
Eserin “Mantýkta ‘Yanlýþ’ Kavramý” baþlýðýný taþýyan “V. Bölüm”ü ise bü-
yük çapta, yazar tarafýndan daha önce doktora tezi olarak kaleme alýnýp
“Mantýk Yanlýþlarý” adýyla yayýmlanmýþ olan eserden (Ýstanbul 1993) nakle-
dilmiþtir. Ýçeriði taným ve önermelerle ilgili bölümlerde kýsmen ele alýnan bu
bölüm üç ana baþlýktan oluþmaktadýr: Mantýkla ilgili olarak “Biçim Yanlýþla-
rý”, “Ýçerik Yanlýþlarý” ve bu ikisi dýþýnda kalan “Diðer Yanlýþ Çeþitleri”. “Yan-
lýþa Düþme Nedenleri” de üç alt baþlýk altýnda (“Sübjektif Nedenler”, “Harici
Nedenler” ve “Mantýðý Bilmemek Yahut Kaidelerine Uymamak”) anlatýlmýþtýr
(s. 257–262). V. Bölümde ana baþlýklar olarak ele alýnan “Ýçerik Yanlýþlarý”
ve “Diðer Yanlýþ Çeþitleri” birçok alt baþlýkta incelenmiþtir (s. 262-308).

Her ne kadar bu eser Klasik Mantýða Giriþ adýný taþýmaktaysa da, aslýnda
bunun ötesine geçmiþtir. Çünkü burada yer verilen son iki bölümden ikincisi
olan yanlýþlar bölümü, ayrý bir kitap olarak yayýmlanmýþ olmakla birlikte, bu
kitap içerisine dahil edilerek bir bakýma uygulamalý mantýk örneði oluþturul-
muþtur. Ayrýca “Beþ Sanat” kýsmý da bu kitaba bir artý deðer katmýþtýr. Bütün
bu yönler göz önüne alýndýðýnda, kitabýn yazýlýþ amacý doðrultusunda olan bir
referans, ders kitabý ve faydalanýlacak bir eser olma özelliðini hakkýyla yeri-
ne getirdiði söylenebilir.

Ahmet Kayacýk

Türkler, Kürtler, Kýbrýslýlar: Ýngiltere’de Türkçe Yaþamak
Tayfun Atay
Ýstanbul: Dipnot Yayýnlarý, 2006. 160 sayfa.

Ýngiltere’de yaþayan Türkiye ve Kýbrýs kökenli topluluklarýn bazý ortak
özellikleri ve paylaþtýklarý deðerler vardýr. Bunlar arasýnda sayabileceðimiz
gelenek, görenek, inanç, örf ve adetlerden oluþan bir dizi ortak payda, bu top-
luluklarý birbirine yaklaþtýran, ayný ortamý paylaþmalarýný saðlayan, sosyal,
kültürel ve ekonomik paylaþýmlarýný artýran bir iþleve sahiptir. Ýngiltere’de ya-
þayan Türkiye ve Kýbrýs kökenli topluluklarýn en belirgin ortak paydalarý ise
günlük hayatlarýnda kullandýklarý dil, yani Türkçe’dir. Her ne kadar yeni ku-
þaklar arasýnda Ýngilizce yavaþ yavaþ daha yaygýn olarak öðrenilmeye ve ko-
nuþulmaya baþlansa da Türkçe, hâlâ Türkiye ve Kýbrýs’tan gelenler arasýndaki
baskýn ortak dil olma özelliðini korumaktadýr. Bu gruplarýn yoðun olduðu
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marketler, lokantalar, dernekler, lokaller, cem evleri ve camilerde konuþulan

baþlýca dil de doðal olarak Türkçe’dir.

Ýngiltere’de sadece Türkler deðil, kendilerini Kürt olarak tanýmlayan Tür-

kiye kökenli topluluk da günlük hayatýnda Türkçe konuþmaktadýr. Yani Tür-

kiyeli Türkler ve Kürtler ile Kýbrýslý Türklerin yaþamlarýndaki en belirgin ortak

deðer ve bu gruplar arasýndaki ortak iletiþim dili Kürtçe veya Ýngilizce deðil,

Türkçe’dir. Acaba bir dil, iki insan veya küme arasýndaki iletiþim aracý olmak-

tan, yani kelime ve kavramlardan mý ibarettir?

Dil sadece sýradan bir iletiþim kurma aygýtý mýdýr? Yoksa ortak dil ayný za-

manda paylaþýlan bir tarih, kültür, gelenek, yaþam tarzý ve hayat pratiklerini de

kapsayan daha geniþ bir kavramý mý ifade eder? Kendilerini kýsmen veya hay-

li farklý gören veya öyle tanýmlanan topluluklarýn farklý diller yerine tek bir dili

tercih etmelerinin nedeni ne olabilir? Türkler, Kürtler ve Kýbrýslýlar uzun yýllar-

dýr Ýngiltere’de yaþamalarýna karþýn birbirleriyle neden Ýngilizce deðil de Türkçe

konuþmakta, aralarýndaki iletiþimi baþka bir dille deðil de neden Türkçe ile kur-

maktadýr? Türkçe konuþmak ve anlaþmak Türkler, Kürtler ve Kýbrýslýlar arasýn-

da ne tür paylaþýmlara yol açmaktadýr? Türkçe konuþmak bu gruplar arasýnda

duygusal ve düþünsel paylaþýmlara ve ortaklýklara da neden olmakta mýdýr?

