle olursa olsun çalışanlar da vatan hainidirler; bunlar
asılırlar" (İnan, 1931: 88).

İnan’ın kitabında kuralların tekrarlanması, genç zihinlere yasakları
benimsetmek amacı güttüğü düşünülebilir. Zira ortaokul dönemindeki bir
çocuğun, "Hıyaneti Vataniye Kanunu, vatan haini olunması ve asılmak"
aklından geçebilecek son şeyler olarak değerlendirilebilir. Ancak resmî ideoloji
kaderini şansa bırakmak istemez. İktidar, daha küçükken çocuklara hangi
damgalara maruz kalacaklarını anlatmanın, ileride işe yarayacağını
bilmektedir.
Bu resmi ve gayr-ı resmi damgalar, kişilerin bazı davranışlardan
kaçınmasına neden olacaktır. Birey, yapacağı davranışın sonucunda, iktidar
tarafından hangi etiketlerle damgalanacağını, hangi cezalara maruz kalacağını
çok iyi bilecektir ve bundan kaçınmak için mutlaka çabalayacaktır. İnan, farklı
fikirlerin hoş görülmesi konusunda gençleri şöyle uyarır:
"hoş görmekliği aldırmamazlık, derecesine götürmemek mühimdir.
Gerçi hür olmak herkesin hakkıdır ve bunun için, hakikî hürriyetçiler,
hürriyetçi olmıyanlara karşı da geniş davranılmasını isterler. Fakat,
bunların hiçbir zaman elleri, ayakları bağlı olduğu halde kurbanlık
koyun vaziyetine razı olacakları asla kabul olunmamalıdır.
Unutmamalıdır ki, bazı insanlar istikbali, mazinin arasında görmekte
muasırdırlar. Bunlar, alâkamızı kestiğimiz an'anelere karşı behemehal,
sadakatin iadesini isteler. Bu gibi insanlar, kendi itikat ettiği gibi, itikat
etmiyen kimseleri istedikleri gibi, ezemezlerse, kendilerini cenderede
hissederler" (İnan, 1931: 94-95).

Maziye bakılmasını istemeyen iktidar, maziye özlem duymayı bir
özgürlük olarak görmemektedir. Toplum, iktidarın istediği alanlarda ve
iktidarın fikirlerine uygun olduğu sürece özgürdür. Maziye özlem duyan bir
toplumda, yeni rejimin meşruiyet sağlamasının güç olabileceği tahmin
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edilebilir.
Bu yüzdendir ki geçmiş itibarsızlaştırılmak istenir ve bu
itibarsızlaştırmanın bir aracı olarak da geçmiş yöneticiler, geçmiş anlayış ve
bugün o geçmişi özlemle ananlar "vatan haini" olarak damgalanırlar.
Başka bir ifadeyle, bir toplumun eski siyasal sisteme hâlâ bağlı olma
ihtimali, yeni kurulan devletin meşruiyetine yönelik bir tehdit oluşturabilecek
niteliktedir. Bu yüzden eski sistem ve onun yöneticileri toplumun gözünde
itibarsızlaştırılmalı, toplumun yeni rejimi meşru görmesi sağlanmalıdır.
Dolayısıyla yeni iktidar, meşruiyetini sağlamlaştırma amacı doğrultusunda eski
yönetimin en büyük sembolü, son padişah Vahdettin’i itibarsızlaştırarak, yeni
devletin meşruiyetini artırmak ister. Bu yüzden Vahdettin'in, her okul kitabında
"vatan haini" olarak sık sık damgalandığı, yaptığı "kötülükler"in ve
"hainlik"lerin sıklıkla anlatıldığı görülür.
Okul kitaplarındaki bu "damga", Vahdettin'in nezdinde tüm Osmanlı
Devleti taraftarlarına da vurulmuştur. Eski siyasal sistemi destekleyenlerin de
Vahdettin gibi "alçak, nankör, şerefsiz" olduğu kitaplarda mantıksal olarak izah
edilmeye çalışılmıştır. Vahdettin’e yönelik kullanılan damgalama dilinin, eski
sisteme sempati besleyen, eski bağlılıklarını hala koruyan, eski aidiyetliklerini
bırakamayan gruplara bir göz dağı olduğu da söylenebilir. Bu grupların birer
“vatan haini” olarak dolaylı olarak damgalanmasıyla, bir toplumsal
müeyyidenin oluşturulduğu gözlemlenmektedir. Gellner’in de ifade ettiği gibi
“farklı zihin yapısı”na sahip grupları toplumdan dışlayarak, toplumda birlik
oluşturulmaya çalışılır. Bu damgalanmış “azınlık”ların, ya kendilerini ifşa
ederek damgalanmayı kabullenmek ya da “mış gibi” yapmaktan başka çareleri
yoktur. Devlet şiddetiyle karşılaşabileceği korkusuyla, “mış gibi” yapmak
zorunda kalan grupların, kamusal alan ile evlerinde (Goffmanın deyimiyle
“dinleme tesisleri”) sergiledikleri kimlikler farklı olacaktır. Bu durum ise “çifte
kimlikler” sorunsalını ortaya çıkarmaktadır. İki kimlik taşımak zorunda kalan
bireylerde görülen bu durum, ulus-inşa süreçlerinin ortaya çıkardığı en önemli
olumsuzluklardandır.
Antony Smith’in biz ve onlar anlayışından yola çıkılırsa, Cumhuriyet’i
savunanlar “biz”, Osmanlı Devleti’ni ya da Vahdettin’i savunanlar “onlar”dır.
II.Abdülhamid ile birlikte Vahdettin, "kötü adam" olarak itibarsızlaştırılır.
Ancak Vahdettin’in itibarsızlaştırılmasında kullanılan damga dilinin boyutları
çok daha büyüktür. Bulgularda da görüldüğü gibi Vahdettin, okul kitaplarında
sayfalar boyunca damgalanmıştır. Bu damgalamanın yüksek şiddetinden, yeni
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iktidarın hangi damgaya en fazla kıymet verdiği de anlaşılabilir. Abdülhamid’in
vefat etmiş olması ancak Vahdettin yaşayan bir meşruiyet simgesi olmasının bu
şiddette önemli etkisi vardır. Damga siyaseti, "iyi adam" ve "kötü adam"
dikotomisini öne çıkarmış görünmektedir.
İktidar, damgalama dilini kullanma hakkına sahip olarak otorite ve
kuvvet simgesi olarak kendisini göstermek ister. Toplumu kontrol etmek
istemekte ve eski bağlılıkları damga dilini kullanarak yok etmektedir. Osmanlı
Devleti’ni seven ve Vahdettin’i benimseyenleri tek tipleştirerek, hepsini vatan
haini ilan etmektedir. Ayrıca vatan haini olarak görülen Vahdettin, bir günah
keçisi gibi işlev görmekte ve toplumsal öfkenin buraya yönlendirilmesi
sağlanmaktadır. Tüm başarısızlıklardan sorumlu olan Vahdettin varken, yeni
devleti kuranlar hiçbir olumsuzluktan sorumlu değildir.
Vahdettin’e yönelik kullanılan ağır damgalama dilinin, Yunan, Ermeni,
Fransız ya da İngiltere’ye yönelik kullanılmadığını söylemek gerekir. Okul
kitaplarındaki asıl savaş, Vahdettin’e ve Osmanlı’ya karşıdır. Halkın
bağlılığının bulunma ihtimali, Vahdettin’in itibarsızlaştırılmasını hayati
derecede önemli yapar ki bu itibarsızlaştırma hareketi, okul kitaplarındaki
damgalama diliyle başarılmaya çalışılmıştır.

