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hekimlerin, sağlık çalışanlarının,  
ruh sağlığı uzmanlarının 

 
konuyla ne ilgisi var? 



Şiddet ve savaş  
sağlığa / ruh sağlığına zararlıdır 

 
Irkçılık ve ayrımcılık  

sağlığa / ruh sağlığına zararlıdır 
 

Kitlesel sürgün, zorunlu göçler  
sağlığa / ruh sağlığına zararlıdır 

 
 
 



Şiddet ve savaş sağlığa/ruh sağlığına zararlıdır 
 

Doğrudan 
 

Şiddet, savaş, işkence ve ilgili suistimaller öldürür. 
 

Ayrıca, beş  temel uyum sistemine zarar verir: 
güvenlik; insani bağlar; kimlik algısı;  

varoluşsal anlam; adalet 
 

Şiddete maruz kalanların ileriki yıllarda şiddet 
uygulayıcılarına dönüşme oranı yüksektir ve  

böylelikle şiddet sarmalı beslenir. 
 
 
 

Golding, 1995; Stanton ve ark., 1997; Silove, 1999 ; Scarpa, 2003 

 



Şiddet ve savaşlar ruh sağlığına zararlıdır 
 

Dolaylı 
(ara değişkenleri harekete geçirerek) 

 
Şiddet ve savaş yaygın yoksullaşma, açlık,  

kitlesel sürgün ve zorunlu göçlere neden olarak   
hastalıklara / ruhsal hastalıklara  

yatkınlaştırıcı ya da tetikleyici etki yapabilir 
 
 
 
 
 

Golding, 1995; Stanton ve ark., 1997; Silove, 1999 ; Scarpa, 2003 

 
 

Golding, 1995; Stanton ve ark., 1997; Silove, 1999 ; Scarpa, 2003 



Şiddet ve savaşlar ruh sağlığına zararlıdır 
 

Yoksulluk  

Yoksulluk beynin işlevlerini etkiliyor mu? 
 

Farklı SED’den 150 çocukta 
Beynin belirli bölgeleriyle ilişkili bilişsel işlevleri 

değerlendiren standard psikolojik testler 
 
 
 
 

Kimberly G. Noble et al. Socioeconomic Gradients Predict Individual Differences in Neurocognitive 
Abilities, Developmental Science, (10):4; July 2007.  





Yoksulluğun beyin üzerindeki doğrudan etkisini 
kanıtlamak için  

beynin kendisinin incelenmesi gerekir. 
 

1,100 çocuk ve ergen 
Ailenin gelir düzeyi ile  

beynin yapısal farklılıkları arasında ilişki var 
 

Özellikle en düşük gelir grubunda beyindeki 
gelişimsel hasar daha belirgin 
(kortikal yüzey alanı düşük) 

 
Kimberly G. Noble et al., Family Income, Parental Education and Brain Structure in Children 

and Adolescents,” Nature Neuroscience, (18):2015.  

 







Irkçılık ve ayrımcılık sağlığa / ruh sağlığına zararlıdır 
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Irkçılık ve fizik/ruhsal sağlık arasındaki ilişki 
 

• Meta-analiz 
• 293 araştırma, 333 makale, 1983-2013 

 
 

Irkçılık ile  
• ruh sağlığında bozulma 
• genel sağlıkta bozulma  
• fizik sağlıkta bozulma  
arasında güçlü bir ilişki var. 

 
 

• Yaş, cinsiyet, doğumyeri, eğitim düzeyinin bu 
ilişki üzerinde etkisi yok. 
 

 
Paradies Y, Ben J, Denson N et al. Racism as a Determinant of Health: A Systematic Review 
and Meta-Analysis. PLoS One, 2015 Sep 23;10(9):e0138511. doi: 10.1371  



 
• Şiddet, savaş 

 
• Irkçılık, ayrımcılık ve ilintili 

 
• Kitlesel sürgün ve zorunlu göçler 

 
 

temel bir toplum sağlığı / ruh sağlığı sorunu  
olarak ele alınmalıdır 



Tarih, Şiddet, Ümit: Şiddetin Psikososyal Boyutları  
IV. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, 7-9 Mayıs 1997, Adana 

 

Psychosocial aspects of violence: is there a place for hope? 
WPA Regional & Interzonal Congress, 16-20 September, 2004, Lahore 

 

Breaking the mirrors: stigma against the Other in the context of migration 
and mental health, 1st European Congress of Social Psychiatry, 2012, Geneva 

 

Psikososyal açıdan şiddet: gelecek için ümit var mı? 
48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, 2012 

 

 Duvarlar, kökler, kimlikler: üçüncü alan mümkün mü? 
XXI. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi 10-13 Eylül 2015, Çanakkale 

 

Mental health consequences of racism and discrimination: what could 
psychiatrists and mental health workers do? 

