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GÖRÜ LER

Yap�lan ara t�rmalarda Gezi Park� eylemcileri-
nin özellikleri de erlendirildi inde, ço unlu un 
gençlerden olu tu u saptanm� t�r. Gençlik dö-
nemi insanlarda kimlik yap�lanmas�n�n gerçek-
le ti i dönemdir. Gezi Park� eylemleri, gerek bu 
süreci ba latan ve sürdüren gençler aç�s�ndan, 
kendi de erlerini belirleme, kendi varolu  bi-
çimlerini, ya am kar �s�ndaki duru lar�n� olu -
turma; gerekse bu gençlerle birlikte ayn� süreçte 
yer alan di er yurtta lar aç�s�ndan bir toplumsal 
bilinç birli inde birle erek, toplumsal kimli in 
sa lamla t�r�lmas� ad�na çok önemli ve i levsel 
bir süreç olarak de erlendirilmelidir.

Kimlik olu umu s�ras�nda özde le ilen de erler 
ergenin bugününü olu turmas�nda ve gelece e 
dönük ülküler, hede� er ve ba lar ta �mas�nda 
ona yard�mc� olur.

Bu süreç içinde genç kendi bireysel kimli ini 
biçimlendirirken, ana babas�ndan sa l�kl� bir 
biçimde ayr� abilmeli, kendini içsel olarak yeni-
den kurgulayabilmeli, d� dünya ile yeni ili kiler 
deneyimlemelidir. Gençlikteki bireyle me süre-
ci, yeti kinler taraf�ndan uygun biçimde destek-
lendi inde, kimlik olu umu sa l�kl� bir biçimde 
gerçekle ir. Genç bir yandan kendi özgün de er-
lerini, hede� erini ve yönelimlerini olu tururken, 
ailenin ve toplumun kendisine sundu u de er-
ler ve ülküleri de ya ant�s�na katar.

Bireysel kimlik, toplumsal de erlerden önemli 
bir biçimde etkilenmektedir ve kimlik yap�lan-
mas� ki inin çocukluk ve ergenlik dönemlerinde 
özde le ti i roller, tasar�mlar, ülküler ve de er-
ler taraf�ndan, bunlar�n bütünle tirilmesi sonu-
cu gerçekle ir.

Kimlik amaçlar, ülküler, dünya görü ü, inanç-
lar, politik, ideolojik e ilimler, toplumsal yakla-
�mlar gibi ki isel tutum ve de erleri içeren bü-

tüncül bir kavramd�r.

Gezi Park� eylemini gerçekle tiren gençlerin 
ço u geç ergenlik döneminde olan 80’li y�llar�n 
sonu ve 90’l� y�llarda do mu  olan gençlerdir. 
Ba �ms�zl�k, özgürlük ve özerklik aray� � yan�n-
da kendi de erler sistemini olu turma bu döne-
min en temel özelliklerindendir.

Ancak, Gezi Park� eylemlerine kadar, ülkemiz-
deki bu ya  aral� �ndaki gençlere bak�ld� �nda, 
bu gençlerin küreselle menin ve popüler kültü-
rün köreltici k�skac�nda bir tür teleko ullanm� -
l�k durumuna s�k� �p kalm� , edilgin, tv, internet, 
cep telefonlar�n�n sanal dünyas�nda kaybolmu  
gençler olarak de erlendirilmekte olduklar� gö-
rülmektedir. Bu gençlerin kendi toplumlar�na, 
ülke gerçeklerine yabanc�la t�klar�, kendi kül-
türleri ve çevreleri ile ileti im kanallar�n�n t�kan-
d� �, giderek yaln�zla an bu gençlerin dünya ile 
ba  etme becerilerinin zay�� ad� � belirtilmekte-
dir.

Bu tarz bir gençlik tüketim çark�n�n bir parças� 
durumunda ya am� da televizyon seyrediyor-
mu ças�na edilgin bir tekdüzelikte tüketir ve 
içrel bir bo luk duygusu, anlams�zl�k hissi ve 
yabanc�la ma içine sürüklenir.