2.2.7. Fes: Gülünç Serpuş
İlk ve orta okul kitaplarına bakıldığında, Mustafa Kemal Atatürk’ün
kılık-kıyafet ile ilgili söylemlerinin kitaplarda geniş yer tuttuğu görülür.
Örneğin orta son Tarih kitabında, kılık kıyafet inkılabının amacını Atatürk
şöyle izah etmektedir: "Biz her noktai nazardan medenî insan olmalıyız. (...)
Fikrimiz, zihniyetimiz tepeden tırnağa kadar medenî olacaktır" (TTTC-Tarih
IV, 1934: 235)69. Türk milletinin medeni olduğunu "yaşayış tarzile" göstermek
zorunda olduğunu söyleyen Mustafa Kemal, bu ünlü İnebolu konuşmasında bir
kişiyi işaret ederek şöyle söylemektedir:

Atatürk’ün konuşması şöyledir: “Efendiler Türkiye Cümhuriyetini tesis eden Türk halkı
medenidir. Tarihte medenidir, hakikatte medenidir. Türkiye Cümhuriyeti halkı fikrile, zihniyetile
medenî olduğunu ispat ve izhar etmek mecburiyetindedir; medeniyim diyen Türkiye Cumhuriyeti
halkı aile hayatile, yaşayış tarzile medenî olduğunu göstermek mecburiyetindedir. Elhasıl
medeniyim diyen Türkiyenin hakikaten medenî ve mütekâmil insanlar olduklarını fiilen
göstermeğe mecburdurlar" (TTTC-Tarih IV, 1934: 236)
69
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“Meselâ karşımda kalabalığın içinde bir zat görüyorum (elile işaret
ederek) başında fes, fesin üstünde bir yeşil sarık, sırtında bir yeşil
mintan, onun üstünde benim sırtımdaki gibi bir ceket, daha alt tarafını
göremiyorum. Şimdi şu kıyafet nedir? Medenî bir insan bu acayip
kıyafete girip dünyayı kendisine güldürür. (..) medenî kıyafet giyeceğiz.
Bunda tereddüde mahal yoktur. Asırlarca devam eden gafletin acı
derslerini tekrarlamağa takat yoktur” (TTTC-Tarih IV, 1934: 238).

Atatürk’ün, İnebolu'dan Kastamonu'ya dönüşünde yaptığı konuşma ise
aynı kitapta şöyle aktarılır:
“İnkılapların gayesi Türkiye Cümhuriyeti halkını tamamen asrî ve bütün
mana ve eşkâlile medenî bir içtimaî heyet haline isal etmektir. Bu
hakikati kabul edemiyen zihniyetleri tarumar etmek zaruridir. Şimdiye
kadar milletin dimağını paslandıran, uyuşturan bu zihniyette bulunanlar
olmuştur. Her halde zihniyetlerde mevcut hurafeler kâmilen
tardolunacaktır. Onlar çıkarılmadıkça, dimağa hakikat nurlarını infaz
etmek imkânsızdır” (TTTC-Tarih IV, 1934: 239).

TTTC Tarih kitaplarında, kurucu liderin sarf ettiği tüm bu cümlelerin yer
alması önemlidir. Medeniyet ve kılık-kıyafet arasında bir ilişki kurulmakta,
kişinin giysileri ya da görünürlüğünün onun kimliğiyle yakından ilgili olduğuna
dair düşünceler öne çıkmaktadır.
Türklerin kılık-kıyafeti hususunda kitaplarda rastlanılan en önemli odak
noktası festir. O dönemde fes, kişinin Osmanlı olduğunu gösteren bir çeşit
semboldür70. Başka bir ifadeyle, fes takan birini görünce, Osmanlı olduğunu
düşünmek kaçınılmazdır. Bu bağlamda, Osmanlı Devleti’ni hatırlatan bir
sembole yönelik Cumhuriyet’i kuran kadroların tepkisi ne olmuştur?

L. Nikulin ise İstanbul, Ankara, İzmir'den bahsettiği yazıda festen sonra peçenin de kalkacağı
sinyalini vermektedir: “Sarık ile fes eski muharip Türkiyenin sembolüdür. Fakat ne oldu? Fes
kalktı, sarık ancak imamlara bırakıldı. Anadolu rüzgârı esiyor ve bir anda İstanbul ahalisinin
başlarından fesleri uçuruyor. Yüzbinlerce fes yerine kifayet edecek kadar şapkayı birden bulmak
çok güç olduğundan şapka mağazaları depolarını boşalttılar. İstanbul sokaklarında kıvırcık
kalpak, panama, silindir, şapka ve kasketlerden başlayarak yeniden ve müstacel yapılmış hâki
renginde başka bir çeşit şapkaya varıncıya kadar peyda oldu. (..) bu rüzgâr kadının yüzünden
peçesini ve kadını şekilsiz bir kozaya benzeten ipekli torbasını da koparır (Yabancı Gözüyle
Cumhuriyet Türkiyesi, 1938: 112).
70
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Okul kitaplarına bakıldığında, örneğin ilkokul dördüncü sınıf Tarih
kitabında "erkekler, fes denilen kırmızı, renkli ve püsküllü bir başlık giyerlerdi"
cümlesiyle karşılaşılır. Sonrasında ise fesin "rengi ve şekliyle insanı gülünç
gösteren bir şey" olduğu söylemi dikkat çekmektedir (Unat ve Su, 1947: 204).
Bundan başka, “başa fes denilen, boru gibi kırmızı bir keçe giyilirdi"
cümlesinde “soba borusu” gibi olumsuz bir benzetme görülür (Tarih IV.
Yardımcı, 1940: 10). Orta son Tarih kitabında yer alan "açık veya koyu kırmızı
renkte olan ve düz soba borusuna benziyen fesle Türklerin, hele yabancıların
gözünde, ne kadar gülünç sayılabileceğini düşünebiliriz" cümlesi ise fes
nedeniyle Türklerin gülünç düştüğü yazmaktadır (Tarih IV, 1944: 21).
Orta son sınıf Tarih kitabında ise fesin, kalıpçı adı verilen dükkânlarda
kızgın madenî kalıplara konulduğu ve bu şeklin muhafazası için sık sık kalıba
ihtiyaç olduğu anlatılır. Fesin ibiği ve siyah püskülü gibi bazı fiziksel özellikleri
sayıldıktan sonra şu sözler söylenir: “İşte Osmanlı padişahlarının bir asra yakın
bir zaman, giydirmek için Türk Milletini zorladıkları serpuş bu idi. Fes bütün
dünyada, Türklük aleyhine bir mizah mevzuu olmuştu” (TTTC-Tarih IV, 1934:
233).
TTTC Tarih kitabına göre fesin ülkeye ilk girişi, Hüsrev Paşa’nın (17691855) kalyoncu neferlerine fes giydirerek, onları selamlık merasimine
çıkarmasıyladır. Kitap devamında şöyle demektedir: "Padişah (II. Mahmut),
yürüyen bir gelincik tarlasını andıran kırmızılıktan hoşlandı; ordunun,
memurların ve milletin fes giymesi için fermanlar çıkardı. İşte fes Türkün
başına bu suretle belâ oldu" (TTTC-Tarih IV, 1934: 233). Fesi bir “bela” olarak
gören ilk ve orta okul Tarih kitaplarında, 1947 yılı gibi geç bir tarihte dahi aynı
düşüncenin devam ettiği görülmektedir. Fesi, “tuhaf bir başörtüsü” olarak
niteleyen 1947 yılına ait beşinci sınıf Tarih kitabı da fesin yüz yıl nasıl başta
taşındığına şaşıldığını yazmaktadır. Fesin “keçeden yapılmış saksı gibi bir şey”
olduğuna değinen aynı kitap, yağmur yağdığında “bumburuşuk bir şey”e
dönüştüğünü de belirtmektedir (Su ve Duru, 1947: 223).
"Fesin tuhaflığı ve çirkinliği, Avrupada dolaştıkları zaman Türklerin
peşine çocukların takılıp eğlenmelerine sebep olurdu" cümlesi ise beşinci sınıf
Tarih (1945) kitabına aittir (Tarih V, 1944: 135). Fesin gülünçlüğüne sık sık
vurgu yapan cümle örnekleri şöyle çoğaltılabilir:
- "soba borusuna benziyen biçimi, gelinciği andıran rengile bizi pek
gülünç bir hale getiriyordu" (Tarih V, 1944: 190),
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- "setre pantolon giymeğe başladığımız vakit, kıyafetçe Avrupalılara
benzemiştik. Fakat bu uygar kılığın üzerinde kırmızı fes çok çirkin, çok gülünç
oluyordu" (Su ve Duru, 1947: 223; Tarih, 1933: 265),
- "eskiden fes diye başımıza kırmızı kumaştan gülünç bir başlık
giyerdik”,
- “yaz kış bu başlık bizi rahatsız eder, ucunda sarkan püskül bütün
dünyayı bize güldürürdü" (Okuma V, 1935: 143).
“Soba borusu” olarak adlandırılan fesin, dinle alakasının olmadığı
hususunun da ayrıca defaatle tekrarlandığı görülür. Bu amaçla, ilk kullanıldığı
zaman, softaların fese şiddetle itiraz ettikleri anlatılır (Su ve Duru, 1947: 223).
Ancak sonraları fesi savunur hale gelen ulema bu defa, kalpak giyilmesinin
şeriata uygun olmayacağını söylemeye başlamıştır. Orta son sınıf Tarih kitabına
göre aslında softaların istemediği fes yahut kalpak değildir; “yenilik”tir. Aynı
kitap, softaların öteden beri yenilikleri dinsizlik saymaya alıştığını
anlatmaktadır. Daha sonra fese alışan softalar, onu da artık bir “dini başörtüsü"
saymış ve baştan fesi çıkarmak “küfür derecesine" vardırılmıştır (Tarih, 1933:
265). Ancak kitaba göre “fes hakikatte dinsizliğin değil, zevksizliğin duygu
eksikliğinin flâması”dır (TTTC-Tarih IV, 1934: 233). Ayrıca fesin
olumsuzluğunu genç nesillere anlatabilmek adına fesin finansal yönüne de
değinildiği görülür. Buna göre fes üretimi Türkiye'de yapılmadığı için her sene
“yığın yığın paralar" yabancı ülkelere gitmektedir (Tarih, 1933: 265; Tarih V,
1944: 190). Fesin kaldırılmasıyla, bu durum da önlenmiştir.
Fes sorununun Atatürk’ü de rahatsız ettiği yine orta son Tarih kitabından
öğrenilmektedir. Buna göre Atatürk, Anadolu’ya geçtikten sora, kuzu
derisinden kalpak giymiş, bunun üzerine festen hoşlanmayan halk, fesi atmış
ve kalpak giymiştir. Ancak "medenî kıyafet üstünde” kalpak da iyi
durmamıştır. Kitapta, "savaş yılları içinde başörtüsünü iş yapmak uymazdı.
Büyük Gazinin düşündüğü inkılaplar yapılacağı vakit, fes ve kalpak işi de
elbette bir biçime sokulacaktı" şeklinde verilen bilgi ise kılık-kıyafette
yapılmak istenen değişikliğin daha önceden kurucuların amaçları arasında yer
aldığını göstermektedir (Tarih, 1933: 265).
Ayrıca beşinci sınıf Okuma Kitabı’nın kullandığı ifade ise "Cumhuriyet
bunu da yırttı attı ve bütün medeni dünya başına ne giyiyorsa bize de onu
giydirdi" şeklindedir ki, yine fes bağlamında kılık kıyafetin "medeni olmak"la
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eş değer tutulduğu görülmektedir (Okuma V, 1935: 143). Bu eş değerlilik, diğer
okul kitaplarında da yer alır. Örneğin ortaokul Yurt Bilgisi kitabı, "yıllarca
başımızda taşıyarak bütün dünyaya gülünç olduğumuz feslerin yerine, medenî
uluslar gibi şapka giydik. Kılık ve kıyafetimizi düzelterek bize yakışacak
biçimde giyindik" derken (Rona, 1945: 23), ilkokul beşinci sınıf Yurt Bilgisi
kitabı ise "şimdi biz de her uygar insan gibi şapka giyiyoruz" ifadesiyle
"uygarlık" ve "şapka" arasında yine bir doğru orantı kurmaktadır (Ermat ve
Ermat, 1945: 19).
Okul kitaplarının anlatımına göre değişim oldukça kolay bir şekilde
gerçekleşmiştir (Su ve Duru, 1947: 225). 1925 Ağustos’unda Kastamonu
gezisine çıkan Mustafa Kemal'in elinde şapkayı gören halkın, kendiliğinden bu
yeniliği benimsediği, TTTC Tarih kitabında anlatılır71 (TTTC-Tarih IV, 1934:
234-235).
Damga siyaseti açısından bakıldığında şapkanın bir “itibar sembolü”
olduğu söylenebilir ki bu kavram “damga sembolü” kavramının zıddıdır. İtibar
sembollerinin pozitif anlam yüklü olduğunu ve görüldüğü birey ya da gruplara
itibar veya statü kazandırdığını ayrıca hatırlamak gerekir (Goffman, 2014: 82).
Okul kitaplarında anlatıldığına göre şapka, bir “itibar sembolü”, fes ise bir
“damga sembolü” haline gelmiştir. İtibar sembolünün ise yeni statü sisteminin
oluşturulmasında etkili olduğu açıktır. Şapka, yeni sistemin yeni statü sembolü
olmuş; eski semboller yok edilmiştir. Yeni statü sisteminde yer edinmek isteyen
kişi, itibar sembollerini kullanmak zorundadır. Dolayısıyla eski statü sistemine