DTGPP Kongress 2016, 14-17 September 2016, Hamburg 
 

Violence towards foreigners: the role of professional societies in mental 
health to facilitate reconciliation and social cohesion: Living in Diversity: a 

fact or an illusion? 
WPA Internmational Congress, Cape Town, 21.11.2016 

 



Küey L (1998) Erscheinungsformen der Depression  
in der Türkei. Chancen und Risiken von Migration: Deutsch-
türkische Perspektiven  
Koch E, Özek M (eds) içinde. Freiburg im Breisgau: Lambertus-
Verlag 

Küey L. (2014). Sürgün ve hüzün: İzmir’in amane 
şarkıları. Psikanaliz Buluşmaları-8, Küey AG. (ed.) 
İstanbul: Bağlam Yayıncılık 

Küey L. Trauma and Migration: The Role of Stigma,  
in Trauma and Migration (ed: Schouler-Ocak Meryam)  
Springer, 2015, pp: 57-69. 

Küey L. Barış için umut var mı?  
Barış Kitabı - Bireyden Topluma Savaşın ve Barışın Ruh Hali (eds: 
Başterzi AD, Aker AT) içinde. TPD yayınları 2015, Ankara, s: 435-456 



 
Şiddet, saldırganlık 

 
Göç 

 
Irkçılık, ayrımcılık 

 
 
 

Umut 
 

 
 
 





 
 

Şiddet 
 

 
 
 



Şiddet ve saldırganlık karmaşık insan davranışlardır 
 

hafif incitici bir sözden, taammüden işlenmiş en 
vahşi cinayete kadar; 

dürtüsel bireysel saldırganlıktan, örgütlü, planlı, 
kasıtlı, amaçlı cinayetlere, terör saldırılarına kadar,  

 

en kendiliğinden gelişen grup saldırısından, 
kışkırtılmış linç eylemlerinden, en örgütlü şiddete, 

kitlesel şiddet ve savaşlara kadar 
 

şiddete ilişkin psikososyal gerçek:  
şiddetin daha çok şiddet doğurur 

 
 

Klienberg, 1981; Widom, 1989 



İnsanlık tarihi şiddet ve savaşlarla dolu 
 

insan toplulukları - çıkar farklılıkları 
 

çıkar farklılıkları - çatışmalar 
 

çatışmalar - bazı çatışmalar antagonistik düzeyde 
 

bazı antagonistik çatışmalar - şiddet/savaş 
 

insan türü kendisinden önceki atalarında görülmeyen 
bir biçimde, tür içi ölümüne sistematik, planlı şiddet 

uygulayan canlı oldu 
  
 
 

Sapolsky, 2006 

  



Massacre in Korea, Picasso, 1951 



Saldırganlık ve şiddet eylemleri  
 
 

• Birincil mi? 
 

• Evrimsel, evrensel ve toplumsal bir kader mi? 
 

• Sosyal çevresel etkenler, toplumsal atmosferin etkisi?  
 

• Şiddetin kuşaklar arası geçişi 
 

 
 



Hürriyet, 1995 



Göç 



 
Göç 

 

 
 
 



Göç 
 
• Ekonomik göç, Sürgün, Zorunlu göç, 
• Mülteci, İltica, Sığınma, Sığınmacı 
 
• Göçler yaşamın birçok alanını ilgilendiren 

karmaşık bir toplumsal olgudur. 
 