Ülkemizde son zamanlarda, gençlerin ço un-
lu unun bu noktada oldu unun dü ünülmesi, 
toplumda bir dü  k�r�kl� �na neden olmaktayd�. 
Çünkü  bir toplumun kimli ini olu turan özellik-
ler, de erler ancak ku ak a k�n bir devralma ve 
sahip ç�kma ile gelece e ta �nabilirler. Toplumu-
muzdaki çözülmenin, de erler yozla mas�n�n, 
sorgulama s� l� �n�n en önemli nedenlerinden 
biri olarak gençli in içinde bulundu u durum 
gösterilmekteydi; Küreselle me ça �n�n genci 
sorumluluk üstlenemeyen bir özgürlük anlay� � 
ile biçimlenmi  olarak tan�mlanmaktad�r.
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Böylesine sal�nan bir özgürlük ve ili kilerin ge-
çici niteli i, de erlerin uçucu, de i ken, önem-
senmez bir ak�  içinde gerçeklik ve kal�c�l�klar�n� 
yitirmesi sonucu ortaya ç�kan güvensiz toplum-
sal yap� gençlerde çe itli uyum zorluklar�n�n ve 
kimlik kaymalar�n�n ortaya ç�kmas�na neden 
olur. Bir bireyin kimli i, üyesi oldu u grubun 
toplum içindeki konumuyla belirlenir.

Toplum birey ili kisi, ki inin üyesi bulundu u 
grup ve bu grubun toplum içindeki di er grup-
larla ili kileri do rultusunda kendi kimli ini 
ve ait oldu u toplumsal yap�y� olu turmas�, bu 
toplumsal kimlik çerçevesinde davran�  ve yö-
nelimlerini belirlemesi olarak ele al�nmaktad�r. 
Ki ilerin üyesi olduklar� grubun konumu on-
lar�n kendilik de erlerini etkiler ve toplumsal 
kimliklerini belirler.

Giderek ac�mas�z bir tüketim toplumuna dö-
nü türülmekte olan ülkemizde, yerle tirilmek 
istenen bir ayd�nlanma sürecinin olu um öykü-
sünün yads�nmaya çal� �lmas� ve unutturulmak 
istenmesi söz konusudur. Ayr�ca insan hakla-
r� ve demokratik ya am biçiminin geçerlili ini 
s�n�rlayan bir siyasal yönetim biçimi toplumu 
bask� alt�nda tutmaktad�r. Böylesi bir ortamda 
gençlerde ortaya ç�kabilecek olan “edinilmi  
kimliksizlik” onlar� gerek küreselle menin so-
nuçlar�, gerekse bu totaliter tutum kar �s�nda 
büsbütün donan�ms�z k�lacakt�r.

Bireyi ya da genci yabanc�la man�n tutsakl� �n-
dan, toplumlar� da küreselle menin ku atma-
s�ndan ve antidemokratik, bask�c� yönetim bi-
çimlerinden koruyacak olan en temel özellik, bu 
yönde geli tirilebilecek bir bilinçlenme e itimi 
ve bilinçlenme eylemidir.

Gezi Park� eylemleri bu ba lamda özel bir önem 
ta �maktad�r. Gezi Park eylemlerini olu turan 
gençler küreselle menin yok edici a �n� yine 
küreselle menin kendi ayg�tlar� ile delmi , bilgi-
sayarlar�n�, interneti, bili im teknolojilerini tüke-
timin zorbal� �na, çevreyi talan etme e ilimine, 
a a �layan, sindirmeye ve bask�lamaya çal� an 
otoriteye, sahte özgürlük ç� �rtkanl�klar�na, in-
san�n önünü t�kayan her türlü ba nazl� a kar � 

kullanarak ba kald�rm�  ve kendine giydirilme-
ye çal� �lan, atfedilen ya da ku anm�  oldukla-
r� varsay�lan “edinilmi  kimliksizli i” y�rt�p 
atarak, yaln�zca gezi park�ndaki a açlara de il, 
ülke insanlar�na ve tüm dünya halklar�na cansu-
yu sa layan “bir insan haklar� hareketi” gerçek-
le tirmi lerdir.

Ergenlikte “ula �lan kimlik” bir krizi a t�ktan 
sonra, ara t�r�p, ke i� er yap�p kendi de erlerini 
olu turmu  olan bir kimlik yap�lanmas�d�r. Gezi 
Park� gençleri kimlik olu umlar� içinde “devrim-
ci kimli i” ile “yurtta  kimli i” ni çok anlaml� 
bir biçimde bütünle tirmi  olarak yollar�na de-
vam edeceklerdir.

“Kimlik duygusu” bireyin kendi ya ay� �, birey 
olarak benzersiz, biricik ve kendine özgü bir 
uslup içinde varolmas� ve bu ya ay�  biçiminin 
süreklilik gösterdi ini duyumsamas� olarak ta-
n�mlanabilir.