Fesin yasaklanarak şapkaya geçilmesinin aslında sanıldığı kadar kolay olmadığı
anlaşılmaktadır. Örneğin, Mayıs 1925'te Deniz Kuvvetleri'ne güneşlikli kepe geçme emri
verilmiştir. Dönemin subaylarından birinin ise şöyle dediği nakledilir: "Hristiyanların giydikleri
şapkalara benzeyen bu şapkalarla görünmekten çok utanıyorduk. O nedenle bunları cesaret
edebildiğimiz nispette elimizde gezdirdik. Kendisinde giyebilecek yüreği bulanlara dışarda
'gâvur' diye bağırırlardı" (Chebabi, 2012: 194). Şapka Kanunu dolayısıyla Doğu’da ciddi
huzursuzlukların yaşandığından da bahsedilmektedir. 22 Kasım ile 26 Kasım 1925 tarihleri
arasında Kayseri, Erzurum ve Maraş'ta şapka karşıtı gösteriler düzenlenmiştir. Gösteriler
sonucunda Maraş’ta idam edilenlerin sayısının yirmi olduğu tahmin edilmektedir. Erzurum’da
ise jandarmanın kalabalığa ateş açması sonucu yirmi üç gösterici öldürülmüştür. Erzurum ve
çevresinde bir aylık sıkıyönetim ilan edilmiş ve yirmi ila otuz arasındaki eylemci idam edilmiştir.
1925 Kasım ayının sonlarında Rize'de, yeni şapka kanununa olan muhalefet nedeniyle
ayaklanmalar baş göstermiştir. Hatta Hamidiye zırhlısının Rize’yi top atışına tuttuğu ve İstiklal
Mahkemeleri’nce yargılanan 143 kişiden 8'inin idam edildiği verilen bilgiler arasındadır.
Kırsalda tutuklanmamak için kadın başlıkları giyenlerin, başlarını mendille örttükten sonra şapka
takanların varlığı olağan hale gelmiştir (Chebabi, 2012: 198-209).
71
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ait fesin itibarsızlaştırılmasıyla, Hobsbawm’ın bahsettiği yeni statü sisteminin
kurulması kolaylaşacaktır.
Damga sembolü haline gelen fesin, “biz” ve “onlar” dikotomisinin
oluşturulmasına yardımcı olması muhtemeldir. Şapka takan kişi, moderndir ve
“bizden”dir. Fes takan ise “gerici”dir ve “onlardan”dır. Bu noktada, “gerici,
softa, yobaz, fes/sarık takan” gibi tüm söylemlerin birbirini destekleyen
harmoni içinde sunulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Eski kılık-kıyafetin okul kitaplarında eleştirilerek, fes yerine şapkanın
meşrulaştırılması, genç nesillerin zihninde geçmiş sistemin sembollerinin gayrı meşru sayılmasını da sağlayacaktır. Nitekim ulus-inşa süreçlerinde, geçmiş
rejimin kimliğine olan aidiyeti temsil eden bir sembolün, yeni oluşturulan milli
kimlikte yeri yoktur (Alakel, 2011: 15). Bu açıdan değerlendirildiğinde, geçmiş
kimliğe ait sembollerin kaldırılması hususunun, ulus-inşa süreciyle ilintisi daha
net bir şekilde ortaya çıkar. Damgalayıcı dil kullanılarak, fesin “gülünç”
olduğunun sıklıkla vurgulanması, “soba borusu”na benzetilmesi, çocukların
aklında yer edici, rahat hatırlanabilen söz öbekleri olarak görülebilir. Yeni
kimliğe ait olan sembollerin teşvik edilmesi ve Şapka Kanunu (1925) gibi
zorlayıcı hükümlerle de desteklendiğinde, yeni kimliğin daha kolay
benimsenmesi sağlanabilir.