Bu sorularýn cevabýný Tayfun Atay’ýn kaleme aldýðý Türkler, Kürtler, Kýb-

rýslýlar: Ýngiltere’de Türkçe Yaþamak kitabýnda bulmak mümkündür. Tayfun

Atay, 1990’lý yýllarýn baþýndan itibaren Londra’da yaþayan Türkiye ve Kýbrýs

kökenli topluluklarý yakýndan izleyen deneyimli bir antropolog olarak katý-

lýmlý gözlem yöntemiyle üzerinde çalýþtýðý kümelerin içerden fotoðrafýný çok

iyi çekebilen ve niteliksel bulgularýný etkili bir dille okuyucuya sunabilen bir

araþtýrmacýdýr. Atay, bu eseri kaleme almadan yýllar önce de Kýbrýslý Türkleri

odak alan uzun soluklu bir araþtýrma yapmýþ ve bunu Batý’da Bir Nakþi Ce-

maati: Þeyh Nazým Kýbrýsi Örneði adý altýnda yayýmlamýþtý (Ýstanbul: Ýleti-

þim yayýnlarý, 1996). Atay, 2000’li yýllarýn baþýnda tekrar Londra’ya giderek

Türkler, Kürtler ve Kýbrýslýlarý günlük hayat akýþlarý içinde, ama ekonomi, sa-

nat, kültür, toplum ve politika gibi deðiþkenleri de kapsayacak biçimde doðal

ortamýnda izledi. Atay’ýn Londra’da yürüttüðü etnografik çalýþma, Ýngilte-

re’deki bu gruplarýn yaþamlarýna ayna tutan bir monografi olma özelliðine

sahiptir. Ýngiltere’deki bu topluluklar hakkýndaki araþtýrma ve yayýnlarýn az

olduðu göz önüne alýnýrsa, Atay’ýn çalýþmasýnýn hem zamanlama hem de

içerdiði konular açýsýndan bir boþluðu doldurduðunu not etmek gerekir.
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Ýngiltere’de Türkçe Yaþamak, Türkiye ve Kýbrýs’tan bu ülkeye göç serü-
venini, göçmenlerin belirgin karakteristiklerini, Ýngiltere’de yaygýn olarak
kullanýlan ve söz konusu kümeler arasýndaki farklýlýklarý vurgulayan “Türk-
ler”, “Kürtler” ve “Kýbrýslý Türkler”in kim olduðunu, nasýl tanýmlandýklarýný
ve kimlik politikalarýný açýklýða kavuþturmakta, bu topluluklarýn ayrýþan,
benzeþen ve örtüþen yönlerine ýþýk tutmaktadýr. Bu gruplara kýsaca “Türkçe
konuþan topluluk” adý verilmektedir. Göç ve yerleþik hayata geçiþin ilk dö-
nemlerinde genelde kendi içine kapalý kalan Türkçe konuþan topluluk, özel-
likle ekonomik hayattaki deðiþimlerin zorlamasýyla yeni sektörlerle tanýþmýþ,
yani kendi içine kapanýk cemaatler olmaktan çýkýp dýþ/öteki gruplarla da et-
kileþim içine girmiþtir. Diðer Avrupa ülkelerinde olduðu gibi, Ýngiltere’de de
1990 yýlý sonlarýna kadar siyasal, ideolojik, etnik ve dinsel temellere dayalý
kutuplaþmalar yaþanmýþ; ancak sosyal, kültürel ve ekonomik geliþmeler daha
rasyonel tutumlarýn oluþmasýna neden olmuþtur. Bugün bakýldýðýnda söz ko-
nusu ayrýþmalarýn çok daha az olduðu, Türkiye’den ithal edilen ideolojik, et-
nik ve dinsel sürtüþmelerin gittikçe etkisini yitirdiði gözlenmektedir.

Göç, kentleþme ve modernleþme süreçlerinin yarattýðý yabancýlaþma, kimlik
sürtüþmesi ve kuþaklararasý çatýþma, Avrupa’daki bütün göçmen ve azýnlýk
topluluklarýn karþýlaþtýðý sorunlarýn baþýnda gelmektedir. Atay’a göre Lond-
ra’daki Türkçe konuþan topluluklar da bundan payýný almýþ durumdadýr. Lond-
ra’daki Türkçe konuþan gençlik, melez bir kültürel kimlik geliþtirmektedir. Genç
kuþaklar Ýngiliz okullarýnda ve sokaklarýnda sosyalleþmekte ve yeni kültürel
kodlarla yüz yüze gelmektedir. Bunlarý bir taraftan benimsemekte; ama aile-
den tevarüs edilen kültürden de tamamen kopamamaktadýr. Eserde iki ayrý
kültür dünyasý arasýnda sýkýþýp kalan genç kuþaklarýn suç ve þiddet aðýna
düþme riskine iþaret edilmekte ve böyle bir sarmala düþmemeleri için önlem
alýnmasý tavsiye edilmektedir.

Ýngiltere’de Türkçe Yaþamak, Londra’daki Türkçe konuþan topluluklarýn
(Türkler, Kürtler ve Kýbrýslýlar) günlük yaþamlarýna, kültürü yeniden üretme
süreçlerine, farklý kimlik algýlarýna raðmen, Türkçe kanalýyla ortak bir alanda
buluþmalarýna iliþkin canlý bir içten bakýþ sunmaktadýr. Etnografik araþtýrma
yönteminin sunduðu veri toplama imkânlarýnýn ustaca nasýl kullanýlabilece-
ðini gösteren ve hayatýn içinden toplanan veriler ýþýðýnda, aralarýndaki ince
farklýlýklarý göz ardý etmeden farklý kümeleri sanki onlarýn içindeymiþçesine
anlatan bu kitabýn antropoloji, sosyoloji ve kültür çalýþmalarýna önemli kat-
kýlarda bulunacaðýnda kuþku yoktur.

Talip Küçükcan
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