Gezi Park� gençleri kendi kararlar�n� kendi öz-
gür istençleri ile vermek isteyen, do aya, canl�-
lara ve insana yönelik bir duyarl�l�k ta �yan, in-
sanc�l bir dünya düzenini savunan kimlikleri ile 
öne ç�kan ve yarat�c� bir uslupla kendilerini d� a 
vuran gençlerdir. Bu özellikleri ile kimlik aray� � 
içindeki pek çok gence örnek olu turmu  ve ken-
dilerini izleyen eri kinlere insanc�l bir ya am�n 
sürdürülebilirli i ve toplumsal ve evrensel de-

erlerin geçerlili i ve kal�c�l� �na ili kin, yeniden 
umut a �lam� lard�r.

Yaz�nda, toplumun bir birimi olan ailenin, erge-
nin oturmu  bir kimlik geli tirmesinde belirleyi-
ci bir yer tutu u bildirilmektedir.

Ara t�rmalar, anababalar�na güvenli ba lanan 
ergenlerin çevrelerini ara t�rmaya, ke fe aç�k 
gençler olduklar�n� göstermektedir.

Kimlik geli imi bir ke if, ara t�rma dönemin-
den geçmeyi gerektirir. Güvenli bir ev ortam� 
“güvenli bir s� �nak” olmaks�z�n çocu un daha 
sonra da gencin d�  dünyaya aç�lmas�n�n ve ken-
di kimli ine ili kin ke i� er yapmas�n�n olanakl� 
olmayaca � belirtilmektedir. Bu arada güvenli 
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ba lanman�n ergenlerin, kimliklerini bulma yö-
nünde bireysel ve ki ileraras� ke i� er, ara t�rma-
lar yapmalar�n� destekleyen ya da ba latan bir 
süreç oldu u sonucuna var�lmal�d�r. Bu ke if 
süreci de ergeni tutarl� bir kimlik olu umuna 
götürür. Yine ara t�rmalarda ba lanma ile birey-
de kendilik fark�ndal� �n�n geli imi ve güvenli 
ba lanma ile ki inin kendine bir ya am-öyküsü 
olu turabilmesi aras�nda ilintiler gösterilmi tir.

Anababan�n olu turdu u güven ortam� ergen-
lerde tutarl� bir kimlik yap�lanmas�n�n yap� ta-
�n� olu tururken, toplumsal ya da ulusal kimlik 

de, belirli bir yere (anayurt, toprak) yerle mi  in-
sanlar taraf�ndan payla �lan ve “süreklilik, ortak 
an�lar, ortak payla �mlar” anlam�nda duygu ve 
de erler içeren derin bir kolektif kimlik duygu-
sundan köken almaktad�r.

Ulusal kimli in yurt topra �, anayurtla olan ili -
kisinin vurguland� � ara t�rmalarda, anayurda 
ili kin simgelerin (Gezi park�ndaki a açlar, Hay-
darpa a Gar�, ortak söylenen türküler, ark�lar, 
karan� ller, çar �, dil oyunlar�, sokaklar) ulusal 
kimli in bir topra a ba lanmas�n�n, bireylerde 
yaln�zca bir uzamsal kimlik duygusu yaratmak-
la kalmay�p, bu topra a yönelik duygusal bir 
ba  geli tirilmesine ve “özel olma” duygusunun 
olu mas�na yol açt� � belirtilir.

Frans�z � lozof ve siyaset bilimcisi Ernest Renan, 
Sorbonne Üniversitesi’nde 1882 tarihinde “Ulus 
Nedir” ba l�kl� konu mas�nda ulus kavram�n� 
söyle tan�mlamaktad�r;

“Ulus bir ruhtur. Asl�nda tek olan iki ey ruhu 
olu turur. Birincisi geçmi , di eri de imdiki za-
mand�r. Geçmi  ortak belle in zengin miras�n� 
ta �r, imdiki zaman ise birlikte ya aman�n kabu-
lünü ve arzusunu, devral�nan bölünmez mirasa 
de er verme istencini yans�t�r… Birlikte büyük 
i ler ba arm�  olmak ve daha fazlas�n� yapmay� 
istemek bir ulusu olu turan temel ko ullard�r.”