• Göçler, aynı zamanda, öteki ile karşılaşma 
sayesinde  çoğulcu kültürel toplumlara da bir 
olanak sunuyor 
 

• Kitlesel sürgün, zorunlu göçler 
 
 
Bartram D, Poros MV, Monforte P, Key Concepts in Migration, 2014 

 



2016 sonu itibariyle tüm dünyada 
 
 

Kitlesel sürgün, Zorunlu göç 
65.6 milyon  

 
Silahlı çatışmalar, şiddet, savaşlar, işkence ve insan 

hakları ihlalleri sonucu  
 

Kitlesel sürgüne uğrayan insan  
 

UN, UNHCR, IOM, WHO, WMA , WPA, EPA, msf, Eurostat, BBC, photojournalists’, scientific studies 



2016 sonu itibariyle tüm dünyada 
 
 

Kitlesel sürgün, Zorunlu göç 
65.6 milyon  

 
Silahlı çatışmalar, şiddet, savaşlar, işkence ve insan 

hakları ihlalleri sonucu  
 

Kitlesel sürgüne uğrayan insan  
 

%62 
Ülke içi göç (IDPs) 

 

%34 
Mülteci  (refugee) 

 

4%  
Sığınmacı (asylum seekers) 

UN, UNHCR, IOM, WHO, WMA , WPA, EPA, msf, Eurostat, BBC, photojournalists’, scientific studies 



Nüfus açısından 
 
 

Dünyanın 22. 

 
Avrupanın 4. 

 
 

büyük ülkesi 
 
 



 
115 kişiden  

birisi 
 

dakikada  
20 kişi 

 
 

evini terk etmek zorunda kaldı 



Peçanha S, Wallce T, 2015 

from                       to 

Dünyada kitlesel sürgün 



%82  
Afrika,  

Orta Doğu,  
Güney Doğu Asya 

%12 
Amerika 

%6 
Avrupa 

Kitlesel sürgüne uğrayan insanlar nerede yaşıyor? 



Bu afetin yükünün çok büyük bir kısmını  
gelişmekte olan ülkeler taşıyor 

%82  
Afrika,  

Orta Doğu,  
Güney Doğu Asya 

%12 
Amerika 

%6 
Avrupa 

Kitlesel sürgüne uğrayan insanlar nerede yaşıyor? 



%51 
18 yaş altı 





 
 
 

Dolayısıyla bu toplumsal afet  
gelecek kuşakları etkilemeye devam edecek 

 
 
 



 
Zorunlu göç, Kitlesel sürgün: psikososyal afet 

 
 

• Hiçkimse zorla evini terk etmek istemez 
• Mülteci olmak iradi bir tercih değildir 

• Önceden planlanmamıştır 



2015 



Sağlık/ruh sağlığı üzerindeki etkilerini  
belirleyen özellikler (1/2) 

 
Hayati tehlike durumu 

‘öl’ ya da ‘kaç’ 
 

Mülteci: tüm geçmişini, bilinmeyen bir gelecek için  
terk etmek zorunda kalan kişi 

 

Kayıp ve kayıp tehdidi 
 

Depresyon ve anksiyete bozuklukları 



Sağlık/ruh sağlığı üzerindeki etkilerini  
belirleyen özellikler? (2/2) 

 
İnsan eliyle yapılan travma 

 

 

İnsan eliyle yapılan travmalar,  
doğal olaylara bağlı travmalara  
göre daha fazla TSSBa yol açar 

 
 
 

Flatten G, Gast U, Hofmann A, Knaevelsrud Ch, Lampe A, Liebermann P, Maercker A, Reddemann L, 
Wöller W (2011): S3 - Leitlinie Posttraumatische Belastungsstörung. Trauma & Gewalt 3: 202-210 



Kısa/orta vadede 
 
 
 
 
 

• %60 ruh sağlığı sorunları: TSSB, depresyon ve 
anksiyete bozuklukları, psikoz, dissosiyatif 
bozukluklar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fazel M, Wheeler J, Danesh J (2005). Prevalence of serious mental disorder in 7000 refugees resettled in western countries: a 
systematic review.Lancet 365(9467):1309-14. 
Keyes EF (2000). Mental Health Status in Refugees: an integrative review of current research. Issues in Mental Health Nursing 21:4 

 



Yüksek Risk Grupları 
 
 
 
 
 

• Tek ebeveyn (kadın) 
• Ergen ve yaşlılar 
• Resmi belgeleri olmayanlar 
• Öncesinde yeti yitimi, hastalık 
• Şiddet, işkence görmüş olanlar 
• Aşırı yoksullar 

 
 
 
 
 
 
 