2.2.8. Osmanlı Kadını: “Kafes ardında yaşayan”
Okul kitaplarında, Osmanlı dönemindeki kadınlara ait üç özelliğin öne
çıkartıldığı görülmektedir. Bu üç özellikten ilki (1) Türk kadınının kılıkkıyafeti ile ilgilidir. Kadının kılık kıyafetinin de modernleşme ile
bağdaştırıldığı görülür. Ayrıca hem kadının hem de erkeğin kılık kıyafetinin
Avrupalılar tarafından gülünç bulunduğu öne çıkarılır ki bu gülünçlüğün
düzeltilmesi Batılılaşma yolunda gerekli görülür.
“Türk kadını da çarşaf giyer, yüzünü peçe ile örterdi. Bu kılığın da fes
gibi dinle ve milliyetle hiçbir ilgisi yoktu. Cumhuriyet devrinde fesin
yerini şapka, çarşafın yerini her uygar insanın kullandığı giyim eşyaları
aldı. Bu suretle Türk kadın ve erkeği, öteki milletler karşısında gülünç
görünmekten kurtulmuş oldular” (Unat ve Su, 1947: 204).
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Örneğin, "daha bundan birkaç yıl önceye kadar kadın, çarşaf denilen
kumaştan bir torbanın içine girmedikçe, yüzünü peçe denilen kalın örtü ile
örtmedikçe sokağa çıkamazdı" gibi bir cümleyle çarşafın “kumaştan torba”
olarak tanımlaması, bir damga ifadesi olarak değerlendirilebilir (Su ve Duru,
1947: 221). Kadının bir zamanlar "ferace" veya "çarşafla örtülü" olduğuna
dikkat çeken beşinci sınıf Tarih (1944) kitabı, kadınların yüzünü görmenin bile
günah sayıldığı bir anlayıştan şikayetçidir (Tarih V, 1944: 135). Dördüncü sınıf
Tarih kitabı da yine aynı günahtan bahsederek, kadınların sokağa çıktıkları
zaman çarşaflara veya feracelere büründüğünü, yüzlerine yine kara peçeler ve
beyaz yaşmaklarla örttüğüne değinerek, "bu halde zavallı annelerimiz nefes,
hava alamazlar, önlerini yanlarını göremezlerdi" cümlesiyle de bu örtünmenin
sağlığa ve günlük yaşama zararı da dile getirilmiştir. "Sözün kısası bu tuhaf
kılıkları ile korkunç birer umacıya benziyorlardı" cümlesinde ise “umacı”
kavramı kullanılarak, fiziksel bir damgalamanın yapıldığı görülmektedir (Tarih
IV, 1944: 21).
TDK sözlüğünde umacı kelimesinin anlamı şöyle yazar: “küçük
çocukları korkutmak için uydurulmuş, korkunç bir biçimi olduğu düşünülen
düşsel yaratık”. Okul kitaplarının ülkedeki kadınların bir bölümüne “umacı”
diye hitap ederek, damgalayıcı bir dil kullandığı görülmektedir.
Resmî ideolojinin temsilcisi olarak gösterilebilecek TTTC Tarih
kitabında da benzer ifadeler yer almakta, kadının evinden dışarı çıktığı zaman
çarşaf denilen bir örtüye baştan ayağa kadar büründüğü, yüzünü peçe dedikleri
bir siyah örtüyle kapattığı ve bu çarşafın bir torbaya benzediği yazmaktadır.
Ayrıca peçenin ne kadar kalın olursa o kadar makbul görüldüğü; ince peçe
kullanan kadınların iffetinden şüphe edildiği, çarşafın arasından kadının elinin
hatta parmağının ucunun bile görünmemesi gerektiği dile getirilmektedir
(TTTC-Tarih IV, 1934: 225).
Devletin kurucu lideri konumunda olan Mustafa Kemal Atatürk de 27
Ağustos 1925'teki İnebolu Nutku'nda kadının çarşafına ve peçesine
değinmekte, bu konuşma ise TTTC’nin Tarih kitabında nakledilmektedir. Buna
göre Atatürk şöyle demektedir: "Seyahatim esnasında, köylerde değil, bilhassa
kasabalarda ve şehirlerde kadın arkadaşlarımızın yüzlerini ve gözlerini çok
kesif olarak kapattıklarını gördüm. Bilhassa bu sıcak mevsimde bu tarzın
kendileri için mutlaka azap ve ıstırabı mucip olduğuna inanıyorum" (TTTCTarih IV, 1934: 230). Örtünmenin kadınlar için sıkıntılı olabileceğine değinen
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Atatürk, konuşmasının devamında kadınların yüzlerini dünyaya göstermesinde
korkulacak bir şey olmadığını söylemektedir. Kadınların içinde bulunduğu bu
durumu değiştirmenin zaruretine de değinen Atatürk, "bu zaruret bizi yüksek
ve mühim bir neticeye vusul için lâzım gelirse bazı kurbanlar da verelim; bunun
ehemmiyeti yok" diyerek, kurucu kadroların hedeflerine olan inancını gösterir.
Hatta bu durumun devam etmesi halinde, Türk halkının bir çeşit "kurbanlık
koyun" vasfında kalarak, saldırılara açık olacağını da konuşmasında
belirtir72(TTTC-Tarih IV, 1934: 230). İnebolu'dan Kastamonu'ya dönüşünde
ise şöyle demektedir:
“Bazı yerlerde kadınlar görüyorum ki, başına bir bez veya peştemal veya
buna benzer bir şeyler atarak yüzünü gözünü gizler ve yanından geçen
erkeklere karşı ya arkasını çevirir veya yere oturarak yumulur. Bu tavrın
mana ve medlûlü nedir? Efendiler, medenî bir millet anası, millet kızı bu
garip şekle, bu vahşi vaziyete girer mi? Bu hal, milleti çok gülünç
gösteren bir manzaradır. Derhal tashihi lâzımdır” (TTTC-Tarih IV,
1934: 240).

Bundan başka, "kadınların sağlığa uygun olmıyan” çarşaftan
kurtulduğunun vurgulandığı cümleler, okul kitaplarının sağlığı da ön plana
koyarak, kılık-kıyafet konusunda mantıksal çıkarımlar yapma çabası olarak
görülebilir (Tarih V, 1944: 135; Tarih V, 1944: 190). Kılık kıyafetteki
düzenlemelerle, "Türk kadın ve erkeğinin kılıkça gülünç olmasına yer
bırakılmadığı”na değinen Tarih kitabı da; Osmanlı kadınının kıyafetini gülünç
bulan Batılı bakış açısına gönderme yapmaktadır (Tarih V, 1944: 135)
Osmanlı kadını hakkında öne çıkarılan diğer özellik, (2) çok eşliliğe
maruz kalmasıyla ilgilidir. Okul kitaplarında, Osmanlı döneminde kadının
ailede bir köle ve poligaminin bir mahkûmu olduğu savunulmaktadır. Bu
bağlamda, okul kitaplarında, "Osmanlı saltanatı zamanında koca, karısına
istediği gibi hâkimdi, ona bir esir gibi bakardı" şeklindeki cümlelere sıklıkla
rastlanabilir (Su ve Duru, 1947: 221). Örneğin:

Mustafa Kemal Atatürk'ün konuşması şöyledir: "En mühim olarak şurasını ihtar ederim ki, bu halin
muhafazasında taannüt ve taasup hepimizi her an kurbanlık koyun olmak istidadından kurtaramaz!" (TTTCTarih IV, 1934: 230).
72
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“Bir erkek dört kadın alabilirdi; kadını istediği vakit bir sözle
boşıyabildiği için, bir alıp bir boşamak yoliyle birçok kadınla
evlenebilirdi. Bu da yetişmezse istediği miktarda odalık da satın
alabilirdi. Padişah sarayında böyle yüzlerce odalık olacak cariyeler,
halayıklar vardı. Paşa konakları beyaz, siyah bir sürü cariyelerle dolu
idi. Paşa istediği zaman bunlardan birini veya birkaçını odalık olarak
alabilirdi. Kadın, bu hallere baş eğerdi” (Su ve Duru, 1947: 221).