Bir di eri, di erleri, çevresi, kökleri, an�lar�, üze-
rinde ya ad� � toprak ile ili kilerinde bir bütün-
lük, bir tutarl�l�k, ya am ve ili kiler kar �s�nda 
bir dayan�kl�l�k ile birlikte bunlara içten bir ba -

l�l� �n sürdürülmesi insan� geli tiren, kendili ini 
büyüten ve geni leten bir süreçtir.

Yine ergenlerde ba lanman�n, ruhsal ba �ms�z-
la ma ile ba lant�l� oldu u belirlenmi tir.

Güvenli ba lanma ile ergenlerde ayr� ma, ba-
�ms�zla ma ve bireysel kimlik aras�nda do ru-

sal bir ili kinin var oldu u gibi toplumsal ya da 
ulusal kimlik ile ba �ms�zl�k aras�nda da do ru-
sal bir ba lant� bulunmaktad�r.

Toplumsal (ulusal) kimli i belirleyen simgeler 
ve anayurtla ilgili imgeler özellikle ulusal ba-

�ms�zl� � ya da toplumun özgürlü ünü tehdit 
eden bir durum var oldu unda öne ç�kart�l�r ve 
önemlerine ili kin fark�ndal�k artar.

Ne yaz�k ki, uzun zamand�r ülkemizde var olan 
teslimiyetçi, küresel zorlamalara boyun e en, 
mandac�l� a kap� açan, anti demokratik siyasal 
yönetim ve toplumsal çözülmeler sürecinde, 
toplumsal fark�ndal� �n�, direncini, de erlerini, 
kimli ini ve ya am öyküsünü unutmu  ya da 
yads�ma noktas�na gelmi  bir toplumun umar-
s�zca devinen bireyleri olmaktan bir ad�m öteye 
varamaz durumda idik. Ancak toplumda içten 
içe yay�lan derin bir ho nutsuzluk vard�. te 
Gezi Park� eylemleri bir direni , bir aç�l�m, bütün 
bu gidi e bir kar � ç�k�  olarak birden bire geli ti, 
gençlerden ba lad�, toplumun tüm kesimlerini 
içine ald�. Bu, bireysel özgürlükleri u runa di-
renen ki ilerin, ulusal bir kimlikte yeniden bu-
lu malar�n�n co kulu bir göstergesi idi. Yeni yet-
meler, omuzlarda çocuklar, kad�nlar, erkekler, 
ya l�lar, anababalar, sanatç�lar, bilim insanlar�, 
tüm kesimden yurtta lar, gençlerin ba latt� � bu 
eylemde yer ald�lar.

Gezi Park� eylemleri, bu ülkede ba �ms�zl� �n, 
özgürlü ün, evrensel insanc�l de erlerin, top-
ra �n, dogmalara kar � durman�n, ayd�nl� �n ve 
ça da  bireyler olarak var olman�n, yurt sevgisi 
ile bezenmi  bir demokrasinin de i tirilemez, 
yads�namaz, unutturulamaz birer toplumsal öge 
olarak hep savunulaca �n�n bar� c�l, kararl� bir 
d� avurumu oldu.
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Türkiye’nin eri kinleri, ülkenin toplumsal ve ta-
rihsel geli imindeki temel de erleri gençlere, ye-
ti tirmi  olduklar� ku aklara devredebilmi  ol-
maktan onur duydular, umutsuzluklar� onar�ld�.

Gençler, o ullar ve k�zlar olarak kendi devrimci 
kimlikleri ile birlikte, bu ülkenin yok say�lma-
ya ya da de ersizle tirilme e çal� �lan ya am 
öyküsünü devrald�lar. Annelerini, babalar�n� 
yanlar�na ça �rd�lar. Ku aklar ortak bir ya am 
öyküsünü sürdürmeye çal� an yurtta lar olarak 
birle tiler.

Sa l�kl� ba lanma örüntülerinin ku ak a k�n 
sürdürülmesi, dönü türülerek içselle tirilmesi 
bireysel kimlik yap�lanmas� aç�s�ndan ne denli 
önemli ise, toplumsal kimli in ku aktan ku a a 
devredilerek, korunmas� ve zenginle tirilmesi 
de, bir ülkenin varl� �n� sürdürebilmesi aç�s�n-
dan o denli önemlidir.

Gezi Park� Eylemlerini  gerçekle tiren gençlere
sonsuz  sayg�lar�mla ……..

 Prof. Dr. Bahar GÖKLER

   Bu yaz� Direnen Dirili  adl� kitapta
ayr�ca yay�nlanm� t�r.
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