Lindert, J., von Ehrenstein O, Priebe S, Mielck A, Brähleret E. Depression and anxiety in labour migrants and refugees. Soc Sci Med, 
2009. 69: p. 246-257. 
Heeren M et al. Psychopathology and resident status - comparing asylum seekers, refugees, illegal migrants, labor migrants, and 
residents“ in Compr Psychiatry;  2014; 55(4), 818-25. 
Hassan, G, Kirmayer, LJ, MekkiBerrada A., Quosh, C., el Chammay, R., Deville-Stoetzel, J.B., Youssef, A., Jefee-Bahloul, H., Barkeel-
Oteo, A., Coutts, A., Song, S. & Ventevogel, P. Culture, Context and the Mental Health and Psychosocial Wellbeing of Syrians: A 
Review for Mental Health and Psychosocial Support staff working with Syrians Affected by Armed Conflict. Geneva: UNHCR, 2015 



Uzun vadede 
 
 

• Savaş sonrası zorunlu göç ve kitlesel sürgüne 
uğrayanlarda yıllar sonra dahi ruhsal hastalık 
oranları yüksek 
 

• Bu yüksek risk sadece savaş travmasına değil, 
aynı zamanda göç sonrası sosyo-ekonomik 
etkenler ve ayrımcılığa da bağlı 
 

 
 
 
 
Bogic M, Nioku A, Priebe S (2015). Long-term mental health of war-refugees: a  
systematic literature review. BMC Int Health Hum Rights. 15(1):29. doi: 10.1186/s12914-015-0064-9 



 
Irkçılık, ayrımcılık 

 

 
 
 



Irkçılık  
 

• "Bir ırkın diğerlerinden üstün olduğu inancı, 
tutumu, davranışı" 
 

Irkçı ayrımcılık 
 

BM tanımı:  
 

"toplumsal hayatın herhangi bir alanında, ırk, renk, 
köken, ulus ya da etnisite zemininde inşa edilen 
hertürlü ayrım, dışlama, sınırlama veya yeğleme" 
 
 
 
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. United Nations. Adopted December 1965, 
entered into force January 1969. Retrieved 22 February 2016 
 



 
Sosyolojik açıdan 
 

Irkçılığın altında yatan ideoloji: insanların davranış 
ve potansiyelleri açısından ayrık farklı gruplara ait 
oldukları ve bu gruplar arasında üstünlük ilişkileri 
olduğu görüşüdür. 
 
 

19 YY. /20. YY. ‘bilimsel ırkçılık’ 
İnsanlar ırklara ayrılmıştır; bazıları diğerlerinden 
daha üstün, bazıları daha aşağıdadır; dolayısıyla, 
bunlara farklı davranılması meşrudur. 
 
 
Newman, D. M. (2012). Sociology: exploring the architecture of everyday life (9th ed.). Los 
Angeles: SAGE. p. 405.  



Oto Benga 
Afrika Kongo’lu genç bir adam 



Oto Benga 
21 yaşında Kongo’dan kaçırılıyor ve  

1904 St. Louis Dünya Fuarında sergileniyor 



Oto Benga daha sonra 1906’da, New York Bronx 
Hayvanat Bahçesinde bir orangutan ile birlikte aynı 

kafeste sergileniyor 

New York Times,  

September 9, 1906 
 



Öjeni ve ırkların korunması konusundaki 
çalışmalarıyla ünlü bir hukukçu. 
 
En meşhur ‘bilimsel ırkçılık’ kitabının yazarı (1916). 
ABD’ye göç yasalarının sertleşmesini, kısıtlamaların 
artmasını sağlayan kişi. 

Madison Grant (1865 – 1937)  
New York Zooloji Derneği Sekreteri 



The Passing of the Great Race  
 
Grant‘in bu kitabı Almanya’da, Naziler 
iktidara geldikten sonra tekrar basılan 
ilk ‘yabancı’ kitap. 
 
1930’da, Adolf Hitler, Grant’a mektup 
yazıyor: 
’’Senin kitabın benim İncil’imdir.’’ 
 