TTTC Tarih kitabında da benzer ifadelerin yer aldığını burada belirtmek,
okul kitaplarındaki söylemlerin birbirleriyle uyumunu vurgulamak adına
önemlidir. TTTC Tarih kitabı ile Su ve Duru’nun Tarih kitabında kızların kaç
yaşında olurlarsa olsunlar, babalarının izni olmadıkça evlenemediği ve
evlenmek için de kocalarını kendilerinin seçemediği anlatılmaktadır. Kitaplara
göre evlenecek bir erkek, yüzünü görmediği bir kızın evine görücü gönderir,
görücünün sözü üzerine o kızla evlenmeye kalkardı. Kızın ise fikri bile
sorulmazdı. Hatta bazen kızın hiç haberi olmadan nikâhının kıyıldığı,
görmediği tanımadığı bir erkekle evlendirildiği olurdu (Su ve Duru, 1947: 221).
Kadına yönelik bu kıymet bilmezliğin Osmanlı dönemiyle başladığı
düşüncesi, eski Türk dönemine ait örnekler verilerek pekiştirilmek istenir.
Örneğin, beşinci sınıf Tarih kitabında yer alan Sümerlerde bile bir erkeğin
ancak bir kadınla evlenebildiği ve evlenecek olan kimselerin birbirini istemesi
gerektiği bilgisi yer almaktadır (Unat ve Su, 1947: 17). Bu düşünceyle paralel
bir şekilde TTTC Tarih kitabı da Sümerlerdeki aile teşkilâtının tek zevce
esasına dayandığını, evliliğin ise "dini bir mahiyette" olmadığını yazmaktadır.
Hatta evlilikten sonra kadının, aile mallarında ve mülklerinde müşterek olduğu,
erkeğin kadının rızası olmaksızın müşterek mallarını satamadığı, kadının
ekonomik bir bağımsızlığa sahip olduğu, istediği işe girebildiği, tezgâhlarda,
mağazalarda çalıştığı, "yüzü açık olarak" gezdiği belirtilir (TTTC-Tarih I,
1932: 97). Başka bir ifadeyle, Osmanlı Devleti’nin, Sümerler döneminden bile
geri zihniyette olduğunu anlatmaya çalışan aynı Tarih kitabı, "Osmanlı
saltanatı, kadını harem denilen evin iç dairesine kapamış, erkekten ayırmış,
kafes arkasında yaşatmıştır. Kadını her vakit erkekten aşağı görmüş, erkek için
tanıdığı hakları kadından esirgemiştir" ifadelerini kullanır (TTTC-Tarih I,
1932: 134).
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Sadece Sümerlerde değil, Etilerde de kadın hürriyetinin yüksek olduğu,
kadınların birçok yerde hâkimlik yaptığı ve erkekler gibi muharebelere gittiği
belirtilmiştir (TTTC-Tarih I, 1932: 134; Tarkan, 1947: 16). TTTC‘nin orta son
Tarih kitabına göre en eski zamanlarda bile hakanın buyruğunun "hatun ve
hakan buyururlar ki" sözleriyle başladığı, Orta Asya devletlerinde ve Anadolu
Etilerinde kadınların devlet başkanlığı, orduda kumandanlık ve mahkemelerde
hâkimlik ettiği belirtilmektedir. Ayrıca aynı TTTC Tarih kitabı, "Türk Milleti,
manevî kültürü en yüksek bir millet olmak itibarile kadının erkeğe müsavi
hakkını, kadının cemiyet hayatındaki muhterem arkadaşlık ve yurt kardeşliği
mevkiini binlerce yıldan beri ve her milletten evel tayin emiştir" diyerek, eski
Türklerin kadın hakları hususundaki ileri düşüncesini dile getirir (TTTC-Tarih
IV, 1934: 127).
Kadın-erkek eşitliğinin, Türk milletinde yüzyıllar öncesinde var
olduğunu anlatan kitaplarda, Türk kadınının bu konumunu kaybetmesinin
sorumlusu olarak da Osmanlı Devleti gösterilmektedir. Yine okul kitaplarına
göre Osmanlı döneminde kadına yönelik tüm baskılara rağmen, kadınların
köleleştirilmesi kasabalardan öteye geçememiştir. Buna göre kadının
özgürlüğü köyler, kırlar ve dağlarda korunmuş, Anadolu ve Rumeli köylerinde
hiçbir zaman çarşaf ve peçe ile kadının kapatılması söz konusu olmamıştır.
Üstelik buralarda kadın, “daima erkeğin çalışkan bir iş ortağı ve samimî bir
hayat arkadaşı” olmuştur. Kitaplara göre köylerde ve aşiretlerde Osmanlı
sarayının kabul ettiği harem geleneği tanınmamıştır. Bu noktada, dönemin
köycülük söylemi hatırda tutularak okunabilecek şu cümle dikkate değerdir:
“Anadolu ve Rumelindeki Türk köylüleri birçok noktalarda olduğu gibi, bunda
da millî kültüre sadık kalmakta sebat etmiştir” (TTTC-Tarih IV, 1934: 127).
Görüldüğü üzere Türk kadınının geri kalmasından Osmanlı yönetimini
doğrudan sorumlu tutan okul kitapları, eski Türklerde ve Anadolu’nun
kırsalında Türklerin kadınlarına değer verdiğini vurgular. Aynı eski Türklerde
olduğu gibi kadına değer veren Türk köylüsü, padişah buyruklarını kabul
etmemiştir. Orta birinci sınıf Tarih kitabına göre de binlerce yıl önceden beri
erkeği ve kadını arasında "bir ayrılık gayrılık" olmayan Türklerde, Müslüman
olduktan sonra bile kadın, erkekten kaçmamış, erkeklerle birlikte çalışmıştır.
Kitaba göre bugün de köylerde, kırlarda kadınlar örtünmemekte ve erkekten
kaçmamaktadır (TTTC-Tarih I, 1932: 134). Su ve Duru'nun Tarih kitabı da
kadının durumunu yine padişahların fermanlarıyla ilişkilendirmektedir ki

D r . H ü m e y r a T Ü R E D İ | 112
kitaba göre padişahın nizamı köylere, aşiretlere kadar varmadığından, köylüler
“Türklüklerine yakışanı” yapmaya devam etmişlerdir. Köylerdeki Türk
kadınının tarlada kocasıyla birlikte çalıştığını, kasabanın pazarına gittiğini ve
alışveriş ettiğini yazan aynı kitaba göre şehirlerde böyle bir durumu görmek
imkansızdır73 (Su ve Duru, 1947: 221; Tarih V, 1944: 135; Tarih V, 1944: 135).
Mustafa Kemal Atatürk’ün de Türk kadınının toplumdaki yeri
konusunda geçmiş yönetimi sorumlu tuttuğu görülür. Özellikle 3 Şubat 1923
yılında İzmir'deki konuşmasında yabancı romanlarda Türk kadını ile ilgili kafes
söylemlerinin varlığından bahsetmekte ve “şüphe yok ki bu sakim âdetleri
tamim eden, saraylar olmuştur" demektedir (TTTC-Tarih IV, 1934: 229).
Kadının kılık-kıyafetinin uygunsuzluğuna ve poligami mahkûmu
oluşuna, (3) "kafes arkası" metaforunun da eklemlenmesiyle, okul kitaplarında
kadının toplumdaki yerine dikkat çekildiği görülür. Örneğin dördüncü sınıf
Tarih kitabında, "kafes" metaforu şöyle kullanılmaktadır:
“Bugün ana ve babanızın hep beraber ve bir türlü yaşamları elbette size
hiç aykırı görünmez. Hâlbuki on beş yirmi yıl önce, padişahlar
zamanında milletin yarısı demek olan kadınların evlerinde kapalı
yaşatıldığını duyunca şaşıyorsunuz değil mi? Evet, kadınlar eskiden
pencerelerinde sık kafes bulunan evlere kapalı yaşıyorlardı” (Tarih IV,
1944: 21).

