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Önsöz

Bu kitap, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde sundu
ğum Kültür, Kimlik, Politika: Mardin’de Kültürlerarasılık baş
lıklı doktora tezimin gözden geçirilmiş halidir. Çalışmanın ko
nusu, lisansüstü çalışmalarımla birlikte ilgilenmeye başladı
ğım kültür kavramı etrafında şekillendi. Gerek aldığım ders
lerde gerekse yazdığım yüksek lisans tezinde kültür kuramla
rı ile uğraşmayı sürdürmeme rağmen, kavramın tanımsal sı
nırlara, anlamsal sabitlemelere karşı bitmek tükenmek bilmez 
direnci, bilimsel ilgi ve merakımı daima taze tuttu. Bu ilgi, sa
dece kuramsal kaynaklardan değil, içinde yaşadığım toplumu 
biçimlendiren politik pratiklerden de beslenmekteydi. Kültür 
ve kimlik sorunları 20. yüzyılın son çeyreğinde hem dünya
da hem de ülkemizde politik olanın merkezî temalarından biri 
haline gelmişti. Bu meseleler, daha yakıcı bir sorun olarak po
litik gündemi kuşatmaya ve entelektüel mesainin odakların
dan biri olmaya bugün de devam ediyor. Söz konusu sorunla
ra etik olarak kabul edilebilir, politik olarak uygulanabilir ve 
toplumsal uzlaşmaya dayalı çözümler bulabildiğimiz de söy
lenemez. Bu yüzden sosyal bilimlerin kültür ve kimliğe iliş
kin sorunları anlama uğraşını sürdürmesine ihtiyaç duyuyo
ruz. Çalışmamın, kuramsal ve pratik problemlere dair mera
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kı karşılamaya yönelik bir çabanın ürünü olarak da okunma
sını dilerim.

Ülkemizde bu konuya dair görgül araştırmalar, kültürel kim
likle ilişkili politik ve toplumsal meselelerin hacmi ve derinli
ğiyle kıyaslandığında oldukça sınırlıdır. Bu araştırma, her şey
den önce söz konusu eksikliğin giderilmesine dönük bir çaba
yı içeriyor. Bununla birlikte iletişim çalışmaları içinde görece 
zayıf olan iki alana da katkı yapmayı amaçlıyor: kültürlerara
sı iletişim incelemeleri ve etnografik iletişim araştırmaları. İle
tişim çalışmaları literatüründe kültürlerarası iletişim ve etnog
rafik iletişim çalışmaları dünyada geniş bir külliyata sahipken, 
Türkiye’de iletişim araştırmaları yazınının bu perspektife sahip 
örnekler bakımından zengin olduğu söylenemez.

Bu çalışma, hayatını entelektüel bilgi ile uğraşarak anlam
lı kılmaya çalışan bir asistan tarafından özgül bir akademik or
tamda yazıldı. O günlerde de, bugün olduğu gibi akademiyi 
şenlikli ve eleştirel bir düşünce ortamı yapmaktan ziyade, puan 
ve kadro hesaplarına teslim eden, kariyer fuarlarına dönüştü
ren zihniyet ve bilim politikaları yükselmekteydi. Ancak buna 
rağmen, böylesi bir çalışmanın AÜİLEF’in akademik ortamında 
yazılmasını bir şans addediyorum. Çalışmanın en az bunun ka
dar önemli bir diğer şansı ise, 2005 ve 2006 yıllarının yaz ayla
rında alan araştırmasını gerçekleştirdiğim Mardin kenti ile yar
dımlarını ve ilgilerini esirgemeyen Mardinlilerdir.

Araştırma boyunca Mardin’de karşılaştığım ve tanıdığım he
men herkesten, ilgili kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç duydu
ğum yardımı görmeseydim bu çalışma gerçekleşemezdi. Hep
sinin ismini buraya sığdırmam güç ancak birkaçını anmak isti
yorum. Mardin Valiliği, Mardin Belediyesi, Mardin Kent Kon
seyi, Mardin İl Halk Kütüphanesi, Mardin Tarihi İhtisas Kü
tüphanesi, Mardin ÇATOM’ları, Mardin mahalle muhtarlıkla
rı, Mardin Eğitim-Sen, siyasi parti il başkanlıkları, gayrimüs
lim cemaat vakıfları, Mardin PTT, Kedev, Mardin meslek ku
ruluşları ve esnaf örgütleri ve diğer sivil toplum kuruluşları
na yardımlarından dolayı teşekkür ederim. Bu kuruluşların ya
nı sıra ismini anmam gereken ve şükran borçlu olduğum kişi
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ler (alfabetik sıra ile): Aydın Saraçoğlu, Gabriel Akyüz, Hasan 
Yıldız, İbrahim Özcoşar, Mahmut Keleş, Mehmet Baran, Murat 
Ensari, Salih Tellioğlu, Selahattin Bilirer, Serdar ve Fırat, Sul
tan Hanım, Yusuf Baş ve alan araştırması kapsamında görüştü
ğüm tüm Mardinliler.

Bütün çalışmalarımda teşvik edici olan hocam ve danışma
nım Prof. Dr. Asker Kartarı’ya; doktora tez izleme komisyonu
nun oluşumunda katkısı olan ve değerli eleştirileri ile yol gös
terici olan hocalarım Prof. Dr. Bülent Çaplı, Doç. Dr. Emine 
Onaran İncirlioğlu, Doç. Dr. Beybin Kejanlıoğlu’na; bu isim
lere ek olarak çalışmamı ayrıntılı ve eleştirel bir şekilde değer
lendiren tez jürisinin diğer üyeleri Doç. Dr. Nilüfer Timisi ve 
Doç. Dr. Nurcan Törenli’ye yardım ve katkılarından dolayı te
şekkür ederim.

Görüşme kayıtlarının transkripsiyonlarındaki yardımla
rı, taslak metinler üzerine eleştiri ve değerlendirmeleri ile bu 
çalışmaya katkısı –çoğu akademisyen– olan arkadaşlarım Ali 
Demir, Aylin Aydoğan, Azade Özlem Doğanoğlu, Burcu Şim
şek, Çağla Karabağ, Doç. Dr. Bedriye Poyraz, Dr. Pınar Özde
mir, Evren Sertalp, Göze Orhon, Hasan Algül, İlker Özdemir, 
K. Berfin Emre, Özgür Kipritoğlu, Özhan Yumuk, Rüçhan S. 
Akcan, Şengül İnce ve Tuğba Kanlı’ya da teşekkür borçluyum.

Nitelikli sosyal araştırmaları yayımlayarak akademide üreti
len bilginin toplumsallaşması gibi çok değerli bir işi saygın bir 
şekilde yürütmeye devam eden İletişim Yayınları ile titiz çalış
ması, yerinde müdahaleleri ve içtenliğiyle araştırmanın kitap
laşmasını sağlayan Levent Cantek’e teşekkür ederim.

Doktora çalışmalarım nedeniyle kendilerine zaman ayırama
dığım, annem, babam ve yakınlarıma hoşgörüleri için ve var
lığı, her şeyimdeki sonsuz desteği için Çağla’ya teşekkür ede
rim. Saydığım bütün bu kişi ve kurumların katkı ve yardımları 
olmasaydı bu çalışma yazılamazdı. Hepsine müteşekkirim. Bu
nunla birlikte, eksikliklerin ve yazılanların sorumluluğu şüp
hesiz bana aittir.