 
Spiro, Jonathan P. (2009). Defending the Master Race: 
Conservation, Eugenics, and the Legacy of Madison Grant.  
Univ. of Vermont Press. ISBN 978-1-58465-715-6 

1st edition (1916) 



      Nicholas Wade, A Troublesome                
                Inheritance: Genes, Race, and Human          
                History, Penguin, 2014 
 
 
 
‘’Bazı ırklar diğerlerinden daha yaratıcı ve zekidir. 
Çinliler boyun eğmeye yatkındır; Afrika’daki kabileler 
dürtüseldir, ellerindeki herşeyi hemen tüketirler;  
öte yandan, Avrupalılar, daha düşünceli ve ileriyi 
öngörebildikleri için zenginleşmişlerdir.’’ 



                   Amy Chua, Battle Hymne of the Tiger     
                   Mother, Penguin, Reprint ed., 2011 
 
 
 
‘’Bazı ırklar tartışmasız daha üstündür. Kültürel 
geçmişim beni girişimcilik ateşiyle doldurdu. Kızlarımı 
sıkı bir ‘’Çin usülü’’ ile eğittim. Onları başarılı olmaları 
için mümkün olduğu kadar zorladım. Çin kültürü 
üstündür; bu da, Asya’lı çocuklar başarılı olurken, neden 
Batılı akranlarının kar taneleri gibi orda burda 
uçuştuğunu açıklar.’’ 



 anksiyete, korku, 
acıma, utanma, 
yabancılaşma, 

önyargılar 
vb duygular 

etiketleme kalıp yargılar 

‘biz’ ve ‘onlar’ 

kategorileme 

ayrımcılık 

Link BG, Phelan JC. Conceptualizing Stigma. Annual 

Review of Sociology, 2001; 27:363-385 



`biz` ve `onlar’  
 
• Grup kimliği ihtiyacı 

 
• `biz` and `onlar’ kategorilerini kim belirliyor? 

 
• nasıl/ne amaçla kullanıyor? 

 
• Toplumsal güç ilişkileri: Egemen ‘zeitgeist’ 

 



Ötekileştirme, dehümanizasyon 
 

• Bir grubun özellikleri ‘norm’ dışı kabul ediliyor 
 

• Hayali farklılıklar ya da farklılık beklentileri 
üzerine kuruluyor 
 

• ‘Biz’ burada, ‘onlar’ orada 

 

• ‘Dehumanization’ 
 

• İnsandışı-laştırma, insan görmeme, insanlıktan 
çıkarma 
 

Said, Edward. (1978) Orientalism. New York: Pantheon Books. pp.357; Gregory, Derek. (2004). 
The Colonial Present. Blackwell publishers. pp.4; Said, Edward. (1978) Orientalism. New York: 
Pantheon Books. pp.360; Mountz, Alison. (2009) Key Concepts in Political Geography. SAGE. pp. 
328 



1933, Berlin 



in 1967 organizers of the Boston marathon trying to stop Kathrine Switzer 
from running; but she had managed to complete as the first woman to do so 



• Irk, etnisite, milliyet, cinsiyet, din temelli 
ayrımcılık büyük trajedilere, kırımlara, 
katliamlara, köleliğe, insan kaçakçılığına, 
savaşlara yol açmıştır, ya da bunlara kavramsal 
kıyafet olarak giydirilmiştir. 
 

• İnsanlık tarihi, ‘öteki ilan edilenler’in uğradığı 
vahşetler tarihidir. 



 

şiddet  

Öteki 

“damga” 

stereotipler 

önyargılar 

ayrımcılık 
Nefret, suçluluk 

Düşük benlik saygısı 

Travma, Yeti yitimi 

yeniden şiddet 



 

şiddet  

Öteki 

“damga” 

stereotipler 

önyargılar 

ayrımcılık 
Nefret, suçluluk 

Düşük benlik saygısı 

Travma, Yeti yitimi 

yeniden şiddet 

karşı şiddet 



 
 
 
 
 
 
* Grup içi farklılıkları yok sayar, insan dışı kılar, 
homojen bir grupmuşcasına ele alır 
 

* Bir toplumda herhangi bir grup ayrımcılığa 
uğruyorsa, tüm diğer grupların da ayrımcılığa 
uğrama riski artar 
 
 
 
 

Getting the message: media images and streotypes and their effect on Asian Americans. Ment Health Care 
1998 Apr; 1(8):249 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

* Ayrımcılık insanın bütününü hedefler 

* Ayrımcılığa uğrayanın tüm diğer özelliklerini de 
dışlamaya tabi kılar 

 

Ayrımcılık 



 
 
 

Umut 
 
 

Bir kişi, o toplumda, ‘öteki’ olarak damgalanmış 
bireyle karşılaştığında, bu karşılaşmanın  

 
saldırganlık ve şiddete varması dışında  

bir yol var mı? 
 