Türk kadınının "kafes arkasında" yaşadığı yönündeki metaforun
gözlemlendiği bu alıntı, Batılıların Türk kadınına yönelik kullandığı “kafes”
etiketi ile aynıdır. Adı geçen metaforu başka kitaplarda da şu cümlelerle
görmek mümkündür:
-"Kadınlar eskiden evlerde kapalı yaşarlardı" (Ermat ve Ermat, 1945:
19),
Yahya Kemal Beyatlı’nın (1884-1958) ön plana çıkardığı Türk Müslümanlığı hususunu burada
belirtmek gerekir. Yahya Kemal, Türklerin eski gelenekleri ve inanışlarıyla, İslamiyet’i kendi
mizacına göre kabul etmiş olduğuna inanmaktadır. Ona göre Türk milleti tarihin seyri içinde
inançların gelenekselleşmesi sonucu dinini de millileştirmiştir. “Milli din” anlayışına da paralel
olan bu düşünce, Türklere özgü bir din anlayışını ortaya çıkarır. Türklerin İslamiyet’i bu şekilde
sevdiğini iddia eden Yahya Kemal, Türk Müslümanlığı tezini ortaya atarak, Türk kültürünün
kendine özgülüğünü de vurgulamaktadır (Başer, 1997; 225). Bu hususun, Kemal Karpat’ın
Osmanlı’dan Günümüze Elitler ve Din adlı kitabında da dile getirildiği görülmektedir. Karpat
kitabında, Osmanlılaşan İslam’ın “Türk biçimi”ne girmesinden bahsetmekte ve İslam’ın
“millileşmesi”ne değinmektedir (Karpat, 2009: 14).
73
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- "yıllarca evde kafes arkasında kapalı ve bilgisiz kalan Türk kadınının
elinden tutarak yükselten, Cumhuriyet değil midir?" (Rona, 1945: 26),
- "bütün ömrü süresince evin dört duvarı arasında, kafes arkasında kapalı
yaşamağa mahkûmdu" (Unat ve Su, 1947: 203),
- "kadınlar evde kapalı otururlardı”,
- “kocalarından başka erkeklere yüzlerini göstermeleri bile günahtı”,
- “milletin yarısı olan kadınlar yurt hizmetinden uzak yaşardı" (Tarih IV.
Yardımcı, 1940: 9),
- "yüzlerce ve yüzlerce yıl kafesler arkasında kapalı tutulan Türk kadını,
bugün açık havada yaşıyor" (Su ve Duru, 1947: 220),
-"eskiden kadın, kapalı yaşar, bir iş tutamaz, erkeğin eline bakardı"
(Okuma V, 1935: 142),
-"kadın evinde yüksek avlu duvarları ve sıkı pencere kafeslerin arkasında
güneş ışığından ve hayat sesinden uzak yaşatılıyordu" (TTTC-Tarih IV, 1934:
225).
TTTC Tarih kitabına göre "asırlarca kapalı tutulan kadınlığın birdenbire
serbest hayata atılışı", birçok kişiyi endişeye düşürmüş ve korku vermiştir.
Fakat "Türk kadınının yaradılışındaki millî ahlâk sağlamlığı", bu korkuların boş
olduğunu göstermiş; "Türk kadını, bu imtihandan, başka memlekette
görülmiyecek nispetle şeref ve muvaffakiyetle muzaffer" çıkmıştır (TTTCTarih IV, 1934: 231).
Osmanlıdaki mutlak monarşinin ve dini hükümlerin, kadının toplum
hayatında ezilmesine neden olduğunu anlatan TTTC Tarih kitabı, Türk
kadınının insanlık haklarından mahrum bırakıldığını yazmaktadır. Böylece
kadının toplumsal hayattan tamamen çekildiği, okuyup yazmasının “ayıp ve
günah” sayıldığı vurgulanır. Hatta bir kadının bilimsel bir yazı yazmasının
“ahlaksızlık” olarak nitelendirildiği de belirtilir (TTTC-Tarih IV, 1934: 225).
Dördüncü sınıf Tarih kitabının tarifine göre de Osmanlı döneminde kadınlara
sadece “evin süsü” diye bakılmakta, "kadının kafasına, fikirlerine değer
vermek" kimsenin aklından geçmemektedir (Tarih IV, 1944: 21). Bahsi geçen
bu dönemi, "Türk kadını için hakikî bir zindan, facia ve ıstırap devri" olarak
tanımlayan TTTC Tarih kitabının, kadının içinde bulunduğu bu durumun
Türklükle ilgisi olmadığını sıklıkla tekrarladığını da tekrar belirtmek gerekir.
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“Kadının içine atıldığı bu istibdat ve esaret hayatının Türklükle, Türk
içtimaî düsturlarile hiçbir alâkası yoktu. Saltanatın kendisi için
dayanılacak kuvvet haline getirdiği taasup ve irtica bunu yabancı
kültürlerden alarak Türk hayatına tatbik gayretine düşmüştü. İrtica
zorbalığının kuvveti arttıkça yenilik ve uyanış cereyanlarına gösterilen
zulmün ve düşmanlığın en büyük payı kadınlığa ayrılıyordu” (TTTCTarih IV, 1934:127).

Halbuki Cumhuriyet idaresiyle birlikte kadının değerinin anlaşıldığı ve
haklarının geliştirilmesine yönelik birçok yenilik yapıldığı, okul kitaplarının
üzerinde durduğu bir diğer husustur. Örneğin, Cumhuriyet devrinde ise kadına
sosyal hayatta gereken değerin verildiğini anlatan Tarih kitabı, Osmanlı
dönemiyle olan farkları ortaya koyar (Unat ve Su, 1947: 203). Beşinci sınıf Yurt
Bilgisi kitabı, Türk kadınlarının "Avrupalı kadınlar kadar rahat ve serbest"
olduğunu belirtirken (Sevinç, 1931: 42), beşinci sınıf Tarih kitabı ise
Cumhuriyetle Türk kadınının "köle veya süs olmaktan çıkartılarak, kendisine
iş hayatına alışması ve hayatını kazanabilmesi için imkânlar verildi"ğini
yazmaktadır (Tarih V, 1944: 190). Birçok kadının milletvekili, yargıç, doktor,
mühendis olduğuna değinen Yurt Bilgisi kitabı, kadınların tıpkı erkekler gibi
faydalı çalışmalarla ulusu ve memleketi için çok verimli ödevler gördüğünü
belirtir (Rona, 1945: 26; Ermat ve Ermat, 1945: 19).
Ayrıca Cumhuriyet'in Türk kadınına siyasi alanda büyük bir adalet
gösterdiği, kadınlar için de milletvekili seçmek ve seçilmek hakkının kabul
olunduğu özellikle bildirilmekte, bu hakkı birçok ileri memleket kadınlarının
henüz elde edemediği de hatırlatılmaktadır (Taşkıran, 1947: 49; Okuma V,
1935: 142). Orta son Tarih kitabına göre de Türk kadını, Medeni Kanun ile her
hakkını elde etmiştir ve artık Türk kadını "medeni hayatın bütün şartlarına" da
uymaktadır (Su ve Duru, 1947: 220). Beşinci sınıf Okuma Kitabı ise kadının
özgürlüğüne kavuştuğu müjdesini vererek, kadınların “erkek gibi” gezdiğini,
çalıştığını ve kazandığını yazar (Okuma V, 1935: 142; Tarih IV. Yardımcı,
1940: 9).
Kısaca değerlendirildiğinde, Türk milletinin aslında kadına değer verdiği
ancak Osmanlı Devleti yüzünden Türk kadınının değersizleştirildiği fikrinin
okul kitaplarında ortaya konulduğu görülür. Dolayısıyla Osmanlı Devleti yine
günah keçisi olarak ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti’nin yaptığı hataların,
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inkılaplarla düzeldiği müjdesi de yine aynı kitaplarda verilmektedir. Bu
olumsuzlukların giderildiğine yönelik söylemlerin sıklığı, ulus-inşa sürecindeki
bir toplumda, bir çeşit “rıza kültürü” 74 oluşturma çabasını da göstermektedir.
“Umacı”, “kafes ardında yaşayan” gibi etiketlerle hayat bulan damga dili de bu
rıza kültürünün oluşmasına yardımcı olacak niteliktedir.
Ayrıca kadın-erkek eşitliğini sağladığı gerekçesiyle Medeni Kanun’a
yönelik yapılan olumlu vurguların, genç nesillerin zihninde yeni Medeni
Kanun’u meşrulaştırabileceği hususuna da değinmek gerekir. Bu durumda, eski
siyasal sistemdeki Mecelle’nin meşruiyeti sona ermekte, yeni nesillerin yeni
kanunlarla toplumsallaşması sağlanmaktadır. Böylece, yeni kanunlara ve
dolayısıyla iktidara itaat meşrulaşabilir.
Okul kitaplarında kadının temsili konusunda, Smith’in “biz” ve “onlar”
ayrımından da bahsetmek gerekir. Modern kadınlar, “biz”i temsil ederken;
çuvala girmiş kadınlar, “onlar” olmuştur. Ayrıca Hobsbawm’ın öne sürdüğü
yeni yüksek statü sisteminde kadın da yerini almaktadır. Yeni siyasal sistem,
yeni bir siyasal statü sistemi kurarken, bu sisteme kadınları da dahil etmiştir.
Bu husus, kadının siyasallaşması bağlamında da ele alınabilir (Kartal,
2016). Özellikle 20.yüzyıl modernleşmelerinde (Türkiye, İran, Afganistan gibi)
kadının, önemli bir sembol olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Bu bağlamda,
“gelenekten kopuş”u ifade ettiği düşünülen kadının yeni Batılı imgesinin,
“modernleşmeyi görselleştiren” bir anlam ifade ettiği söylenebilir (Çevik,
2015: 12). Kadını modernleşmenin objelerinden biri olarak gören bu anlayış,
kadının siyasallaşmasındaki nedenlerden biri olarak kabul edilebilir. Yeni
devletin görsel bir sembolü haline gelen kadının, yeni milli kimliğin
İmparatorluk dönemine ait olan kimlikten farklılığını ortaya koymaktadır.
Kısacası, modernleşme-uluslaşma-ulus devlet inşası gibi olgularla
yakından ilintili olan kadın hususunun okul kitaplarındaki sunumu, çeşitli
unsurları içerisinde barındırmaktadır. Osmanlının günah keçisine
dönüştürülmesi, “biz” ve “onlar” ayrımına başvurulması, yeni statü
sistemlerinin oluşturulması; damga siyasetinin birer unsuru haline gelmiştir.