 
 
 
 



• Bu konuda, Derrida`nin `hospitality` (‘öteki’ne 
yer açma; konukseverlik) kavramına 
başvurulabilir. `Hospitality`, ‘öteki’ne, ona 
giydirilen sosyal etiketlerden/isimlerden 
bağımsız olarak, açık olma halidir; kendilik 
alanında, ötekine yer sunabilme halidir.  
 

• Bu yolla bir yabancı, bir sürgün, davetli bir konuk 
ya da beklenmeyen bir ziyaretçi önceden kim 
olduğuna bakılmaksızın içeriye alınmış ve ona 
kendilik  içinde, içeride/burada yer açılmış olur.  

  
Derrida, 2000 



 
  
• ‘Öteki’ ile karşılaşıldığında, ancak ‘hospitality’ 

yolu ile, ‘öteki’nin varlığını tanımak, ‘öteki’nin 
varlığına muhtaç olunduğunu kavramak ve 
‘öteki’nin bir tehdit değil bir zenginlik olduğunu 
anlamak mümkün olabilir.  
 

• Bu da, birbirlerini ‘öteki’ görenler arasında 
işbirliklerinin ve dayanışmanın geliştirilmesini 
mümkün kılabilir.  

 
 
 
Derrida, 2000 



Thousands of people march through central London to show support 
for refugees, 12 September 2015.  

© Amnesty International 



Residents of Kiel, Germany, welcome a bus carrying refugees arriving in the 
town, 2015 by Carsten Rehder/EPA 



Shoes and clothes are collected for refugees and are laid out at a 
community center near the train station in Dortmund, Germany  

 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/11847545/Migrant-crisis-Refugees-welcomed-in-Germany-
like-war-heroes-as-Berlin-expects-10000-in-one-day.html 



A collection of shoes, donated by Hungarians for the war refugees, and 
sorted by human rights workers at a train station in Budapest.  

 
(Photo: Zoltan Grossman/via Facebook) 



işbirliği 

“öteki/yabancı” 

karşılıklılık  

varoluşunu tanıma 

‘hospitality’ zenginleşme 



işbirliği 

“öteki/yabancı” 

karşılıklılık  

varoluşunu tanıma 

‘hospitality’ zenginleşme 

çoğul kimlikler 

“Ben”/“Öteki”  

eşdeğerdedir        

 

 



Yalnızca ‘biz’e değil, ‘öteki’lere de ihtiyacımız var 
 

• ‘Öteki’ kendimizi inşa ettiğimiz aynamızdır 
 

• Ayrımcılık, ‘öteki’ni yok eder 
 

• Ayrımcılık kendi aynalarımızı yok eder 
 



`Öteki`ne uygulanan şiddet, ‘ben’i,  

 aynalarından mahrum bırakır 

 

Aynaları kırılmış bir toplum,  

 kendi yüceltilmiş tekil kimliği içinde boğulur,  

 insan doğasından gelen çoğulculuk yok olur ve  

 başka toplumlara karşı da saldırganlaşabilir 

 

Aynaları kırılmış bir toplum,  

hem `Öteki`nden, hem de, ‘ben’inden mahrum kalır 

 

 



Tekil kimlikler bir yanılsamadır, şiddet içerir 



 
 

Kültürel hiyerarşi fikri 
 

"Bazı kültürlerin diğerlerinden üstün olduğu" fikri 
 

"saf/temiz/bozulmamış" bir kültürün 
"karışmış" kültürlere üstün olduğu fikri 

 

kabul edilemez 
 
 

İnsanların herhangi bir yaşam alanında 
"kültürün/hayatın tekilleştirilmesi, saflaştırılması" 

meşru olamaz 



Gerçeklik: çoğuldur, renklidir, kucaklayıcıdır  



İnsan topluluklarının tarihi 
`Ben` ve `Öteki`nin birbirlerini yeniden yeniden,  

birlikte inşa etme süreçleridir 