Victoria Grazia’nin ortaya attığı “rıza kültürü” kavramı, “toplumun bütün kesimlerinin rejimin
temel prensipleri üzerinde ittifakını sağlamaya yarayacak, yeni rejimin toplum için faydalı
olduğu illüzyonunu yaratacak pratikler ve mekanizmalar bütünü olarak” tanımlanabilir (Akın,
2004:30).
74
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Tüm bu unsurların,
unutulmamalıdır.

Cumhuriyet’in

meşrulaştırılmasında

kullanıldığı

SONUÇ
Damga siyaseti, basmakalıp söz öbeklerinden oluşan bir siyaset
çeşididir. Normal şartlar altında masum görünen sözler, siyasallaşmış ve birer
siyasal sembole dönüşmüştür. Bu basmakalıp sözlerle damgalanan grupları ise
zorlu bir yaşam beklemektedir. Bu gruplar, insandan daha az biri olarak tüm
topluma tanıtılır. Sığınacakları bir limanları yoktur. Damgalanan gruplar,
topluma öyle anlatılır ki neredeyse cüzzamlı muamelesi görürler. Hiç kimse
damgalananlar ile birlikte görünmek istemez. Kaçılan olurlar.
İstenmeyendirler.
Fikirlerine önem verilmez çünkü farklı düşünüyorlardır. Haklarında öyle
kampanyalar yapılır ki, basmakalıp ifadelerden ayrı düşünülemez olurlar.
Böyle bir yaşam, damgalı grubun kimliğinde büyük yaralar açar. Toplumdaki
diğer gruplar damgalanan grupla ilgilerinin olmadığını göstermeye çalışırlar.
Damgalananlar ise önceleri şaşkındır, sonrasında bu gruptan bazıları “mış gibi”
yapmayı seçerler. Kendilerini gizlemeye çalışarak, toplumsal kılık değiştirmeyi
gerçekleştirirler. Çifte kimlikle rol yapmaya alışan bu bireylerin kimlik krizleri
yaşamaları kaçınılmaz olur. Karşı-damgalama gibi bir seçeneklerinin
olduğunu yeterince fark edemezler. Zira genellikle hem kanun hem de silah
gücüyle, karşı-damgalama yapabilme ihtimali nerdeyse ortadan kaldırılır.
Böyle bir ortamda, damgaları reddetmeye kalkışmak bile büyük cesaret isteyen
bir davranıştır.
Damga siyasetinin ve ulus-devlet inşasının kesişim kümesi büyüktür.
Damga siyasetini kullanan bir iktidar, toplumda birlik istemektedir. Kendisini
otorite ve kuvvet simgesi olarak göstererek, kendinden farklı olanları aynı
potada eritmeyi hedefler. Bireyin biricikliğini göz ardı eder. Toplumsal bir
kontrol mekanizması oluşturma amacındadır. Görülen her olumsuzlukta,
suçlayacağı bir günah keçisinin varlığını ister. Damga siyasetinin devam
edebilmesi için damgalı gruplar hakkında sürekli yeni damgalar üretir. Kimlik
karıştırıcılarının meydana çıkmasına tahammül edemez. Ortaya çıkarlarsa,
birer istisna olarak gösterilirler. Damgalanan gruplar, kamusal hayattan
dışlanır. Zira damgalanan gruplar ile toplumun diğer parçaları sıklıkla bir araya
gelirse, kimlik karıştırıcılar ortaya çıkacak ve iki taraf kaynaşacaktır. İktidarın
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ortaya attığı gulyabani masalı da sönecektir. Bunu göze alamayan iktidar,
kamusal alanları ayırmak ister.
Damga siyasetinin en önemli özelliği, ayırt edici bir damga dili
kullanmasıdır. Bu dil sayesinde, toplumda homojenite sağlanırken, iktidar
kendi otoritesini de göstermiş olur. Bu açıdan damga siyaseti, tek taraflı bir söz
düellosudur. İktidar, konuşan taraftır. Söylediklerini herkes duyar. Ancak
damgalanan tarafın sesi duyulmaz.
İktidar, damgaladıkça meşruiyetini toplumun nezdinde artırabilmektedir.
Meşruiyeti sürekli kılma isteği de damgalamaya devam etmesinin nedeni olur.
Hatta yeni damgalamaların üretilmesi gündeme gelebilmekte, iktidarın
kullandığı damga dili kronik bir hal alabilmektedir. Damga dili kronikleştikten
sonra, yılları aşan bir etkisi söz konusu olacaktır. İktidar taraftarları bu
damgaları sıklıkla kullanırken, damga dilinin yöneltildiği kesim ise psikolojik
sıkıntılar çekmeye ve dışlanmaya devam edecektir.
Damga siyasetinin toplumda homojenite sağlayabilme potansiyeli, ulusdevlet inşa süreci açısından önemlidir. Bireylerin itaatsizlik yapmalarının
önüne geçebilecek nitelikteki bu damgalama olgusu, yazılı kanunlar dışında
toplum üzerinde bir çeşit kontrol mekanizması sağlayabilecektir. Buradan
hareketle, ulus-inşası sırasında meydana gelebilecek itaatsizlik ya da yeni
iktidarı tanımama gibi tehlikelerin damga dili kullanarak azaltılmak istendiği
söylenebilir. Damgalanmaktan çekinen kitlelerin iktidara boyun eğmesi
sağlanırken, iktidarın kendi gücünü sağlamlaştırdığı da görülmektedir.
Bu çalışmada damga siyaseti, Erken Cumhuriyet dönemi örneklemi
üzerinden incelenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, Erken Cumhuriyet
döneminde, damga siyasetinin araç olarak kullanıldığı bir sürecin yaşandığı
tespit edilmiştir. Bu incelemede, okul kitaplarına odaklanılsa da damga
siyasetinin gazete, dergi, televizyon, çıkarılan kanunlar, verilen demeçler gibi
pek çok alanda gerçekleşebileceğini söylemek gerekir.
Erken Cumhuriyet dönemine bakıldığında, iktidarın kendi meşruiyetini
sağlamak adına damga siyasetine başvurduğu anlaşılmaktadır. Zira her yeni
devlet gibi Cumhuriyet de meşruiyetini kurmak zorundadır ki tam da bu yüzden
ülkeyi parçalamak isteyen Batılı güçler yerine Osmanlı Devleti okul
kitaplarında “kurucu öteki” haline gelmiştir. Damga siyasetinde buna “günah
keçisi oluşturma” denmektedir. Ülkenin karşılaştığı tüm sorunlardan Osmanlı
Devleti sorumlu tutulmuş, padişahlar “ortak düşman” ilan edilmiştir. Osmanlı
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Devleti’nin günah keçisi yapılması, “anlamlı bir hikâye” üretilerek tutarlı bir
biçimde okul kitaplarına yansıtılmıştır.
Gellner, Hobsbawm ve Smith’in damga siyaseti ile kesişen görüşlerini,
Cumhuriyet örneğinde görmek mümkündür. Osmanlı’daki sisteme,
yöneticilere, hatta insanların kılık kıyafetlerine ve düşüncelerine yönelik softa,
yobaz, vatan haini, müstebit gibi olumsuz etiketlerin kullanılması, onur kırıcı
bir davranış olarak görülebilir ki bu durum Gellner’in bahsettiği alay edilen
grupların içinde bulunduğu durumu hatırlatmaktadır. Bu tahkir edici ifadeler,
itibarsızlaştırıcı işlev görürken Hobsbawm’ın ifadelendirdiği yeni statü
sistemlerini desteklemekte; günah keçisi oluşturulmasını sağlamakta ve
böylece Anthony Smith’in “biz ve onlar” ya da Goffman’ın “normal ve
anormal”i ile örtüşen bir çeşit damga siyaseti ortaya çıkmaktadır.
1931-1947 yılları arasındaki okul kitaplarında görülen klişe söz öbekleri,
damga siyasetinin açık bir örneği gibidir. Softa, falaka yuvası, istibdat,
müstebit, vatan haini gibi basmakalıp söz öbeklerinin bir damga dili
oluşturduğu, elde edilen bulgularla tespit edilmiştir. Özellikle “hasta adam,
müstebit, istibdat, kafes ardı” gibi damgaların kökeni Avrupa olduğu içindir ki
bu damgaların tekrar üretimi söz konusudur. Damgaların tekrar üretilmesi ise
Batı menşeili damga dilinin, kurucu kadrolar tarafından içselleştirilmiş
olduğuna işaret eder. İlk olarak Batılılar, ikinci olarak da yeni iktidar tarafından
damgalanan grupların, çifte damgalama yaşadığını ve dolayısıyla damga
etkisinin daha kuvvetli hissedilebileceğini unutmamak gerekir. Bu etkinin, daha
fazla toplumsal öfke, bunalım, adaletsizlik ve itibarsızlaştırılmışlık hissine yol
açması muhtemeldir. Dolayısıyla, bu dönemde ve sonrasında yaşanan
toplumsal sorunlara bir de damgalanmışlığın tesirlerini göz önüne alarak
incelemenin önemi ortadadır. Benzer duyguları tecrübe eden Cumhuriyet’teki
damgalanmış grupların, kendi anlamlı hikâyelerini nasıl oluşturdukları ve
aksatıcı toplumsallaştırma süreçlerini nasıl yaşadıkları incelenmesi gereken bir
konudur. Bu noktada, damga siyaseti uygulayan kurucu kadroların psikolojik
arka planlarının da ayrıca incelenmesi gerektiğini belirtmek gerekir 75.
Dolayısıyla damga siyasetini üreten ile bu siyasete maruz kalan grupların

Hümeyra Türedi’nin Osmanlının Damgalı Çocukları adlı kitabı, Cumhuriyet’in kurucu
kadrolarının da bir çeşit damgalanmışlık psikolojisi altında yaşadığını, bu damgalanmaya
Batılılar tarafından maruz bırakıldıklarını anlatmaktadır (Türedi, 2019).
75
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psikolojisi, bu psikolojinin davranışlara etkisi ve sonraki nesillere sirayeti
araştırmaya muhtaç konulardır.
Kendinden önceki sistemi olabildiğince damgalaması, yeni ulus-devlet
açısından en mantıklı yol gibi görünebilir. Sorun, bu damgalamada ne kadar
ileri gidilmiş olduğudur. Bu sorun tespit edildiğinde; bugün yaşanılan kimlik
bunalımlarının, kutuplaşmaların ve anlaşmazlıkların da kökenleri tespit
edilebilir. Böylece ülkedeki siyasal kültür ve sosyal sermayenin durumu daha
kolay anlamlandırılabilir.
Sonuç olarak, damga siyaseti, reklamlar, kitaplar, okullar ya da sanat gibi
farklı araçlarla topluma ulaştırılabilir. Dolayısıyla damga dilinin farklı
şekillerde ortaya çıkabileceğini bilmek gerekir. Farklı propaganda yöntemleri
kullanan iktidarlar, rakiplerinin damgalarını yaygınlaştırarak onları kolaylıkla
itibarsızlaştırabilirler. Bu itibarsızlaştırmanın, damgalanan kesimdeki
psikolojik tahribatı göz önüne alınmalıdır. Zira ortaya çıkacak olan kimliksel
tahribat, ülke bütünlüğüne uzun vadede zarar verecektir. Bu yüzden, ulusdevlet inşasında bulunan iktidarların, damga dili kullanmadan barışçıl
yöntemlere başvurması önemlidir. Ülkede sağlanmaya çalışılan tek seslilik,
iyileşmeyen toplumsal güvensizlik ve çatışma içeren bir siyasal kültür ortaya
çıkaracaktır. Sosyal sermayenin önemini kavrayamayan iktidarların, ülkeleri
toplumsal açıdan bölüp parçalayabileceği unutulmamalıdır. Bu yüzden, damga
siyaseti başvurulmaması gereken bir siyasa şeklidir. Kısa vadede, iktidar
açısından olumlu sonuçlar verse de uzun vadede sonuçları toplumsal nefret
olarak geri dönecektir.
Ulus-devlet inşası döneminde, damga siyasetini uygulayarak en başarılı
sonuçları alacak olan kesim iktidardır. Çünkü iktidarın; mahkemeler, basın,
silahlı kuvvetler gibi birçok propaganda aracı vardır. En önemlisi de maddi
kaynaklara sahiptir. Ancak bugün, sosyal medyanın bir tık ötede olduğu bir
zamanda, sosyal medyada iyi organize olan grupların da damga siyaseti
uygulayabileceği ve damga dilini yaygınlaştırabileceği görülmektedir.
Dolayısıyla internet çağının, damga siyasetini her grup için ulaşılabilir hale
getirdiği söylenebilir. Damga siyaseti, iktidarın tekelinden çıkmış
görünmektedir. Bugün farklı ya da aynı amaçlarla ortaya çıkmış pek çok damga
dilini aynı anda görmek mümkündür. Bu durum, damgalanan grubun kendini
korumak için eline bir silah verirken, aynı zamanda damga dilini daha da
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şiddetlendirerek toplumsal huzuru yine yeniden baltalamaktadır. Bunun sonucu
ise birbirine güvenmeyen bir toplum ve parçalanmış bir siyasal kültürdür.
O halde, bugün damgalanan bir grup ne yapmalıdır? Günümüzde, damga
siyaseti savaşlarını tırmandırmayan, düşüncelerini damga dili kullanmadan
sakin ve kucaklayıcı bir tavırla anlatmaya ısrar eden taraf kazançlı çıkacaktır.
Damgalanan grup, daha fazla kimlik karıştırıcılar ortaya çıkarmalı ve kendisini
damgalayan gruplarla bir araya gelerek, ön yargıları bertaraf etmeye
çalışmalıdır. Bu şekilde sebat ederek çalışan taraf, uzun vadede kazançlı
çıkacaktır. Zira, damga siyaseti toplumsal huzuru yerine getiren değil, aslında
toplumsal huzuru kaçıran bir araçtır.
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